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Др Јелена Стаматовић
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу
Проф. др Миленко Кундачина
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу

МЕТОДОЛОШКИ АСПЕКТИ И УЛОГА ПОВРАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ O РАДУ НАСТАВНИКА *
Апстракт: Значај и улога повратне информације о раду наставника
усмерена је на унапређивање његовог рада. Повратно информисање или feedback, без обзира на то да ли је у контексту позитивних или негативних конотација, има основну сврху да информише наставника, да постане индикатор за управљање, за самоконтролу и основ за мењање његовог педагошког
деловања. Истраживање које је спроведено на узорку од 302 наставника
основних и средњих школа имало је за циљ да испита приступ наставника
повратним информацијама и заступљеност техника и инструмента у прикупљању и анализи. Резултати се односе на ставове наставника о улози повратних информација у унапређењу њиховог рада, ниво примене повратног
информисања и заступљеност техника и инструмената у прикупљању, анализи и конструктивном приступу информацијама.
Кључне речи: повратна информација, технике и инструменти прикупљања информација, рад наставника.

УВОДНО РАЗМАТРАЊЕ
Питање успешности наставника и његове ефикасности у раду одувек је
имплицирало захтеве за утврђивање показатеља успешности. Ова питања нарочито су постала актуелна осамдесетих година XX века, када се питање успешности наставника истицало као занимљива област истраживања. Често се
успешност наставника поистовећује са успешном наставом, али покушаји дефинисања ових појмова нису дали полазне стандарде, а отворило се и питање
флексибилности приступа под утицајем различитих околности (стални развој

*

Рад је настао у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, бр.
179026, чији је носилац Учитељски факултет у Ужицу, а који финансира Министарство
просвете и науке Републике Србије.
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педагошке и психолошке науке, различите друштвене околности, нове потребе
у образовању и сл.). Наставници квалитетно и успешно обављају свој рад уколико су за то припремљени и довољно оспособљени да га побољшавају до краја наставничке каријере (Day, 1999). Оправданост става да наставник кроз своје професионалне активности реализује себе, неки аутори виде у неопходности
самовредновања као трајног и формативног процеса, који уважава самог наставника као самопроцењивача, који примењује довољно валидну меру успешности, као и потребу да учествује у развоју свог професионалног понашања
(Бјекић, 2000; Bognar, 2008). Активни положај наставника у процесу вредновања његовог рада повезан је са процесом самовредновања, односно проучавање
сопственог рада где свесно приступа ономе што чини, дајући му вредносну конотацију. Такође, самовредновање се односи на разматрање оцене наставниковог рада, сагледавање вредности и квалитета, што указује на одговорност за
резултате тог рада. То подразумева спремност наставника за критички приступ
своме раду, а основни циљ је унапређивање и позитивне промене које воде
квалитету.
Ефикасност наставниковог рада зависи умногоме од његовог личног става, сопствених анализа (самоанализа) и закључака. У процесу самоанализе наставник полази од властитих ставова, понашања, објашњења различитих аспеката сопствене праксе, упоређујући их са сопственим знањима или виђењима
других. То подстиче промене у разумевању и његовим даљим активностима,
које доприносе личном развоју, али и позитивном мењању васпитно-образовне
праксе. Сврху самовредновања у области образовања, према неким ауторима,
требало би тражити у повратној информацији, а функцију у унапређивању рада наставника и васпитно-образовног рада (Sallis, 1996). Такође се наглашава
да је циљ вредновања и самовредновања систематично прикупљање, процена и
анализа података као повратна информација за учеснике васпитно-образовног
процеса. Повратно информисање заузима веома значајно место како у процесу
вредновања, тако и у процесу самовредновања наставника. Сваку повратну информацију наставник мора уважавати и имати према њој критички приступ који захтева објективно анализирање. Тако се откривају одговори на питања шта
наставник ради, зашто то ради и колико успешно то ради. Давање повратних информација о раду наставника јесте почетни корак у процесу самовредновања.
Хавелка наводи да је основна функција самовредновања у школи пружање подршке наставницима кроз осигуравање релевантних и поузданих повратних информација (Хавелка, 2002). Информисање има функцију која се може
посматрати са два аспекта, и то као информисање самог наставника о сопственом раду, али и информисање осталих који су посредно или непосредно укључени у васпитно-образовни рад (остали наставници, ученици, директор, стручни сарадници, родитељи и други). Свака повратна информација коју наставник
добија о свом раду подстиче га на размишљање о ономе што ради и у ком
правци треба да се развија. Према томе, повратна информација треба да пружи
одговор на следећа питања: Шта се догађа сада? У ком смислу је то позитивно
или негативно? Оно што остаје наставнику јесте да промишља шта може учи12
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нити да се превазиђу недостаци и ојачају позитивне стране. Повратно информисање или feedback, без обзира на то да ли поседује позитивне или негативне
конотације, има за циљ да информише наставника, да постане индикатор за
управљање, за самоконтролу и основ за мењање његовог педагошког деловања. Често се повратна информација одређује као употребљиви конструкт који
омогућава и помаже у процесу одлучивања. Како би наставник доносио одлуке
које су значајне за мењање праксе и унапређење сопственог рада, он мора свесно и објективно приступити повратним информацијама. Уколико постоји несклад између могућих субјективних очекивања наставника о успеху у свом раду и стварних идентификованих стања, то може довести до демотивисаности
наставника за преиспитивање свога рада и губитка подстицаја за његово унапређење. Због тога би наставник требало да буде спреман за повратну информацију, а спремност је последица сопственог иницирања вредновања и самовредновања рада које није наметнуто „споља“. С друге стране, суочавање са
повратном информацијом која није била очекивана представља супротност од
слике наставника коју он има о свом раду, може бити велики подстицај да се
наставник упусти у самопобољшавајући процес (Cencič, 2006). Понекад се наглашава да квалитет повратне информације и степен њене заступљености утиче на то како наставник доживљава себе у својој педагошкој компетентности.
Позитивно би било „да наставници изграде лични интерес о томе, да буду из
разноврсних извора информисани о свом понашању и дејству тог понашања,
да би и даље успешно и са радошћу обављали свој посао“ (Андевски 2006: 97).
Методолошки поступци за прикупљање повратних информација, њихову анализу и објективни приступ углавном имају за циљ јасније и боље разумевање појаве која се прати и вреднује. Понекад се истиче да се квалитетни
подаци релевантни као резултат и повратна информација у процесу самовредновања могу добити применом широког спектра поступака и инструмената.
Анализирањем не тако бројне литературе која обрађује овај аспект самовредновања, може се рећи да су различити терминолошки приступи, као и критеријуми на основу којих се категоришу или класификују технике и инструменти.
Ако је самовредновање усмерено усавршавању и развоју наставника, онда се
може говорити о техникама истраживања и анализе властитог рада, који подразумева повратне информације од ученика. Мишљење ученика о раду наставника омогућава му да на разноврсне начине добије информације и податке који
му могу бити корисни и вредни за анализу и вредновање властитог рада. Због
тога се може говорити о различитим инструментима за ученике: евалуацијски
упитници, чек листе, скале процене и дневници ученика. Сегмент процеса самовредновања представља прикупљање повратних информација и од других
учесника (родитељи, наставници). Традиционално најзаступљенији облик прикупљања повратних информација јесте од ученика.
Може се говорити о заједничком вредновању и повратним информацијама од колега, кроз менторство, хоспитације, супервизије и друго. Поменућемо
неколико облика могућег колегијалног праћења и заједничког вредновања наставника који су присутни у теорији и пракси. Партиципирајуће посматрање
13
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или посматрање са учешћем подразумева активно укључивање наставника у
ситуацију која је објект посматрања, које има за циљ да се потпуније сагледају
педагошке ситуације и процеси. У литератури се могу наћи разноврсни инструменти за праћење наставе, као што су: скале, протоколи, евиденционе листе и слично. У периоду са краја XX века јавља се као тенденција хоризонтално вредновање (peer evaluation). Ово је модел подстицања и подржавања професионалне комуникације путем размене и искуственог учења оних који су на
„истом задатку“. Циљ оваквог начина вредновања претпоставља вид сарадње,
добронамерне критике и сагледавања позитивних и слабих страна активности
међу колегама, као и размена и искуствено учење (Mali i sar., 2007).
На крају, можемо поменути праћење и вредновање властитог рада применом неструктуираних инструмената као што су личне забелешке или дневници наставника, обликовањем портфолија, употребом техничких помагала
која омогућавају снимање ситуација у пракси. Оно што је битно нагласити односи се на примену поступака и инструмената који морају да задовоље основне емпиријске стандарде.

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА
Полазећи од улоге и значаја повратне информације у процесу самовредновања рада наставника и његовог професионалног развоја, пошло се од концепције у којој наставник критички анализира сопствени рад прикупљајући и
анализирајући повратне информације о сопственим активностима које може
добити од својих колега, ученика, њихових родитеља или управе школе. Од
тога колико често наставник добија повратне информације, као и од њиховог
квалитета, може зависити његов осећај педагошке компетентности и спремност да унапређује свој рад. У истраживању се пошло од питања значаја повратне информације за наставнике. Циљ је усмерен на испитивање приступа
наставника повратним информацијама, желећи да се нагласи важност повратног информисања наставника у мењању сопствене праксе. Основни задаци истраживања су се односили на: Мишљење наставника о улози и значају добијања повратних информација о сопственом раду; заступљеност и примену техника и инструмената у прикупљању и анализи повратних информација. Методом
теоријске анализе разматрао се проблем у теоријском делу истраживања, док
се применом емпиријске методе дошло до резултата који указују на стање у
пракси у погледу односа наставника према повратним информацијама. У истраживању су примењени инструменти: упитник за наставнике и скала ставова
за наставнике, наменски конструисани за ово истраживање. Популацију у истраживању чинили су наставници основних школа лоцирани у четири округа
Републике Србије (Златиборски, Моравички, Рашки, Колубарски) и граду Београду. У узорак случајним избором ушло је 302 наставника разредне и предметне наставе.
14
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Улога и значај повратних информација о раду наставника
Процес самовредновања не може се посматрати и реализовати издвојено, већ се увек посматра као део система вредновања васпитно-образовног
процеса. То подразумева да се самовредновање посматра и као сараднички
рад, у коме се стварају услови за креативнији приступ послу. Спремност за
критички приступ сопственом раду ствара потребу заједничког вредновања и
сарадње са колегама која се заснива на подршци (Живковић, 2008). Пошто заједничко вредновање са колегама подразумева и повратну информацију, у истраживању смо хтели да дођемо до тога колико наставници уважавају мишљење колега о њиховом раду.
Табела 1. Процена значајности мишљења колега о раду наставника
Мишљење колега о раду наставника:
Веома ми је значајно
Значајно је
Није ми значајно
Укупно:

f
96
191
15
302

%
31,80
63,24
4,96
100,00

Већина наставника сматра значајним мишљење колега о њиховом раду.
Повратна информација коју наставник добија од колега може да иницира заједничку анализу рада и долажење до конструктивних решења у унапређењу
рада. Чак сваки трећи наставник сматра веома значајним како други наставници процењују његов рад. Овакав приступ се не разликује с обзиром на то да ли
се ради о наставницима предметне или наставницима разредне наставе. Вредност хи-квадрата указује да не постоји статистички значајна разлика и да њихово мишљење о томе шта колеге мисле о њиховом раду није условљено радним местом наставника (χ2 = 4,544 уз df = 2, на нивоу 0,05=5,991; V = 0,123).
Ако се погледају резултати у односу на радни стаж наставника, уочава
се да постоје разлике о значају мишљења колега о раду (табела 2).
Табела 2. Процена важности мишљења колега о раду наставника у односу на
радни стаж

До 10 година
Од 11 до 20
Од 21 до 30
Преко 30

Веома ми је
значајно
23
48,93%
46
36,22%
14
16,09%
13

Није ми
значајно

Значајно је
23

1
48,93%

75

2,12%
6

59,05%
68

4,72%
5

78,16%
25

5,74%
3

Укупно:
47
100%
127
100%
87
100%
41
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Веома ми је
значајно
31,70%
Укупно:

Значајно је
60,97%

Није ми
значајно
7,32%

Укупно:
100%

96
191
15
302
31,78%
63,24%
4,96%
100%
χ2 = 19,444 уз df = 6, на нивоу 0,05 је 12,592; C=0,246

Вредност хи-квадрата показује постојање статистички значајне разлике
на нивоу значајности 0,05 (χ2 = 19,444 уз df = 6, на нивоу 0,05 је 12,592;
C=0,246). Може се уочити да су скоро сви наставници који имају до 10 година
стажа истакли значајност мишљења њихових колега о свом раду. С обзиром да
у ову групу наставника спадају и наставници почетници, они који започињу да
граде своју каријеру наставничког позива, очекивано је да им је значајно и важно да добију подршку од колега кроз повратну информацију. У групи наставника који не сматрају значајном повратну информацију од колега највише је
оних који имају преко двадесет година радног стажа.
Процењујући ставове наставника о повратним информацијама у процесу
самовредновања, може се видети да је највећи степен слагања са ставом да је
наставницима веома важно какви су резултати његовог рада. Таква врста повратне информације наставницима пружа могућност да планирају промене у
свом раду и унапређују га. На другом месту издвојила се тврдња која указује
на неопходност присуства самоодговорности у процесу самовредновања. Могло се и очекивати да ће се нагласити повезаност самовредновања и одговорности наставника, јер, како је истакао Мали (Mali i sar., 2007), самовредновање
подстиче наставника да се осећа одговорним за резултате свога рада, али и резултате образовања. Следећа је тврдња која се односи на важност повратне информације у процесу самовредновања. Наравно, свака повратна информација
наставника подстиче на размишљање и анализирање свога рада, исто тако наставник је стављен „пред огледало“, где себе може видети можда чак и не онако какво мишљење има о свом раду (Cencič, 2006). Следећи ниво заузима тврдња која указује на сврху самовредновања, а то је да је за унапређење рада неопходна стална анализа и издвајање онога што би требало мењати. Многи аутори истичу да се током самоанализе остварују важни увиди, откривају и решавају многе нејасноће и налазе начини за унапређење сопствене праксе
(Bezinović, 2007). Приказ вредности аритметичких средина за поменуте ставове наставника дат је у табели 3.
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2
0,70%

4
1,30%

−

220
72,80%

71
23,50%

11
3,60%

−

−

217
71,90%

71
23,50%

14
4,60%

−

−

189
62,60%

102
33,80%

1
0,30%

10
3,30%

−

Стандардна
девијација

31
10,30%

Аритметич
ка средина

265
87,70%

Делимично
се не
слажем
Уопште се
не слажем

Неодлучан
сам

Јако ми је важно
какви су резултати
мога рада.
За спровођење
самовредновања
неопходно је
присуство
самоодговорности.
Веома ми је значајна
повратна
информација у
процесу
самовредновања.
Стално анализирам
свој рад и издвајам
оно што би требало
мењати.

Делимично
се слажем

Тврдње:

Потпуно се
слажем

Табела 3. Ставови наставника о значају повратне информације у процесу
самовредновања рада

4,844

0,474

4,692

0,535

4,672

0,560

4,556

0,673

На основу резултата може се видети да наставници препознају и истичу
велику улогу и значај повратне информације која је почетни корак у анализи
сопственог рада и процеса самовредновања. Овакав приступ оправдава чињеницу да је наставник као професионалац отворен да на темељу повратних информација континуирано анализира и унапређује свој рад и у том процесу сарађује са колегама, међусобно размењује информације са ученицима и њиховим родитељима. Вредност позитивне повратне информације неки аутори виде
као мотивацију која је усмерена на задовољство радом, али и отвореност наставника према променама (Bradley, 1994).
Технике и инструменти у прикупљању и анализи
повратних информација
Анализирању стања о раду наставника, које може указати на неопходност увођења промена, приступа се или индивидуално или посматрању из различитих перспектива (мултипле перспективе), што доприноси већој објективности. Прикупљање података је још једна фаза у процесу самовредновања која
подразумева одређивање извора података, карактер и валидност података, ни17
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во и изворе подршке у прикупљању, као и тачност података. Важно је одредити инструменте који ће се применити у овој фази самовредновања. Након долажења до података или ситуације коју треба мењати, наставник мора приступити њиховом анализирању и процесу идентификације проблема како би могли доносити одлуке о правцима деловања (Живковић, 2008).
Табела 4. Заступљеност техника и инструмената у прикупљању повратних
информација о раду наставника у процесу самовредновања
Технике и инструменти:
Вођење личног дневника и забелешки
наставника
Вођење личног портфолија наставника
Мишљење ученика о раду наставника
(дневници ученика, скале, упитници,
евалуационе листе и сл.)
Мишљење о раду од колега
(дискусије, хоризонтално вредновање,
протоколи, упитници)
Снимање и анализа сопствених часова
наставника
Прикупљање повратних информација о раду од
родитеља
(разговори, упитници, скале и сл.)
Укупно:

f

%

176

58,30

9

3,00

56

18,50

43

14,20

4

1,30

14

4,6

302

100,00

Технике и инструменти који се користе у прикупљању података, испитивању и анализи резултата одређују врсту приступа – квантитативни или квалитативни. Испитујући технике и инструменте које наставници најчешће примењују у добијању повратних информација у процесу самовредновања, дошли
смо до резултата који показују да највећи број наставника користи неструктуиране облике, као што је лични дневник наставника или личне забелешке
(58,30%). Квалитет вођења личног дневника зависи од начина бележења ситуација, догађаја, реализованих активности, циљева, донетих одлука, као и временске артикулације вођења. Међутим, лични дневник наставника мора да
представља систематско повезивање искуства у смислену целину која ће омогућити наставницима да лакше сагледају реализоване активности и утврде шта
је то што се мора мењати и модификовати у будућим правцима деловања. Види се да је наставницима важна повратна информација о свом раду, и то првенствено од ученика (18,50%), па онда и од колега (14,20%), због чега известан
број наставника користи упитнике и скале процене за ученике, али и за колеге,
па тек онда за родитеље (4,60%). Као најзахтевније технике, од припреме, преко примене и анализе јесу прављење личног портфолија и примена снимања и
анализе часова, па је вероватно због тога наставници најређе користе. Прављење личног портфолија навело је 3,00% наставника. Портфолио мора садржати
18
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документовано градиво, запажања, критички осврт и описе. Тиме наставник
утемељује и анализира процесе и резултате који су приказани у досијеу. Оно
што је важно у структуирању портфолија односи се на то да наставник не само
што анализира и размишља о својој пракси, већ своје ставове и размишљања
рефлективно мора и да забележи. Бележење подразумева систематичност, прегледност, сврсисходност, али представља и подстицање и доказивање професионалних компетенција (Cencič, 2006; Bastidas, 1996).
Снимање својих часова наводи само 1,30% наставника. Позитивне стране примене ове технике огледају се у објективном одражавању образовно-васпитне ситуације и пружа се могућност наставнику да види себе онако како га
виде ученици. Кирјаку (Kyriacou, 2001) сматра да је предност примене видео
снимања у томе што наставник има прилику да уочи нека подручја деловања,
која, док ради, не сматра довољно важним или му нису фокус пажње. Примена
ових техника у почетку може да утиче на саму ситацију у пракси због снимања, али то се временом губи. Пешић (1998:155) истиче да је праћење, анализа и
вредновање коришћењем видео снимка много више од једноставног прегледања снимка. Вероватно је сложеност примене ове технике утицала на малу заступљеност у процесу самовредновања рада наставника.
Испитујући да ли се заступљеност техника и инструмената којима наставници добијају повратне информације о свом раду разликује када се ради о
наставницима разредне и предметне наставе, резултати су показали следеће
(табела 5):

Вођење
личног
портфолија
Снимање и
анализа
сопствених
часова
наставника

Прикупљање
повратних
информација
о раду од
родитеља

Мишљење о
раду од
колега

Радно место
наставника:

Вођење
личног
дневника и
забелешки
наставника
Мишљење
ученика о
раду
наставника

Табела 5. Заступљеност техника и инструмената у прикупљању повратних
информација о раду наставника у процесу самовредновања у односу на радно
место

Укупно:

Наставници 99
25
29
1
6
160
разредне
61,90%
0,60%
наставе
15,60% 18,10%
3,80%
Наставници 77
31
14
13
7
142
предметне
54,20%
9,20%
наставе
21,80% 9,90%
4,92%
176
56
43
14
13
Укупно:
58,30%
18,50
4,60%
302
14,20%
4,30%
χ2 = 16,050 уз df = 4, на нивоу 0,05 је 9,488, а на нивоу 0,001 је 18,465; C=0,974
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Вредност хи-квадрата показује да постоји статистички значајна разлика
на нивоу 0,05 у примени техника и инструмената у односу на то да ли су наставници разредне или предметне наставе. Наставници предметне наставе чешће траже повратне информације од родитеља, док наставници разредне наставе чешће траже повратне информације од колега, него наставници предметне наставе.
На основу изнетих резултата може се видети да се чешће примењују
квалитативне технике које претпостављају аутономију наставника у структуирању и вођењу. Мање су заступљене технике и инструменти који од наставника
захтевају комплекснији приступ добијању повратних информација и самовредновању, систематичније и захтевније структуре вођења, као и оне које подразумевају обезбеђивање посебних материјално-техничких услова за реализацију
каква је примена техничких помагала у снимању активности наставника.

ЗАКЉУЧАК
Сврха анализе и процене сопственог рада наставника може се тражити у
повратним информацијама које добија, а које су полазна основа процеса самовредновања. Овај процес претпоставља спремност наставника на критички
приступ сопственом раду и његово унапређивање. Квалитет повратне информације зависи од следећих аспеката: шта је предмет повратног информисања,
ко даје повратну информацију, начин на који се долази до повратне информације и како се приступа анализи и објективној процени добијених информација. Како би наставник могао да доноси благовремене и праве одлуке које су у
функцији мењања и унапређивања сопственог рада, он мора реално и објективно да приступи повратним информацијама. У процесу сазнавања и процењивања сопствене праксе наставник може да се служи различитим приступима, техникама и инструментима. Ђорђевић (2002) наводи да је важно да се наставник
служи једним операционалним системом анализе да би одговорио на питање у
којој мери је његов рад усмерен у правцу одређених промена.
Истраживање о улози и значају повратних информација у раду наставника показало је да већина наставника види значај у повратним информацијама о сопственом раду и наглашава да им је важно какви су резултати рада и у
томе препознају сопствену одговорност. Међутим, није довољно присутна
континуираност у анализирању и процењивању сопственог рада, те се може
уочити раскорак у приписивању значајности и нивоу примене.
Методолошке основе повратног информисања претпостављају коришћење квантитативних и квалитативних техника и инструмената. Резултати су показали да у прикупљању и анализи повратних информација о раду наставника
доминирају квалитативне технике и инструменти који подразумевају лични
приступ сопственом раду, па тек онда мултиперспективни приступ о раду од
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стране ученика, колега и родитеља. Наставници разредне наставе више се
ослањају на повратне информације од колега и ученика, а наставници предметне наставе од ученика и родитеља.
Овакви резултати указују да је важно код наставника развијати и подстицати компетенције за праћење, процену и анализу сопственог рада узимајући у обзир повратне информације из различитих перспектива и објективан и
конструктиван приступ њима. Ово се може остварити у оквиру различитих
предмета основних студија, као и кроз програме стручног усавршавања.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И РОЛЬ ОБРАТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Резюме
Значение и роль обратной информации о работе учителей направлена на
улучшение их работы. Обратная информация или феедбаск, независимо от того,
является ли она в контексте положительных или отрицательных коннотаций, имеет основную цель информировать учителя, чтобы он стал индикатором для управления, самоконтроля и она является основанием для изменения его педагогической деятельности. Исследование, которое было проведено на выборке из 302 учителей начальных и средних школ, было направлено на рассмотрение подхода учителей к обратной информации и присутствие техники и инструментов в сборе и
анализе. Результаты относятся к мнениям преподавателей о роли обратной информации в повышении эффективности их деятельности, к уровню применения обратной информации и присутствию техники и инструментов в сборе, анализе и конструктивному подходу к информации.
Ключевые слова: обратная информация, методы и инструменты сбора
информации, работа учителей.
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ВИЂЕЊЕ ДЕТЕТА И ДЕТИЊСТВА ИЗ УГЛА
НАРОДНЕ ПЕДАГОГИЈЕ *
Апстракт: У овом раду се говори о виђењу детета и детињства из угла
народне (фолк) педагогије. Рад је имао два циља: (1) први, да на основу народних пословица анализира и интерпретира архетипско, народно виђење
детета и детињства у области односа заједнице према деци, односу заједнице према мушкој и женској деци, положају деце у друштву и породици, пожељним особинама детета, васпитању деце, развоју и развојним аспектима;
и (2) други циљ овог рада је да дођемо до психолошких особина људи, њихових карактерних особина и темперамента у Србији из прошлог времена. Ове
податке добили смо захваљујући капиталном делу Јована Цвијића Балканско
полуострво и јужнословенске земље. Занимало нас је шта су биле регионалне,
етничке, миграцијске и географске карактеристике људи тога времена и шта
су били референтни модели понашања према деци тога времена.
Кључне речи: дете, детињство, народна педагогија, социјализација,
антропогеографија.

Изучавање природе васпитања и образовања захтева разумевање бројних проблема у вези са различитим концепцијама васпитања и образовања.
Овај рад полази од тврдње да се свака васпитна концепција заснива на темељу
једне одређене културе. Култура, прецизно речено корени културе, јесу у прошлости. Они су наше наследство, самим тим ми смо део ње. Друго питање које
постављамо је да ли су васпитање и образовање ограничени само на учионицу
и школу? Овај рад васпитање и образовање посматра у брунеровском смислу –
„Школовање је само мали део тога како култура уводи младе у тајне својих канона“ (Брунер 1996: 9). Уколико бисмо појмовно прецизно дефинисали цео
процес кроз који „култура уводи младе у тајне својих канона“, онда би тај појам био одсликан у речи социјализација. Зашто?

*

Рад је настао у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, бр.
179026, чији је носилац Учитељски факултет у Ужицу, а који финансира Министарство
просвете и науке Републике Србије.
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За разлику од појма васпитања који подразумева свесну, намерну, интенционалну активност помоћу које друштво тежи да се индивидуи свесно, намерно усаде жељене особине, социјализација поред свега онога што чини васпитање
укључује и ненамерне, спонтане утицаје захваљујући којима се дете уводи у
културу (Кон, 1991). У литератури и пракси имамо различите примере поимања
социјализације и васпитања. На пример, у САД је индивидуализам био наглашен
и најутицајнији социјализацијски чиниоци били су породица и вршњаци, а у
бившем СССР нагласак је био на колективизму и најзначајнији фактори социјализације су биле институције – вртићи и школе (Бронфенбренер, 1976). Образовање је усмерено васпитање, тј. процес преношења културних вредности и знања са
поколења на поколење. „Историја није ништа друго до стална смена поколења, од
којих свако користи средства, капитал и производне снаге које су му пренела сва
претходна поколења; услед тога, дато поколење, с једне стране, наставља
наслеђену делатност у сасвим измењеним условима, а с друге стране – мења старе
услове помоћу потпуно промењене делатности“ (Маркс и Енгелс, 1964).
Циљ овога рада је да сагледа дете и детињство кроз културно-историјски
приступ, из угла фолк педагогије (преко анализе народних пословица које је сакупио Вук Караџић и студије Жарка Требјешанина Представа о детету у српској култури) и кроз перспективу антропогеографије (студија Балканско полуострво Јована Цвијића). Образовање је „сложен процес уклапања културе у потребе својих припадника те уклапања њезиних припадника и њихових начина
учења у потребе њихове културе“ (Брунер 1996: 55). Пре него пређемо на анализу нашег културног наслеђа које је акумулирано у народним пословицама, рећи
ћемо нешто о фолк педагогији.
Свакодневним реакцијама наставника у окружењу учионице, када је у питању васпитање и образовање деце, чешће управљају њихове сопствене интуитивне теорије него научне теорије и истраживања. Многи лаици, овде мислимо
на људе који се не баве професионално васпитањем и образовањем деце, интуитивно, сигурно и доследно спроводе своје васпитне теорије, мада вероватно не
би умели да вербализују своје педагошке теорије. Такође, људи који се професионално баве теоријом и праксом васпитања и образовања деце имају своју имплицитну теорију васпитања која је видљива у ситуацијама када би, на пример,
требало да причувају неко дете. У таквој ситуацији могуће је видети каква су
скривена уверења о деци и њиховом васпитавању и образовању: каква су деца,
како се с њима поступа, како особа чита и тумачи сигнале које јој упућује дете,
како решава ситуацију кад дете плаче и слично (Антић, 2010). Сам језик народне
психологије или народне епистемиологије користи термине „мислим“, „верујем“
или „намеравам“ као најпогодније описе да објаснимо како неко понашање има
смисла за нас, без икаквог увида да ли је то тачно. Извесно је, да су наше мисли,
веровања и намере видљиве у нашем понашању (Meadows, 2006). Све личне, имплицитне, интуитивне педагогије спадају у домен фолк педагогије. Нужно је њено познавање уколико желимо афирмацију или реконструкције исте. Уклапање
у културни контекст не значи само пуку асимилацију те културе већ и анализу
садржаја, процедура, истина и заблуда које потичу из културе. Важно је подста24
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ћи наставника и ученика „да експлицитно размишљају о својим фолк психолошким поставкама да би их извукли из таме прећутног знања“ (Брунер 1996: 59).
Можда је теже разумети себе као „фолк педагога“ него себе као „фолк физичара“ (Meadows, 2006). Што се тиче истинитости имплицитних теорија, познатијих
као фолк теорије, које могу обухватати различите области живота, сигурно је да
не можемо рећи да су научне, али искуство нам понекад говори да у некима од
њих има истине, као на пример: Ако ласте ниско лете, падаће киша или Прије
подне треба започињати важније послове, ради напретка или Не ваља сијати
младог месеца, труниће плод, или ће их појести црв.
Социјализација, васпитање и образовање темеље се на интуитивним теоријама о природи детета, детињства, когницији детета. Те теорије су делом лични ставовим, а једним делом су резултат архетипског, укорењеног културног кода. Фолк педагогије су последица виђења детета и детињства. Неки аутори (De
Mause, 1974, према: Кон, 1990) деле историју детињства на шест периода по критеријуму узајамних односа деце и родитеља и стила васпитања: од инфантицидног
стила који је владао до IV века н. е. који карактерише убијање деце, преко амбивалентног стила, који је био од XIV до XVII века и који карактерише пажња одраслих и истовремено оспоравање самосталног духовног постојања деце до на крају
пермисивног стила, који је доминантан од средине XX века, по коме деца знају боље од родитеља шта им је потребно. Свако од различитих виђења детета и детињства резултира различитим пожељним моделом детета: дете као послушно и бесконфликтно биће, дете као самостална особа, дете као објекат социјализације, дете
као субјекат социјализације које социјализује чак и одрасле, дете као радно биће,
дете као биће које се игра (Аријес, 1989; Ивић, 1984; Брунер, 1996).
Поменути модели воде нас ка различитим сликама, представама о детету
у једној култури, времену. Ти модели детета не припадају ниједној званичној теорији, већ „наивној психологији народа“. Научне теорије о развоју и добробити
деце базиране су на когницији и изучавају детета и детињства, а имплицитна
васпитна педагогија народа изграђена је на вредносним оријентацијама са којима високо корелира социјално понашање и васпитање деце. Истраживања указују да све културе у свим временима праве дистинкцију између различитих генерација (дете, одрасли, стара особа), њихових улога и пожељних особина и између мушких и женских припадника једне заједнице. До представа о детињству,
деци, њиховом статусу, активностима, дошли смо и преко митолошких, фолклорних текстова, кроз анализу уметничких творевина, слика, на којима су деца
и призори из њиховог живота. Подаци до којих смо дошли на овај начин резултат су самопроцена и самопосматрања једног народа и његовог акумулираног
искуства. Када говоримо о детињству као посебној генерацијској и узрасној категорији, од великог значаја су историјска проучавања Филипа Аријеса (Аријес,
1989) која су нам отворила ново виђење детињства. Уместо универзалног појма
детињства, Аријесова проучавања показују да је детињство, онако како га ми данас разумемо и поимамо, конструкција релативно новијег датума (крај XVII
века). Податке о детињству и деци данашњице добијамо преко антрополошких
и етнографских истраживања (Б. Малиновски, Маргарет Мид, Бети Колдвел,
25
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Рут Бенедикт, Јуриј Бронфенбренер). Истраживања која се баве анализом упоредних култура, на пример Јапана и Европе (Бин, Бенедикт, Dzodzi, према:
Кон, 1990), указују на културолошке разлике по димензијама екстравертностинтровертност, индувидуализам-колективизам, Ја идеал, спознаја себе, појам
среће (в. опширније – Кон 1990 – 178–183).
Највећа методолошка и епистемолошка дилема у проучавању детињства и
детета је неразјашњена и она гласи: „Како да одрасли дође до објективних сазнања о једном створењу које му је толико далеко и уједно толико блиско. Далеко,
јер природа раних развојних промена на путу од детета до одраслог је таква да
одрасли задржава врло деформисана сећања на сопствено детињство“ (Ивић
1984: 28). Решење не налазимо у експерименталном, експлицитном приступу који је рођен као идеја Вилхелма Вунта, нити у дескриптивној психологији насталој као критичкој реакцији Вилхелма Дилтаја на Вунтову експланаторну психологију. Решења се траже још од почетка XX века. Као најбољи начин повезивања ова два приступа појављују се радови Јурија Бронфенбренера 60-тих година
са групом његових сарадника и следбеника који проучава дете и детињство повезујући експериментални приступ, проучавање контекста и околности у којима
се појава или проблем појављује, проучавање интеракција између одлика људи и
њихове средине, прошле и садашње, и кроз опис наших живота онако како их
ми видимо. Ризикујући да овај рад обухвати само неке сегменте Бронфенбренерове епистемиологије, изложићемо циљ, начин и резултате наше анализе.

ЦИЉ АНАЛИЗЕ
Овај рад има два циља. Први је да на основу народних пословица анализира и интерпретира архетипско, народно виђење детета и детињства у области односа заједнице према деци, односу заједнице према мушкој и женској
деци, положају деце у друштву и породици, пожељним особинама детета, васпитању деце, развоју и развојним аспектима. Анализирали смо народне пословице јер су оне народни искази који уопштавају практично искуство и које су
нам давале усмерење како да у свакодневном животу ускладимо средства васпитања са циљевима васпитања (Андре Јолес, немачки културолог). Други
циљ овог рада јесте да дођемо до психолошких особина људи, њихових карактерних особина и темперамента у Србији из прошлог времена. Ове податке добили смо захваљујући капиталном делу Јована Цвијића Балканско полуострво
и јужнословенске земље, које је настало као резултат његовог вишедеценијског
истраживачког рада крајем 19. и почетком 20. века о народној психологији. Jules Sion је 1918. године подручје Цвијићевих истраживања назвао психичком
географијом. Наравно да се штошта изменило од времена Цвијићевих истраживања, али нас занима шта су биле регионалне, етничке, миграцијске и географске карактеристике људи тога времена, шта су били референтни модели
понашања према деци тога времена.
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МЕТОД АНАЛИЗЕ
У овом раду коришћена је метода анализе садржаја. Јединица анализе јесте свака народна пословица која се односи на дете и детињство. Нису анализиране народне изреке из разлога што је „народна изрека мисао најчешће метафорична или поредбена, проверена животним искуством, али недовољно заокружена или самостална и као таква тек у контексту говора добија своје право
значење“ (Стојичић 1994: 16). Анализиране су народне пословице које је сакупио Вук Стефановић Караџић (1849). То је био централни материјал за анализу. Поред тога коришћени су материјали из сакупљачког рада проте Милана
Смиљанића, Ђока Стојичића, Милисава Протића, Драгослава Новичића, Мехмед-бега Капетановића. Систем категорија у које су сврстане народне пословице настао је након прикупљених података.

РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ
А) Дете и детињство у традиционалној српској култури
Анализом пословица долазимо до модела пожељног детета у традиционалној српској култури, као и до једне архаичне слике детињства. Наша друга
истраживања бавила су се сликом детета и детињства у данашњем времену
преко анализе садржаја Конвенције о правима детета (Маринковић, 2003; Маринковић, 2004). У њима смо Конвенцију о правима детета посматрали као
културну творевину у којој је уграђен један модел детета. Преко анализе пословица, које су чувари животне филозофије и искуства нашег народа, долазимо до традиционалног и укорењеног схватања детињства и детета у српској
култури. Наша анализа је обухватила 121 пословицу. Анализирани су притом
следећи сегменти: однос заједнице према деци, однос заједнице према мушкој
и женској деци, положај деце у друштву и породици, пожељне особине детета,
васпитање и дисциплиновање деце, развој и развојни аспекти.
Б) Однос заједнице према деци, односно положај деце у друштву
Када разматрамо пословице које се односе на ставове према деци и на
однос друштва, породице према деци, видимо да су деца сама по себи вредност и да је дете највеће богатство и радост: Ђеца се чуде свачему, а људи ничему (Вук, бр. 1255), Ђе нема ни маленог нема ни големог (ђетета) (Вук, бр.
1210), Ако је и змија од срца је (Ако је и најгоре дијете, опет је родитељима
мило и жале га) (Вук, бр. 30), Ђеце и пара не може бити много! (Милан Смиљанић, нп 23, стр. 42), Новаца и деце никада доста (Милан Смиљанић, нп 179,
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стр. 163), Деца су сиротињско злато (Ђоко Стојичић, бр. 139), Деце и пара никад доста (Ђоко Стојичић, бр. 139), Дете долази колевка мора да се спрема.
(Ђоко Стојичић, стр. 108). С друге стране, народне пословице говоре и о не
баш лепој природи детета: Ђеца су неверна дружина (Вук, бр. 930), Ђеца су
сухи град (Вук, бр. 939), Ђеца су невјерна војска (јер само једу и троше, а мало
помажу) (Вук, бр. 1255), о родитељској улози која је тешка и одговорна: Прва
се ђеци даје (Вук, бр. 4454), Да Бог ђетету не да оно што му отац и мати мисле (Вук, бр. 780), Мала ђеца једу родитељски хлеб, а велика ђеца једу родитељима џигерице (Милан Смиљанић, нп 23, стр. 98), Мала ђеца мала брига, велика ђеца велика брига (Милан Смиљанић, нп 23, стр. 98). Из овако амбивалентног става заједнице према детету наилазимо на противуречан положај детета у
заједници од Прва се ђеци даје (Вук, бр. 4454) до Ти туђим зубима хлеб једеш
(Вук, бр. 5585). Оно што се јасно издваја у свим пословицама је дистрибуирање моћи по параметрима старији – млађи. У млађега поговора нема (Вук, бр.
5865), Море да се зна ко коси, а ко воду носи (Ђоко Стојичић, бр. 357), Што
смије поп не смије ђак (Вук, бр.), Лахко је старијем млађега окривити (Мехмед-бег Капетановић, стр. 88), Млађи је да слуша, а старији да заповиједа
(Мехмед-бег Капетановић, стр. 99), мушко – женско Када се мушко роди, све
до чивије у кући се радује, а кад се роди женско, само се метла радује, а све
друго плаче (Милосав Д. Протић, стр. 144), Житни купац и ђевојачки отац не
могу срећни бити (Вук, бр. 1310), Кад се роди и девета кућа пева, а кад се роди женско, девета плаче (Милосав Д. Протић, стр. 144).
На маргини друштвене моћи увек остају жене било да су деца или одрасли. У самој категорији жена, њена моћ зависи од њене улоге. Највећу моћ има
када је у улози свекрве: Свекрва се не сјећа да је негда и она снаха била (Вук,
бр. 4835), а најмању у улози неудате девојке или снаје: Мајка ћерку кара, снаши приговара (Вук, бр. 2940). Мушко дете остаје на маргини само до одрастања. Овакав однос мушко – женско важио је и на двору и у сиротињској колиби. Еманципаторски помак у свакодневном животу жена одиграо се на двору
кнеза Милоша када су жене први пут селе за трпезу заједно са мужевима и
осталом господом. То се одиграло током свечане вечере 27. јануара 1838.
године, захваљујући кнегињи Љубици Обреновић која је својим ауторитетом
давала правац и друштвеним и политичким променама (Вујошевић, 2013). Женама је у Србији до 1730. године било забрањено да иду и у цркву. О женској
деци има много и позитивних и негативних стереотипа, мада је више негативних. „Наш народ уопште више воли мушку него женску децу“; јер за мушку
децу веле да су „стожер кућни“ а за женску да су „туђа кућа“ (Миодраговић
2009: 29). Сагледавајући положај женске деце и жена као групе, увиђамо да је
утицај жене ипак већи него девојчице. Он се повећава уколико је она мајка или
свекрва. Све одговорније послове и одлуке доносе мушкарци. Женска природа
је у народним пословицама често одсликавана тамним бојама: Сво зло долази
од жена, Жена вере нема, Коња и жену треба држати за улар (Требјешанин,
1991). Једино је улога жене као мајке афирмативна и топла: Кад умре некоме
отац онда му је умро само отац, а кад умре мајка онда су му умрли и отац и
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мајка! (Милан Смиљанић, нп 23). Пословице наглашавају различите улоге мушкараца и жена и у породици и у заједници: Кад се мушка деца рађају, онда
породица расте у висину, а када се женска деца рађају, онда се породица шири у ширину (Милан Смиљанић, нп 23). Највећа срећа једне породице била је
да има мушког наследника који ће наследити и одржавати славу. Несрећа је
бити угасник, без мушког наследника (Цвијић, 1966).
В) Васпитање деце
Васпитању се у нашој традиционалној култури придавао велики значај.
Оно има пресудну улогу у будућем животу сваког човека: Каква сетва таква
жетва (Мехмед-бег Капетановић, стр. 80), На незнање и непоштење плаћа се
највећи порез (Милан Смиљанић, нп 117, стр. 139). Добро васпитање је најбоље наследство (Ђоко Стојичић, бр. 16), Како га кућа прати (шаље), тако га
село срета (васпитање) (Милисав Д. Протић, стр. 147), Како ти слушаш твоје
старије, онако ће и тебе твоји млађи (Милисав Д. Протић, стр. 148), Дете је
као тесто, како га замесиш тако ће и порасти (Драгослав Новичић, бр. 3461),
Безобразан човјек најгори је (Мехмед-бег Капетановић, стр. 21), Критични период за васпитавање је млађи узраст: Док је дрво младо мож’ га савити куд
хоћеш (Вук, бр. 1005), Младо се дрво савија (Вук, бр. 3045), Добар петао се од
малена учи кукурикати! (Милан Смиљанић, нп 23, стр. 39), Док је шиба танка
треба је исправљати (Вук, бр. 1019), Што дикла навикла, то невјеста не одвиче (што чоек у младости научи, оно једнако чини) (Вук, бр. 6249), Добро се
прољеће из рана познаје (Вук, бр. 976), Матора дрва се не даду пресађивати
(Вук, бр. 2976), Матор се коњ не учи играти (Вук, бр. 2980), У васпитању је
важна доследност и јединственост Ђе је много бабица килава су ђеца (Вук,
бр. 1175), Деца без поговора морају слушати одрасле: У млађега поговора нема
(Вук, бр. 5865) јер туђим зубима хлеб једу, а Мучно дете добар човек ће бидне
(Ђоко Стојичић, бр. 14). Најпожељнија особина детета је послушност. Детету
је потребна дисциплина као дрвету орезивање (Драгослав Новичић, бр. 3472).
Дисциплинска средства су да дете увек нешто ради: Ко се не намучи, тај се не
научи (Ђоко Стојичић, бр. 14), Без труда не једе се груда (Мехмед-бег Капетановић, стр. 22), Беспослен поп и јарад крсти (Мехмед-бег Капетановић, стр.
21), батине За нећу се ђеца бију (Вук, бр. 1365), Батином у рај терати (Ђоко
Стојичић, бр. 27), Батина је из раја изашла (Стојичић Ђоко стр. 50), Љесковина је маст чудотворна, Бојем се учини много којешта, Љесковина је из раја изашла (Вук, бр. 2915). У Вуковом Српском рјечнику за батину се каже ајдамак, батаљка, буџа, дурунга, кијача, мачуга, мотка, палица, паљиковача, тољага, ћула
итд. Ретке су пословице у којима је изражена сумња у васпитну моћ батина Батина има два краја (Ђоко Стојичић, бр. 27). Батином се не прави светац (Ђоко
Стојичић, бр. 27). Физичко кажњавање није пожељно само у породичном окружењу већ је добро дошло и у школи. Субота је била позната субота ђачка бубота. „Кад сам ја 1796. године ишао у Лозници у школу, још је био обичај ђаке у
суботу послије подне тући без икакве кривице; ако је који онај дан, макар и по29
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слије подне, био бијен за лекцију или за друго што, то му се није примало у рачун, него је морао и по други пут обичаја ради бити бијен“ (Вук, Српски рјечник). Та батина није била казна, већ превентива – тући их пре него што нешто
учине јер кад учине, онда је касно. Паралела у Вуковој пословици бр 6890: Циганин избио сина, да му тикву не сломи, или у шаљивој народној причи у којој Циганин избије дете, па га шаље на воду. Овде се ради о антиципацији грешке.
Награђивање, похваљивање нису пожељне методе. Нисмо пронашли ниједну пословицу која афирмише ова васпитна средства. Експлицитно се каже: Дете
много миловано, никад добро васпитано (Драгослав Новичић бр. 3469). У Вуковом Српском рјечнику из 1852. нема појмова казна, казнити, награда.

Г) Развој личности
Све народне пословице говоре о карактеристикама развоја у нечему веома сагласно као и наука – највећи значај у развоју човека има рани развој: Од
ђеце људи бивају (Вук, бр. 3955), Из драче се ружа рађа (Вук, бр. 1605), Ђе нема ни маленог нема ни големог (Вук, бр. 1212), Од плашљива ждребета много
пута добар коњ изиђе (Вук, бр. 4003), Од шугава прасета здраво свинче буде
(Вук, бр. 4040). Од прута бива велико дрво (Вук, бр. 4009). Предшколски период је доба најбурнијег раста и развоја: Деца расту ко из воде (Ђоко Стојичић,
бр. 139). Рано доба нам указује какве ће особине, темперамент имати одрастао
човек) За рана се познаје у којој води може сир бити (Вук, бр. 1389), Из јутра
се види какав ће дан бити (Вук, бр. 1623). Доба детињства је најоптималније за
развој човека Док је шиба танка треба је исправљати (Вук, бр. 1019), доба детињства је у много чему и критичан период за развој: Добар петао се од малена учи кукурикати (Милан Смиљанић, нп 23, стр. 39), Матора дрва се не даду
пресађивати (Вук, бр. 2976), Матор се коњ не учи играти (Вук, бр. 2980), Немој да те пита старост где ти је била младост (Мехмед-бег Капетановић,
бр. 276). Васпитање деце и њихов развој су узрасно условљени Мала ђеца једу
родитељски хлеб, а велика ђеца једу родитељима џигерице (Милан Смиљанић,
нп 23, стр. 98), Мала ђеца мала брига, велика ђеца велика брига (Милан Смиљанић, нп 23, стр. 98). Социјално окружење је фактор развоја: Од губаве овце и
друге се огубају (Мехмед-бег Капетановић, стр. 131), Са хромим путујући мора се посрнути (Мехмед-бег Капетановић, стр. 153). У детињству је могуће и
потребно је учење Што се у колијевци научи никад се не одучи, Што би брзо,
утече (Вук, бр. 6225), Чоек се учи до смрти (Вук, бр. 6155).
Из самог појма васпитања можемо закључити да је оно један од фактора
развоја. Токови и домети васпитања зависе од наслеђа, средине, активности
појединца... Са овом тврдњом слажу се савремено и традиционално виђење детета и детињства. „У биолошком развитку уопште разликују се две силе: унутрашња, то су оне наслеђене, рођењем донесене или урођене особине, и спољашња, то су сви они козмички, геолошки, физички и психички утицаји из спољ30
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нога света, којима се буде, изазивају, вежбају и развијају ове унутрашње особине“ (Миодраговић, 1914). Народне пословице указује на пресудан значај наслеђа у развоју човека: Није крв вода (Мехмед-бег Капетановић, бр. 474), Што
се с ким родило, од онога се не одучи (Вук, бр. 6345), Што колевка заљуљала,
то мотика закопала, Што се чоеком роди парати га до смрти (Вук, бр 6293),
Нигда није сова излегла сокола (Вук, бр. 3610), Каква мати таква и шћи (Вук,
бр. 2035), Из сваког пања не може се светац истесати (Вук, бр. 1650), Ђе ће
крушка но под крушку (Вук, бр. 1254), Из вране исто испане, тешко соко постане (Вук, бр. 1597), Од добре кобиле и ждријебе добро (Вук, бр. 3951), Куд
ће ивер од кладе (Вук, бр. 2743), Обила мајка родила обила јунака (Вук, бр.
3890), Оџаковић је Оџаковић, а купираставчић купикраставчић (Вук, бр. 157),
Од зла рода нек није порода (Вук, бр. 3962), Сестра сестру удаје, а бачва бачву продаје (Вук, бр. 4899), Време се познаје по ветру, отац по ђетету, а домаћин по чељадима (Милан Смиљанић, нп 23, стр. 21), Од зла оца и од горе
мајке (Милан Смиљанић, стр. 220), Какво семе, такви и плодови (Ђоко Стојичић, бр. 280), Каква лоза, такав грозд (Милисав Д. Протић, стр. 146), Каква
мајка, таква ћерца (Милисав Д. Протић, стр. 146), Какав отац, таква ђеца
(Милисав Д. Протић, стр. 146), Каква рупа, такав клин (Милисав Д. Протић,
стр. 146), Какав отац, такав син (Милисав Д. Протић, стр. 147), Како га кућа
прати (шаље), тако га село срета (васпитање) (Милисав Д. Протић, стр. 147),
Како ти слушаш твоје старије, онако ће и тебе твоји млађи (Милисав Д.
Протић, стр. 148), Од вука и вучице, вучићи (Милисав Д. Протић, стр. 213), Од
зле вране, зло и пиле (Милисав Д. Протић, стр. 214), Какав крушчић такав дршчић је (Мехмед-бег Капетановић, стр. 78), Какве јуфке така и пита (Мехмедбег Капетановић, стр. 80), на значај породичне и друштвене средине у развоју
Што чине ђеца? Што виде од оца (Вук), Шта ти чини отац? – Клања – Шта
ти чини мати? – Крсти се. – А шта чиниш ти? – Ја стојим међу њима, па се
каменим (Вук, бр. 6220), Време се познаје по ветру, отац по ђетету, а домаћин по чељадима (Милан Смиљанић, нп 23, стр. 21), Како га кућа прати (шаље), тако га село срета. (васпитање) (Милисав Д. Протић, стр. 147), Нек се
дете роди, наћи ће се неко да га љуља (Драгослав Новичић, бр. 12233), У тврда оца крадљива ђеца (Вук, бр. 5945), Гледај коњу је л дебела врата, а ђевојци
какава јој је мајка (Вук, бр. 691), Гледај мајку а узми шћерцу (Вук, бр. 692),
Каква мајка, онака и шћи (Вук, бр. 6220), Дјелај колац као ти и отац (Вук, бр.
1207), По оцу се познаје син, а по мајци шћи (Вук, бр. 4355), Нема господства
ђе му је кућа не даје (Вук, бр. 3440), Смрдљиво буре најбоље вино поквари
(Вук, бр. 5023), У брдима се соко леже (Вук, бр. 1973). Неке од пословица указују на заједнички утицај наслеђа и средине у развоју: Из једног дрвета икона
и лопата бива (Вук, бр. 1620), Не ваља прије лећети него крила не нарасту
(Вук, бр. 3323), Нијему дјетету ни мајка не помаже (Мехмед-бег Капетановић, стр. 225). У познатом делу Народна педагогија у Срба из 1914. Јована Миодраговића указује се да каткад ни наслеђе ни средина не могу бити од помоћи
у одгонетању од куда разлике међу децом: Ето, једна мајка родила и ово и
оно, па ово као анђео а оно прави антихрист (Миодраговић, 2009). Важан утицај на развој има лична активност појединца: Ко се не намучи тај се не научи
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(Вук, бр. 2570), Док се чоек чува и Бога га чува (Вук, бр. 1050), Лијеном Бог не
помаже (Вук, бр. 2854), Ради, па ћу ти и ја помоћи, вели господ Бог (Вук, бр.
4605), Ради па се радуј (Мехмед-бег Капетановић, стр. 149), Свак је своје среће
ковач (Мехмед-бег Капетановић, стр. 161), Штогођ ко ђеља, све предањ пада
(Вук, бр. 6235).
Пословице указују и на механизме развоја:
а) зрење: Што би брзо, утече, Не ваља прије лећети него крила не нарасту. Народ сматра да прерано и пребрзо сазревање није добро: Рано воће брзо
труне.
б) социјална трансмисија, која потиче из окружења породице и школе,
где је основни механизам учења учење по моделу Каква мајка таква шћерца,
Какво гниздо таква тица, какав отац таква дица. Деца уче гледајући друге
више него слушајући подуке: Поука је дуг пут, а пример најкраћи
(Миодраговић 1914: 318). Важан фактор социјализације је школа: Бог да прости учитеља па родитеља! (Милан Смиљанић, нп 24, стр. 111), Боже поживи
учитеља па родитеља! (Милан Смиљанић, нп 24, стр. 112). Социјално окружење детета чине одрасли чланови који живе у одређеној географској, историјској и културној средини. Средина, њено наслеђе умногоме одређују човека и
чини основу и део његовог личног идентитета. Стога ћемо у поглављу које
следи говорити о психичким карактеристикама Срба у другој половини 19. века. Извор тих сазнања нам је капитално дело Јована Цвијића Балканско полуострво и јужнословенске земље, које је настало након његовог 30-годишњег теренског истраживања. У тим истраживањима он није само посматрао и пратио
живот људи у различитим деловима Балканског полуострва већ је и живео међу њима. Нас занима шта су биле регионалне, етничке, миграцијске и географске карактеристике људи тога времена на подручју данашње Србије, шта су
били референтни модели понашања деци тога времена. Стога ћемо нагласак
ставити на динарски тип људи, на шумадијски и ерски варијетет. Срби чине
три четвртине динарског типа.
Б) Антропогеографске карактеристике Срба из угла Цвијићевих
истраживања
У областима Балканског полуострва, изузев Јадранског приморја, преовладавао је патријархални режим за који Цвијић каже да га „не треба сматрати
као ниско културно стање; ово становништво има своја морална схватања, често високога реда, оригиналан начин разумевања живота, социјалну и економску организацију, извесне установе, уметничко осећање изражено на првом месту у поезији и орнаментици, чија је вредност несумњива“ (Цвијић 1966122).
Целокупно динарско становништво Србије живело је патријархалним
животом. Динарски људи су живог духа и танане интелигенције. Многе ствари
схватају интуицијом. У Шумадији богати сељаци, чак и најинтелигентнији,
ретко су децу давали на даље образовање. Они остају на селу, њихове њиве су
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за пример, ливаде се одржавају, куће су беспрекорно чисте, а домаћинство најбоље уређено и организовано. Они су цењени од свих у својој околини и имају
велики углед. Ере воле да се школују. Међу њима има доста самоуких и најмањи је број неписмених. Динарски људи веома цене образовање, књижевност и
науку. Они су по правилу живљег темперамента, енергични и импулсивни. „У
својим акцијама се обично инспиришу побудама моралне и духовне врсте. Динарски човек не верује да има тешкоћа које не би могао савладати. Његова је
вера непомућена, самопоуздање безгранично“ (Цвијић 1966: 362). Основне
вредности биле су пожртвовање, национално осећање, јунаштво, родољубље,
љубав према природи и земљишту, прецима. Наши преци су живели у задругама све до пред крај 19. века. У задругама је живело више потомака који воде
порекло од истог претка. Задруга личи на кошницу пчела у којој је је све одређено и организовано, а кад та кошница прерасте, онда се из ње издвајају нови
ројеви, који заснивају нове кошнице. На челу породичне задруге налазио се
њен старешина, у народу познат под називом домаћин. Он је управљао задружним имањем, организовао је послове у задрузи, старао се о редовном измирењу обавеза према држави, о нормалном функционисању живота у патријархалној породици и настојао да мудрим руковођењем увећа кућни иметак. У ранијим временима домаћин је имао и значајну дисциплинску власт над укућанима
(Кулаузов, 2011). Задруга није била примитивна организација већ једна развијена патријархална цивилизација која је имала своју материјалну и социо-емоционалну функцију. Постојао је усмени закон, који је био јасан, у смислу шта
се сме, а шта не сме чинити. У турско доба, поред цркве, задруга је била друштвена организација у којој се развијао национални дух, народне песме и фолклор. Вредности које је неговала задруга биле су: солидарност, љубав међу
члановима задруге, међусобно економско помагање (моба, спрег) и поштовање
патријархалних обичаја и улога које су описане и у народним пословицама, о
чему смо говорили у претходном делу текста. Народне песме опевају љубав
према мајци, љубав према брату. Извор осећајности код динарског типа је толико дубок да љубав према другима проширују и ван крвних веза на побратиме, посестриме. Људима из свога народа, који су им непознати, обраћају се са
брате, сестро, рођаче (Цвијић, 1966).

ЗАКЉУЧАК
Свака од наука – психологија, педагогија, социологија, историја – за
свој предмет изучавања, између осталог, има дете и детињство. Заједничко им
је што на детињство гледају као на друштвени конструкт, а дете се сагледава
унутар тог друштвеног контекста. Овим радом желели смо да сагледамо традиционални друштвени и културни контекст детињства и да читаоцима и себи
укажемо на традиционалне вредности, добре и лоше стране нашег традиционалног наслеђа. Хтели смо да искорачимо из улоге педагога који поучава родитеље и децу ка улози педагога, који бар има намеру, да проучава децу и детињство кроз гласове које нам преци упућују кроз народне пословице.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОДАРЕННЫХ УЧЕНИКОВ ДЛЯ
МАТЕМАТИКИ В МЛАДШИХ КЛАССАХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Резюме
Учитывая тот факт, что забота об одаренных учеников сегодня является, а в
будущем будет еще больше являться одной из главных характеристик всего воспитательно-образовательного процесса и школьной системы, авторы занимаются только одним аспектом проблемы – идентификацией потенциально одаренных учеников в области математики в младших классах начальной школы. Проблема становится все более важной, поскольку идентификация потенциально одаренных
учеников в области математики, является первым шагом в организации работы
этой группы учеников, в то же время как в этой области есть много открытых вопросов, недоразумений и дилемм. Так как учителя в этом процессе играют центральную роль, авторы организовали исследование среди 258 учителей из 26 начальных школ в Республике Сербии, для того, чтобы изучить их мнения по некоторым
показателям потенциальной одаренности для математики, мнения о наиболее распространенных предрассудках и заблуждениях об одаренных, а также и уровень
сотрудничества со специалистами и родителями в процессе идентификации учеников и класса, в котором, по их мнению, наиболее очевидно проявляются признаки
одаренности в области математики. Результаты исследований показывают, что
учителя явно признают важность каждого показателя потенциального таланта к
математике, что верят в некоторые предубеждения, существующие об одаренных
учениках, что сотрудничество учителей с педагогическо-психологической службой и родителями в процессе определения таких учеников не на должном уровне
и что признаки одаренности для математики, по мнению учителей, наиболее очевидно проявляется во втором и третьем классе.
Ключевые слова: ученики одаренные для математики, идентификация
одаренных учеников, учитель, одаренность, математика.
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LOGIČKA ISTRAŽIVANJA DŽONA DJUIJA
Apstrakt: U ovom radu autori su se bavili osnovnim postavkama logičkih
istraživanja Džona Djuja. Akcenat je stavljen pre svega na problem novog
određenja filozofije, njenog smisla i mesta u modernom društvu, zatim na Djuijevo definisanje naučnog istraživanja, problem univerzalnih propozicija u koje spadaju matematički i logički zakoni, određenja prakse, pojam kauzaliteta, odnos
sredstvo – cilj, problem definisanja indikativnih i normativnih sudova, kao i shvatanje istine u pragmatizmu.
Ključne reči: Džon Djui, pragmatizam, logika, naučno istraživanje, logički
zakon, praksa.

1. Najvažniji problemi koji se javljaju u filozofiji Dž. Djuija (J. Dewey)
proizilaze iz samog određenja filozofije koje je u skladu sa kritikom koju pragmatizam upućuje čitavoj filozofskoj tradiciji. Osnovno stremljenje nove filozofije ne
sastoji se više u stvaranju zaokruženih i statičkih sistema već u formulisanju naučne metode koja će biti oruđe za rešavanje naučnih, ali i socijalnih, kulturnih, obrazovnih i političkih problema savremenog društva. Na kraju 19. i početkom 20. veka Djui je, za razliku od Huserla (E. Husserl) ili Bergsona (H. Bergson) na primer,
bio u potpunosti opčinjen razvojem nauke, industrije i verom da se naučna metoda
može primeniti ne samo na rešavanje prirodno-naučnih već i najširih društvenih
problema. Odatle proizlazi i jedan od najvažnijih zahteva pragmatizma, a to je da
se nakon negiranja apstraktnih racionalističkih rešenja ponovo promisli odnos razuma i delanja, teorije i prakse.
Filozofska istraživanja po Djuiju stoje u odnosu koncentričnih krugova: prvi,
najuži krug, bavi se zakonima refleksivnog mišljenja i naučnog istraživanja, drugi
krug se bavi istraživanjem uzajamnih uticaja ostalih oblika ljudskog iskustva, kao
što je, na primer, umetničko, moralno, religiozno iskustvo, dok se treći krug problema odnosi na oblast primene filozofskih istraživanja na socijalni život, odnose pojedinaca i društva i problem društvenih institucija.
Filozofija, po Djuiju, mora da prevaziđe svoju tradicionalnu, kontemplativnu
i aristokratsku poziciju i da pored toga što se bavi istraživanjem počne da stvara i
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nove vrednosti, da daje nova humanistička rešenja problematičnih socijalnih i kulturnih situacija. Najveći konflikt moderne kulture ogleda se u sukobu tradicionalnih
sistema verovanja i vrednovanja sa nečim sasvim novim, sa ciljevima i idealima koje uspostavlja naučno istraživanje. Djui će na jednom mestu hegelijanskim jezikom
reći: „Filozofija bi skoro mogla da se opiše kao mišljenje koje je postalo svesno sebe, koje je shvatilo svoje mesto, ulogu i vrednost u iskustvu uopšte“ (Djui 1966:
227). Treba napomenuti da se Djui, po vlastitom svedočenju, filozofski formirao pod
uticajem Hegelove misli koja je ostavila trajan uticaj na njegovu filozofiju. Pored
Hegela, najvažniji podstrek za njegovu misao bila je evolucionistička teorija Č. Darvina koji je, po Djuiju, doveo do snažne reakcije prema spekulativnim koncepcijama
koje su odricale značaj praktične aktivnosti za teoriju saznanja uspostavljajući metafizičke okvire za nepokretne i nepromenljive oblike stvarnosti. 1 Poreklo vrsta je, po
Djuiju, uvelo način mišljenja koji je na kraju doveo do promena u logici, a preko toga i do promena u tumačenju morala, politike i religije. 2
Filozofija na taj način postaje opšta logika iskustva, ali u skladu sa Djuijevim
razumevanjem istorije filozofije „najdublja definicija filosofije koja može da se da
jeste da je to teorija vaspitanja u njenom najopštijem vidu“ (Djui 1966: 230). Na taj
način filozofija se pojavljuje u dva vida – kao naučna metoda istraživanja za rešavanje
raznovrsnih društvenih i kulturnih problema, ali i kao neka vrsta veštine po čemu je
slična umetnosti.
Uslov koji filozofija mora da ispuni da bi postala eksperimentalna nauka jeste
da počne empirijski da istražuje zakonitosti saznajne prakse i socijalnih interakcija.
To je jedini put za postizanje naučnih formulacija o opštim i posebnim procesima
saznanja. „Zahtev za reformom logike je zahtev za ujedinjenom teorijom istraživanja
kroz koju bi pravi obrazac eksperimentalnog i operacionog istraživanja nauke postao
podesan za regulisanje običnih metoda po kojima se vrše istraživanja u oblasti zdravog razuma i pomoću kojih se dobijaju zaključci i obrazuju i proveravaju verovanja“
(Djui 1962: 143–144). Stara racionalistička teorija saznanja, koju Djui naziva epistemološkim tipom gnoseologije, polazila je u proučavanju saznanja od apstrakcija;
ona je pokušavala da definiše saznanje uopšte, da odredi prirodu subjekta i objekta
posmatrajući ih kao odvojene i samostalne entitete. Ova vrsta subjekt-objekt dualizma proširena je i na dualističko razdvajanje zakona stvarnosti od zakona saznavanja, na odvajanje teorije od prakse. Ovaj način mišljenja naročito je izražen u grčkoj
i pre svega Aristotelovoj filozofiji. Grčko shvatanje Prirode kao nečeg sveobuhvatnog postalo je odlučujuće za grčku misao. Ovaj govor o prirodi stvari vodio je ka
shvatanju Prirode kao celini stvorenoj od nepromenljivih supstanci sa njihovim
utvrđenim bitnim osobinama ili prirodama. I upravo traženje ovih nepromenljivih
formi postojanja, apsolutno mirnog i nepokretnog Bića, postao je ideal nauke za stare Grke, dok je sve ono promenljivo i u kretanju smatrano efemernim i nevažnim za
1
2

Videti: H. S. Thayer, Meaning and Action: A Critical History of Pragmatism, str. 449.
Videti: Classic American Philosophers, ed. by M.Fisch, New York, 1950, str. 336, i Dž. Djui,
Logika, Nolit, Beograd, 1962, str. 139.
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nauku. „Razlikovanje i povezivane permanentnog i utvrđenog, s jedne strane, i nestalnog i promenljivog, s druge strane, bio je glavni problem nauke i filozofije. Aristotelova filozofija je sistematsko izlaganje i usklađeno rešenje ovog problema sprovedeno kroz sve oblasti kojima se istraživanje tada bavilo“ (Djui 1962: 131). U tom
smislu, Aristotelova logika je najbolji izraz ovog shvatanja da se istina može otkriti
kroz čisto racionalne dedukcije koje polaze od aksiomatskih stavova koji ne zavise
od empirijskog sadržaja iskustva, od onog iskustva koje se gradi na čovekovom
praktičnom odnosu prema stvarnosti.
Ovaj način mišljenja prenet je iz grčke filozofije u srednjovekovnu sholastičku filozofiju, a zatim i u velike metafizičke sisteme XVII, XVIII i XIX veka. Ono
što je predstavljalo, po Djuijevom mišljenju, prvi pokušaj rekonstrukcije filozofije
jeste Bekonov zahtev da se menjanje same stvarnosti uzme za predmet istraživanja,
a da empirijsko, induktivno proučavanje specifičnih uslova prirodnih događaja bude
osnova naučnog zaključivanja o stvarnosti i njenim zakonima. Pragmatizam je, po
Djuijevom mišljenju, nastavljač ove Bekonove linije u filozofiji. U skladu s tim Djui
je svaki ontološki aspekt u gnoseologiji smatrao izrazom neprevladanog dualizma.
Svaka teorija saznanja koja istinu tumači kao odražavanje od iskustva nezavisne antecedentne stvarnost u sebi sadrži upravo takav dualizam. To znači, po Djuiju, da se
svako istraživanje koje pokušava da formuliše zakonitosti objektivnog sveta nezavisno od iskustva pretvara u metafizičku ontologiju i spekulativnu epistemologiju.
Međutim, Djui pravi i korak dalje u tom pravcu pa tvrdi da svako istraživanje koje
polazi od proučavanja iskustva i ostaje na utvrđivanju imanentnih zakona tog iskustva završava u pseudoproblemima. U pseudoproblemima završava i svako pitanje o
odnosu svesti i antecedentne strukture stvarnosti. Tako, po Djuiju, pragmatizam ne
insistira na antecedentnim pojavama, nego na posledicama pojava, ne insistira na
onome što je prethodno, nego na mogućnostima aktivnosti, i ova izmena u gledištu
je po svojim posledicama revolucionarna. Nema nikakvog reda, zakona ili relacije u
stvarnosti osim onih koje tamo unosi čovek svojim praktičnim delovanjem. Sve iskustvene činjenice su samo plastični materijal i sredstvo za oblikovanje stvarnosti u
kojoj izvan odnosa cilj – sredstvo nema drugih relacija. Naravno da će takav stav
otvoriti mnoge probleme u Djuijevoj filozofiji, a naročito u njegovom razumevanju
društvenih odnosa.
Djui je, za razliku od Kanta, smatrao besmislenim svako metafizičko postavljanje pitanja o stvarnosti izvan našeg iskustva jer, po njegovom mišljenju, samo iskustvo i životna praksa nemaju nikakvu potrebu za takvom transcendencijom.
Međutim, odbacujući ontološki postulat, Djui se našao u problemima koji nisu ništa
manji nego oni koje je obesmislio. Ako se relacija cilj – sredstvo proglasi jedinom
relacijom koju čovek u svom svetu stvara, onda se zaista ne može ogovoriti na pitanje zašto je neka praksa uspešna a druga nije. Stoga Djui smatra da se pitanje čime
je uslovljeno slaganje ili neslaganje ciljeva i sredstava u delovanju ne treba ni postavljati pošto na njega ne možemo da odgovorimo. Ali, upravo će ovaj logički postulat
o relacijama dovesti do potpuno paradoksalnih i apsurdnih posledica kada se primeni na istraživanja društvene stvarnosti i ljudskog delovanja. U pokušaju da prevaziđe
apstrakcije starih dualističkih teorija, Djui je uveo pojam transakcije. Transakcija je
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uzajamno delovanje organizma i sredine u kome se organizam i sredina uzajamno
prožimaju i uslovljavaju. Međutim, sredina je kod Djuija definisana kao plastična
građa koja nema svoju imanentnu strukturu i zakonitosti, ona je određena kao skup
problematičnih situacija koje čovek rešava tako što u njih unosi red i poredak i to je
jedini red. Odbacujući stare dualističke koncepcije i subjekt – objekt relacije, Djui je
došao do krajnje jednostranog stanovišta prema kome se praksa shvata kao jednosmerno oblikovanje prirode od strane čoveka.
2. Djui je svoje shvatanje prakse toliko apsolutizovao da je svaka razlika
između subjektivnog i objektivnog, psihičkog i fizičkog nestala. Na taj način je kritika tradicionalnih epistemoloških dualističkih koncepcija otišla u drugu krajnost.
Osnovna pretpostavka filozofije svesti i dualističke epistemologije, po kojoj je o iskustvu moguće govoriti samo kao subjektovom iskustvu, a subjekat misliti izvan
njegove praktične interakcije sa sredinom, za Djuija je neprihvatljiva. Međutim, jasnu definiciju iskustva Djui nije nigde dao. On na više mesta daje različita
određenja, pa tako iskustvo nije samo shvaćeno kao unutrašnje organsko delovanjetrpljenje u svim interakcijama sa sedinom, prirodnom i socijalnom, nego je ono sama priroda – kamen, biljke, životinje, smrt, zdravlje, temperatura i tako dalje. Stvari
u svom uzajamnom delovanju su na određeni način iskustvo. 3
Po Djuiju, postoji neposredno iskustvo kao difuzno jedinstvo emotivnih i impulsivnih procesa sa začecima intelektualnih saznajnih procesa koji čine momente
biološkog ponašanja organizma. Takvo iskustvo je samo sirovi materijal za istraživanje, u njemu nije moguće razlikovanje formalnog i sadržinskog, plana, cilja ili posledice. Neposredno iskustvo nije nikakav skup činjenica o stvarnosti, niti je neposredno iskustvo bilo kakva vrsta znanja. Ono ne ispunjava nijedan logički uslov saznanja i ne dovodi do saznanja objekata. Pojedinačno je, po Djuiju, pre nešto zadato
nego dato, „pojedinačno shvaćeno kao čisto ovo uvek postavlja problem“ i tek operacijom istraživanja stvoren kontekst relacije objekata postaje predmet saznanja
(Djui 1962: 277). Istraživanje biva podstaknuto i pokrenuto specifičnim stimulusom
neposrednog iskustva koje postavlja problem i stvara problematičnu situaciju. Najvažnija odlika ove situacije jeste da ona nosi u sebi kvalitet koji bismo mogli nazvati
– neodređenost. Ova neodređenost se ispoljava kao sumnjivost, nestalnost, konfuznost, protivrečnost. Međutim, Djui ove osobine ne smatra subjektivnim stranama
iskustva ili stanjima svesti, kako je to uobičajeno u tradicionalnoj filozofiji svesti,
već su to, po njegovom mišljenju, osobine same stvarnosti, što je u saglasnosti s njegovim stavom da su priroda i iskustvo jedno isto. Tek ono iskustvo koje je postalo
planska i sistematska upotreba oruđa i instrumenata za predviđanje budućnosti, koje
je postalo istraživanje, može se nazvati saznanje.
Najčešće zamerke koje se upućuju Djuiju odnose se na njegovo nedosledno i
neprecizno korišćenje bihejviorističkih pojmova za definisanje neodređene situacije
i prethodnih uslova istraživanja. Termini – tegoban, konfuzan, zapleten i sl. bihejvi3

Videti: H. S. Thayer, The Logic of Pragmatism, an Examination od John Dewe`s Logic, Kegan
Paul Ltd., London, 1952, str. 20.
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oristički su termini koji opisuju ponašanje organizma u nekoj sredini. Treba napomenuti da se i to ponašanje u bihejvirističkoj teoriji ne shvata ovako jednostrano i
jednosmerno kako to Djui čini. Kao ilustraciju potpuno drugačijeg razumevanja, pre
svega Votsonovog učenja, treba pogledati na primer Merlo-Pontijevu Strukturu ponašanja. Pored ovih bihejviorističkih termina Djui koristi i takve termine kao što su
otvoren, bez ravnoteže, nesređen, koji imaju značenje samo u kontekstu čisto fizikalnih procesa. Ova pojmovna i terminološka nepreciznost nije slučajna, ona proizlazi
iz najvažnijih Djuijevih epistemoloških postavki, a pre svega iz stava da izvan iskustva i istraživanja ne postoji nikakva objektivna struktura stvarnosti. Pre istraživanja
neposredno iskustvo je samo niz prirodnih događaja koje tek istraživanje pretvara u
saznanje. Istraživanje je po Djuiju „kontrolisana i usmeravana transformacija neodređene situacije u situaciju koja je tako određena u svojim unutrašnjim odlikama i
relacijama da pretvara elemente prvobitne situacije u jedinstvenu celinu“ (Djui
1962: 150). Znanje o stvarnosti rezultat je ove transformacije. Objekti saznanja nastaju procesom istraživanja i pre ove transformacije ne postoje. Znanje, onako kako
ga Djui definiše, ne odnosi se ni na kakvu antecedentnu realnost, nego je samo relacija sredstava prema ciljevima istraživanja. Znanje o objektu se iscrpljuje u posledicama operacija istraživanja koje se mogu opisivati samo njihovim odnosom prema
ciljevima i oruđima istraživanja. Po Djuijevom mišljenju svako pitanje o relaciji posledice – antecedentna stvarnost jeste loše postavljeno pitanje.
Međutim, ono što predstavlja veliki problem za Djuijevu poziciju jeste činjenica da je u njegovoj filozofiji potpuno neobjašnjen i neobjašnjiv sam početak istraživanja. Proces istraživanja počinje invencijom, sugerisanjem i pretpostavljanjem
posledica operisanja, ali sam akt sugerisanja ostaje bez objašnjenja. On je, u nekom
smislu, izraz izvesne vrste spontaniteta našeg ponašanja, jer najveći broj ljudi nikada
ne razmišlja o tim intelektualnim procesima kao što ne razmišlja ni o organskim procesima. To je tačno, kao što je tačno da najveći broj ljudi ne razmišlja ni o jednom
filozofskom problemu, ali to bi teško mogao biti argument za rešenje bilo kod filozofskog ili saznajnog problema. Djui ne odgovara ni na pitanje šta se i kako transformiše kroz proces istraživanja. Kako se može transformisati nešto što samo po sebi nema nikakvu strukturu? Na taj način Djui je apsolutizovao stvaralački i aktivni
karakter svesti, iako je izgledalo da, svojom kritikom tradicionalne dualističke filozofije, upravo to pokušava da izbegne. Čovek je taj koji unosi red i zakonitost u spoljašnje događaje, izvan ljudske prakse ne može se govoriti ni o kakvim objektivnim
strukturama. U tom smislu, najvažnija kategorija s kojom nauka operiše – kauzalitet
– po Djuijevom mišljenju samo je funkcionalno, praktično sredstvo za uspostavljanje odnosa između instrumenata i ciljeva istraživanja i ona ne govori ni na koji način
o objektivnim i nužnim vezama u stvarnosti, kauzalitet je „uprkos svojoj opštoj upotrebi, samo govorna figura“ (Djui 1962: 451). O neodređenosti problematične situacije može se govoriti isključivo u kontekstu ljudskih praktičnih potreba i ciljeva, jer
protiv apsolutne neodređenosti, takozvane antecedentne stvarnosti, svedoči upravo
naučno iskustvo na koje se Djui tako rado poziva.
Za Djuija, proces istraživanja je izvorište svih logičkih formi koje zapravo izražavaju stalne odnose sredstava i ciljeva u procesu istraživanja i nastaju iz prakse ko41

Erić, M., Marković, O.: Logička istraživanja Džona Djuija
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 16 • БР. 15 • ДЕЦЕМБАР 2013 • 37–46

jom se stvaraju ti odnosi. Logika se po Djuiju bavi istraživanjem samog procesa istraživanja. Logičke forme ne izražavaju nikakav sadržaj aprioran i nezavisan u odnosu na
istraživanje već postulati „moraju biti u stanju da kontrolišu uspostavljanje i sređivanje
predmeta istraživanja radi postizanja trajnih i postojanih verovanja“ (Djui 1962: 74).
3. Kao što su logičke forme izraz praktičnih relacija, tako je i mišljenje shvaćeno kao proizvod aktivnosti i ponašanja koje se ostvaruje kroz upotrebu oruđa – od
prirodnih objekata koji su upotrebljeni kao znaci do simbola. Ponašanje, definisano
u skladu sa Djuijevim socijalnim bihejviorizmom odigrava se u sredini koja nije samo biofizička već je pre svega socijalno-kulturna sredina koju čine kulturna tradicija, društvene institucije, etos i duh socijalne grupe. Ponašanje dobija intelektualni
kvalitet onda kada ljudski organizam kao deo prirodnog sistema događanja počne da
se tim događajima koristi kao sredstvima da bi izazvao upravo one posledice koje su
u skladu sa njegovim potrebama. Upravo je ovo insistiranje na bihejviorističkim kategorijama otvorilo mnoge probleme u Djuijevoj filozofiji, pre svega „kako je moguće kategorije kojima Djui ističe aktivni karakter svesti koherentno povezati sa biheviorističkim objašnjenjem svesti (mišljenja) kojim se ponašanje vezuje fizičko-hemijsko-biološko-socijalnim determinantama za proces koji se de facto sav obavlja u
sadašnjosti. Ono što upravlja mišljenje ka budućnosti, ono što izražava njegov aktivni stvaralački karakter, jeste njegova relativna nezavisnost od slova aktualnog
događanja (ponašanja) u sadašnjosti“. 4 Ova primedba u potpunosti pogađa nedoslednosti u Djuijevom mišljenju, pogotovu ako se uzme u obzir Djuijevo insistiranje na
futurističkoj dimenziji istraživanja – sistemi simbola koji čine naučno iskustvo nemaju svoj unutrašnji razlog postojanja nego su samo znaci budućih događaja. Svako
istraživanje koje bi bilo završeno, a završeno je ako iz njegovih rezultata ne bi proizašle nove problematične situacije, jedinstveno je i neponovljivo i u tom smislu, kako kaže Djui, imaju estetički karakter.
Ako se neposredno iskustvo sastoji od doživljaja kvaliteta koji su jedinstveni i
neuporedivi sa drugim iskustvima, onda je ono u potpunoj suprotnosti sa racionalnim iskustvima koje se pre svega tiče saznanja kvantitativnih relacija. Takvo razlikovanje kvalitativnog i kvantitativnog predstavlja osnovu za Djuijevu kritiku formalno-logičke teorije o generalizujućoj apstrakcija koja se zasniva na shvatanju da
se opšti pojmovi stvaraju izdvajanjem zajedničkih ili sličnih kvaliteta. Na taj način
se stvara inventar, agregat pojava, ali ne i opšti pojam. Singularnost se po Djuiju odnosi samo na stvari sa njihovim kvalitetima, dok se opštost tiče jedino relacija koje
su izraz funkcionisanja stvari kao znakova u procesu operativnog zaključivanja.
Upravo se ovom opštošću i redom bavi nauka jer je sam objektivni tok neposrednog
iskustva ritmičan. Nije lako na osnovu Djuijevog izlaganja razumeti zašto je to tako.
Ako ne postoji nikakva antecedentna stvarnost, ako je svet jedan konglomerat kvaliteta bez ikakve strukture, kako se onda u tom i takvom svetu mogu uočiti određeni i
stalni ritmovi i kako se oni mogu izraziti u formulama naučnih zakona, kako to, Djui
tvrdi? Ako se predmet sam po sebi ne može definisati van svoje upotrebe jer je apso4

Videti: M. Životić, Učenje Džona Djuia o iskustvu i istraživanju, u: Dž. Djui, Logika, str. 34.
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lutno pojedinačan, kako se on može definisati samo kao oruđe? Zašto baš određeni
predmet postaje oruđe koje učestvuje u stvaranju veza i relacija između sredstva i cilja ako se oruđe ne može definisati preko svojih kvaliteta? Kako apsolutno pojedinačni, neponovljivi po svojim kvalitetima, predmeti mogu da budu znaci kojima se
određuju opšte relacije iskustva? Takođe, „ostaje neobjašnjeno kako operacije istraživanja mogu da unose opštost i univerzalnost u iskustvo ako u samoj predmetnoj
stvarnosti nema ničeg opšteg nego samo pojedinačnog“ (Životić 1962: 36)?
Za Djuija ove univerzalne propozicije, u koje spadaju matematički i logički
zakoni, jesu iskazi o oblicima moguće akcije. Ovi iskazi su po formi hipotetički akoonda iskazi. Na primer, matematički stav ako je ravna figura trougao, onda je zbir
njena tri unutrašnja ugla jednak zbiru dva prava ugla izražava jednu opštu nevremensku relaciju nezavisnu od bilo kakvih egzistencijalnih odnosa. 5 Logički zakoni
nisu empirijski iskazi o činjenicama već samo o mogućim oblicima operacija. Proceduralne operacije su one koje materijalu pripisuju opšte i formalno. Izvan njih materijal je bezobličan i neodređen. Prema tome, opšte relacije u egzistencijalnim sadržajima datim u naučnom zakonu ne izražavaju materijalnu strukturu tog egzistencijalnog sadržaja, nego su čisto logičke prirode, što u Djuijevoj logici znači – izražavaju
samo proceduralne relacije ciljeva i sredstava u istraživanju. 6
4. Jedno od najvažnijih pitanja koje logika sebi postavlja jeste pitanje istinitosti logičkih iskaza. Za pragmatizam istina jedne ideje sastoji se u njenoj verifikaciji.
Sam proces verifikacije u pragmatizmu dobio je samo jedno značenje – verifikacija
je predviđanje posledica i čitavo saznanje je futuristički orijentisano. Prošlost i sadašnjost moraju biti opravdane budućnošću. Prošlost koja ne bi imala nikakve veze
sa sadašnjošću ne bi mogla ni na koji način biti predmet saznanja. „Pravi objekat suda o prošlom događaju može da bude samo jedan prošli-događaj-koji-je-vezan-zabudućnost“, reći će Djui. 7 Bilo kakav događaj iz prošlosti za Djuija je samo – događaj. Onda kada želimo da izreknemo neki sud o tim događajima koji traži verifikaciju, dakle da li je istinit ili lažan, mi tada te događaje aktualizujemo i stavljamo u vremensku ravan sa sadašnjim ili budućim događajima. To ukazuje da prošli događaj
postaje predmet saznanja samo onda kada nas naše potrebe i interesi usmere ka njemu i da upravo ti interesi i potrebe vrše selekciju prošlih događaja. Time je Djui naglasio stvaralački odnos istraživača prema prošlim događajima, jer svako ko proučava prošlost mora da objašnjavajući istoriju aktualizuje sve te događaje. Svako razumevanje prošlog ograničeno je instrumentima istraživanja koje pruža sadašnjost.
Ako se verifikacija shvati na način kako to čini Djui, čovek u svom istraživanju nikada ne može da izadje iz konteksta sadašnjosti.
Najvažnije teškoće koje instrumentalistička teorija o sudovima o prošlosti
stvara su sledeće: po instrumentalističkoj teoriji istine svaki iskaz (pa i iskaz o prošlosti) jeste istinit ako se utvrdi saglasnost između hipoteza i posledica, rezultata is5

Videti: Dž. Djui, Logika, str. 296–297.
Videti: M. Životić, nav. delo, str. 38.
7
J. Dewey, Realism without Monism or Dualism, u: Dž. Djui, Logika, str. 39.
6
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traživanja; pošto je naučna verifikacija uvek provera hipoteza u aktualnom ponašanju, to se o prošlosti može suditi samo po principu da je tačnija ona teorija (hipoteza) o prošlosti koja sada bolje radi, koja je bolji instrument u kontekstu problema
koji se u dato vreme, aktualno rešavaju. Ne postoji nikakva druga mogućnost da se
utvrdi korespodencija iskaza o prošlosti i same prošlosti kakva je ona bila pre i nezavisno od konteksta istraživanja. 8
Odavde proizilazi da su iskazi o činjenicama, sudovi o stvarnosti, u suštini
normativni iskaz koji propisuju određeno ponašanje koje treba učiniti da bi se došlo
do saznatog objekta stvarnosti. Indikativni iskazi o kvalitetima i strukturi stvarnosti
po Djuiju, ne postoje. Struktura stvarnosti stvara se u samom procesu istraživanja
dok iskazi o stvarnosti pre svega govore o našem odnosu prema svetu i pojavama
koje su pre svega instrumenti za zadovoljenje naših potreba. Jedini svet koji zaista
znamo jeste svet koji smo promenili ili stvorili. Zato su svi iskazi, uključujući i naučne o svetu, iskazi o načinima na koje je čovek taj svet potčinio sebi.
5. Na taj način Djuijeva kritika tradicionalne filozofije završava u drugoj krajnosti. Uspešnost prakse postaje jedini kriterijum istine, dok se sama uspešnost meri
kroz saglasnost posledica sa planovima akcije. Međutim, Djui se nikada ne pita o
smislu i poreklu same uspešnosti, kao što ne dovodi u pitanje ni samu praksu iako je
ona često poprište potpune samovoljnosti i subjektivne proizvoljnosti. Djui takođe
često voli da svoju teoriju naziva teorijom korespodencije iako sam pojam korespodencije u njegovoj filozofiji ima potpuno drugačije značenje od uobičajenog – korespodencija je, za njega, slaganje ideje, tj. plana operacije sa uspešnim posledicama,
zabluda je pojava nečeg što nije nameravano i predviđeno u istraživanju. Istina je
efektivni rad jedne ideje. 9 Naravno, ova efektivnost ima svoje socijalne dimenzije i
uslove. Upravo to povezivanje logičkih istraživanja sa socijalnom dimenzijom, koje
Djui dosledno sprovodi u svojoj filozofiji, ukazuje da svako ozbiljnije čitanje Djuijeve političke filozofije ili tema vezanih za filozofiju obrazovanja mora početi od njegove Logike.

8
9

Videti: M. Životić, nav. delo, str. 40.
Videti: M. Životić, nav. delo, str. 49.
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ФЛЕКСИБИЛНА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА
ПОДРЖАНА НАСТАВНИМ МЕТОДАМА *
Апстракт: У теоријском делу рада разматра се настанак и развој идеје
о индивидуализацији наставног рада, указује на њен дидактичко-методички
значај и актуализује питање заступљености ове наставне стратегије у оквиру предмета природа и друштво у млађим разредима основне школе.
Полазећи од теоријске опсервације, у емпиријском делу рада испитани
су ставови студената учитељских факултета у Србији о могућности примене
флексибилне индивидуализације у настави природе и друштва посредством
разноврсних метода наставног рада. Показало се да будући учитељи указују
на позитивне аспекте флексибилне индивидуализације подржане разноврсним наставним методама, а посебно текст методом, методом писања и експериментално-лабораторијском методом.
Кључне речи: флексибилна индивидуализација, наставне методе, ставови студената.

1. ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ
У елементарном виду индивидуализована настава се јављала у античким и
средњовековним школама намењеним деци богатих слојева друштва. Први зачеци
индивидуализације имали су индивидуални карактер, акценат је био на самосталном раду ученика, где су задаци били прилагођени његовим могућностима и темпу рада. Појавом масовног образовања, идеја о индивидуализацији се постепено
напушта, уступајући место колективном раду, заснованом на другачијој концепцији и организацији васпитно-образовног рада. Убрзо су слабости старе школе дошле до изражаја, односиле су се на: комплексност разредно-часовног система, једносмерну комуникацију, доминацију фронталног облика рада и пуког мемориса-

*

Рад је настао у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, бр.
179026, чији је носилац Учитељски факултет у Ужицу, а који финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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ња садржаја, афирмацију нефункционалних знања, што је довело до оснивања и
актуализације бројних реформских педагошких покрета, попут: Далтон плана, Винетка плана, Монтесори система, Манхајмског система, Јена плана, Метода центра интересовања, Метода слободног рада по групама, Активне школе, Школе по
мери, Система Френеа, Радне школе (Лакета и Василијевић, 2006).
На потребу и значај индивидуализације наставног рада указивали су
многобројни педагошки класици, попут Коменског, Песталоција, Толстоја,
Дјуја, истичући неопходност уважавања личности ученика – његове непоновљиве индивидуалности.
Све идеје и практични покушаји индивидуализације могу се сврстати у
три категорије: првој категорији припадају они који се залажу са строгу индивидуализацију, ослобођену разредних форми, колективног поучавања; другој
они који се залажу за формирање паралелних одељења у складу са интелектуалним способностима ученика, реч је о „уједначавању ученика“, које, најчешће, води социјалној селекцији и трећој категорији, припадају заговорници
идеје о индивидуализацији наставног рада у одељењу, засноване на индивидуалном приступу ученику.
Иако се о потреби и значају индивидуализације наставног рада, одавно,
а у последње време све више говори, она још увек није у довољној мери пронашла своје место у наставној пракси. Као најчешћи разлози наводе се: пренаглашен индивидуални рад ученика, сложеност и комплексност организације индивидуализованог наставног рада, неопходност додатних финансијских улагања, недовољна обученост наставника за примену разноврсних средстава и облика индивидуализације (Ђорђевић, 1985).
С друге стране, индивидуализована настава је једина алтернатива свестраног и слободног развоја ученика који подстиче друштвено прихватљиве облике
понашања, омогућава да се испољава као комплексно биће, отворени развијајући динамични систем са могућношћу самоактуализације. Треба је схватити као
својеврсну стратегију наставног рада и учења у оптималним педагошким условима и клими, усмерену на оптималан психофизички развој сваког ученика.
„Остварује се у условима различитих модалитета индивидуализације савремене
наставе, укључујући наставне системе, социолошке облике наставног рада, наставне методе и разноврсне њихове комбинације...“ (Василијевић 2007: 264). Само
кроз јединство принципа индивидуализације и социјализације може се говорити о
позитивним аспектима ове наставне стратегије. У супротном, индивидуализација
може водити ка индивидуализму, искључивом развоју ученика као индивидуалног
бића, на штету његове социјализације и друштвене самоактуализације.
Можда у тим оквирима треба тражити и пронаћи путеве остваривања
флексибилне индивидуализације у конкретним наставним околностима – индивидуализације која ће помирити индивидуалне потребе детета и задовољити
потребе наставе, потребе остварења индивидуалног и друштвеног концепта
васпитања и образовања, индивидуализације која ће бити отворена за друге наставне стратегије, облике рада, наставне методе, а која се неће одрећи уважава48
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ња индивидуалних потенцијала сваког ученика. Управо из тих разлога наша
истраживачка пажња је фокусирана на један сегмент овог проблема, у намери
да се осветли, афирмише идеја о могућности увођења елемената индивидуализације наставног рада посредством разноврсних наставних метода – монолошке методе, дијалошке методе, демонстративне методе, методе цртања, писања, текст методе, експериментално-лабораторијске методе. Иако на први поглед делује тешко оствариво, елементи индивидуализације наставног рада могу се остварити и применом монолошке и дијалошке методе. Сегменти фронталног излагања наставника могу бити намењени конкретном ученику у одељењу, његовим потребама, интересовањима, могућностима, а да се то експлицитно не наглашава. Такође, самостално излагање ученика обојено је његовом
индивидуалношћу и на томе наставник треба додатно да инсистира. Разговор
на релацији наставник – ученик требало би да се заснива и на принципу индивидуализације. И демонстративна метода се може индивидуализовати, како
кроз фронтални рад ученика (наставник усмерава пажњу сваког ученика посебно или групе ученика, у зависности од њихових интересовања, могућности,
потреба...) тако и кроз остале социолошке форме наставног рада (групни, рад у
пару, индивидуални облик рада), где ученици самостално под руководством
наставника демонстрирају изворе знања, настава средства и сл. Елементи индивидуализације се са лакоћом могу увести посредством текст методе (ученици одабирају од понуђених текстове, сходно њиховим интересовањима, потребама, предзнањима, могућностима) или се припремају готови текстови намењени конкретним ученицима, индивидуализујући методски поступак наставног рада. Метода цртања и писања пружају доста могућности за примену флексибилне индивидуализације наставе, као и експериментално-лабораторијска,
односно метода практичних радова. Ученици бирају пројектне, истраживачке
задатке, изводе огледе, испитују могућности, анализирају, закључују, уопштавају, примењују научено у конкретним практичним животним ситуацијама;
учествују у креирању и извођењу практичних задатака (израда хербаријума –
електронског или класичног, макета, плана насеља, рељефа, зидних новина, албума ...) (Микановић, 2012; Цветићанин, 2009).

2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА
У којој ће се мери елементи индивидуализације остварити на часовима
природе и друштва у нижим разредима основне школе, у највећој мери зависи
од самог наставника, његове мотивисаности, стручности, педагошких, психолошких и дидактичко-методичких компетенција, али и свести наставника о
значају и потреби континуиране, перманентне индивидуализације васпитнообразовног рада ученика. Занимало нас је како студенти, будући учитељи, гледају на питање флексибилне индивидуализације, као и могућност њеног остваривања посредством различитих наставних метода, да ли индивидуализацију
перципирају као затворени систем или виде могућност њеног инкорпорирања
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у наставни процес посредством разноврсне наставне технологије, тачније, метода наставног рада. У складу с тим дефинисан је и предмет истраживања.
Предмет истраживања представљају ставови студената учитељских
факултета о могућности примене флексибилне индивидуализације наставе
природе и друштва кроз различите методе наставног рада. Занимало нас је како студенти процењују могућност реализације овог наставног система у односу на примењене наставне методе, односно да ли доводе у везу индивидуализовану наставу са конкретним наставним методама, како процењују поједине
наставне методе у односу на степен индивидуализације наставног рада са ученицима млађих разреда основне школе.
Полазећи од предмета и проблема истраживања, циља истраживања (испитати ставове студента о могућности примене флексибилне индивидуализације кроз
различите наставне методе наставног предмета природа и друштво у млађим
разредима основне школе), дефинисани су следећи научно-истраживачки задаци:
1. Испитати ставове студената о могућности остваривања флексибилне
индивидуализације наставе природа и друштво у млађима разредима
основне школе применом наставних метода (монолошке методе, дијалошке методе, демонстративне методе, текстуалне методе, методе
цртања, методе писања, експериментално-лабораторијске методе –
методе практичних радова).
2. Испитати ставове студената различите просечне оцене на основним
студијима о повезаности индивидуализоване наставе природе и друштва и наставних метода.
3. Испитати ставове студента о повезаности индивидуализоване наставе природе и друштва и наставних метода у односу на оцену из студијског предмета Дидактика.
4. Испитати ставове студента различитог пола о повезаности индивидуализоване наставе природе и друштва и наставних метода
У складу са постављеним научно-истраживачким задацима дефинисане
су четири научно-истраживачке хипотезе:
Х1: Очекује се да ће студенти имати позитивне ставове о могућности остваривања флексибилне индивидуализације применом разноврсних метода наставног
рада у оквиру предмета природа и друштво у млађим разредима основне школе.
Х2: Претпоставља се да ће студенти бољег постигнућа, са оценом 9 и 10,
боље, у односу на остале, процењивати могућност повезивања флексибилне
индивидуализације и разноврсних метода наставног рада.
Х3: Претпоставља се да ће студенти са оценом 9 и 10 из студијског
предмета Дидактика, боље, у односу на остале, процењивати могућност повезивања флексибилне индивидуализације и разноврсних метода наставног рада.
Х4: Очекује се да ће студенти различитог пола бити изједначени у оцени
могућности примене флексибилне индивидуализоване наставе природе и друштва посредством разноврсних наставних метода.
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У истраживању је примењена дескриптивна научно-истраживачка метода при прикупљању и интерпретацији добијених података.
Зависне варијабле истраживања чине ставови студената учитељског факултета о могућности примене индивидуализоване наставе природе и друштва
посредством различитих метода наставног рада, а независне варијабле просечна оцена студија, оцена из студијског предмета Дидактика и пол испитаника.
Популацију истраживања чине студенти учитељских факултета у Србији, а узорак 150 студената четврте године учитељских факултета у Ужицу, Београду, Врању. Узорак је намеран и стратификован.
Добијени подаци обрађени су применом СПСС софтверског пакета, а
статистичка провера показатеља израчунавањем Хи квадрата.

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Истраживање је показало да студенти позитивно оцењују могућност
примене индивидуализоване наставе природе и друштва посредством различитих метода наставног рада. Велика већина студената, близу две трећине, сматра да се елементи индивидуализације у већој или мањој мери могу остварити
са успехом и да у том погледу све наставне методе, па чак и монолошка метода
наставног рада, могу бити усмерене на уважавање индивидуалних потенцијала
ученика као појединца, његових предзнања интересовања, потреба, могућности. Ипак, једна трећина испитаних студената није се изјаснила о овом питању,
док свега 8% студената негативно процењује ову могућност.

100%

92%

80%
60%

50%

40%
20%
0%

8%
позитиван став

неутралан став

негативан став

Графикон 1. Флексибилна индивидуализације подржана наставним методама
– ставови студената збирни преглед
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Дистрибуција негативних ставова студената може се боље разумети уколико се погледа детаљнији преглед (графикон 2). У односу на све остале методе, највише студената са негативним ставом се везује за монолошку наставну
методу. Чак једна четвртина испитаних студената сматра да ова метода није
погодна за остваривање флексибилне индивидуализације наставе природе и
друштва. Исто толико студената остало је неопредељено, а нешто испод једне
половине сматра да монолошка метода може бити у служби неког флексибилнијег облика индивидуализације.
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

негатив ан став
неутралан став
позитив ан став

Графикон 2. Флексибилна индивидуализације подржана различитим
наставним методама – ставови студената
У том погледу најбоље је оцењена текст метода (81,33%), следи метода
писања (74%) експериментално-лабораторијска метода или метода практичних
радова (68,67%). Приметан је значајан проценат неопредељених студената, посебно када је у питању дијалошка метода – једна трећина испитаника или 34%.
Добијени налази били су очекивани.
Резултати истраживања су показали да студенти, без обзира на просек
студија остварен на основним студијама, исто процењују могућност остваривања флексибилне индивидуализације посредством разноврсних наставних метода. И студенти са просечном оценом студија 6, 7, 8, као и најбољи студенти
учитељских факултета, сматрају да се елементи индивидуализоване наставе
могу успешно остварити и путем монолошке, дијалошке, демонстративне, методе цртања, писања, текст методе, као и експериментално-лабораторијске методе. Овим није потврђена друга научно-истраживачка хипотеза.

52

Василијевић, Д., Митић, Љ.: Флексибилна индивидуализација подржана наставним...
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 16 • БР. 15 • ДЕЦЕМБАР 2013 • 47–56

Табела 1. Ставови студената о односу флексибилне индивидуализације и
наставних метода с обзиром на просечну оцену студија
Неслагање
Укупно
у
потпуности
1
137
5,11%
0,72%
100%
0
13
100%
1
150
4,67%
0,66%
100%

Просек Слагање у Делимично Неутралан Делимично
студија потпуности слагање
став
неслагање
6, 7, 8
9
Укупно

25

60
18,25%

3

44
43,80%

4

6

23,08%
28

7
32,12%
0

30,77%
64

18,67%

46,15%
50

42,67%

7
33,33%

При Хи квадрату 13. 507 и 20 степени слободе (р = 0,855), може се констатовати да се студенти који имају различите оцене из студијског предмета
Дидактика не разликују у оцени ефикасности различитих метода наставног
рада у погледу индивидуализације рада са ученицима нижих разреда основне
школе у оквиру наставног предмета природа и друштво. Било је и очекивано
да студенти већег постигнућа, са оценом 9 и 10, боље у односу на остале,
процењују ову могућност.
Табела 3. Ставови студената о односу флексибилне индивидуализације и
наставних метода с обзиром на оцену из студијског предмета Дидактика
Оцена из Слагање у Делимично Неутралан Делимично
дидактике потпуности слагање
став
неслагање
5
6
7
8
9 и 10
Укупно

0

2

2
50%

7

14
20%

11

12
40%

26
20%

2

47,27%

9,11%

31,81%

29,41%

4,54%
3

41,18%
50

42,66%

1,82%
1

14

64
18,67%

29,09%

54,54%

20,59%

5,71%
1

7

10

28

2
34,29%

16

12

7

0
50%

8,82%
7

33,33%

4,67%

Неслагање
у
Укупно
потпуности
0
4
100%
0
35
100%
1
55
1,82% 100%
0
22
100%
0
34
100%
1
150
0,67% 100%

Хи квадрат 13.507 df 20, p = 0,855

Ни пол испитаника није утицао на крајње резултате истраживања. Показало се да и студенти и студенткиње учитељских факултета у Србији подједнако оцењују могућност примене флексибилне индивидуализације посредством
разноврсних наставних метода природе и друштва.
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Табела 4. Ставови студената о односу флексибилне индивидуализације и
наставних метода с обзиром на пол испитаника
Пол

42
7
43,70% 31,11%
2
5
8
0
Мушки
13,33%
33,34%
53,33%
28
64
50
7
Укупно
18,67%
42,67%
33,33%

Женски

Неслагање
Укупно
у
потпуности
1
135
5,19%
0,74%
100%
0
15
100%
1
150
4,67%
0,66%
100%

Слагање у Делимично Неутралан Делимично
потпуности слагање
став
неслагање
26

59

19,26%

Хи квадрат 3.483 df 4, p = 0,468

Овим је потврђена научно-истраживачка хипотеза којом се претпоставља да ће студенти различитог пола бити изједначени у оцени могућности примене индивидуализоване наставе посредством разноврсних наставних метода.

ЗАКЉУЧАК
Иако идеја о индивидуализованом поучавању датира још из античког
периода, она посебно добија на значају током деветнаестог и двадесетог века,
афирмацијом педагошких реформских покрета, попут Далтон плана, Винетка
плана, Монтесори система, Манхајмског система, Јена плана, Метода центра
интересовања, Метода слободног рада по групама, Активне школе, Школе по
мери, Система Френеа, Радне школе.
И поред свих предности, ова наставна стратегија није у довољној мери
остварена у наставној пракси. Потпуна индивидуализација, најчешће, захтева
комплексну организацију васпитно-образовног рада, значајна финансијска улагања, оспособљеност наставника за планирање, примену и евалуацију различитих облика индивидуализације. Међутим, елементе индивидуализације наставног рада, могуће је, у већој или мањој мери, примењивати у свакодневном васпитно-образовном раду, што зависи у првом реду од наставника, његове компетентности да савремену, актуелну наставну технологију прилагоди индивидуалним могућностима ученика, не запостављајући социјализацију појединца.
То је био један од кључни разлога због чега су испитани ставови студената
учитељских факултета, будућих учитеља, о могућностима примене флексибилне индивидуализације посредством наставних метода.
Интерпретацијом добијених налаза истраживања дошло се до интересантних закључака.
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Студенти учитељских факултета у Србији виде могућност остваривања
флексибилне индивидуализације наставе природе и друштва посредством различитих метода наставног рада. Утврђено је да студенти, будући учитељи,
схватају значај индивидуализације, уважавања индивидуалних могућности потреба, интересовања ученика. Тиме се показује спремност да настава природе
и друштва буде значајно квалитативно унапређена са становишта ученика као
појединца, али и ученика, активног припадника колектива.
Као најпогодније методе индивидуализације наставе природе и друштва
у млађим разредима основне школе, изабране су текст метода, метода писања
и експериментално-лабораторијска метода, односно метода практичних радова, што је и разумљиво, с обзиром на њихов карактер, степен отворености за
самостални рад ученика.
Да је флексибилну индивидуализацију могуће применити и посредством
монолошке методе,потврдио је значајан број испитаних студената, што значи
да наставник приликом извештавања, описивања, објашњавања природне и
друштвене стварности има у виду сваког појединачног ученика и делове властитог излагања, без посебног наговештаја, упућује индиректно појединачном
ученику у одељењу.
Приметан је и значајан број неодлучних студената (једна трећина) који
се нису изјаснили о могућности примене флексибилне индивидуализације
наставе природе и друштва посредством различитих наставних метода. Интересантно је да независне варијабле истраживања (општи успех на студијима,
оцена из Дидактике, пол испитаника) нису утицали на крајње резултате истраживања.
Актуализујући флексибилну индивидуализацију и указујући на њен значај и могућности у свакодневном наставном раду, мишљења смо да би било
интересантно дијагностичку слику о квалитету наставног рада у настави природе и друштва, употпунити ставовима и мишљењима учитеља у пракси. Наредни корак односио би сепитивање стварне заступљености флексибилне индивидуализације у наставној пракси предмета природе и друштва у млађима
разредима основне школе.
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FLEXIBLE INDIVIDUALISATION SUPPORTED BY TEACHING METHODS
Summary
In the theoretical part of the paper the authors examine the emergence and development of the idea of individualisation of teaching, point to its didactic and methodological significance and actualize the question of representation of this teaching strategy
within the school subject Nature and Society in the first grades of elementary school.
Starting from the theoretical observations, in the empirical part of the paper, the
attitudes of students of teacher training faculties in Serbia towards the possibilities of application of flexible individualization in teaching Science and Society through a variety
of teaching methods are examined. It turned out that future teachers point to the positive
aspects of flexible individualization supported by various teaching methods, especially
by text method, writing method and experimental laboratory method.
Keywords: flexible individualization, teaching methods, students' attitudes.
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MIŠLJENJE STUDENATA I NASTAVNIKA O ULOZI
TESTOVA ZNANJA U VISOKOM OBRAZOVANJU *
Apstrakt: Savremeni tokovi u nastavi fizike, nove nastavne forme i metode
iziskuju i nove načine za proveru znanja. U pedagoškoj literaturi i pedagoškoj
praksi prihvaćeno je mišljenje da primena testova znanja u ispitivanju i vrednovanju postignuća studenata u konkretnom predmetu može doprineti poboljšanju
kvaliteta znanja i sposobnosti učenika i studenata (Gajić i sar. 2012; Gibbs, 1999;
Gow, Kember, 1993). Kako do sada načini provere znanja u visokom obrazovanju nisu bili toliko čest predmet istraživanja, opredelili smo se da u ovom radu ispitamo ulogu testova znanja u procesu učenja na ovom obrazovnom nivou. U središtu istraživačke pažnje je ispitivanje mišljenje studenata i nastavnog osoblja o
ulozi testova u sticanju znanja na primeru jedne konkretne grupe studenata.
Ovo je pilot istraživanje, sprovedeno u aprilu 2011. godine na Departmanu
za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Uzorak
se sastojao od 85 studenata osnovnih studija fizike i 29 profesora i asistenata. Podaci su prikupljeni putem upitnika za studente i posebno za nastavnike, konstruisanog za ovo istraživanje, i polustandardizovanog intervjua.
U celini, nalazi ovog pilot istraživanja ukazuju da u strukturi percepcije ispitanika uvođenja testova kao načina provere znanja studenata blagu prednost imaju pozitivni stavovi.
Ključne reči: visoko obrazovanje, studenti fizike, profesori, testovi znanja,
percepcija.

*

Članak predstavlja rezultate rada na projektu „Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj
perspektivi“, br. 179010 (2011–2014), čiju realizaciju finansira Ministarstvo za nauku i
tehnološki razvoj Republike Srbije.
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UVOD U ISTRAŽIVAČKI KONTEKST
Iz pregleda različitih teorijskih perspektiva i empirijskih nalaza o usvajanju
znanja i samoregulisanom učenju može se zaključiti da se kao zajednički njihov
imenitelj javljaju: znanje, doživljaji i/ili iskustva i praćenja i/ili kontrole, pri čemu
ovo poslednje obično podrazumeva određene strategije. Upravo se iz toga aspekta u
ovom radu sagledava proces usvajanja znanja i samoregulisanog učenja kroz primenu testova znanja, sa fokusom na područje visokoškolske nastave.
Savremeni tokovi u nastavi fizike, nove nastavne forme i metode iziskuju i
nove načine za proveru znanja. Stoga je važno pratiti studije zasnovane na pristupu
procesuiranja informacija u razvijanju modela usmerenih na procese samoregulacije.
Time se identifikuju važne komponente samousmeravanja koje omogućuju efikasno
upravljanje učenjem. Pintrič (Pintrich, 2000, 2004) određuje samoregulisano učenje
kao aktivan, konstruktivan proces kroz koji učenici postavljaju ciljeve svoga učenja.
Učenici i studenti koji vrše aktivnost samoregulacije planiraju svaki korak, biraju
strategije i kontrolišu i ocenjuju efikasnost tih strategija (Gow, Kember, 1993). Ocena efikasnosti im omogućava da donose pravilne odluke o usmeravanju svojih napora i, konačno, da proveravaju rezultate svojih postupaka kako bi maksimalno iskoristili svoje kapacitete (Kadum-Bošnjak, Brajković, 2007).
Republika Srbija je 2004. godine potpisala Bolonjsku deklaraciju i time preuzela međunarodnu obavezu da će primeniti odgovarajuće promene i tako prilagoditi
visoko obrazovanje načelima Bolonjske deklaracije. Jedna od promena ticala se i
osavremenjavanja nastave uvođenjem novih nastavnih formi i metoda, kao i novih
načina za proveravanje znanja. Prihvaćeno je mišljenje da primena testova znanja u
nastavi podstiče kontinuirano učenje i angažovanje studenata i na taj način doprinosi
poboljšanju efikasnosti studiranja, kao i kvaliteta znanja (Egerić, 2001; Gajić i sar.
2012; Gibbs, 1999). Testovi svojim sadržajem i koncipiranjem obuhvataju komponente znanja, umenja i navika i kao takvi predstavljaju odraz realizovanja nastave i
njenih ciljeva (Budinski, 2008; Shepard, 1993). Prednost koju testovi znanja ili postignuća nose, pored toga što se prihvataju kao pouzdani načini procene znanja učenika, odnosno studenata, jeste ta da se njima mogu otkloniti ili umanjiti nedostaci
tradicionalnog ispitivanja i ocenjivanja. Nastava koja se zasniva na tradicionalnoj
paradigmi usvajanja znanja izložena je stalnoj opasnosti od verbalizma, receptivnog i
pasivnog pristupa subjekta koji uči, iz čega proizilazi nerazumevanje bitnog, nemogućnost primene znanja i brzo zaboravljanje. Pored toga, tradicionalni način ispitivanja prouzrokuje određeni stres kod studenata prilikom svakog ispitivanja (Gojkov,
2003).
Učestalo propitivanje studenata putem testova ocenjuje se kao pozitivno, jer
podstiče kontinuirano učenje i praćenje rada studenata tokom cele godine. Redovno
ocenjivanje znanja i sposobnosti studenata omogućuje pismeno praćenje njegovog
napretka kroz izvesno vreme. Takođe, uz evidenciju rada studenta, na ocenama se
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temelji i njegovo anticipiranje vlastitih sposobnosti za buduće učenje, što je takođe
jedan od značajnih zadataka ocenjivanja. Ocenjivanjem se može utvrditi spremnosti
studenata za određene tipove učenja, evidentiranje problema u učenju i stepena i
kvaliteta usvojenosti obrađenih nastavnih sadržaja kao temelja za dalje učenje i poučavanje (Grgin, 1999). Stoga je ispitivanje i ocenjivanje znanja studenata važan deo
vaspitno-obrazovnog procesa. Pomoću njih studenti stiču realnu sliku svojih sposobnosti. Povratne informacije omogućuju učenicima, odnosno studentima da postignuti
uspeh (izražen ocenom ili brojem bodova) uporede sa očekivanim, da isprave greške
te poboljšaju svoj rad (Vrkić Dimić, Stručić, 2008).
Samoocenjivanje se danas afirmiše kao jedan od relevantnih zadataka učenja.
Stoga, učenike, odnosno studente treba osposobiti za njegovo sprovođenje. Treba im
omogućiti da samostalno ocenjuju svoj rad i/ili rad ostalih kolega. Samoregulaciona
motivacija se može objasniti kao kapacitet pojedinca da održi ili pojača svoju želju
za radom na akademskim zadacima i učenjem, što su važni elementi za razumevanje
učenja (Mujagić, Buško, 2013). Motivacija za učenje može se menjati vremenom.
Početna želja studenta da uči ili završi zadatak može opadati tokom učenja ili čak
potpuno izostati iz različitih razloga. Na primer, materijal koji se uči može postati
težak ili nezanimljiv, ali uz učestalo praćenje rada studenta i pozitivno uticanje na
kontinuirano učenje može se održati početna želja studenta. Na takav način, studenti
se usmeravaju ka cilju i lakše prevazilaze prepreke.
Stoga je cilj ovog rada ispitivanje percepcija glavnih učesnika nastavnog procesa visokog obrazovanja, studenata i nastavnog osoblja, o ulozi testova na datom
nivou obrazovanja.

METODOLOGIJA I ISTRAŽIVAČKI DIZAJN
Polazni stav našeg istraživanja jeste da načini proveravanja i ocenjivanja znanja utiču na to kako će studenti učiti i kakav će biti kvalitet usvojenog znanja.
U središtu istraživačke pažnje je ispitivanje mišljenje studenata i nastavnog
osoblja o ulozi testova u sticanju znanja, na primeru jedne konkretne grupe studenata. Jedna od specifičnosti ovog istraživanja jeste mogućnost da se odabrani problem
sagleda iz dve perspektive: studenta i saradnika u nastavi, pošto je jedan od autora i
student i saradnik u nastavi.
Osnovna hipoteza istraživanja je da većina studenata i nastavnog osoblja pozitivno ocenjuje uvođenje testova u visoko obrazovanje budući da oni podstiču kontinuirano učenje, motivaciju zbog povratnih informacija tokom nastave, samoevaluaciju i kognitivne strategije učenja.
Posebne hipoteze rada su:
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1) postoji statistički značajna povezanost između vremena potrebnog za pripremanje studenata za testiranje i njihovog mišljenja o uvođenju testova u sistem visokog obrazovanja;
2) postoji statistički značajna razlika u percepcijama studenata i nastavnika u
pogledu ocene uvođenja testova u visoko obrazovanje i percepcije promena uspeha
studenata prilikom učestalog ocenjivanja.
Pilot istraživanje je sprovedeno u aprilu 2011. godine na Departmanu za fiziku
Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Uzorak se sastojao od
85 studenata osnovnih studija fizike i 29 profesora i asistenata. Podaci su prikupljeni
putem upitnika i polustandardizovanog intervjua. Intervjuisano je pet nastavnika i pet
studenata. Za obradu podataka korišćeni su ANOVA i MANOVA test, u programskom paketu Statgraphics sa pragom značajnosti od p = 0,05, i deskriptivna statistika.

ANALIZA I DISKUSIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA
Ocena se često smatra sredstvom koje služi za procenjivanje znanja učenika,
odnosno studenta, kao i za utvrđivanje i prikazivanje njegovog uspeha u učenju. Polazeći od brojnih shvatanja odlika dobrog nastavnika iz ugla ocenjivača važno je istaći sledeće: objektivnost, jasnoću, učestalost, javnost i raznovrsnost (Gojkov, 2003;
Kadum-Bošnjak, Brajković, 2007). Na osnovu rečenog, ocenjivanje ima više funkcija. Jedna od funkcija jeste dobijanje povratne informacije o postignutim rezultatima
studenta. Iz važnosti ove funkcije ocene proistekla je i zainteresovanost autora ovog
rada za ispitivanje stavova najvažnijih učesnika univerzitetskog obrazovanja, studenata i nastavnog osoblja, o ulozi testova u proveri znanja.
Rezultati istraživanja ukazuju da su u ovom pogledu mišljenja studenata i nastavnog osoblja Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta skoro bipolarno podeljena uz blago pozitivnije vrednovanje testova od strane studenata (tabela 1).
Tabela 1. Mišljenje studenata i nastavnika o ulozi testova znanja u visokom obrazovanju
Ispitanici
Studenti
Nastavno osoblje

Uloga testova
podstičuća
opterećujuća
57,3%
42,7%
52,1%
47,9%

Razlog zašto blizu polovine ispitanog nastavnog osoblja percipira opterećujuću ulogu testova jeste taj što smatraju da studenti u kratkim vremenskim intervalima
moraju da spreme više testova iz različitih predmeta. Interesantno je da je nešto više
od polovine ispitanih nastavnika izjavilo da učestalo propitivanje studenata smatraju
pozitivnim jer ono podržava i podrazumeva konstantnost prilikom učenja.
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Takođe, tokom intervjua nastavnici su iskazali određen stepen bojaznosti da
se celokupno ocenjivanje ne svede na ocenjivanje samo pismenim putem. Osnovni
razlog za to oni vide u ugrožavanju neposredne komunikacije. Prema njihovom mišljenju, smanjenje komunikacije između profesora i studenata moglo bi se negativno
odraziti i na razumevanje ispredavanog gradiva, odnosno na ceo nastavni proces.
Kao što se iz tabele 1 vidi, više od polovine ukupnog broja ispitanih studenata
(oko 57%) smatra da testovi znanja imaju pozitivnu ulogu u procesu usvajanja znanja, umenja i navika, jer podstiču konstantno učenje, a samim tim i lakše savlađivanje nastavnog gradiva. Nešto manje od polovine studenata (43%) ne deli takvo mišljenje jer ocenjuje da se od njih zahteva da u kratkim vremenskim rokovima nauče
gradivo iz različitih predmeta, što je saglasno sa mišljenjem nastavnika.
Izloženi rezultati ukazuju da je nešto više od polovine ispitanika, i među nastavnim osobljem i među studentima, pozitivno ocenilo ulogu testova znanja u ostvarivanju ciljeva nastavnog procesa, odnosno istaklo njegovu podsticajnu stranu. Ovo je značajan podatak koji ukazuje na pozitivne korake u promenama u visokom obrazovanju.
Dobijeni podaci potvrđuju osnovnu hipotezu istraživanja da je većina studenata i nastavnog osoblja pozitivno ocenila uvođenje testova u visoko obrazovanje
budući da oni podstiču kontinuirano učenje, motivaciju zbog povratnih informacija
tokom nastave, samoevaluaciju i kognitivne strategije učenja.
U cilju preciznijeg određivanja uloge testova u visokom obrazovanju od strane nastavnika i studenata, u upitnik je bilo uključeno i pitanje da li se u vremenskom
roku predviđenom za nastavni predmet mogu pripremiti i položiti svi testovi predviđeni planom i programom za jednu nastavnu godinu. Mišljenja studenata i profesora
prikazana su na grafiku 1.

Grafik 1. Mišljenje o mogućnosti polaganja svih testova predviđenih za jednu
akademsku godinu
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Kako je ANOVA test pokazao da je p = 0,0264 < 0,05, odbacuje se polazna hipoteza o nezavisnosti varijabli „ispitanici“ i „percepcija mogućnosti polaganja svih testova predviđenih za jednu akademsku godinu”, odnosno konstatujemo da između njih
postoji statistički značajna zavisnost. Većina među nastavnim osobljem (oko 60%)
smatra da se uz redovan rad mogu položiti svi testovi previđeni za jednu akademsku
godinu. Takvo mišljenje deli dvostruko manje studenata (29%). Obrnuto, više od 60%
ispitanih studenata i nešto više od 35% nastavnog osoblja smatra da se uglavnom mogu položiti svih testovi predviđeni za jednu akademsku godinu. Ovo su veoma ohrabrujući podaci jer više od 90% ispitanih studenata, kao i nastavnika (čak 97%), smatra
da se mogu ili uglavnom mogu položiti svi testovi predviđeni za jednu godinu. Ovaj
podatak bi se mogao protumačiti kao spremnost ispitanih studenata da istrajno rade kako bi dobile pozitivne ocene iz predviđenog gradiva. Ujedno, ovaj podatak ukazuje da
ispitani studenti imaju izraženu samoregulacionu motivaciju i da jasno znaju šta im je
(akademski) cilj. Da bi se ovaj nalaz upotpunio, navodimo mišljenje studenta treće godine osnovnih studija koje je izneo u intervjuu: „Uz dobru raspodelu vremena mogu se položiti svi testovi, postići dobri rezultati, a imati i dobar društveni život. Tako da se može
imati vremena za sve“. Student četvrte godine osnovnih studija navodi: „Da, mogu se
položiti svi ispiti ako se pravilno rasporede. Svi ispiti su dobro potkrepljeni udžbenicima
i praktikumima pa nije problem“. Student druge godine osnovnih studija je, pak, naveo:
„Meni je teško. Imamo često testove, kao u srednjoj školi, samo mnogo obimnije“. Iz navedenih mišljenja studenata proizilazi da je uz pravilnu raspodelu vremena moguće ispuniti sva akademska očekivanja, a da se ne zanemare drugi aspekti razvoja studenta.
Kada je reč o mišljenju nastavnika, uočava se da oni, u većem broju nego studenti, smatraju da se uz redovan rad mogu položiti svi propisani ispiti. Takav stav je
očekivan s obzirom na njihovo iskustvo u realizaciji nastavnog gradiva.
Na osnovu dobijene p-vrednosti potvrđuje se polazna hipoteza da postoji statistički značajna povezanost između vremena potrebnog za pripremanje studenata za
testiranje i mišljenja ispitanika o uvođenju testova u sistem visokog obrazovanja.
Ispitivanjem uloge testova u visokom obrazovanju obuhvaćeno je i pitanje o
uticaju parcijalizacije nastavnog gradiva na postignuće studenata (grafik 2).

Grafik 2. Percepcija nastavnika i studenata o uticaju parcijalizacije gradiva na
postignuće studenata
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Kako je MANOVA test pokazao p = 0,0000 < 0,05, konstatujemo da postoji
statistički značajna razlika u percepciji studenata i nastavnika u pogledu toga kako
ocenjuju uvođenje testova u visoko obrazovanje i kako percipiraju promenu uspeha
studenata prilikom učestalog ocenjivanja.
Na osnovu dobijenih podataka vidi se da je nešto više od 20% ispitanih studenata i nešto manje od 40% nastavnog osoblja, koji su ulogu testova ocenili kao podstičuću, navelo da je uvođenjem testova dobijen bolji uspeh studenata. Oko 30% studenata i oko 10% nastavnog osoblja koji su, takođe, uvođenje testova ocenili pozitivno, izjavili su da nema značajnijih razlika u pogledu uspeha studenata. Svega oko
5% studenata, koji su pozitivno ocenili ulogu testova, smatra da se sada postiže nešto lošiji uspeh kod studenata u odnosu na ranije generacije kod kojih je primenjen
drugačiji sistem ocenjivanja. Znači, najveći procenat ispitanog nastavnog osoblja
(40%) smatra da je zahvaljujući uvođenju testova ostvaren bolji uspeh studenata.
Isto mišljenje deli oko četvrtine ispitanih studenata, dok nešto manje od trećine smatra da nije došlo do značajnih promena u pogledu uspeha studenata.
Nešto više od 20% studenata, odnosno nastavnika, koji su negativno ocenili
ulogu testova, izjavili su da nema značajnih razlika u promeni uspeha studenata.
Istovremeno, znatno više studenata je izjavilo da se sada postiže bolji uspeh (13,4%)
i svega oko 6% nastavnika.
Karakteristično je sledeće mišljenje studenta treće godine osnovnih studija:
„Studenti danas postižu bolji prosek ocena, ali nemaju isti nivo znanja kao raniji
studenti, možda je čak i malo niži“. Na osnovu odgovora dobijenih polustandardizovanim intervjuom uočava se kritički stav studenata prema sopstvenim postignućima
i svest o nižem kriterijumu i smanjenom obimu gradiva koji su posledica primene
Bolonjskog sistema. Podatak dobijen putem intervjua ukazuje da studenti percipiraju
tendenciju snižavanja kriterijuma prilikom ocenjivanja. To se, bez sumnje, može negativno odraziti na profesionalno osposobljavanje studenata.
Međutim, nešto više od 20% nastavnika i oko 5% studenata, koji su negativno
ocenili ulogu testova, izjavili su da se zbog učestalog propitivanja putem testova postiže lošiji uspeh studenata. Ovaj podatak je u korelaciji sa ranije iznetim nalazom da
studenti moraju da spreme više testova iz različitih predmeta u kratkim vremenskim
rokovima, te stoga ostvaruju lošije rezultate na testovima znanja. Znači, veći procenat nastavnika nego studenata ukazuje na negativan efekat učestalog propitivanja
studenta koji se manifestuje u vidu nižeg nivoa znanja. Dobijeni podaci potvrđuju
polaznu hipotezu da postoji statistički značajna razlika u percepcijama nastavnika i
studenata u pogledu ocene uvođenja testova u visoko obrazovanje i percepcije promena uspeha studenata prilikom učestalog ocenjivanja.
Ovi podaci ukazuju da uvođenje testova znanja u ispitivanje i vrednovanje
postignuća studenata ima i određene negativne aspekte. Budući da je ovo pilot istraživanje, oni imaju samo hipotetičku vrednost i zahtevaju dalja istraživanja na većim
uzorcima.
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ZAKLJUČAK
Prema rezultatima ovog pilot istraživanja, u percepciji ishoda uvođenje testova kao načina provere znanja studenata prednost je dobilo pozitivno mišljenje, naročito kod studenata, sa argumentom da podstiče kontinuirano učenje. Ipak, statistički vrlo značajnu grupu čine i ispitanici koji imaju negativan stav prema ovom načinu provere znanja studenata, veću među nastavnicima. Jedan od ohrabrujući zaključaka istraživanja jeste da većina ispitanih studenata kao i nastavnika smatra da
se mogu ili uglavnom mogu položiti svi testovi predviđeni za jednu godinu.
Karakterističnim nalazom može se smatrati i to što najveći procenat nastavnika, koji su pozitivno ocenili ulogu testova, smatra da se zahvaljujući uvođenju testova ostvaruje bolji uspeh studenata, dok većina studenata, koji su takođe pozitivno
ocenili uvođenje testova, smatra da nije došlo do značajnih promena u pogledu uspeha studenata.
Studenti koji su negativno ocenili ulogu testova iskazali su kritički stav prema
sopstvenim postignućima i svest o nižem kriterijumu i smanjenom obimu gradiva, koji
su posledica primene Bolonjskog sistema. Istovremeno i veći procenat nastavnika, koji
su negativno ocenili ulogu testova, nego studenata ukazuju na negativan efekat učestalog propitivanja studenta koji se manifestuje u vidu nižeg nivoa znanja.
Smatramo, da iako se radi o pilot istraživanju na relativno malom, ali specifičnom uzorku, dobijeni rezultati ukazuju na pozitivne korake u realizaciji jednog od
elemenata Bolonjske deklaracije – ocenjivanje putem testova, ali i na ograničenja
njegove primene. Posebno naglašavamo ispoljenu bojaznost nastavnog osoblja da se
celokupno ocenjivanje ne svede na ocenjivanje samo pismenim putem. Osnovni razlog za to nastavnici vide u ugrožavanju neposredne komunikacije. Prema njihovom
mišljenju, smanjenje komunikacije između profesora i studenata moglo bi se negativno odraziti i na razumevanje ispredavanog gradiva, odnosno na ceo nastavni proces. Zato bi jedan od zaključaka ovog rada bio ukazivanje na neophodnost detaljnijih istraživanja svih komponenti Bolonjskog procesa i njegovog kompleksnog uticaja na razvoj studenata, kako profesionalni tako i lični i društveni.
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OPINIONS OF STUDENTS AND TEACHERS ABOUT THE ROLE OF TESTS
OF KNOWLEDGE IN HIGHER EDUCATION
Summary
Modern trends in teaching physics, new forms and methods of teaching require
new ways of testing knowledge. In the pedagogical literature and pedagogical practice
the accepted opinion is that the application of tests of knowledge in testing and evaluation of student achievement in a particular case can contribute to improving the quality
of students` knowledge and skills (Gajic et all, 2012; Gibbs, 1999). Since the means of
knowledge assessment in higher education have not been so often the subject of research, very often, we chose to examine the role of these tests of knowledge in the learning
process at this educational level. At the center of attention of research is to examine the
opinions of students and faculty about the role of tests in the acquisition of knowledge,
on the example of one particular group of students.
This is a pilot study carried out in April 2011 at the Department of Physics at the
Faculty of Science, University of Novi Sad. The sample consisted of 85 students of basic studies in physics and 29 teachers and assistants. The data were collected through questionnaires for students and especially for teachers, constructed for this study, and semistandardized interviews.
Overall, the findings of this pilot study suggest that the structure of the respondents' perceptions of introducing tests as a way of checking students' knowledge show a
slightly positive attitude.
Key words: higher education, physics students, teachers, tests of knowledge,
perception.
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RODITELJSKA EMOCIONALNA KOMPETENCIJA,
PRISTUP DJEČJIM EMOCIJAMA I DIMENZIJE
DJEČJEG TEMPERAMENTA
Sažetak: Ispitane su spolne razlike u emocionalnoj kompetenciji roditelja i njihovom pristupu dječjim emocijama, te možemo li na temelju temperamenta djeteta i
emocionalne kompetentnosti roditelja predvidjeti pristup dječjim emocijama roditelja.
U istraživanju je sudjelovalo 359 roditelja čija su djeca pohađala dječji vrtić u Zagrebu, 186 majki i 173 očeva. Pronađene su statistički značajne spolne razlike u emocionalnoj kompetenciji roditelja. Majke statistički značajno uspješnije uočavaju i razumijevaju emocije od očeva, a imaju i bolju sposobnost izražavanja i imenovanja emocija.
Pronađene su statistički značajne spolne razlike u pristupima dječjim emocijama. Očevi
statistički značajno češće obezvrjeđuju dječje emocije, dok majke češće uvažavaju dječje emocije. Emocionalna kompetencija i dimenzije dječjeg temperamenta nisu značajni
prediktori roditeljskih pristupa dječjim emocijama (s izuzetkom uvažavanja emocija kod
očeva). Nezadovoljavajuća pouzdanost skale roditeljskog pristupa dječjim emocijama
ukazuje na nužnu potrebu poboljšanja instrumenta za njeno mjerenje.
Ključne riječi: spolne razlike, pristup emocijama, emocionalna kompetencija,
temperament.

UVOD
Emocionalne vještine razvijaju se u ranom djetinjstvu kvalitetnom interakcijom
između roditelja i djeteta: roditelji pomažu djetetu identificirati i imenovati njihove
emocije, povezati ih sa socijalnim situacijama, te poštuju dječje emocije (Mayer i Salovey, 1997). U osnovi koncepta metaemocija je roditeljska svjesnost vlastitih i dječjih
emocija, kao i upravljanje dječjim emocijama. Roditelji s razvijenim meta-emocijama
bolje pomažu djetetu da verbalno izrazi i opiše emocije, razgovaraju s djetetom o ciljevima i strategijama za nošenje sa situacijama koje dovode do negativnih emocija, postavljaju i analiziraju granice u djetetovom ponašanju, a na dječje negativne emocije
gledaju kao na dobru priliku za intimnost i podučavanje djeteta o emocijama (Gottman
i sur., 1997). No, dječji emocionalni razvoj je pod velikim utjecajem bioloških faktora
poput karakteristika dječjeg temperamenta, odnosno načina izražavanja emocija i reakcija djeteta na podražaje iz okoline, pa način na koji roditelji postupaju s dječjim emocijama možda ovisi i o karakteristikama dječjeg temperamenta (Gottman i sur., 1997).
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Izard i Read (1986) navode tri osnovna obilježja emocija, a odnose se na: manifestiranje ponašanja (pokreti tijela i facijalne ekspresije), fiziološke promjene i subjektivno iskustvo koje se odnosi na afektivnu interpretaciju i evaluaciju vanjskih
događaja, koje prate osjećaji. Emocije motiviraju pojedinca na adaptivne misli i akcije, te reguliraju fiziološke, psihičke i ponašanje aspekte njegova ponašanja u okolini, facilitiraju prosocijalna ponašanja i kreativno rješavanje problema te se nalaze u
osnovi temperamenta i naših osobina. Emocije utječu na naše cjelokupno ponašanje,
budući da djeluju na biološke, psihološke, kognitivne i socijalne procese. Pojedinci
se razlikuju u sposobnosti prepoznavanja vlastitih emocija i emocija drugih ljudi, regulaciji emocija, kao i u korištenju emocionalnih informacija u adaptivne svrhe (Salovey i sur., 1995). Koncept emocionalne inteligencije objedinjuje sposobnosti: opažanja, procjenjivanja i izražavanja emocija; uviđanja i generiranja osjećaja koja
olakšavaju mišljenje; razumijevanja emocija i znanja o njima; regulacije emocija u
svrhu promocije emocionalnog i intelektualnog znanja (Mayer i Salovey, 1997). Pojedinci visoke emocionalne inteligencije trebali bi brže ovladati tim sposobnostima.
Četiri su razine emocionalne inteligencije: najjednostavnija je percepcija, procjena i
izražavanje emocija (Salovey i Pizarro, 2003), koja obuhvaća afektivnu osjetljivost,
sposobnost primanja afekata i osjetljivost na neverbalne znakove (Brackett i Salovey, 2006). Druga razina je emocionalna facilitacija mišljenja, tj. način na koji emocije mogu pospješiti intelektualno procesuiranje: sreća poboljšava efikasnost induktivnog rezoniranja i kreativnog djelovanja, a tužna raspoloženja analitičko mišljenje
(Salovey i sur., 2004). Treća razina odnosi se na razumijevanje i analizu emocija te
korištenje emocionalnog znanja koja se očituje kada se počinje razvijati sposobnost
interpretiranja i razumijevanja značenja određene emocije, kao i razloga njenog nastanka. Četvrta razina je refleksivna regulacija emocija u svrhu emocionalnog i intelektualnog razvoja: ona pojedincu omogućuje svjesno upravljanje vlastitim emocijama. Korištenje emocija kao baze za razmišljanje, kao i razmišljanja o samim emocijama, moglo bi biti povezano sa socijalnom kompetentnošću i adaptivnim ponašanjem (Mayer i Salovey, 1997).

1. TEORIJSKI PRISTUP PROBLEMU
Pristup dječjim emocijama
Načini djetetovog ponašanja i reagiranja dijelom su pod utjecajem ponašanja i
reagiranja ljudi iz njegove socijalne okoline, prvenstveno roditelja, ali i obrnuto: način djetetovog doživljavanja, izražavanja i reguliranja emocija vjerojatno utječe na
socijalnu okolinu i proces socijalizacije. Roditeljska ponašanja i njihovo postupanje
s dječjim emocijama utječe na način djetetove procjene emocionalno važnih situacija, te na emocionalni razvoj djeteta kao odrasle osobe (Gross, 2007). Za zdravo
funkcioniranje obitelji važno je metakomuniciranje između njenih članova, pa je istraživanje uloge emocija u obitelji važno za djetetov socijalni i emocionalni razvoj
(Gottman i sur., 1997). Koncept metaemocija (osjećaji o emocijama, izvršna funkci68
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ja emocija) je blizak pojam emocionalnoj inteligenciji, u osnovi kojeg je svjesnost
roditelja o svojim i dječjim emocijama te upravljanje dječjim emocijama (Gottman i
sur., 1997). Katz i Gottman (1986; prema: Gottman i sur., 1997) su pronašli razlike
među roditeljima u njihovim iskustvima, filozofiji i stavovima vezanim uz svoje
emocije i izražavanje njihove djece o emocijama tuge i ljutnje, te ih razvrstali u četiri različita pristupa. Neobaziranje i ignoriranje dječjih osjećaja (1) uključuje prelaženje preko dječjih negativnih emocija smatrajući ih nevažnim, štetnim i iracionalnim. Roditelji skloni neobaziranju i ignoriranju dječjih emocija ne znaju što učiniti s
takvim osjećajima djeteta, ismijavaju ih i izbjegavaju suočavanje s njima želeći da ti
osjećaji brzo prođu. Emocionalno su distancirani od djece budući da nisu svjesni ni
svojih ni tuđih emocija. Obezvređivanje dječjih osjećaja (2) sadrži kritiziranje, kažnjavanje i ograničavanje dječjih negativnih emocija. Roditelji skloni obezvrjeđivanju
dječjih emocija negativno vrednuju i kritiziraju emocionalna izražavanja djeteta smatrajući da djeca na taj način manipuliraju s njima. Njima su negativne emocije izraz
djetetovih loših karakternih osobina, te su skloni kontroli forsirajući dijete na ispunjavanje obveza i normi. Popuštanje dječjim osjećajima (3) je prihvaćanje i razumijevanje dječjih negativnih osjećaja, te tješenje djeteta kada ih doživljava, ali ne uključuje
pomaganje djetetu u učenju i izboru načina na koji bi moglo postupati sa svojim emocijama. Roditelji s ovim stilom ne pomažu djetetu u obuzdavanju njegovih emocija i u
rješavanju problema, popustljivi su i ne postavljaju svoje granice. Uvažanje dječjih
osjećaja (4) je svjesnost, prepoznavanje i vrednovanje djetetovih emocija, suosjećanje
s djetetom, pomaganje djetetu da verbalno izrazi i opiše emocije te razgovor s djetetom o ciljevima i strategijama za nošenje sa situacijama koje dovode do negativnih
emocija. Roditelji s ovim stilom postavljaju i analiziraju granice u djetetovom ponašanju, te mu pružaju pomoć kako bi zajednički pronašli rješenje za određeni problem.
Vješti su u regulaciji i manipuliranju s emocijama, opažaju čak i nizak intenzitet emocija kod sebe i svoje djece, te na dječje negativne emocije gledaju kao na dobru priliku
za intimnost i podučavanje djeteta o emocijama.
Dječji temperament
Temperament je način na koji neka osoba pokazuje i doživljava svoja raspoloženja i promjene tih raspoloženja (Petz, 1992). Puno je širi koncept od emocija, jer
uključuje i individualne razlike po pitanju emocionalnosti. Temperament se često
koristi kao sinonim za koncept ličnosti kada se govori o djeci, jer brojne komponente ličnosti postaju vidljive tek kasnije u životu. Temperament je relativno stabilan
faktor individualnih razlika u ponašajnim i emocionalnom stilovima djece (Bird i
sur., 2006; Goldsmith i sur., 1987). Najstariju i najrašireniju klasifikaciju temperamenta razvili su Thomas i Chess (Vasta i sur., 1997). Autori su utvrdili devet dimenzija temperamenta, odnosno tri sklopa osobina koji čine tri rana ponašajna stila: lagan, težak i suzdržan. Rothbart i Derryberry (Brajša, 2003) daju model po kojem
temperament odražava individualne razlike u: reaktivnosti živčanog sustava i samoregulaciji reaktivnosti (Vasta i sur., 1997). Reaktivnost se odnosi na lakoću i intenzitet dječjih reakcija na podražaje, te uključuje negativno i pozitivno uzbuđenje, a sa69
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moregulacija se odnosi na djetetovu sposobnost da poveća ili smanji svoju reaktivnost. Reaktivnost i kontrola reaktivnosti su urođeni, te utječu na djetetovu interakciju s okolinom već u prvim danima života (Brajša, 2003). Tijekom djetetova odrastanja, mijenjaju se specifična ponašanja koja se koriste u samoregulaciji, ali crta temperamenta koja je u podlozi i dalje upravlja djetetovom uspješnosti u samoregulaciji
(Rothbart i Posner, 1985; prema: Vasta i sur., 1997). Model klasifikacije temperamenta (EASI), biološki utemeljen, razvijen je u istraživanjima Bussa i Plomina
(1975; prema Boer i Westenberg, 1994). Buss i Plomin (1984; prema: Vasta i sur.,
1997) smatraju temperamentom samo one aspekte djetetovih reakcija čije je porijeklo jasno generičko. U istraživanjima Bussa i Plomina (1975; prema Boer i Westenberg, 1994) razvijena je skala za mjerenje 4 različite dimenzije temperamenta, a to
su: emocionalnost/ekscitabilnost, aktivnost, društvenost/socijabilnost i impulzivnost.
Emocionalnost se odnosi na to koliko brzo dijete postaje uzbuđeno i počinje negativno reagirati na podražaje u okolini: očituje se kroz opće reakcije negodovanja, poput
plakanja u neugodnim situacijama, tijekom nekoliko prvih mjeseci života. Emocionalnost je slična dimenziji reaktivnosti, ali ne uključuje i pozitivna uzbuđenja, što je
slučaj u modelu Rothbartove i Derryberrya. Dimenzija aktivnosti opisuje se kao djetetov tempo i korištenje energije: djeca procijenjena visoko na ovoj dimenziji stalno
su u pokretu, istražujući nova mjesta i često su u potrazi za živahnim aktivnostima.
Dimenzija socijabilnosti odnosi se na djetetovu preferenciju za podražajima iz socijalne okoline, odnosno za interakcijom s drugima: visok rezultat na ovoj dimenziji
upućuje na djecu koja ne vole biti sama i često potiču druženje i kontakt s drugima.
Dimenzija impulzivnosti je originalno bila uključena u model Bussa i Plomina
(1975; prema: Zentner i Bates, 2008), no kasnije se pokazalo se ta dimenzija ne javlja tijekom prve godine života već oko četvrte (Buss i Plomin, 1984, 1987; prema:
Boer i Westenberg, 1994). Odnosi se na upornost, vrijeme odluke, inhibitornu kontrolu i traženje uzbuđenja (Plomin, 1976): djeci s visokim rezultatom na dimenziji
impulzivnosti brzo dosade aktivnosti u koje su uključena, skloni su brzom (impulzivnom) reagiranju na podražaje i smanjenoj samokontroli.
Spolne razlike u emocionalnoj kompetenciji i pristupu dječjim emocijama
Mayer i Salovey (1997) smatraju da se emocionalne vještine razvijaju još u
djetinjstvu kvalitetnom interakcijom između roditelja i djeteta, gdje roditelji pružaju
pomoć djetetu u identifikaciji i imenovanju njegovih emocija, te u povezivanju emocija sa socijalnim situacijama. Sanchez-Nunez i sur. (2008) smatraju da se spolne
razlike u emocionalnoj kompetenciji oblikuju još u ranom djetinjstvu: pokazali su da
se djevojčice i dječaci socijaliziraju u različitim „emocionalnim svjetovima“, pri čemu su djevojčice odgajane na način koji ih dovodi u bližu vezu sa svojim osjećajima. Rabazo i Moreno (2006; prema: Sanchez-Nunez i sur., 2008) utvrđuju da su roditelji u interakciji s djevojčicama skloniji razgovarati o emocijama i o tužnim događajima nego s dječacima. Majke više od očeva razgovaraju o emocijama i koriste više emocionalnih termina kada se igraju s djecom: one izražavaju širi spektar emocija, te ih detaljnije opisuju kada se igraju s djevojčicama nego s dječacima. Djevojči70
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ce tako postaju vještije u „čitanju“ verbalnih i neverbalnih emocionalnih indikatora,
te u izražavanju i komuniciranju svojih osjećaja. Dječaci su tradicionalno odgajani
da potiskuju izražavanje svojih emocija, posebno onih povezanih s ranjivošću, tugom, strahom i sl. (Sanchez-Nunez i sur., 2008). Rezultati istraživanja nisu jednoznačni o postojanju kao ni o smjeru spolnih razlika u emocionalnoj kompetenciji:
neka ukazuju na nepostojanje razlika između žena i muškaraca u emocionalnoj kompetenciji, druga pak pronalaze razlike u korist žena u sposobnosti upravljanja svojim
emocijama i emocijama drugih osoba, pa se razlike u rezultatima vjerojatno mogu
pripisati razlikama u uzorcima ispitanika (npr. sociodemografskim), te korištenju
različitih instrumenata mjerenja (Sanchez-Nunez i sur., 2008). Harrod i Scheer
(2005) pronalaze da žene postižu više rezultate od muškaraca u percipiranju emocija
i na mjerama empatije, dok muškarci postižu više rezultate u regulaciji emocija. Babić (2003) je pokazala da su hrvatske djevojke uspješnije od mladića u upravljanju
emocijama, u sposobnosti procjenjivanja kako se druge osobe osjećaju, u brizi za osjećaje drugih te u sposobnosti izražavanja osjećajima riječima. Gottman i sur. (1997) su
pronašli su spolne razlike u roditeljskim metaemocijama te u pristupu dječjim emocijama: očevi su manje svjesni emocije tuge, te manje pomažu djetetu kada je tužno. Keresteš (2001) je pokazala da majke više uvažavaju dječje emocije: pokazuju više prihvaćajućeg ponašanja prema djeci nego očevi, te su sklonije kontroli dječjeg ponašanja. U
odnosu na emocionalnu kompetenciju, može se rezimirati da majke imaju veću sposobnost zapažanja svojih i dječjih emocija, te veću sposobnost upravljanja emocijama.
Emocionalna kompetencija, roditeljski pristup dječjim emocijama i
dječji temperament
Gianino i Tronick (1988; prema: Kovačević, 1991) navode da na individualne
razlike među djecom utječe afektivni komunikacijski sustav, kao i uravnoteženost djetetovih iskustava uspjeha ili neuspjeha tijekom socijalno emocionalnih interakcija. Djetetova uloga u interakciji s primarnim skrbnikom pod snažnim je utjecajem i djetetovog
temperamenta. Goldsmith i sur. (1987) smatraju da temperament, kao izvor individualnih razlika u emocionalnom izražavanju, utječe na razlike u procesu emocionalne komunikacije. Ovakve razlike stavljaju pred roditelje i djecu različite zahtjeve u njihovom međudjelovanju tijekom interakcije, utječu na to da djeca i roditelji drugačije reagiraju, s
posljedicama na razvoj djeteta. Majke često drugačije reagiraju prema veseloj i prijateljski raspoloženoj djeci, nego prema nemirnoj i razdražljivoj (Vasta i sur., 1997). Način na
koji roditelji postupaju s dječjim emocijama ovisi i o karakteristikama dječjeg temperamenta (Gottman i sur., 1997). Roditelji svjesni svojih emocija imaju djecu koja su fizički
zdravija, emocionalno i socijalno kompetentnija, sposobnija u inhibiranju impulzivnih
odgovora, bolje usmjeruju pažnju te su manje negativno emocionalno usmjerena prema
vršnjacima. Majčina veća svjesnost i postupanje s uvažavanjem dječjih emocija povezana s manje izraženom dimenzijom negativne afektivnosti djeteta koja uključuje strah i
frustraciju, majčino veće uvažavanje dječjih emocija povezano je s boljim dječjim fokusom pažnje i inhibitornom kontrolom, a očevo s više pozitivnog afekta i samokontrolom.
Očeva viša svijest o vlastitim i dječjim emocijama povezana je s manje izraženom di71
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menzijom negativne afektivnosti, te izraženijom dimenzijom samokontrole. Veće uvažavanje dječjih emocija povezano je s manjom negativnom afektivnosti, te višom samokontrolom kod djeteta (Brajša, 2003).
Tri cilja istraživanja su definirana. Prvi cilj bio je utvrditi postoje li spolne razlike
u emocionalnoj kompetenciji roditelja. (Pretpostavljeno je postojanje razlike između
majki i očeva s obzirom na samoprocjenu sposobnosti uočavanja i razumijevanja emocija, izražavanja i imenovanja emocija te upravljanja emocijama, u smjeru većih prosječnih vrijednosti za majke, u odnosu na očeve.) Drugi cilj bio je utvrditi postoje li spolne
razlike u pristupu dječjim emocijama kod roditelja. (Pretpostavljeno je postojanje spolnih razlika u pristupu dječjim emocijama, i to u smjeru većih rezultata očeva u neobaziranju, obezvrjeđivanju i popuštanju dječjim emocijama, te većih rezultata majki u uvažavanju dječjih emocija.) Treći cilj bio je utvrditi može li se na temelju temperamenta djeteta i emocionalne kompetentnosti roditelja predvidjeti roditeljski pristup dječjim emocijama. (Očekivalo se da se na temelju temperamenta djeteta i emocionalne kompetentnosti može uspješno predvidjeti roditeljski pristup dječjim emocijama).

2. METODOLOŠKI OKVIR ISTRAŽIVANJA
Sudionici u istraživanju
U istraživanju je sudjelovalo 359 roditelja čija su djeca pohađala Dječji vrtić
„Trnoružica“ u Zagrebu, 186 majki i 173 očeva. Premda je riječ o prigodnom uzorku,
s obzirom da je obuhvaćena skoro cjelokupna populacija roditelja djece-polaznika
dječjeg vrtića (80%), rezultate možemo smatrati donekle reprezentativnim za dječje
vrtiće Grada Zagreba. Po spolu, u dobnoj grupi 26–35 godina 50% je bilo majki a 40%
očeva, dok je dobnoj grupi 36–45 godina bilo 50% majki i 60% očeva. Među majkama, 51% bilo je majki srednje stručne spreme, dok je istu spremu imalo 63% očeva.
Visoko obrazovanih bilo je 49% majki i 37% očeva. Zaposlenih je bilo 86% majki i 95
% očeva, dok su preostali bili nezaposleni. U pogledu spola djece, 55% ispitanika ispunilo je upitnik za muško dijete te, 45 % za žensko dijete. U pogledu dobnih grupa
djece, 2.8% ih je bilo dobi 1–2 godine, 14% dobi 2–3 godine, 19.5% dobi 3–4 godine,
25.6% dobi 4–5 godina, 20% dobi 5–6 godina, te 18.3% dobi 6–7 godina.
Instrumenti i postupak
Upitnik emocionalne kompetencije (UEK-45)
Upitnik emocionalne kompetencije (UEK-45) konsturirao je Takšić (2002b;
prema: Takšić i sur., 2006) prema modelu Mayera i Saloveya. UEK-45 je instrument
samoprocjene vlastitih sposobnosti emocionalne inteligencije, tj. emocionalne inteligencije kao osobine ličnosti (Takšić i sur., 2006). UEK-45 sadrži 45 čestica s tri subskale: sposobnost uočavanja i razumijevanja emocija (15 čestica), sposobnost izražavanja i imenovanja emocija (14 čestica) i sposobnost upravljanja emocijama (16 česti72
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ca). Zadatak ispitanika je da procijeni koliko se ponuđene tvrdnje odnose na njega na
skali Likertovog tipa uz raspon od 1 (uopće NE) do 5 (u potpunosti DA), a ukupan rezultat formira se zbrajanjem procjena. Veći rezultat ukazuje na veći stupanj emocionalne kompetencije. Pouzdanost cijelog upitnika u različitim uzorcima kreće se od
0.87 do 0.92, dok se pouzdanosti pojedinačnih subskala: Skala sposobnosti uočavanja
i razumijevanja emocija (0.82 do 0.88), Skala sposobnosti izražavanja i imenovanja
emocija (0.78 do 0.81), te Skala sposobnosti upravljanja emocijama (0.68 do 0.72)
(Takšić i sur., 2006). U ovom istraživanju, pouzdanost za UEK-45 u cjelini bila je 0.77
(Cronbachov α), a za sposobnost uočavanja i razumijevanja emocija 0.89, za izražavanje i imenovanje emocija 0.85, te za upravljanje emocijama 0.73.
Upitnik o pristupu dječjim emocijama (PDE)
Upitnik o pristupu dječjim emocijama (PDE) (Brajša, Brajša-Žganec i Slunjski,
1999) je modificirana verzija upitnika iz Gottman i sur. (1997), te ima 40 čestica, sa
svrhom procjenjivanja četiri načina na koja roditelji postupaju s dječjim negativnim
emocijama (4 skale upitnika s po 10 čestica): neobaziranje (ignoriranje), obezvrjeđivanje, popuštanje ili uvažavanje dječjih negativnih emocija (tuge i ljutnje). Zadatak ispitanika je da na svako pitanje odgovori sa Točno (1) ili Netočno (0), ovisno o tome slaže li se ispitanik s pojedinom tvrdnjom. Ukupan rezultat formira se zbrajanjem bodova: teorijski raspon rezultata za svaku pojedinu skalu iznosi od 0 do 10. U dostupnoj
literaturi nisu pronađeni podaci o metrijskim karakteristikama upitnika. Izračunate su
pouzdanosti pojedinih skala upitnika (Cronbachov α), koja su se pokazale vrlo niskima: neobaziranje (0,46), obezvrjeđivanje (0,55), popuštanje (0,36), uvažavanje (0,22).
Jedino je pouzdanost skale obezvrjeđivanja bila vrlo niska ali zadovoljavajuća, dok su
se preostale skale pokazale nepouzdanim. Pouzdanost upitnika u cjelini bila je vrlo niska, ali zadovoljavajuća (Cronbachov α 0,62). Zbog niske ili nedostatne pouzdanosti,
rezultate bazirane na analizama PDE moraju se uzimati s rezervom.
Upitnik dimenzija dječjeg temperamenta (EASI)
Buss i Plomin (1975; prema: Boer i Westenberg, 1994) konstruirali su upitnik
dječjeg temperamenta (EASI) s ukupno 20 čestica, koji sadrži četiri skale (s po 5 čestica), koje odgovaraju dimenzijama dječjeg temperamenta: emocionalnost, aktivnost,
društvenost i impulzivnost. Zadatak ispitanika je da procijeni koliko se određena tvrdnja odnosi na njegovo dijete, na skali Likertovog tipa od 5 stupnjeva (od 1 = uopće ne
do 5 = uvijek je takvo) na svakoj od skala. Teorijski raspon rezultata za svaku od skala
je od 1 do 5 (suma rezultata čestica za pojedine skale, podijeljena s brojem čestica koje
čine pojedinu skalu): viši rezultat ukazuje na veću naglašenost dane dimenzije dječjeg
temperamenta. Pouzdanost cijelog upitnika (α = 0.77) približan je vrijednosti (α = 0.74)
koju navode Kovačić, Milotti i Ranogajec-Benaković (2006). Koeficijenti pouzdanosti
subskala upitnika dječjih dimenzija temperamenta u istraživanju Warnera i Sugarmana
(1986) se kreću od 0.65 do 0.82, a u ovom istraživanju pouzdanosti po dimenzijama iznose (α): ekscitabilnost (0,71), aktivnost (0,54), društvenost (0,74), impulzivnost (0,65).
Podaci za istraživanje prikupljeni su u Dječjem vrtiću „Trnoružica“ u Zagrebu, u 13 odgojnih skupina (4 jasličke, te 9 vrtićkih skupina). Prije prikupljanja poda73
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taka psiholog je informirao odgojitelje o svrsi istraživanja kao i o njihovoj ulozi u istraživanju, te dao uputu za kontakte s roditeljima. Roditelji su potpisali informirani
pristanak za sudjelovanje u istraživanju, dobivši upitnike u omotnicama. Zamoljeni
da svaki zasebno (posebno otac i posebno majka) ispune UEK-45 i upitnik o pristupu dječjim emocijama, a EASI zajedno. Upitnici su anonimno vraćeni odgojiteljicama u pripadnim odgojnim grupama.

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Da bismo provjerili postoje li statistički značajne razlika između očeva i majki na pojedinoj skali, izračunali smo t-testove za svaku pojedinu skalu sva tri upitnika: UEK-45, PDE i EASI (tablica 1).
Tablica 1. Spolne razlike na skalama Emocionalne kompetencije (UEK-45), Pristupa dječjim emocijama (PDE) te u upitniku dimenzija dječjeg temperamenta (EASI)
Očevi
Majke
M
σ
M
σ
Emocionalna kompetencija (UEK-45)
Sposobnost uočavanja i
razumijevanja emocija
Sposobnost izražavanja i
imenovanja emocija
Sposobnost upravljanja
emocijama

t

p

3,53

0,45

3,64

0,42

–2,38

p<.02

3,68

0,44

3,86

0,44

–3,83

p<.01

3,75

0,36

3,81

0,33

–3,83

p>.10

1,76
1,70
1,70
0,67

0,95
3,13
0,49
–2,82

p>.20
p<.01
p>.20
p<.01

.578
.691
.527
.586

.286
–.152
–.368
.154

p>.20
p>.20
p>.20
p>.20

Pristupi dječjim emocijama (PDE)
Neobaziranje
Obezvrjeđivanje
Popuštanje
Uvažavanje

4,19
3,03
2,45
9,07

1,59
1,79
1,70
1,03

4,01
2,45
2,45
9,33

Dječji temperament (EASI)
Ekscitabilnost
Aktivnost
Socijabilnost
Impulzivnost

2,72
3,29
3,61
2,86

.584
.699
.529
.584

2.70
3.30
3.63
2.85

Majke postižu statistički značajno više rezultate od očeva na obje skale
UEK45: sposobnosti uočavanja i razumijevanja emocija, te sposobnosti izražavanja i
imenovanja emocija. Izgleda da majke imaju tendenciju bolje uočavati i razumijevati
emocije kod sebe i drugih ljudi kao i u većoj mjeri izražavati i imenovati svoje emocije, kao i emocije drugih. Rezultati su u skladu s podacima koji ukazuju na postoja74
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nje spolnih razlika u smjeru veće emocionalne inteligencije žena, gdje su žene posebno superiorne u sposobnosti uočavanja svojih emocija te emocija drugih ljudi
(Petrides i Furnham, 2000). Žene postižu i više rezultate u potrebi za izražavanjem
emocionalne intimnosti, dok muškarci imaju veću potrebu za samostalnošću, a manje su skloni izražavati emocije (Roothman i sur., 2003). Iako žene pokazuju i veću
sposobnost upravljanja svojim emocijama te emocijama drugih ljudi (Mandell i
Pherwani, 2003), rezultati ovog istraživanja to ne pokazuju. Iz svega navedenog se
može zaključiti da je hipoteza ovog istraživanja o postojanju spolnih razlika u emocionalnoj kompetenciji djelomično potvrđena (nema statistički značajnih spolnih
razlika u sposobnosti upravljanja emocijama). Pronađene su i statistički značajne
spolne razlike u skalama PDE (tablica 1): očevi su postigli više rezultate od majki na
skali obezvrjeđivanja dječjih emocija, a majke su postigle više rezultate na skali
uvažavanja dječjih emocija. Ove razlike potvrđuju hipotezu da su očevi skloniji od
majki kritizirati, kažnjavati i ograničavati izražavanje negativnih emocija kod djece,
dok su majke sklonije pružati pomoć djetetu da verbalno izrazi i opiše svoje emocije, postavljati i analizirati granice u djetetovom ponašanju, pružajući usporedno pomoć djetetu da zajednički pronađu rješenje za određeni problem. Roditelji s takvim
stilom pristupa dječjim negativnim emocijama na dječje negativne emocije gledaju
kao na dobru priliku za intimnost i podučavanje djeteta o emocijama (Gottman i
sur., 1997). Hipoteza o postojanju spolnih razlika u pristupu dječjim emocijama djelomično je potvrđena (nisu pronađene spolne razlike po neobaziranju i popuštanju
dječjim emocijama). Analiza razlika u procijenjenim dimenzijama dječjeg temperamenta (EASI) zapravo je bila: nije bilo osnove vjerovati da bi očevi i majke drugačije procjenjivali temperament svog djeteta, što se u istraživanju i pokazalo točno.
Da bismo ispitali mogu li dimenzije UEK-45 kod roditelja, te dimenzije EASI biti
dobri prediktori pojedine vrste pristupa dječjim emocijama iz PDE (neobaziranje, obezvrjeđivanje, popuštanje, uvažavanje dječjih negativnih emocija), proveden je postupak
multiple regresijske analize, posebno na očevima i majkama. Prije provedbe regresijskih
procedura, provjerene su povezanosti među varijablama prediktora i kriterija.
Tablica 2. Kroskorelacije između skala PDE i UEK-45 te EASI kod očeva
Neobaziranje Obezvrjeđivanje Popuštanje
Sposobnost uočavanja i
razumijevanja emocija
Sposobnost izražavanja i
imenovanja emocija
Sposobnost upravljanja
emocijama
Ekscitabilnost
Aktivnost
Društvenost
Impulzivnost

Uvažavanje

–0,076

–0,050

0,022

0,137

–0,092

–0,049

–0,084

–0,022

–0,015

0,164*

0,026

0,093
–0,032

0,117

0,077

0,095

0,051
–0,129
0,149

0,135
0,035
–0,007

0,059
0,017
–0.123
–0.124
0,117
0,042
p<0.01** p<0.05*
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Jedina statistički značajna korelacija između skala UEK-45 i PDE kod očeva
pronađena je između obezvrjeđivanja i sposobnosti upravljanja emocijama. Dobivena
korelacija je vrlo niska i pozitivna te je neočekivanog smjera (sposobnost upravljanja
emocijama trebala bi biti povezana s poželjnim pristupom dječjim emocijama. Između
rezultata na skalama EASI i PDE nema statistički značajnih korelacija.
Tablica 3. Kroskorelacije između skala PDE i UEK-45 te EASI kod majki
Neobaziranje
Sposobnost uočavanja i
razumijevanja emocija
Sposobnost izražavanja
i imenovanja emocija
Sposobnost upravljanja
emocijama

Obezvrjeđivanje Popuštanje

Uvažavanje

–0,099

–0,070

0,074

0,080

0,027

–0,053

0,085

0,079

0,059

–0,004

0,204**

0,081

Ekscitabilnost

0,031

0,013

0,067

–0,090

Aktivnost

0,164*

0,055

–0,054

–0,207**

Društvenost

0,084

0,020

–0,002

0,003

Impulzivnost

0,090

–0,009

0,046

–0,031
p<0.01** p<0.05*

Pronađena je statistički značajna ali niska pozitivna korelacija između
popuštanja djeci i upravljanja dječjim emocijama (tablica 3). Majke s visokom
sposobnošću upravljanja emocijama, sklone su popuštanju dječjim emocijama:
razumiju i prihvaćaju dječje emocije, ali nisu vješte u pružanju pomoći djetetu da
obuzda svoje emocije. Ovaj rezultat nije u skladu s očekivanjima, budući da se
sposobnost upravljanja emocijama odnosi upravo na pojačavanje ugodnih i
ublažavanje neugodnih emocija. Statistički značajna, niska i pozitivna je korelacija
između povišene razine aktivnosti djeteta i majčina neobaziranja na dječje negativne
emocije. Također, niska, statistički značajna i negativna korelacija postoji između
djetetove povišene razine aktivnosti i majčinog uvažavanja dječjih emocija.
Vjerojatno je da veća aktivnost djeteta utječe na rjeđe uvažavanje djetetovih
emocija: u uvjetima suvremenog ubrzanog i stresnog ritma života, majke u urbanim
uvjetima vjerojatno pribjegavaju lakšim rješenjima, ali na štetu djeteta i pozitivnog
prihvaćanja njegovih emocija (Kovačić i sur., 2006).
U tablici 4 dani su rezultati regresijske analize, provedene posebno za očeve i
majke, gdje su kriteriji bili rezultati na skalama PDE, a prediktori skorovi na skalama UEK-45 i EASI. Rezultati multiplih regresijskih analiza pokazuju da prognoza
za većinu kriterija (aspekata PDE) na temelju prediktorskih varijabli nije statistički
značajna, ni za majke, ni za očeve. Međutim, uspješnost prognoze je statistički značajna za skalu uvažavanja dječjih negativnih emocija kod očeva.
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Tablica 4. Prognoza dimenzija PDE na temelju skala UEK-45 i EASI
(posebno za očeve i majke)
Prediktori
Skale emocionalne
kompetencije:
Sposobnost uočavanja i
razumijevanja emocija
Sposobnost izražavanja i
imenovanja emocija
Sposobnost upravljanja
emocijama
Dimenzije temperamenta:
Ekscitabilnost
Aktivnost
Socijabilnost
Impulzivnost

Kriterij: Neobaziranje
Spol
R
R2
F
m
0.169
0.028
0.535
ž
0. 271
0.073
1.513
Kriterij: Obezvrjeđivanje
Spol
R
R2
F
m
0.239
0.057
1.112
ž
0.134
0.018
0.370
Kriterij: Popuštanje
Spol
R
R2
F
m
0.277
0.077
1.508
ž
0.211
0.044
0.904
Kriterij: Uvažavanje
Spol
R
R2
F
m
0.329
0.108
2.236
ž
0.291
0.085
1.831

Značajnost
p>,20
p>,10
Značajnost
p>,20
p>,20
Značajnost
p>,10
p>,20
Značajnost
p<,05
p>,05

Budući da je prognoza bila uspješna jedino za kriterij uvažavanje, analizirana su
pripadni pojedinačni β-ponderi, gdje su se značajnim pokazali: na: sposobnost uočavanja
i razumijevanja emocija te sposobnost izražavanja i imenovanja emocija (tablica 5).
Tablica 5. Statistička značajnost pojedinačnih prediktora za kriterij
uvažavanje (očevi)
Prediktori
Konstanta
Ekscitabilnost
Aktivnost
Društvenost
Impulzivnost
Sposobnost uočavanja i razumijevanja emocija
Sposobnost izražavanja i imenovanja emocija
Sposobnost upravljanja emocijama

B
8,685
-,162
,010
–,275
,135
,475
–,626
,473

Beta
-,093
,071
–,144
,083
,219
–,276
,167

t
Značajnost
7,045
p<,01
-,941
p>,20
,702
p>,20
–1,652
p>,10
,755
p>,20
2,094
p<,05
–2,670
p<0,01
1,539
p>,10

Nedostaci istraživanja su različiti: specifičnost populacije roditelja, nepronalaženje podataka o potvrdi konstruktne valjanosti PDE, kulturalna uvjetovanost određenih psiholoških konstrukta. Na značenja pojedinih tvrdnji mogle su utjecati karakteristike semantike prijevoda čestica s engleskog jezika (EASI i PDE), ali i kulturalnim razlikama u važnosti nekih pojmova (vrijednosna dimenzija). Zajedničko
ispunjavanje roditeljskih procjena dimenzija dječjeg temperamenta, može utjecati i
na njihovu objektivnost procjene (neizvjesno je koliko je i kojih roditelja imalo veći
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utjecaj na «zajedničku» procjenu). Bitan problem mogao bi biti neuključivanje varijabli poput spola djeteta te spolnih uloga roditelja. I očevi i majke više kontroliraju
dječake nego djevojčice, dok prema djevojčicama oba roditelja pokazuju nešto više
prihvaćajućeg ponašanja (Keresteš, 2001). Majke više razgovaraju o osjećajima, te
prikazuju širi raspon osjećaja s djevočicama nego s dječacima (Brackett i Salovey,
2006). Nejednakost u emocionalnoj edukaciji djevojčica i dječaka pod utjecajem je
socijalizacije. Društvo pred muškarce i žene postavlja različite zahtjeve u pogledu pravila ponašanja, dužnosti i obaveza, ali i različita očekivanja o tome kako bi se muškarac ili žena trebali ponašati, koje bi interese, stavove i osobine ličnosti trebali imati. Izgleda da mijenjanjem spolnih uloga kroz generacije polagano nestaju striktna spolno
određena pravila i očekivanja društva vezano uz osjećaje, razmišljanja i ponašanja
(Sanchez-Nunez i sur., 2008). Sljedeći nedostatak istraživanja je uz prigodni uzorak ispitanika, što smanjuje mogućnost generalizacije, pa bi u budućim istraživanjima trebalo svakako voditi računa o većoj reprezentativnosti uzorka. Prosječni rezultati samoprocjene roditelja o načinima pristupanja dječjim emocijama (ali i u skalama UEK45), usprkos garantiranoj anonimnosti, mogu biti pod utjecajem socijalno poželjnog
odgovaranja. Relativno visok prosjek rezultata dobiven je na svim skalama emocionalne kompetencije kod očeva i majki, kao i na skali uvažavanja dječjih emocija, a nizak
na ostalim skalama PDE, što je vrlo vjerojatno utjecalo i na vrlo nisku ili nezadovoljavajuću pouzdanost svih skala PDE. Nezadovoljavajuća pouzdanost gotovo svih skala
PDE ujedno je i glavni nedostatak ovog istraživanja, pa bi u budućim istraživanjima
trebalo konstruirati kvalitetniju i inicijalno proširenu verziju skale PDE, ili pak uputom
još jasnije sugerirati važnost iskrenosti odgovaranja na upitnike.

ZAKLJUČAK
Majke i očevi se statistički značajno razlikuju po sposobnosti uočavanja i razumijevanja emocija i po sposobnosti izražavanja i imenovanja emocija, u smjeru
većih rezultata majki. Dobiveni rezultati djelomično su u skladu s postavljenom hipotezom, budući da nisu dobivene statistički značajne spolne razlike roditelja u
upravljanju emocijama. Očevi statistički značajno više obezvrjeđuju dječje emocije,
dok majke više uvažavaju dječje emocije. Rezultati su djelomično u skladu s postavljenom hipotezom, jer nisu pronađene spolne razlike roditelja u neobaziranju na
dječje emocije i popuštanje dječjim emocijama. Emocionalna kompetencija i dimenzije dječjeg temperamenta nisu se pokazali kao značajni prediktori u roditeljskom
pristupu dječjim emocijama (izuzev slučaju uvažavanja kod očeva). Nezadovoljavajuća pouzdanost upitnika PDE, ujedno je i najveći nedostatak ovog istraživanja i
glavna smjernica za buduća.
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PARENTAL EMOTIONAL COMPETENCE, ACCESS TO CHILDREN'S
EMOTIONS AND DIMENSIONS OF CHILDREN'S TEMPERAMENT
Summary
Gender differences in emotional competence of parents and parental access to children's emotions, were examined. We tried to give an answer can we predict the parental access to children's emotions, based on the child's temperament and emotional competence of
parents. The study included 359 parents whose children attended a kindergarten in Zagreb,
186 mothers and 173 fathers. Statistically significant gender differences in emotional competence of the parents were found. Mothers statistically significantly more successful recognize and understand the emotions and they have a better ability to express emotions and
appointments, as compared to the fathers. Statistically significant gender differences in approaches to children's emotions were found. Fathers are significantly more likely to belittle
children's emotions, while the mothers often accept children's emotions. Emotional competencies and dimensions of children's temperament were not significant predictors of parental access to children's emotions (with the exception of emotional appreciation for fathers).
Unsatisfactory reliability of the scale of parental access to children's emotions indicates the
urgent need for improved instrument for measuring it.
Key words: gender differences, access to emotions, emotional competence, temperament.
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THOUGHTS ABOUT STANDARDS OF SELF-CONCEPT
OF CHILDREN’S SCHOOL EFFICACY
QUESTIONNAIRE IN SLOVAKIA
Abstract: In the article, we have focused on children’s self-concept through
the variables defined by Self-Concept of Children’s School Efficacy Questionnaire. We compare self-concept of intact children and self-concept of children with
learning disabilities which are dominantly represented by dyslexia. Our results
are confronted with the results of Vágnerová and Matějček. We are interested in
their results about self-concept of intact children (acquired in 1985) and dyslectic
children (acquired in 2011). We found that (1) the self-concept of the intact children and the children with specific learning disabilities are different and that (2)
the self-concept of Slovak and Czech children are different. Following these results we suggest Self-Concept of Children’s School Efficacy Questionnaire restandardization.
Key words: self-concept, standards, specific learning disabilities (SLD),
dyslexia.

INTRODUCTION
Self-Concept of Children’s School Efficacy Questionnaire as an adapted method from the original Student’s Perception of Ability Scale (SPAS) from authors Boersma and Chapman is very popular in Slovakia. It was published by Psychodiagnostika, a.s. publishing house in Bratislava with the identification T-216. Standards for
this version were elaborated by Matějček and Vágnerová (Czech Republic) and they
are applied in Slovakia, too. However, the truth is that standardization data collected
in years 1984–1985 were gathered from the children in Czech Republic only, even
though Czech Republic and Slovakia in those times actuated as one country. We could accept the approach, claiming that Slovaks and Czech have many similarities. At
the same time there exists a probability that there are variables present (also variables
with a psychological nature) which are different in these two nations. It is moreover
highly probable that after both countries divided, these differences could have further
deepened. The question therefore stands, in which conditions is it possible to apply the
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Self-Concept of Children’s School Efficacy Questionnaire in Slovakia or formulate based on its results some conclusions about individual self-concept of a Slovak child.

SELF-CONCEPT AS A PSYCHOLOGICAL CONCEPT
Self-concept represents a psychological concept which is native to Psychology right from its founding. It is already related to James, who perceives the human
psychic as a dual entity, consisting of a pure Self and empirical Self (Blatný, 2001).
The Self is in James’ understanding conceptualized as aware of Self and at the same
time getting to know Self. The majority of actual psychological researches focus
particularly on empirical Self which is identified as Self-concept (Greenwald, Pratkanis, 1984). It is usually defined:
• as a perception of Self through experience with environment, specifically
with social environment and even more specifically with people who are
significant to us (Shavelson, Hubner, Stanton, 1976);
• as a mental representation of Self including attributes and implications, like an information structure (Kihlstrom, Cantor, 1984);
• as a Self-image (van der Werff, 1990).
Self-concept is a factor which influences the psychical regulation, orientation
and stability of activity (Balcar, 1983) and indirectly influences through ideal Self,
self-esteem, self-evaluation or self-efficacy. Its unidirectional influence is given by
the traditional structure which has its cognitive, affective and conative character
(Blatný, 2001). In specific psychological theories we come across a diversely big
emphasis of individual structural elements by formulation of self-concept.
Rogers (1956) distinguishes ideal and real Self. He states progressive and unprogressive dimension of discrepancy between these two types of Self based on distance which is subjectively perceived. Higgins (1987) distinguishes actual-self,
ideal-self and ought-self. Discrepancy between these types of Self can, according to
the author, lead to discontent, shame or loathing of oneself. A more general concept
is the theory Markus and Nurius (1986) which operates with the term possible Self.
According to this theory we can speak about past-Self, present-Self, desired-Self or
undesired-Self.
From the point of view of historical perspective of psychological directions
we can understand Self-concept also as:
• many-attribute factor with accent on motivation-regulation dimension of
its actuation (Freud, Adler);
• global orientation of a person with accent on personality integration
(Jung, Klages);
• cognitive self-concept with accent on relation level displaying itself in the
relation to oneself and to others (Rogers), or
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demonstration of freedom in terms of activity, initiative and the ability to
perceive correlation between own behaviour and course of events in the
surroundings (Bandura).

Self-concept is therefore a psychological concept, a hypothetical mental
structure, which (1) has a cognitive, affective and conative element, (2) is derived
from social experience represented mainly by the closest relationships, (3) issues
from the human activity and need of self-definition, (4) is derived from the ability to
perceive the requirements of outer environment and internalize subjectively transformed contents of these expectations, (5) has more forms whose function is the regulation and stabilization of behaviour, as well as interpretation of specific experience in
a particular context.

SELF-CONCEPT IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT
The recent educational reform in Slovakia creates free space for humanism
and accent on non-cognitive aspects of education. There should be no doubt that
non-intellectual factors enter the school work in a significant manner, influence the
process and result. One of these factors is also self-evaluation issuing from own concept about who we are – from self-concept. Self-evaluation is in a close relation with
basal personality structures in the form of basal self-confidence (Vágnerová, Matějček et al., 2006) which is created throughout early child age.
We could consider the fact that basal trust is related to productive solution of
the conflict trust – mistrust towards people, while we know this conflict from Erikson’s definition of ontogenesis and it influences experiencing the confidence, or doubt in relation to (social) environment, other people and also to oneself. Expression
of relation towards oneself is nevertheless in a strong correlation to expressing the
relationship to other people. May (2005) calls this thesis as paradox of love which
emerges from the fact that love is the highest level of conscience of Self and at the
same time the highest level of immersion into another person. The perception of value of Self is therefore inevitably connected to perception of value of others.
At this moment we come to the thought of how much is perception of ourselves influenced by the perception of us by other people (Vágnerová, Matějček et al.,
2006) write about personal and social basis of self-evaluation. Personality basis is
based on comparing own abilities with one another. Social basis is established on
comparison of own abilities with the abilities of others (which are similar to the person in age, gender, etc.). Another specific category of formative social influences represent reactions of reference persons, which are parents and teachers in the child
age. Their tendencies to identify the causes of successes/failures at school, satisfaction/dissatisfaction with school results, emotion reactions related to school performance, possible discrepancies and conflicts between parents and teachers significantly influence child’s self-constructs and therefore his/her self-confidence.
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Self-concept is a variable which is dependant from individually specific concordance of various factors (according to Vágnerová, Matějček et al., 2006), like
personal characteristics, stability and integration of personality, frustration tolerance,
emotional support of close ones, social positions in peer groups, etc. Undoubtedly it
is dependant also from emotional experience, or emotional resilience (Vágnerová,
Matějček et al., 2006) residing in the ability to deal with negative emotions (anxiety,
fear, doubt, sadness, shame, guilt) which can occur by performance that is not adequate to child’s abilities and it can influence his/her further aspirations, interest for
work, attitude towards work, motivation in general and from the point of interpretation of own performance also the attitude towards oneself, mirroring into self-evaluation. Emotions in pre-school and school age strongly influence child’s performance
and so represent a mediator which catalyses circular character of regulation-interpretation system of perception, own competence.
Basal personality structures, to which belongs also self-evaluation, represent
generalized beliefs which were created based on a bigger or lower number of experiences with a specific occurrence. In case of self-evaluation we could speak about the
ability to produce the expected performance. It is nevertheless not fixed to any specific
situation in child age, or environment which would explicitly control the development
of abilities. The situation changes after the child enters school. Based on the confrontation with school environment and its requirements, self-evaluation as a generalized belief is formed into specific element in the form of school self-concept (Vágnerová,
Matějček et al., 2006). Formation of school self-concept is dependent from the development of cognitive functions like it is specific for a specific development stages.
Children who just entered school are not yet able to differentiate their own
ability and abilities of other children. They are fully dependent from the opinion of
teachers and parents. In the school age, expectations and requirements of adults represent a norm of required behaviour which the children transform into normative
ideas about themselves (self-concept). They try to identify with this idea and fulfil it
(Poledňová, Stránska, Kmětíková, 2009). In the second, third grade of primary
school the children already realize that different persons have different abilities and
are able to fulfil different tasks than others. However they can’t generalize this experience yet. Around their 10th year the children can already evaluate their own abilities in a more complex and integrated way. The child becomes aware about the differences from others and his/her self-evaluation is more durable against outer influences. In pubescence comes to decrease of self-evaluation, children are more unstable,
less self-confident. The self-confidence wouldn’t change in this period in spite of the
possible deviations caused by actual events in the life of pubescent person (freely
according to Vágnerová, Klégrová, 2008).
Deviation of standard and expected development of self-evaluation happens
when in child’s personality occurs something not described as usual, average, normal and the child is integrated into category “child with special education needs”. A
big group of these children are children with specific learning disabilities which are
most commonly represented by dyslexia. Dyslexia represents a disability with neu84
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robiological aetiology which presents itself in a wide spectre of problems. To the
most commonly defined and affected areas belong, according to Vágnerová (2005),
the processing of phonologic information, processing of orthographic information,
speech development, motoric coordination and integration of individual functions.
There is no need to present this particular disability at this point. However, it is necessary to describe the consequences of its presence onto self-evaluation of a pupil.
Dyslectic child (and definitely child with any specific learning disability) suffers by lowered self-evaluation, self-confidence, self-respect. His/her emotions are
disturbed and difficult to manage. Children are overly irritable, labile, often displaying seemingly unfounded fluctuations of their moods. The children often inadequately interpret social and emotional signals which cause stress increase and decrease of frustration tolerance. Negatively tuned emotions stimulate defensive reactions, avoiding behavior, depressive symptomatology, hostile and aggressive reactions. The children refuse to perform activities which they don’t achieve good results
in. The whole situation could be worsened also by negative reactions from the closest environment. Children are being perceived as generally incapable and unwilling
to operate, daft and the environment doesn’t quite believe that they might improve
their performance. This leads to deepening of the feeling of inferiority (freely according to Vágnerová, Matějček et al., 2006).
If we would like to diagnose the self-evaluation and self-concept of children
fixed to school environment, we might use a selection of available methods. We could use for example the Rohner’s Personality Assessment Questionnaire (PAQ), modified by Vágnerová and Matějček in 1992.
Self-Evaluation of School Performance and Relation to School Questionnaire
and Evaluation of Child’s School Work and Relation to School for Parents and Teachers Questionnaire, both created in 1993 by Vágnerová et al., and others. A very popular method is also Self-Concept of Children’s School Efficacy Questionnaire, created as a SPAS modification in 1987, as mentioned above.
Based on aforementioned relationships between self-evaluation and performance we assumed that children with specific learning disabilities will have a lower
self-evaluation (negative self-concept) than intact children.

METHOD
In the executed research we focused on comparison of self-concept of school efficacy of intact children and children with specific learning disabilities. We have chosen the
aforementioned Self-Concept of Children’s School Efficacy Questionnaire (ScCSeQ). Here we would like to only note that it is a questionnaire wit 48 items which are agreed or disagreed with by the respondent. The questionnaire contains 6 scales saturated by eight
items: General Abilities, Mathematics, Reading, Spelling, Writing, Self-esteem.
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Sixty-eight children participated in the research, while 34 children were intact
and 34 children integrated in common classes of the second level of primary school,
in both groups there was a majority of male participants with a ratio of 3:1. The average age of children in both groups was 11.8 years. Integrated children have had diagnosed some specific learning disabilities (further SLDs), hyperactivity and speech
impairments: dysgraphia, dysorthographia, dyscalculia, ADHD, dysphasia and the
dominant diagnostic unit was dyslexia.
When evaluating the hypothesis, we used statistic testing using Mann-Whitney
test with a standard critical significance value p ≤ 0.05. We compared STen and raw score.

RESULTS
We found out that in all ScCSeQ scales except the „Spelling“ scale and also
in general self-concept (presented as ScCSeQ total score) the intact children differ
from children with SLD (table 1, figure 1). We can support the defined hypothesis.
Table 1. Comparison of the self-concept of Slovak intact children and children with
mixed specific learning disabilities (STens)
ScCSeQ
scales
General Abilities
Mathematics
Reading
Spelling
Writing
Self-esteem
Self-concept
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Group of
intact children

children with mixed SLD

5.21

2.82

(1.94)

(1.96)

6.38

4.56

(2.23)

(2.15)

5.94

3.24

(2.58)

(2.13)

5.50

4.56

(2.47)

(2.87)

6.41

5.47

(2.02)

(2.33)

5.85

4.62

(2.12)

(2.05)

5.59

3.71

(1.84)

(1.90)

U

α

225.5

≤0.001

310.5

≤0.001

238.5

≤0.001

470.0

nonsig.

433.0

≤0.05

396.0

≤0.05

273.5

≤0.001
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Figure 1. Comparison of the self-concept of Slovak intact children and children with
mixed specific learning disabilities (STens)
We were however interested, if similar results about self-esteem of intact children and children with SLD were also obtained by Vágnerová, Matějček and col.
(2006). Authors executed the research in a relatively close past, so the time factor
plays a minimal role when comparing their and our results. Participating research
sample was approximately the same size (N = 31), likewise were the age characteristics. For comparison of results we used probability calculator which based on frequency, averages and standard deviations in individual groups enabled us to estimate
the Arithmetic Mean difference.
We found out that self-evaluation of Czech dyslectic and Slovak intact children is identical (table 2, figure 2). The exception is the scale „Reading“ where the
Czech dyslectic children achieved significantly lower average STen score which is
however logical in relation to the determined diagnosis – dyslexia. When comparing
Czech dyslectic children and Slovak children with mixed SLD we found out (table
3, figure 3) that Czech dyslectic children always have a higher self-evaluation than
Slovak children with mixed SLD. Except the scale „Spelling“ we can always observe statistically significant differences and STen difference is never lover than 1.
Self-evaluation profile of children with specific learning disabilities is very similar
at Slovak, as well as Czech children. The difference is however in the fact that Slovak children score lower in individual scales. This could be interpreted through the
cumulating of diagnoses; this means that the child which has diagnosed more disabilities suffers the lowering of self-evaluation in more areas which then mirrors itself
in the global, general self-concept. The question is however, why is the self-evaluation of Slovak intact and Czech dyslectic children so similar?
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Table 2. Comparison of the self-concept of the Slovak intact children and Czech
dyslectic children (STens)
ScCSeQ
scales
General Abilities
Mathematics
Reading
Spelling
Writing
Self-esteem
Self-concept

Group of
Intact children

Dyslectic children

5.21

5.13

(1.94)

(2.23)

6.38

6.83

(2.23)

(2.38)

5.94

4.47

(2.58)

(1.48)

5.50

5.60

(2.47)

(1.70)

6.41

6.47

(2.02)

(1.48)

5.85

6.00

(2.12)

(2.00)

5.59

5.50

(1.84)

(1.78)

AM dif.

α

0.08

nonsig.

-0.45

nonsig.

1.47

≤0.01

-0.1

nonsig.

-0.06

nonsig.

-0.15

nonsig.

0.09

nonsig.

AM dif. = averages difference

Figure 2. Comparison of the self-concept of the Slovak intact children and Czech
dyslectic children (STens)
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Table 3. Comparison of the self-concept of the Slovak children with mixed specific
learning disabilities (SLD) and Czech dyslectic children (STens)
ScCSeQ
scales
General Abilities
Mathematics
Reading
Spelling
Writing
Self-esteem
ScCSeQ

Group of
Dyslectic children
Children with mixed SLD
2.82

5.13

(1.96)

(2.23)

4.56

6.83

(2.15)

(2.38)

3.24

4.47

(2.13)

(1.48)

4.56

5.60

(2.87)

(1.70)

5.47

6.47

(2.33)

(1.48)

4.62

6.00

(2.05)

(2.00)

3.71

5.50

(1.90)

(1.78)

AM dif.

α

-2.31

≤0.001

-2.27

≤0.001

-1.23

≤0.01

-1.04

nonsig.

-1.00

≤0.05

-1.38

≤0.01

-1.79

≤0.01

AM dif. = averages difference

Figure 3. Comparison of the self-concept of Slovak children with mixed specific
learning disabilities (SLD) and Czech dyslectic children (STens)
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When trying to answer this question we decided that we would confront out
findings with the data of Vágnerová and Matějček, which they used by the standardization of Self-Concept of Children’s School Efficacy Questionnaire in years 19851987. In this case we compared average values of raw score independently for boys
and girls (number of girls N = 26, number of girls N = 8). Data of Vágnerová and
Matějček (1992) came from the Czech population of girls (N = 200) and boys (N =
200) in the age span of 11 years to 11 years and 11 months. We used the aforementioned probability calculator for the comparison.
We discovered (table 4, 5; figure 4, 5) that Slovak and Czech children (both
boys and girls) of research samples with an average age of 12 years significantly differ in self-concept of General Abilities, Reading and self-evaluation (total ScCSeQ
score). Significant differences between girls were related to self-concept in Spelling.
We can see that the self-concept profiles of Slovak and Czech boys and girls are despite partial similarities different. Slovak children haven’t scored higher than Czech
children in any observed variable.
Table 4. Comparison of the self-concept of boys in Slovakia (2011) and in Czech
Republic (1985) (raw score)
ScCSeQ
scales
General abilities
Mathematics
Reading
Spelling
Writing
Self-esteem
ScCSeQ

boys
2011 (SR)
1.15

1985 (CR)
3.40

(1.64)

(2.13)

2.88

3.75

(2.22)

(2.22)

2.15

4.89

(2.53)

(2.74)

2.50

2.53

(2.57)

(2.32)

3.19

3.20

(2.51)

(2.24)

2.62

3.38

(1.92)

(2.36)

14.5

21.15

(9.31)

(10.34)

AM dif.

α

-2.25

≤0.001

-0.87

nonsig.

-2.74

≤0.001

-0.03

nonsig.

-0.01

nonsig.

-0.76

nonsig.

-6.65

≤0.01

AM dif. = averages difference; SR = Slovak Republic; CR = Czech Republic
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Figure 4. Comparison of the self-concept of boys in Slovakia (2011) and in Czech
Republic (1985) (STens)
Table 5. Comparison of the self-concept of girls in Slovakia (2011) and in Czech
Republic (1985) (raw score)
ScCSeQ
scales
General abilities
Mathematics
Reading
Spelling
Writing
Self-esteem
ScCSeQ

girls
2011 (SR)

1985 (ČR)

1.25

3.51

(1.04)

(2.32)

3.00

3.52

(2.00)

(2.24)

2.88

5.77

(2.59)

(2.57)

2.62

4.68

(2.39)

(2.54)

4.50

4.92

(1.93)

(2.41)

2.25

3.85

(1.75)

(2.37)

16.50

26.25

(6.57)

(10.33)

AM dif.

α

-2.26

≤0.01

-0.52

nonsig.

-2.89

≤0.01

-2.06

≤0.05

-0.42

nonsig.

-1.60

nonsig.

-9.75

≤0.01

AM dif. = averages difference; SR = Slovak Republic; CR = Czech Republic
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Figure 5. Comparison of the self-concept of girls in Slovakia (2011) and in
Czech Republic (1985) (STens)

DISCUSSION
Observed differences of one or two STens in the surveyed variables indicate
that Slovak and Czech population of children differs in self-concept and its partial
elements related to school performance. If we consider the fact that values which
were achieved by intact children differ from normalised values, it would be possible
to assume that norms in Self-Concept of School Efficacy Questionnaire are not applicable to Slovak children population without reservations. We understand that the
size of processed research sample doesn’t enable us to phrase definite conclusions.
However we believe that our findings could be an initial probe that might call the attention to re-standardization of Self-Concept of School Efficacy Questionnaire in
Slovakia.
We further believe that self-evaluation of Slovaks is a multi-dimensional product of influence of social-historical experience, actual social-cultural heritage mediate through family, acquired interpretation schemes and non-existence of general social requirement for the change of recent condition. From the Psychological point of
view, the lower self-evaluation of Slovaks (compared to other nations) could be conditioned or accompanied by the tendency to submissiveness, lower level of tendency
to confrontation, accent on social acceptation of produced behaviour or generalized
beliefs about lower own self-value.
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The particularity of self-concept of Slovak population is however indisputable. Therefore we believe that when interpreting the Self-Concept of School Efficacy
Questionnaire results it is necessary to proceed with regard to the limitations which
were described above.
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Константин Филозоф Универзитет у Нитри, Педагошки факултет, Одсек за
педагогију и школску психологију, Словачка
МИСЛИ О СТАНДАРДИМА УПИТНИКА О САМО-КОНЦЕПТУ ДЕЧЈЕ
ШКОЛСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У СЛОВАЧКОЈ
Резиме
У чланку смо се фокусирали на дечји само-концепт кроз променљиве дефинисане Упитником о само-концепту дечје школске ефикасности. Ми упоређујемо
само-концепт нетакнуте деце и само-концепт деце са сметњама у учењу које су
углавном представљене дислексијом. Наши резултати се не слажу са резултатима
Вагнерове и Матејчека. Ми смо заинтересовани за њихове резултате о само-концепту нетакнуте деце (добијене 1985) и дислексичне деце (добијене 2011). Открили смо да су (1) само-концепти нетакнуте деце и деце са специфичним тешкоћама
у учењу различити и да су (2) само-концепти словачке и чешке деце различити.
Након ових резултата предлажемо поновну стандардизацију упитника о само-концепту дечје школске ефикасности.
Кључне речи: само-концепт, стандарди, специфичне тешкоће у учењу
(СЛД) , дислексија.
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Апстракт: Циљ рада је утврђивање степена ангажованости структурних елемената уџбеника за наставне предмете српски језик, ликовна култура и музичка култура, а који су у функцији буђења и подстицања креативности. У теоријском делу рада, полазећи од основних поставки теорије наставе
и зоне „наредног развоја“ које је дао Лав Семјонович Виготски (Лев Семёнович Выготский, 1896–1934), размотрићемо и појмовне одреднице важне
за разумевање суштине рада. У истраживачком делу биће презентирани резултати анализе садржаја уџбеника који се користе у раду за наставне предмете српски језик, музичка култура и ликовна култура од првог до четвртог
разреда основне школе.
Кључне речи: уџбеник, креативност, стварање лепог, структурни
елементи уџбеника, естетска култура.

УВОД
У савременом свету, под утицајем великих друштвених промена и нових педагошких стремљења, естетско васпитање добија велики друштвени значај и представља један од битних фактора прогреса у свим видовима људског живота и рада.
Као свеобухватан процес, естетско васпитање се остварује подучавањем
и учењем ученика да истражују формалне елементе сваке уметничке форме,
активно промишљају и разумеју однос естетских искустава са образовним и
уопште животним искуствима у циљу подстицања креативности, односно целокупног развоја естетских способности, са посебним акцентом на развој способности стварања лепог. Развијањем креативности, а преко тога и естетских
способности, оспособљавамо ученике да уносе лепоту у свакодневни живот
али и да га стваралачки обликују. Колики је значај проучавања естетског вас*

Рад је настао у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, бр.
179026, чији је носилац Учитељски факултет у Ужицу, а који финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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питања за индивидуални и друштвени живот појединца показује и оснивање
међународних удружења као што су: Међународно удружење за васпитање и
образовање путем уметности (INSEA), које делује под патронатом УНЕСКО-а
и Међународно удружење за уметничко васпитање (FEA).
Уграђивање естетске културе у склоп особина једне личности одвија се
кроз задатке естетског васпитања у које спадају: развијање способности опажања, доживљавања, разумевања, вредновања и стварања и изражавања лепог.
Подстицање ових способности је оствариво, у већој или мањој мери, у свим
сферама људског деловања и на свим узрастима.
Имајући на уму специфичности уџбеника као средства и извора знања, а
којег користе ученици млађег школског узраста, реализовали смо истраживање
са намером изналажења одговора о функционалности уџбеничког садржаја у
подстицању способности опажања, доживљавања, вредновања и стварања и
изражавања лепог.

1.ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ
Примарни задатак уџбеника као обавезне школске књиге јесте конкретизација наставног програма, који је, конципиран и дидактичко-методички и ликовно-графички приређен за самостално учење. Садржајно, уџбеник је уграђен
вертикално и хоризонтално у систем уџбеника одређеног наставног предмета,
а научни садржаји се преносе ученику преко посебно уређеног дидактичко-методичког инструментарија. Стручни садржаји зависе од циља васпитања и
образовања, психофизичке зрелости ученика, те посебних задатака наставног
плана и програма, односно школе или нивоа образовања. Концепција уџбеника
треба да је заснована на педагошким захтевима, циљевима образовања, способностима ученика и законитостима наставног процеса (Laketa 1993: 52).
Гледано у целини, уџбеник је: носилац садржаја предмета и облика активности које су усклађене са наставним планом и програмом, као и узрасним
могућностима ученика; за већину ученика најважнији извор знања; важна компонента процеса васпитања и образовања (Zujev 1988: 12). Уџбеник има двојаку улогу у васпитно-образовном процесу јер се јавља као средство васпитања и
образовања наредних генерација и као материјал за проучавање разумевања
појединца као припадника једног народа. Оно што друштво жели да пренесе
генерацијама које долазе увек је важно само по себи јер се ту најбоље оцртава
друштво какво жели да постане (Šisler 2004: 19). У источноевропским земљама
уџбеници имају посебно место у наставном процесу и често су предмет многих истраживања чији резултати, генерално, говоре да се ради о најтиражнијој
књизи, толико моћној да врши јак утицај на развој личности ученика, па до
констатације да се промене у школи могу најлакше извести управо преко промене уџбеника (Plut 2000: 76).
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Анализа општих дефиниција уџбеника показује да су усмерене на дидактичко-методичке квалитете које га, у исто време, чине поузданим извором знања и васпитно-образовним средством. Користан је у наставном процесу, нарочито у припремању и увођењу ученика у нове наставне садржаје, као и у вежбању активности ради развоја способности (Бојовић 2003: 137).
Развијање способности стварања и изражавања лепог је четврти задатак
естетског васпитања који је остварив ако су претходна три (опажање, доживљавање и разумевање) у довољној мери подстакнути. Ученик може имати одређена знања о садржајима естетских вредности и уметничке културе, поседовати развијене способности за уочавање и процењивање лепог, може исказивати потребе за лепим и поседовати навике за доживљавање лепог, процењивати
естетску страну неког дела, али ако нема развијене способности, вештине и навике за стварање лепог у свакодневном животу, раду и уметности, онда процес
естетског васпитања неће дати оптималне резултате. Можемо то видети на
примеру развоја музичких способности. Благовремена понуда и подстрекавање
на пољу музичких искустава довешће до оптималног развоја музичких способности. У случају изостанка музичких сензација, музичке предиспозиције се неће развити, а што се односи и на остале способности које подстичемо у оквиру
естетског васпитања (Судзиловски 2010: 208).
Подстицање способности за стварање и изражавање лепог остварује се непосредним ангажовањем деце у различитим облицима ликовног, музичког, литерарног, драмског и филмског изражавања и стваралаштва. Значајну васпитну
вредност за развијање способности стваралачког изражавања у естетском васпитању ученика има њихово планско и систематско увођење у смисао и „тајне“
људског стварања, путем уџбеничког садржаја, посебно уметничког и језичког.
Уџбеници обе групе предмета, осим што дају знања из ових области, подстичу
иницијативу, самосталност, креативност, оригиналност, машту итд. Изражавајући и развијајући своје естетске способности, ученици изражавају своју личност,
виђење света, потврђују аутентичност, јачају духовни и морални интегритет,
оплемењују себе и своју средину. Једном речју, подстицање способности стварања и изражавања лепог могуће је остварити у: природи, друштву, људској пракси, свакодневном животу и међуљудским односима.
Током школовања ученици, из свих наставних предмета, у већој или мањој мери добијају основна знања о естетским елементима (реч, боја, облик, хармонија, тон, ритам) и изражајним средствима која им омогућавају да уочавају,
доживљавају, вреднују и стварају лепо у природи, друштвеној средини и уметности. Искуства и систематско васпитање које стичу у школи позитивно делују
на развој естетског укуса, оцењивања и стварања лепог.
Не умањујући значај осталих наставних предмета, сматрамо да, у развоју естетског сензибилитета и стваралаштва деце основне школе, значајну улогу
имају наставни предмети српски језик, музичка и ликовна култура. Њихова реализација обезбеђује низ могућности остваривања естетског васпитања. Презентовањем уметничког дела у уџбеницима ових наставних предмета развија97
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мо код ученика не само смисао за доживљавање естетских форми, као што је
на пример стил, већ и способности откривања и доживљавања садржаја уметности. Кроз организован рад са уџбеником треба тежити да се код ученика развије љубав и интересовање према музичком и ликовном доживљају, писаној
речи као уметничком и естетском изражајном средству. Тиме доприносимо изграђивању ставова и вредносних критеријума, развијању стваралачке снаге и
способности и стварамо услове за изграђивање позитивног односа према уметности и естетској култури.
Естетска култура, као свакодневна потреба савременог човека, до њега
допире у различитим видовима (кроз оригинална дела, репродукције), а у данашње време преко мас-медија. Укључивање у свет уметности наметнуто је не
само у облику познавања, оцене или разумевања елемената уметности већ и у
категоријама личног учествовања у тој реалности. Питање формирања естетске културе има двојаку условљеност: естетску и друштвену. Естетску, у смислу потребе за остваривањем естетског васпитања, и друштвену условљеност,
у смислу контакта са естетском уметношћу као елементом свакодневног живота, али и уметношћу која се креће у оквирима естетске достојанствености
(Wojnar 1969: 613–614).
По ранијим схватањима, под естетском културом подразумевала се нека
врста тоталне синтезе која се остварује када дете достигне одређену зрелост.
Данас, естетска култура учествује у општем развоју личности и представља
основу за развој физичких и психичких способности са нарочитим акцентом на
развој естетских способности, које се могу развијати под утицајем естетског
васпитања као битне компоненте естетске културе (Grandić 2001: 61).
Теоријско утемељење нашег рада јесу поставке културно-историјске теорије Виготског (1977), односно њен део који се односи на зону наредног развоја (ЗНР). Тридесетих година 20. века Виготски је истицао важност школског
учења за развој виших менталних функција. Позната је његова теза да добра
обука води за собом учење и да је учење добро само ако претходи развитку, а
то претпоставља активирање низа функција које сазревају и налазе се у зони
наредног развоја (Vigotski 1977: 259).
Према теорији зоне наредног развоја, конструисање знања, иако је индивидуално, уз вођење других (наставника, родитеља, вршњака...) или потпомогнуто
педагошким ефективним медијима, прелази из зоне актуелног развоја (тренутни
ниво психичких функција) у зону потенцијалног развоја. Потенцијални ниво
функционисања одређен је решењем проблема уз вођење других или уз помоћ педагошких медија (уџбеник). Разлика између тренутног развоја и могућег развоја
јесте зона наредног развитка и карактерише се учењем (Brković 2011: 92).
Образовање има задатак да сваког човека, без изузетка, оспособљава да
стиче знања и развија способности, користи своје скривене таленте и свој креативни потенцијал. У оквиру образовања улога уџбеника у развоју креативности заузима важно место у том ланцу које се зове свестрано образована лич98
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ност. Уџбеник као педагошки медиј и посредник у учењу и развијању способности, постаје културно когнитивно оруђе које омогућава реструктурацију
естетских способности, мишљења, вредности и погледа на свет. Уџбенички садржаји српског језика, ликовне и музичке културе неће постићи потпуни и
прави естетски смисао ако подстичу развој способности опажања, доживљавања и разумевања лепог, а не активирају способност стварања и изражавања
лепог. Тек стављањем ученика у ситуацију да буде вођен и у довољној мери
„испровоциран” уџбеничким садржајем да, подстицањем претходних способности покуша да сам ствара (на пример: нови крај приче, довршавање цртежа,
текста, писање музике за дати текст), можемо сматрати да ученик прелази из
нивоа актуелног у ниво потенцијалног развоја.
У том контексту, уџбеник може бити веома значајан за подстицање креативности јер, путем својих структурних елемената усмерава стваралачке снаге ученика које не могу да се развијају саме од себе већ правилно усмереном
активношћу и правилним васпитним утицајем на процес стварања. Естетско
развијање ученика подразумева активно испуњавање живота, рада и окружења
естетским вредностима, а не пасивно учествовање у естетској култури. Крајњи
циљ естетског васпитања је развијање способности стварања и изражавања лепог, јер само тако човек може да се потврди као креативна личност.

2. МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ИСТРАЖИВАЊУ
Естетско васпитање, као компонента целовитог развоја појединца, треба
да буде саставни део холистичког приступа изграђивања младих људи како би,
што потпуније, схватили лепоту уметничког дела. Један од начина да се то постигне је испуњавање захтева у погледу естетског конципирања структурних
елемената уџбеника у оквиру којег се морамо држати универзалних категорија
естетике, а то је појам лепоте који у себе укључује и остале појмове (узвишено,
љупко, ружно). Неретко квазиестетски елементи (кич) превагну и буду представљени као естетски, али константном комуникацијом ученика са уџбеничким садржајем подстичемо способности опажања, доживљавања, вредновања
и стварања лепог и стварамо предуслове за развој естетске компоненте ученика (Bojović i sar., 2012).
Изналажење одговора о степену функционалности уџбеничког садржаја
српског језика, музичке културе и ликовне културе од првог до четвртог разреда основне школе, у подстицању развоја креативности у објективној природној и друштвеној стварности, уметности, свакодневном животу, међуљудским
односима и слично, усмерило је истраживање на следећи проблем: У којој мери су уџбеници српског језика, ликовне културе и музичке културе у функцији
развоја креативности код ученика млађег школског узраста? Примерен и
естетски функционално добро изгравиран уџбенички садржај путем својих
структурних елемената треба да омогући ученику да се упозна са речју, сти99
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хом, линијом, бојом, материјом, обликом, тоном, ритмом, хармонијом и другим естетским елементима, али и да обезбеди предуслове подстицања развоја
способности стварања лепог.
Из проблема и предмета истраживања произашао је циљ истраживања
који је био усмерен на утврђивање степена подстицања развоја креативности
кроз анализу уџбеничких садржаја за предмете српски језик, ликовна и музичка
култура.
Даљом конкретизацијом циља истраживања одредили смо и задатке истраживања а то су: (1) Утврдити квантитативном и квалитативном анализом заступљеност структурних елемената уџбеника (текстова, илустрација, нотних записа, питања
и задатака) којима се, код ученика, подстиче и развија креативност; (2) Квантитативном и квалитативном анализом утврдити степен подстицања креативности помоћу елемената дидактичко-методичке апаратуре.
Полазећи од опште хипотезе: Уџбенички садржаји српског језика, ликовне културе и музичке културе су у функцији подстицања развоја креативности чија је основа способност стварања и изражавања лепог ученика млађег
школског узраста, дефинисане су посебне хипотезе истраживања: (1) Уџбеници за предмете српски језик, ликовна култура и музичка култура садрже текстове, илустрације, нотне записе, питања и задатке који подстичу ученика на
креативност кроз способност стварања и изражавања лепог; (2) Елементи дидактичко-методичке апаратуре приближно учествују у активирању креативности кроз способности стварања и изражавања лепог.
Полазећи од конструктивистичког приступа, користили смо методу теоријске анализе, а због специфичности постављеног задатка предвиђена је техника анализа садржаја која је реализована: а) преко квантитативне анализе учесталости текстова, илустрација, нотних записа, питања и задатака који су, према нашим критеријумима, у функцији подстицања способности стварања лепог; б)
преко квалитативне анализе садржаја уџбеника усмерене на откривање скривених порука у тексту које се иначе не могу мерити. По правилу, квалитативне и
квантитативне методе међусобно се допуњавају и не могу се строго раздвајати у
проучавању уџбеника (Pingel 2005: 45).
Комплетна анализа одвијала се у више нивоа: од дескрипције ка квалитативној анализи, па до извођења педагошких и дидактичких импликација.
Развој способности стварања и изражавања лепог (креативност) условљен је
степеном развијености способности опажања, доживљавања и процењивања лепог,
које су основа вредновања и процењивања естетских вредности у животу и раду.
Способности стварања и изражавања лепоте не развијају се саме по себи већ систематском васпитном бригом током школовања и у оквиру хармонијског развоја личности. Ради боље илустрације описа јединица анализе дати су примери за сваки анализирани наставни предмет. Пример 1: Погледај слике и реци шта је боље. Према
једном пару који изабереш, напиши причу – српски језик, II разред (стр. 81); Пример 2: Смисли кратку причу и према њој нацртај стрип – ликовна култура, I разред (стр. 47); Пример 3: Смисли нове стихове и отпевај их – музичка култура, II
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разред (стр. 36). Пре анализирања садржаја утврдили смо јединице анализе, а то
су: сваки текст, нотни запис, питање, задатак и илустрација у уџбенику.
Узорак истраживања обухвата уџбенике српског језика, ликовне и музичке културе за први, други, трећи и четврти разред основне школе чији је издавач
Завод за уџбенике и наставна средства у Београду, а одобрени су од стране Министарства просвете Републике Србије. Истраживањем су обухваћена издања
уџбеника за које смо утврдили да су била у употреби у основним школама у Србији школске 2010/11. године.

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Сагледавање добијених резултата усмерено је ка проблему и циљу овог
рада, а то је:
а) у којој мери структурни елементи уџбеника потенцијално активирају
креативност,
б) анализа уџбеничких садржаја који осигуравају ангажовање способности стварања лепог.
Ради јасније интерпретације резултати су презентовани најпре по наставним предметима, а онда по елементима дидактичко-методичке апаратуре
којом се остварује већи број комплексних функција, међу којима је и мобилизација способности стварања и изражавања лепог.
3. 1. Функција структурних елемената уџбеника српског језика млађег
школског узраста у потенцијалном активирању креативности
Анализом структурних елемената уџбеника за српски језик од првог до
четвртог разреда идентификовали смо укупно 1929 јединица анализе коју чине:
текст, илустрација, питања и задаци од којих су 35 или 1,81% у функцији подстицања способности стварања лепог и то у оквиру дидактичко-методичке апаратуре. Идентификована су три питања (0,15%), док је знатно већи број задатака
(32 или 1,66%) који су у функцији подстицања способности стварања лепог што
је представљено у табели 1.
Иако смо пошли смо од претпоставке да сви структурни елементи учествују у подстицању креативности, квантитативна анализа је показала да садржаји уџбеника српског језика од првог до четвртог разреда подстичу ову способност само путем питања и задатака, док остали елементи нису заступљени.
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Укупан број
анализираних
јединица

Текстови

Илустрације

Разред

Табела 1. Активирање креативности путем структурних
елемената српског језика

341

0

0

I
II
III
IV
Укупно

396

0

593

%

f

%

%

11
3,23

1

3,23

8

9

0,25

2,02

2

2,27

8

10

0,34

1,35

0

1,69

5

5

0

0,83

3

0

f

11
0

0

0

Задаци

0

0

0

1929

f

0

0

599

Питања

Јединице
анализе које
подстичу
креативност

0,83

32

35

0,15

1,66

1,81

Евидентна је разлика удела дидактичко-методичке апаратуре у подстицању способности стварања лепог у односу на друге структурне елементе уџбеника јер су резултати показали да уџбеници за наставни предмет српски језик не поседују структурне елементе (текст и илустрације) за које смо претпостављали да су потенцијални покретачи креативности, тако да је наша хипотеза делимично потврђена. Анализа добијених резултата показала је да уџбенички садржаји подстичу креативност само питањима и задацима.
У табели 2. је представљена дистрибуција резултата у оквиру питања и
задатака. Од укупног броја захтева у уџбеницима српског језика од првог до
четвртог разреда, који износи 1415, дидактичко-методичкој апаратури припада
1180 питања и 235 задатака.
Табела 2. Фреквентност питања и задатака уџбеника српског језика у
подстицању креативности
I
Укупно

у

f

118
0
183
0
11
Задаци 235 45

Питања

141
11
Укупно
228
5

102

II
%

у
0

24,44
4,82

227
55
282

f

III
%

1
0,44
8
14,54
9
3,19

у
423
17
440

f

IV
%

2
0,47
8
47,09
10
2,27

у
347
118
465

f

f

%

0

%

3
0

5

0,25
32

4,24
5

13,61
35

1,07

2,47
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Од великог броја питања (1180) само 3 или 0,25% подстичу креативност,
што представља занемарљив број. Притом, истичемо да су пронађена питања само у уџбенику за српски језик за II разред, свега 0,44%, и у уџбенику за III разред (0,47%). У уџбеницима за I и IV разред није пронађено ниједно питање.
Гледано по разредима, од укупног броја задатака које уџбеник српског
језика поседује, најповољнија ситуација је у трећем разреду. Наиме, од 17 задатака 47,09% потенцијално подстичу креативност што је готово половина
укупног броја.
У преосталим разредима удео задатака је знатно мањи. Сходно узрасту
ученика, очекивали смо да се повећава број захтева, међутим анализа показује
супротно.
Ако пођемо од гледишта Виготског (1977) и његовог става да настава треба
да „вуче“ развој ученика, а самим тим и његове способности, потребно је повећавати број задатака сходно узрасту. Степен учесталости јављања питања и задатака
показује да наша претпоставка о њиховом подједнаком учешћу није потврђена.
3. 2. Структурни елементи уџбеника музичке културе млађег школског
узраста и потенцијално активирање креативности
Поред текстова, илустрација, питања и задатака, у уџбеницима музичке
културе јединицама анализе припадају и нотни записи. Сва четири уџбеника
овог наставног предмета садрже укупно 980 јединица анализе. Од комплетног
уџбеничког садржаја музичке културе од првог до четвртог разреда само
4,18% је у функцији подстицања способности лепог (табела 3).

Разред

Укупан број
анализир.
јединица

Текстови

Илустрације

Питања

Табела 3. Потенцијално активирање креативности путем структурних
елемената уџбеника музичке културе
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0

0

0

II
III

221
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0
0

0
0

0
0

IV
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0

0

0
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0

0

0
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f

%
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f

%

0
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4,98
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2,59
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9

0,74
5
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4,98
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2
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4,95
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0

2,70
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0

3

7
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0
0

8

Укупно

3,33
41
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Најфреквентнији део дидактичко-методичке апаратуре односи се на задатке којих има 36, што износи 3,67% у односу на укупан број анализираних јединица (980). Тежина задатака се кроз разреде усложњава, тако да се у првом разреду ученику задаје да се игра звуцима, док се у четвртом разреду тражи варирање мелодије, стварање мелодије на дати текст и слично. Нотни записи, који су у
служби стварања лепог примери су у којима се на основу понуђених двотакта
тражи од ученика да кoмбинацијом граде мелодију. Добијена фреквенција учешћа нотних записа је очекивана, имајући у виду нивое музичког описмењавања
у том узрасту. Као и код анализе структуре уџбеничког садржаја српског језика
и овде примећујемо обрнуто пропорционалан однос фреквентности јављања задатака у односу на узраст.
Гледано у целини, приметна је неуједначеност учешћа структурних елемената уџбеника за наставни предмет музичка култура у подстицању креативности. Не постоје примери у текстовима, илустрацијама и питањима који имају
ову функцију. Текстови у уџбеницима су највећим делом литерарни текстови и
нотни записи песама и бројалица. Они без звучног оживљавања не утичу на
подстицање способности стварања и изражавања лепог. Квантитативна анализа уџбеника музичке културе показала је да поред њих ни илустрације ни питања нису подстицајни у погледу развоја креативности.
Добијени резултати показују да је хипотеза о заступљености свих структурних елемената који су у функцији подстицања креативности кроз развој способности стварања и изражавања лепог делимично потврђена, јер нису идентификовани
сви елементи. Ради веће прегледности, одвојили смо добијене резултате у оквиру дидактичко-методичке апаратуре. Поред њих, због специфичности предмета музичка култура, дате су и фреквенције нотних записа који су, у овом истраживању, сагледавани као један од структурних елемената уџбеника (табела 4).
Табела 4. Фреквентност елемената дидактичко-методичке апаратуре
уџбеника музичке културе у подстицању креативности
Јединице
Укупно
анализе
Питања
Задаци

142
204

Нотни
записи

118

Укупно
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I
f
0
10
0
10

II
% f
0
0
11
4,90
0
0
11
3,10

III
%

f

%

0
0

0

17,64
5

1,69
9

3,42

0

3,43

2,54

%

36

2

11

f
0

0

3,92

0

%

7

3
3,42

f
0

8
5,39

Укупно по
једин. анал.

IV

4,23
41

2,79

12,73

Полазећи од теоријских поставки Виготског (1977), очекивано је да се
број захтева увећава сходно узрасту. Увидом у добијене резултате, примећу104
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јемо ниску фреквенцију резултата у потенцијалном подстицању креативности путем елемената дидактичко-методичке апаратуре, те констатујемо да хипотеза није потврђена.
3. 3. Структурни елементи уџбеника ликовне културе млађег школског
узраста у потенцијалном активирању креативности
У уџбеницима млађег школског узраста за предмет ликовна култура нађено је укупно 940 текстова, илустрација, питања и задатака (Табела 5).

Разред

Укупан број
анализираних
јединица

Tекстови

Илустрације

Питања

Табела 5. Активирање креативности путем структурних елемената
уџбеника ликовне културе млађег школског узраста

I

214

0

0

0

II

251

III

0

206

0

0

269

0

0

0

Укупно

940

0

0

0

%
16,35

55
21,91
37

0

IV

f
35

0

0

Задаци

17,96
34
12,64
171
18,19

Квантитативна анализа показује да свега 171 или 18,27% јединица анализе (текст, илустрација, питања и задаци) припада категорији подстицајних
елемената који су у функцији буђења способности стварања лепог. Напомињемо да се све пронађене јединице анализе односе на задатке јер није пронађен
ниједан текст, илустрација и питање које експлицитно упућује на потенцијално активирање креативности. Највећи број потенцијално активирајућих задатака је у уџбеницима за трећи разред. Наиме, од 48 задатака у трећем разреду 37
или 77,08% је у функцији подстицања способности стварања лепог.
Табела 6. Фреквентност елемената дидактичко-методичке апаратуре
уџбеника ликовне културе у подстицању креативности
Укупно
Питања 41

I
у
0

f

II
%

0
0

у
0

f

III
%

0
0

у
0

f

IV
%

0
0

у
0

f

f

%

0

%

0
0

0
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Укупно

I
у

II

f

Задаци 266 75
Укупно 307 75

%

35
46,67
35
46,67

у
83
83

f

III
%

у

55
66,26
55
66,26

48
48

IV

f

%

у

37
77,08
37
77,08

f

f

%

34

60

171
56,67

34

60

%
64,28

171
56,67

55,70

Због специфичности предмета ликовна култура и потребе за реализацијом задатака путем практичних активности добијени су резултати који делимично потврђују прву хипотезу.
Будући да се делимично потврђивање прве хипотезе односи само на задатке закључујемо да наша претпоставка да сви структурни елементи уџбеника приближно учествују у активирању креативности кроз способност стварања
и изражавања лепог, није потврђена.
3. 4. Функционалност структурних елемената уџбеника у потенцијалном
подстицању креативности
У узорку истраживања којег су чинили 12 уџбеника за наставне предмете српски језик, музичка и ликовна култура од првог до четвртог разреда
основне школе, идентификовано је 3914 текстова, илустрација, питања, задатака и нотних записа који су нам послужили као јединице анализе садржаја.
Имајући у виду проблем и циљ истраживања, а у складу са хипотезама,
покушали смо утврдити функционалност структурних елемената уџбеника у
подстицању креативности кроз способност стварања и изражавања лепог, као
једног од путева развоја естетске културе ученика.
Табела 7. Функционалност структурних елемената уџбеника у подстицању
способности стварања лепог
Разред
Уџбеници
Српски језик
Музичка
култура
Ликовна
култура
Укупан број
јед. анализе
Укупан број
активирајућих
јединица
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I
f
341
202
214
757

II
%

17,68
20,42
22,76
19,34

56

f
396
221
251
868

III
%

20,53
22.35
26,70
22,18

75
7,40

f
593
296
206
1099

%
30,74
29,93
21,91
28,08

48
8,64

Укупно

IV
f
599
270
269
1190

%
31,05
27,30
28,62
30,40

48
4,37

f
1929
989
940
3914

%
100
100
100
100

227
4,03

5,.80

Бојовић, Ж., Судзиловски, Д.: Развој и усмеравање креативности ученика...
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 16 • БР. 15 • ДЕЦЕМБАР 2013 • 95–110

Техником анализе садржаја уџбеника наставних предмета српски језик,
музичка култура и ликовна култура за млађи основношколски узраст, пронађено је 227 потенцијално подстицајних јединица анализе за које претпостављамо
да могу бити у функцији развоја креативности, што износи 5,80% од целокупног садржаја (Табела 7).
На основу квантитативне анализе садржаја уџбеника примећујемо смањивање броја захтева који су потенцијални покретачи развоја способности
стварања лепог, што је у супротности са схватањем Виготског о важности
школског учења, наставе, а тиме и уџбеника као педагошког медија којим
потенцијално можемо подстицати способности које се налазе у зони наредног развоја.

ЗАКЉУЧАК
Сталан развој теорија и методика естетског васпитања доводи до интензивирања нових сазнања из ове области, као и примене истих у оквиру овог
васпитног подручја. Развијање естетских осећања, перципирања, мишљења и
фантазије, као и формирање и утврђивање естетско-васпитних навика остварује се кроз координиран рад наставника и ученика, а уз помоћ уџбеничких садржаја (Бојовић 2010: 76). Естетске способности (опажање, доживљавање, вредновање и стварање и изражавање лепог), активиране задацима естетског васпитања, омогућавају ученицима изражавање свог виђења света, јачање духовног
и моралног интегритета, оплемењивање себе и своје средине. Потенцијално активирање креативности кроз развијање способности стварања и изражавања
лепог оствариво је у природи, друштву, људској пракси, свакодневном животу
и међуљудским односима. Током школовања ученици стичу знања која им
омогућавају уочавање, доживљавање, вредновање и стварање лепог у природи,
друштвеној средини и уметности.
Полазећи од теорије Виготског (1977) и његове зоне наредног развоја,
где се истиче да добра обука води за собом учење и да је учење добро само ако
претходи развитку, долазимо до једног од предуслова развоја свих способности, а то је, у овом случају, концепција уџбеника, односно његови структурни
елементи које посматрамо као посреднике и као когнитивно оруђе за потенцијално активирање креативности. Стога су се у фокусу и проблему истраживања
нашег рада нашли структурни елементи уџбеничких садржаја наставних предмета српски језик, музичка култура и ликовна култура.
У конкретизацији проблема истраживања пошли смо од задатака и хипотеза
које су се односиле на идентификацију свих структурних елемената уџбеника (текст,
илустрација, питања, задатак, нотни запис) и на заступљеност елемената дидактичкометодичке апаратуре који утичу на потенцијално активирање креативности.
Квантитативна и квалитативна анализа су показале да уџбенички садржаји подстичу способност стварања и изражавања лепог само преко задатака,
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питања и нотних записа, што нас наводи на закључак о делимичној потврди
нулте хипотезе. Притом истичемо да пронађени елементи дидактичко-методичке апаратуре, који активирају способност стварања и изражавања лепог, неравномерно у томе учествују.
Гледано у целини, функционалност структурних елемената уџбеника
српског језика, музичке културе и ликовне културе за млађи школски узраст, у
погледу могућег активирања креативности кроз подстицање способности стварања и изражавања лепог незнатно је остварена. У том контексту могуће је издвојити елементе дидактичко-методичке апаратуре који су функционалнији у
нешто већој мери.
Посматрајући функционалност структурних елемената уџбеника са становишта теоријских поставки Виготског о подстицању сазревања низа способности и функција које се налазе у зони наредног развоја, очекивано је, сходно
узрасту, увећавање броја задатака који потенцијално подстичу креативност.
Резултати нашег истраживања показали су супротну тенденцију. Осим тога,
уџбенички текст у целини требало би да буде проткан подстицајима за креативно ангажовање ученика у процесу учења (Лазаревић 2001: 112).
Општи закључак истраживања указује на потребу повећавања броја захтева у структурним елементима уџбеника који подстичу креативно ангажовање ученика, односно способност стварања и изражавања лепог сходно узрасту
ученика. Дидактичко-методичко обликовање садржаја уџбеника првенствено
мора бити засновано на законитостима процеса васпитања, образовања, учења
и развоја ученика, тако да, заједно са осталим факторима који учествују у васпитно образовном процесу, важну улогу има у подстицању естетских способности ученика.
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DEVELOPING AND DIRECTING STUDENTS' CREATIVITY BY USE OF
TEXTBOOKS
Summary
The paper discusses posibilities of encouraging development of creativity of pupils in younger grades of primary school in Serbia with textbooks. The subject of research are textbooks designed for pupils aged from 7 to 11 years. The aim of this paper is
to determinate the level of engagement of structural elements of textbooks for teaching
subjects Serbian language, Fine Arts and Music Culture, which are in function of awakening and encouraging creativity. In theoretical part of the papir, starting from the basic
assumptions of the theories of teaching and zone of „subsequent development“ given by
Lev Semyonovich Vygotsky, which we used as a basis for further considerations, we
will consider the conceptual determinants important for understanding the essence of the
paper. In the research part , the results of the analysis of contents of textbooks which are
used in work for teaching subjects Serbian language, Fine Arts and Music Culture from
first to fourth grade in primary school will be presented. The analysis of functionality of
textbooks in promoting creativity breaks through its internal structural elements. Preliminary results show that all structural elements are not equally zestful, or that it is possible
to indicate those elements which are in a greater extent in function of encouraging creativity, but also those which are not.
Key words: textbook, creativity, structural elements of textbook, estetic culture.
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ИСТОРИЈСКA ДРАМA МИЛОРАДА ПОПОВИЋА
ШАПЧАНИНА *
Апстракт: Предмет рада су историјске драме Милорада Поповића
Шапчанина. Аутор даје кратак преглед српске историјске драме у XIX веку,
а потом разматра књижевноисторијску, стилску и естетску вредност Шапчанинових историјских комада. Посебна пажња посвећена је драмама за које се
до скоро мислило да су изгубљене (Душан Силни, Богумили, Трнова круна).
Аутор овог рада дошао је до аутентичног Шапчаниновог рукописа у Музеју
позоришне уметности 1993. године. У раду се врши анализа ових драма и даје
оцена њихове стилске, естетске и књижевноисторијске вредности.
Кључне речи: историјска драма, национална прошлост, епска традиција, романтичарска књижевност.

Као управник Народног позоришта у Београду, Милорад поповић Шапчанин је показивао завидан ниво професионалности у раду и у односу према
глумцима. На позориште и позоришну уметност гледо је као на универзални
вид уметничке комуникације која не познаје просторне и временске границе.
Из таквог схватања проистекла је његова идеја о потреби сарадње са загребачким и новосадским позориштем. Нарочито је желео да успостави тешњу везу
са новосадским позориштем. Размишљао је о јединству ових двају позоришта,
о чему се дописивао са Антонијем Хаџићем, управником позоришта у Новом
Саду (Хаџић 1897: 24). Своју љубав према позоришној уметности потврдио је
низом драмских комада, од којих су неки доживели велики успех код ондашњих критичара и позоришне публике.
Шапчанин се први пут окушао као драмски писац 1869. године, када је
на сцени изведена његова комедија у једном чину Источно питање решено на
оцеве. Шестог маја 1870. године изведена је први и једини пут његова драма у
три чина Човек без срца. Главну улогу играла је гошћа из Загреба, Марија Голубовић. Први Шапчанинови драмски покушаји нису имали успеха ни код гле*

Рад је настао у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, бр.
179026, чији је носилац Учитељски факултет у Ужицу, а који финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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далаца ни код позоришне критике. Обесхрабрен неуспехом ових комада, Шапчанин ће направити дужу паузу у своме драмском стварању.
Следећи његов покушај био је 1883. године, када је у Новом Саду, у
Краљевско-српском народном позоришту, на Савиндан, уз музику Даворина
Јенка, приказана за ђаке његова историјска једночинка Милош у Латинима.
Комад је настао према мотивима из истоимене народне песме и доживео је запажен успех код публике која га је прихватила као апотеозу Обилићевом јунаштву и српском православљу. Приказиван је у неколико градова Војводине, а у
Београду је до 1908. године изведена дванаест пута.
Садржина ове историјске драме конципирана је према наводима из народне песме, с јасном цртом патриотског заноса, у којем се величина народа и његове прошлости илуструју индивидуалним подвизима појединаца, попут Милошевог јунаштва у Латинима. Са становишта књижевне теорије, Милош у Латинима
је драматизована форма народне песме чију је структуру писац искористио за
компоновање драмске радње, а ликове као модел по којем је вајао портрете својих јунака. Недоследност у развијању драмског заплета могла се на позорници
заклонити сценским ефектима и добром глумом, што је, свакако, допринело да
овај драмски комад стекне наклоност критичара и позоришне публике.
Интересовање за догађаје и личности из српске средњовековне историје
Шапчанин ће у потпуности осведочити садржином својих историјских драма.
Неки мисле да је он као управник позоришта писао драме по „службеном послу“, што се може само условно узети тачним (Гавриловић 1904: 23–25). Шапчанин је у улози управника Народног позоришта имао могућност да прати
укус позоришне публике и обавезу да се брине о позоришном репертоару, али
је његов рад на историјској драми инспирисан, пре свега, љубављу према историјској прошлости и жељом да се као већ познат писац докаже и у овом, за то
време веома популарном жанру. 1 Шапчанинове историјске драме Богумили и
Душан Силни извођене су на позорници, али нису штампане за песниковог живота. Доцније се мислило да нису сачуване, али смо их ми 1993. године открили у рукопису у Музеју позоришне уметности у Београду. Годину дана доцније појавиће се у издању музеја у коме су пронађене. За разлику од њих, Трнова
круна коју смо такође исте године пронашли у рукопису, никада није ни играна, нити је до данас штампана.
Драма Богумили је премијерно изведена у Београду 7. октобра 1889. године. 2 Први пут је штампана у издању Музеја позоришне уметности у Београду 1994. године. Драма је компонована у четири чина. Трећем чину недостаје
1

Додатни мотив у његовом опредељењу за историјску драму био је велики успех глумца
Милоша Цветића који је драмом Немања (1887) постигао велики успех код критике и позоришне публике (опширније о томе види у: Миомир Милинковић: Књижевно дело Милорада Поповића Шапчанина, Народна библиотека, Шабац, 1996, стр. 398).
2
Богумили су извођени на сцени још три пута: 8. X 1889, 21. I 1890. и 15. IX 1891. Премијерну представу режирао је Тоша Јовановић, а улогу Богута играо је Милош Цветић.

112

Милинковић, М.: Историјска драма Милорада Поповића Шапчанина
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 16 • БР. 15 • ДЕЦЕМБАР 2013 • 111–122

завршна сцена, док је четврти штампан само у једном фрагменту, али се на
основу једног приказа Милана Савића 3 може закључити какав је могао бити
исход драмске радње.
Шапчанин је у драми богумилство приказао као опасну јерес која прети
да разори српску државу, па и сам Немањин престо. Богумили су јеретици код
којих нема свештенства, ни икона, ни крштења, ни исповести, ни праштања
грехова. Драмски заплет почиње на Немањином двору, у тренутку када велики
жупан издаје повељу о зидању манастира Студенице, у знак захвалности Богу
за рођење свога трећег сина. Немања је свестан опасности од богумилске вере,
али не схвата да је она присутна и на његовом двору. Наређује да се покрене
велика истрага и општи обрачун са богумилима.
Други чин је испуњен дворским интригама и љубавном идилом неисторијских јунака. Идејна функционалност овог чина је у сазнању да је Немањин
телохранитељ Војнег припадник богумилске јереси. Трећи чин је такође по садржини удаљен од основног драмског тока. Љубав између Романе и Војнега
бива нарушена њеном сумњом и љубомором. Притом, она ни не слути да је
њен изабраник заклети богумил. Овде се прекида радња јер рукопис трећег чина није сачуван. Из садржине четвртог чина читалац сазнаје да је Војнег несмотрено одао своју тајну и тако, по правилу богумилске вере, изрекао себи
смртну пресуду. Он се убија, а богумили његову смрт проглашавају жртвом за
идеале нове вере. Милан Савић сматра да је на чисто књижевном плану епилог
трећег чина најбољи део целе драме: „Нема сумње да је то најсилнији призор у
целој драми, јер поред живе радње и психолошког утицаја и развитка, одудара
од осталих призора неком самосталношћу“ (Савић, 1889). 4 У Музеју позоришне уметности нашли смо само фрагменте из четвртог чина, те нисмо у могућности да утврдимо колико су Савићеви наводи и ставови тачни. Следећи садржину Савићевог приказа, чини се да би четврти чин могао бити бољи (на уметничком плану) него што га Савић приказује. Немања је у овом делу радње приказан као властелин који жели да стане у ред богумила. У ствари, он на тај начин стиже да упозна ко су прави јеретици и да предузме одговарајуће мере.
Након тога следи сцена великог суђења на коме виновници добијају заслужену
казну. Смртна казна за јеретике, предвиђена законом великог жупана, бива замењена прогонством криваца из земље.
Појаву богумила Шапчанин је искористио за конципирање драмског садржаја у коме главни јунаци оживљавају националну прошлост и приближавају је осећањима читаоца његовог доба. Чињеница да је богумилство било супротстављено канонима државне цркве, имплицира став да је Шапчанин имао
изузетну прилику да гради портрет трагичног хероја који се супротставља цр3
4

Милан Савић, Богумили М. П. Шапчанина, Браник, бр. 129, 130, 131, Нови Сад, 1889.
Приказ драме Богумили Савић је вероватно написао под утиском позоришне представе,
што се може уочити из самог увода: „Најглавнији повод што сам у овај мах дошао у Београд, била је позоришна новина Богумили од Милорада П. Шапчанина“.
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кви и поглавару државе. Сам почетак драме наговештавао је таквог јунака у
лику „деде“, који окупља припаднике јереси и окреће их против званичне цркве. Међутим, у даљем развијању радње писац као да је заборавио овог јунака.
Сву пажњу посветио је идиличним љубавима богумила Војнега и Борила.
Лик Војнега носи особине комплексне људске природе која има богат
унутрашњи свет. Нашавши се између опречних верских догми, у ватри интимне еротске драме, брзо је потонуо у расколу унутрашњих противуречности.
Портрет Богута је такође занимљив и жив. Он је присталица богумила и учесник ситних дворских интрига које су редовна појава на двору. Статус дворске
будале не дозвољава му да стекне ауторитет чак ни међу присталицама забрањене вере. С посебном пажњом Шапчанин је вајао лик Стефана Немање. Немања је представљен као ауторитативан владар, чувар реда, поретка и државе. Његов портрет био би још изразитији и занимљивији да га је Шапчанин увео као
актера у све фазе драмске радње, како и приличи ауторитету великог жупана.
У целини гледано, Шапчанин је у развијању драмског сукоба остварио
занимљиву драму простора у којој догађаји и јунаци попримају димензију епске ширине. Богумили су драма простора у којој су догађаји и сукоб међу јунацима оснажени мозаичким колажом лирских, епских и романтичних детаља,
који карактеришу српску историјску драму деветнаестог века.
Драма Душан Силни изведена је први пут у Народном позоришту 14.
априла 1890. године. Позоришни живот овог комада није био дуг – већ следеће
године на сцени примат преузима драма Душан, коју је написао глумац Милош
Цветић. До деведесетих година XX века Шапчанинова драма никада није
штампана. О томе постоји сагласје свих књижевних историчара, изузимајући
став Аранђела Јотића. 5
Године 1993. истраживали смо у Музеју позоришне уметности у Београду архивски материјал и нашли примерак аутентичног рукописа драме Душан
Силни, 6 написан 1887. године. 7 На истом месту открили смо и два преписа
оригиналног рукописа. Један препис је урађен на сто осам листова, са записом
на последњој страни: „Преписао П. Божовић, 2. Х 1890. године, Београд. 8 Дру-

5

Јотић, Аранђел: Милорад П. Шапчанин, Историја Срба, Хрвата и Словенаца III, Београд,
1924.
6
У архивском прегледу Музеја позоришне уметности Србије, под бројем 1413, стоји: „Душан Силни. Позоришна игра у пет чинова. Написао М. П. Шапчанин. Чин III, Коло. Година II, Београд, 1890, стр. 149“.
7
Музеј позоришне уметности, А/Р-459. ин. бр. 17153–2. На првој страни испод наслова написано је: „Сврших 27. септембра 1887, на Источном Врачару у Београду“. Рукопис садржи 136 страна. На последњој страни је ауторов потпис с наведеним датумом.
8
Музеј позоришне уметности, А/Р-454, ин. бр. 17158.
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ги примерак Божовић је преписао на 250 страна, са записом на последњој страни: „Преписао П. Божовић, у 11 и 40 мин., увече, 31. марта 1890, Београд“. 9
Садржина Божовићевог преписа разликује се, на више места, од садржине оригиналног рукописа. Разлике се уочавају на детаљима тематске структуре, али има и таквих које знатно утичу на коначну садржину и форму драме. У
Божовићевом препису на почетку првог чина стоји појава које нема у Шапчаниновом рукопису из 1887. године. У Шапчаниновом рукопису пети чин се завршава венчањем које је одобрио патријарх Сава, између Милице и Лазара. У
Божовићевом препису, уместо те сцене дешава се призор у којем Душан Силни одустаје од похода на Константинопољ, јер ваља одмах кренути на Турке,
који су најопаснији непријатељ хришћанства. У изворном рукопису Вукашин
је учесник радње до самог епилога, док је у Божовићевом препису знатно раније протеран са царевог двора. Разлике у наведеним преписима у односу на
оригинални рукопис указују на чињеницу да Божовић није преписивао изворни рукопис из 1887. године, већ вероватно редакцију тог рукописа који је
Шапчанин у међувремену редиговао. Та редакција, према нашим сазнањима,
није сачувана.
Пре него што је приступио писању својих историјских драма Шапчанин
се бавио изучавањем српске средњовековне историје, а нарочито се задржавао
на биографији познатих ликова који су у његовим драмама главни јунаци и носиоци радње. Марљиво је сакупљао податке о познатим личностима, педантно
бележио важније детаље из њиховог живота и из историје српског народа. Више пажње посветио је животу и судбини цара Душана. То се види из његовог
рукописа Душан и његово доба, који се налази у Музеју позоришне уметности
у Београду. 10 Овај рукопис је значајан и као фрагментарна грађа из које се види како је Шапчанин градио концепцију своје драме. Прво је маркирао и груписао главне догађаје по чиновима, направио скицу за портрете главних јунака, а потом издвојио битније моменте у развијању радње. У целини гледано,
поменути рукопис је важна књижевноисторијска грађа која говори о историји
настанка једне од најбољих Шапчанинових историјских драма.
Драмски заплет и сукобе главних јунака Шапчанин је градио у контексту
историјских околности у којима је цар Душан, упркос сталним невољама стварао своје моћно царство. Неспоразуми и сукоби међу јунацима били су последица личних интереса појединаца или мањих група на двору и сталних опасности
које су Србију вребале од суседа на северним и западним границама. Душан је
имао жељу да се окити царском круном и да изврши поход на Константинопољ,
што је поделило рашку и македонску властелу на два сукобљена табора. Царица
9

Народно позориште, Београд, ин. бр. 663. Упоредном анализом утврдили смо да су музејски и позоришни примерак Божовићевог преписа драме Душан Силни исти, те ћемо у даљем тексту употребљавати израз „Божовићев препис“.
10
М. П. Шапчанин, Душан Силни и његово доба, по мојим студијама, Руварчевим и Флоринскога, доврших 26. јула, 1887, Музеј позоришне уметности, А/Р-459. ин. бр. 17153–1.
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Јелена је, у жељи да се докопа моћи и власти, такође била узрок честих интрига
и сукоба на двору, а није презала ни да се супротстави и своме мужу.
Рашку властелу заступају Бранко Младеновић, Алтоман, Бранко Расисалић и Војислав Војиновић. Они предлажу цару да се прво обезбеде северне и
западне границе државе, да се сузбије католичанство у Босни, па тек након тога да се крене у освајања према истоку и југу. Македонска властела се бори да
освоји поверење цара Душана како би лакше постали владари јужних делова
Србије. Главни интригант је Вукашин који придобија наклоност царице Јелене, ствара савез са рашком господом против Душана, да би их у погодном тренутку приказао као заверенике против царске круне. Цар побуњену властелу
лишава слободе, а Вукашин наставља да сплеткари против српске државе и
њеног престола. Његов превасходни циљ је био да изазове нереде у Србији и
преузме власт на двору. Његову издају ће открити Јеленина сестра Теодора, те
ће се и он ускоро наћи у заточеништву. 11 Након три године тамновања цар ће
помиловати заточену српску властелу и са њима кренути против бана Котроманића, како би сузбио деловање папиних католичких легата.
У драми Душан Силни Шапчанин ствара историјски прототип епских јунака, не понирући дубље у психичку конституцију њихових карактера. Судбине његових ликова одређене су више спољашњим факторима него унутрашњим противуречностима и дилемама. Цар Душан је типичан пример императора у чијој сенци остају скоро непримећене индивидуалности осталих ликова.
Представници властеле који покушају да утичу на његове одлуке занеме у виолентном звуку царевих речи: „Ко се усуђује питати зашто Морава тече Дунаву,
а Вардар морима? Тако је заповедио Бог. Он је власт своју предао у моје руке и
заповедио ми: владај!“ 12 Портрет цара Душана Шапчанин је обликова према
историјским подацима које је сакупљао и изучавао. Притом је показао завидну
интуицију и инвенцију да историјску грађу преточи у уверљиве уметничке
слике и изваја ванредно жив и поетичан драмски лик. Пратећи његове поступке и говор, читалац добија утисак да пред њим стоји најмоћнији српски владар,
творац чувеног Душановог законика.
Типичан пример камелеонства Шапчанин је остварио у портрету Вукашина. Овај јунак је од самог почетка радње негативац који све поступке и акције подређује искључиво личном интересу. Привидна покорност царевој вољи јесте само маска испод које се крију његова похлепа и славољубље: „Ко
икад мишљаше тако далеко послужити српском краљу? Ми хтедосмо послужит се њиме за безбедност наших земаља, а ето смо ми данас савршене слуге
његове“. 13 Похлепа и таштина славе главне су црте Вукашиновог карактера.
Он није искрен и добронамеран чак ни према својим најближим сарадницима
Оливеру, Андрији и Хрељи: „И на ове ћемо припазити. Њихова корист није са11

Овакав је расплет према садржини Божовићевог преписа.
Текст је исти у Шапчаниновом рукопису и у Божовићевом препису.
13
Текст је исти у Шапчаниновом рукопису и у Божовићевом препису.
12
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свим и моја корист; што је њихово и моје је; што је моје, само је моје!“ 14 Покушаће да убије Теодору која га је раскринкала пред царем, али ће убити свога
саветника Масхопуљу, идеолога његових завера и интрига. У вајању Вукашиновог портрета писац је био сигуран да овај јунак нема позитивних особина.
Тако се десило да је Вукашинов лик извајан једносмерном индивидуализацијом ликова, што одговара концепту српске историјске драме XIX века.
Драму Душан Силни Шапчанин је стварао на основу темељних историјских изучавања. Притом је имао велике списатељске амбиције. И поред неоспорних историјских и уметничких вредности, ова драма није доживела славу
његовог комада Милош у Латинима. Чак су и оцене позоришне критике биле
негативне, нарочито после песникове смрти. Карактеристично је запажање Антонија Хаџића који ће написати да се Душан Силни „већма одликује тенденцијом, него драмским склопом“ (Хаџић 1895: 37).
Душан Силни је типичан модел српске историјске драме XIX века. У тежњи да оствари књижевну форму епске ширине, писац је до извесне мере разводнио напетост драмске радње и олабавио хомегеност њених структуралних
елемената. У активитет драмског сукоба увео је велики број јунака чије се акције одвијају у просторној и временској перспективи. По тематској структури
и начину уметничког обликовања може се сврстати у драму простора, чија се
радња одвија у низу статичних и динамичних призора. По уметничкој снази и
лепоти стилског израза она припада класичном жанру српске историјске драме.
Драмски писци су се у XIX веку често опредељивали за народну песму,
као извор и модел уметничког стварања. То се нарочито може рећи за писце
мелодрамских комада који су се развили у оквиру историјске драме. У том погледу ваља поменути име Атанасија Николића који је четрдесетих година назначеног времена радио на драматизацији народних песама: Женидба цара Душана (1840), Краљевић Марко и Арапин (1841), Зидање Раванице (1847).
Шапчанин је такође написао једну историјску мелодраму у пет чинова
под насловом Задужбина, према мотивима из Народне песме Зидање Раванице. 15 Комад је први пут изведен на сцени народног позоришта у Београду, уз
музику Даворина Јенка, 21. марта 1891. године. Шапчанин се темељно припремао за писање овог дела, о чему сведочи његова студија Раваница, с поднасловом: Један поглед на народну прошлост. 16 Извођење ове драме на позорници донело је Шапчанину признање позоришне критике и публике. У
Новом Саду је приказана 1892. године, где је такође постигла сјајан успех
(Џонић 1932: 81). У Београду је до 1911. године изведена више од тридесет
14

Исто.
Комад је штампан као посебно дело у Новом Саду 1893. године.
16
М. П. Шапчанин, Раваница, Један поглед на народну прошлост, Београд, Краљевско-српска државна штампарија, 1886.
15
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пута, а према тврдњама Уроша Џонића извођена је и доцније, а нарочито је
била присутна у репертоарима путујућих позоришних дружина. Једно у низу
признања које је Шапчанин добио за ову драму јесте и награда од Задужбине
Илије М. Коларца. Шапчанинова драма Задужбина је у односу на Зидање
Раванице Атанасија Николића високоученији спев, који надраста конвенционалну реторику српске историјске драме.
Тематску структуру драме Шапчанин је градио на појединостима из народне песме Зидање Раванице, у којој се говори о приликама преткосовске Србије и припремању кнеза Лазара за Косовски бој. Кнез Лазар је желео да зидањем манастира испуни обећање Богу дато пред страшним налетом варвара који су се појавили у тренутку када је опадала моћ разједињене Србије. Драмски
заплет радње и композицију структуре Шапчанин је градио према законима
драме, али је ипак остао у оквирима надахнуте епике и десетерачке традиције.
У драми нема високог набоја ни великих сукоба, ни трагичних исхода и разрешења. Све што се дешава у складу је са националном романтиком која одликује историјску драму XIX века.
Шапчанин је, нарочито у другом и трећем чину, знатно одступио од садржине народне песме. У првом чину увео је у радњу ликове из историје и епске традиције кнеза Лазара, Вука Бранковића, Милоша Обилића, Југ-Богдана
са синовима, а ту су и други јунаци, патријарх Јеврем и Живко Хомољанин. У
народној песми Југовићи су приказани као негативни јунаци. Они су неверни
царском престолу и похлепни на царево благо. Шапчанин уводи у радњу пустињака, старог богумила, који убеђује Југовиће да смање наднице мајсторима
и сараорима, јер је то царева наредба коју им он доноси из Крушевца. На тај
начин богумил се ставља у улогу њиховог браниоца који покушава да терет
кривице стави на плећа пустињака богумила. Гнев цара Лазара који прети казном грешним Југовићима ублажиће Хомољанин Живко који доводи везаног
пустињака, оптужујући га да је виновник свих сукоба и неспоразума. Сукоб јунака завршава се срећно, скоро идилично, захваљујући смирености Хомољанин Живка, мудрости Југ-Богдана и очинској доброти цара Лазара. Мелодрамску димензију комада употпуњује ритуална представа у којој светитељи на челу са патријархом, уз присуство виђених људи Србије, предају цару Лазару задужбину.
Задужбина је крајем XIX и у првој деценији XX века била једна од најпопуларнијих и највише извођених драма на сцени Народног позоришта у Београду. 17 Са становишта савременог вредновања драмске уметности, овај Шапчанинов комад данас не изазива тако снажне импресије, али се може рећи да
још увек зрачи снагом значајног историјског тренутка који је у њему поетски
17

Душан Ђокић је истицао да се Задужбина „с правом може узети као најбољи рад ове врсте на београдској позорници“ (Ђокић 1891: 301–303). Чеда Костић је инсистирао да се о
драми „говори и пише као о раду, који ће заузети угледно место у нашој драмској књижевности“ (Костић 1892: 152).
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маркиран. По многим елементима тематске и естетске структуре, Задужбина
је типичан модел историјске драме, остварен на спрези лирских, епских и
драмских слика. Портрети јунака вајани су по узору на ликове из епске песме,
али у нијансирању њихових индивидуалности, Шапчанин се служио и техником опозитних детаља. Идејне и тематске поруке исказане су у форми снажних
слика, засићених осећањима религиозног заноса и националне патетике.
Кнез Лазар није приказан као неприкосновени владар, већ како племенити човек и брижни старатељ српске државе који показује очинску љубав према
својим поданицима. Каткад уме и да плане, као када су му Југовићи отказали
послушност, али божанска смерност његовог лика брзо умири гнев и поново
му озари лице човечношћу и добротом. Лик Милоша Обилића урађен је према
детаљима из народне песме. Он је одлучан и храбар, бритак на речима и на делу, човек који зна шта хоће. Насупрот њему, Вук Бранковић је приказан као
дволичан карактер. Шапчанин је у индивидуализацији његовог портрета наговестио лик будућег смутљивца и издајника српског народа.
Садржина мелодраме засићена је идеолошким набојем у коме су посебно маркирана три неопходна услова за опстанак средњовековне Србије – слога
народа, истрајност у борби за слободу и јединство православне вере. Шапчанин
је успео да на више места оствари снажне драмске слике које надрастају оквире
његовог времена и примају карактер свевременске људске комуникације.
Драма Трнова круна никада није изведена на позорници, нити је до сада
штампана. Из Шапчаниновог рукописа који се чува у Музеју позоришне уметности, види се да је написана 1892. године. 18 Радња драме је ситуирана у доба
владавине краља Уроша и његових синова Драгутина и Милутина. Били су то
критични тренуци у историји Србије која се исцрпљивала у сталним ратовима
и унутрашњим сукобима око власти. У основи драмског сукоба је породична
свађа око краљевске круне. Драгутин отима очев престо и под утицајем своје
жене, ћерке угарског краља, постаје главни угрофил у Србији. Његовој жени
није ни то било довољно, већ планира да преузме власт у своје руке. Кад прозре њене намере, вођен грижом савести, Драгутин предаје круну своме брату
Милутину.
Шапчанин у овој драми успешно гради заплет и развија драмски сукоб
до трећег чина. У трећем чину уводи мноштво епских елемената, разбија концентрацију драмског набоја који добија миран, наративан ток. Четврти и пети
чин делују фрагментарно и остављају утисак недовршености. Текст је на више
места преправљан и прецртаван, те га је тешко било пратити. И поред тога, могли смо разумети његову садржину и суштину драмског сукоба.

18

Музеј позоришне уметности, АР-452, ин. бр. 17161. На насловној страни стоји: „Написао
М. П. Шапчанин, 1892. године“. Наше истраживање темељи се на садржини навeдног рукописа.
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У драми је снажно маркирана морална теза која која је лајтмотив свих
делова структуре. Проклетство преотете круне опевано је као усуд средњовековних српских владара, који су на путу до царског престола бескомпромисно
рушили све препреке. О томе илустративно говоре речи Евстатија, јунака који
убеђује Драгутина да се окани преотимања очевог престола: „На самог Бога завојштио си/ угушујући у себи закон,/ што заповеда: слушати оца.../ И други закон који нам виче:/ Чуј, краљевићу и запамти реч; / Ко се на оца рођеног диже
/ на овом свету клетва га стиже,/ ломе га грижа, стид и срам, / најзад на себе
диже се сам!“ То кобно правило није мимоишло ни краља Уроша и његове синове. У портретисању ових јунака Шапчанин је посебно инсистирао на психолошкој димензији њихових карактера. Краљ Урош у поступку сина Драгутина
види свога брата који тражи да му се врати преотета круна. Таштина славе
учинила је Драгутина слепим да схвати очеву патњу и бол. Отац на њега баца
анатему, али он у својој острашћености остаје привржен жељи да се докопа
очевог трона. Драгутин нема харизму ни ауторитет који је потребан једном
владару. Одлуке које доноси углавном под утицајем угарског краља исувише
су кобне за унутрашњу и спољну политику Србије. Живот му протиче у страшном кошмару унутрашњих немира, насталих под дејством очеве клетве и непрестане гриже савести због преотетог престола. У одсудном часу неподношљивих фрустрација у њему сазрева мисао о искупљењу греха – самовољно се
одриче престола и предаје круну брату Милутину.
Драму Трнова круна Шапчанин је испевао у епском десетерцу, по узору
на класичне обрасце говора из усмене традиције. Ваља рећи да се он ни овде
није ослободио романтичне патетике и јасно наглашеног моралног наравоученија. У развијању драмског сижеа и сукоба међу јунацима држао се свога омиљеног клишеа, у коме се такође препознаје унапред постављена теза. У грађењу портрета и индивидуализацији њихових карактера учинио је, у односу на
раније драме, корак напред. Понашање главних јунака и особеност њихових
карактера вајао је на широкој позадини традиције и фолклора карактеристичног за друштвени и политички живот средњовековне Србије.
Хипатија је једина Шапчанинова историјска драма која није инспирисана догађајима из националне историје. Централни мотив ове драме је филозофкиња Хипатија, „коју су хришћани 1415. године убили због њена многобоштва“. Урош Џонић бележи да је Шапчанин „на то дело много полагао, али
није успео да га изнесе на позорницу“ (Џонић 1932: 60). Према нашим сазнањима, драма није никада штампана, нити је сачувана.
Шапчанинове историјске драме, поред неоспорне уметничке, имају и
знатну документарну вредност. Оне садрже схватање живота и филозофију пишчевог времена и времена у којем се радња догађа. На крају ваља рећи да су
предмет пишчеве инспирације догађаји из историје и живота средњовековне
Србије (Богумили, Душан Силни, Трнова круна), или мотиви из народних песама (Задужбина, Милош у Латинима). Иако су настале на прагу српске модерне, све његове драме носе књижевни печат романтичарске епохе.
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HISTORICAL DRAMA OF MILORAD POPOVIC SAPCANIN
Summary
The topic of the paper is Sapcanin`s historical dramas. The author gives a brief
overview of Serbian historical drama in the nineteenth century, and then discusses the historical, literary, stylistic and esthetic value of Sapcanin`s historical pieces. Special attention is paid to the dramas which, until recently, were thought to have been lost (Dušan
the Mighty, The Bogomils, The Crown of Thorns). The author of this work came to an
authentic Sapcanin`s manuscript in the Museum of Performing Arts in 1993. In this
work the analysis of these dramas is done and their stylistic, aesthetic and literary-historical value is assessed.
Keywords: Historical drama, national history, epic traditions, romantic literature.
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ELEMENTS OF TRADITIONAL IN LJUBOMIR
SIMOVIC’S DRAMAS
Abstract: This paper discusses the creative performance of Ljubomir Simovic, Academician and an Honorary Doctor of the University of Kragujevac. The
poet and playwright, Ljubomir Simovic, in all his works, draws inspiration from a
rich tradition of his homeland, that is, from the Uzice region where he was born,
translating it into a global metaphor, so that his dramatic works are performed all
round the world.
Key words: Ljubomir Simovic, Academician, Honorary Doctor, University
of Kragujevac, playwright, language, humor, tradition.

Thematic frame of this study contains „short cuts“, that is, carefully selected
photos from Simovic’s drama photo album, in which we see his drama world which
is recognized in ourselves or in which we recognize ourselves, but which is actively
met by the audience, as well as the readers of his dramas from Chorea to France and
from Canada to Poland. This paper examines the traditional in the drama work of a
poem and playwright Ljubimir Simovic, with a clear aim – to make closer, highlight
and upload the new meanings in the work of Ljubomir Simovic, one of the most important playwrights of Serbia, in the light of new theoretical methods. His dramas:
Hasanaginica, The Sargan Miracle, The Travelling Troupe Sopalovic and The battle
of Kosovo, are still being performed, after many years, with a great success in our
country and in the whole world.
Academician Ljubomir Simovic (1935, Uzice), in addition to numerous
awards received in the past year, such as „Sterija“ Award, „Isidora Sekulic“ Award,
„Zmaj“ Award, „Desanka Maksimovic“ Award, „Rača’s Charter“, Lifetime Award
for the Entire Work from Serbian Literary Association and others, was promoted, at
the formal session of the Senate of the University of Kragujevac, an Honorary Doctor of this prestigious University. By this recognition, University of Kragujevac once
again paid tribute to this remarkable poet and playwright for a very fruitful and very
exceptional work, which, a long time ago, crossed the borders of our country.
It seems the right thing to pose a question: What is it in the dramaturgy of
Ljubomir Simovic that constantly makes it new and creatively stimulant for directors and theatres that come from different cultures, and that every spectator experi-
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ences as an honest and authentic poet’s act, understandable and necessary to him?
This study aims to problematize the typical characteristics of Simovic’s dramaturgy,
about which, unfortunately, there is still no thorough and coherent analytical work
that would, in a dignified way, recognize the complete dramatic singularity of this
respected poet and playwright. Having in mind the specific thematic circle which is
easily recognized in Simovic`s work, it is necessary to open a few questions, to
which there are no definite answers (because such answers do not exist in the theatre), but to offer, with them, to the active reader/spectator an alternative/ new uploading as a way to aporic, but with no intention to demystify metaphoric or even metaphysical in the poet’s work. These questions refer to singularities concerning the
poet`s relation to his homeland, tradition, language, humor, religion, myths, politics,
war, but also to the nation and national question. This is a modest contribution to the
disclosure of Ljubomir Simovic’s drama world, so personal, and yet so recognizable.
Every connoisseur of Simovic’s work will notice, right after the first reading,
the obvious familiarity of the poem and his homeland which is recognized in topomastics and onomastics, whereby by disclosing or interpreting them we move to the
edges of human mind. Because he is talking from that beyond-mind depth through
his characters, the poet is regarded as a specific medium of communication that
might be called a geophone (a device for detecting the earthquake victims). His mission is vital because it contributes to the disclosure and presentation of small, „hidden“ cultures, the disappearing cultures just like ours. Dealing intensely with geography, history, tradition and demythologization, the poet presents himself as a modern, even post-modern playwright, one of the forerunners in our society, and as
such in league with the world culture. That way, by geoesthetic loading, we recognize the aporic in poet’s dramatic work and determine the main autoroutes of his writing as our own ties with the world.
The subject of this research is the dramatic work of Ljubomir Simovic and
especially the recognizable characteristics that had determined this poet as a national
drama playwright. In relation to this is the hypostatic relation of the poet with his
own nation in the light of his clear political, religious and national commitment.
With every sentence of his dramatic poetry, Simovic inscribes himself and his inner
being brought up in Christian, Orthodox and Saint Sava’s spirit.
Ljubomir Simovic is one of the most talented and most important modern
Serbian writer. The main characteristics of his works are ethic sensitivity, language
melody and richness and an exceptional talent for humorous imagination. His works
have their roots in the experience of national tradition (legends, myths, old monuments and inscriptions, customs and historical data), but are open for the images of
modern life as well (Marjanovic, 2005: 444).
From time to time, Simovic`s works were the subject of criticism as an element of national hysteria, which was the consequence of their abuse for daily political purposes in the times when one political elite was fighting the other. It is especially true for Battle of Kosovo, which was written at the time of national euphoria
over the celebration of „Six centuries from the Battle of Kosovo“. On that occasion,
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a rather unsuccessful film after his drama was shot, the thing that downgraded the
whole event even more. Yet, drama, (first version, in the first place) testifies about
the qualitative deflection from the nationalist glorifications of the myth presented in
the film, because it puts on the „scales of truth“ the questioning of the hardened
identity dogmas such as: the chosen people, golden age, and so on, so it can be read
as a review of not only geographical-historical national identity but also as a moral
identity of the Serbs. That is, as it seems, the beginning of a new process that could
lead to the creation of a new cultural matrix on which a new identity picture of the
Serbian people might be created. The new uploading of Simovic’s dramas makes
that that was invisible and unreachable, visible and reachable, and that is one of the
main goals of this work.

TRADITION – THE WAY TO THE CENTER OF KNOWLEDGE
The basis of Simovic`s plays lies in the rich tradition from which he draws
the inspiration for his works. Only, he has not become the prisoner and the interpreter of the tradition, but, like many playwrights such as Shakespeare, Puskin, and
even Sterija, who found inspiration in their homeland, he has created his own projection of a realized dream in which he incorporates the modern reflection about the
meaning of human existence and its extremely tragic outcome. „Tradition, in its widest sense, is defined as a steady behavior that is repeated and renewed. More specifically, tradition is defined as the process of ’transfer, teaching and maintenance of
ideas, values, principles, forms, models, in oral or written form from generation to
generation’“ (Ilic 1993: 1204).
For Simovic, tradition is a support on which a daily life is built, that is, it is
the life itself, its beginning, self-realization and end. Thus, tradition is present in
which past is incarnated; it is not just a notebook of changes in the past, but the main
way of communication between supporters of a society by the fact that it presents
the need for understanding of the specific cause-effect relationships in community
development and that it is kept by implicit moral norms. Tradition is part of cultural
identity of a nation, and therefore part of compulsory education and artistic understanding and preservation. Being brought up in such an environment, Simovic sees
tradition as a source of direct communication with the world around him.
His attitude towards tradition Simovic best shows by acting with his characters, their actions and their mutual conflicts, but also by dreams that can be subversive in relation to the established laws of the environment that is tightly bounded by
the sheer reality – tradition, or faith, or the financial situation.
That is why in Simovic’s play Hasanaginica, the main character, Hasanaginica thinks about the judge of Imotsko although she is married to cruel Hasanaga; Philip believes in theater that changes the world in the midst of bestial World War II;
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Obilic lays his head for the sake of the given word, and Cmilja dreams of having her
own TV in the middle of the Turnip Field – there in 1960’s.
A tightly structured world, in which everyone has a quiet Chekhov suffering,
suddenly begins to collapse as soon as the conflict appears; the conflict that embodies the fight with the applicable norms and which the actors cannot overcome, and
which would, of course, be outside the established code. It is already in the play Hasanaginica that the most obvious (general principle) pater familias faces the (local)
inability to realize this principle, which the traditional family experiences as a heavy
defeat:
„Ahmed
Everyone wonders: What happened to Hasanaga?
And this is what it is. Aga is having trouble!
He is failing lately
and forcing his wife to hide the shame“
(Simovic 1991: 29).
Similar relationships are found in other Simovic’s dramas, for example in
Sargan Miracle in which the general conceptual principles are in conflict with the
amazing local withdrawal. In this drama we follow the typical provincial events, represented by a number of characters (which is a distinctive feature of Simovic’s dramas), who are the representatives of those „ordinary people“ with all their scattered
dreams and that fit perfectly in the phrase „people from the Turnip field.“ It is a
completely isolated group of newcomers for whom an inn is a home and a shelter,
with the inn performing a classical social function – to gather and to talk and it becomes a global metaphor. It is literally encircled by rain „that’s pouring rain„and is in
contrast with the outside world with which it is in obvious conflict. Tradition dictates – have your own home – your happiness, or according to the proverb „my house
– my freedom“, or simply, if you do not have a home you are not a free man. But
can we accomplish this? General tendencies are evident, but there are no local opportunities. We should not forget that that was the time of general collectivization,
when local was skipped by big words and long speeches about the importance of
„nationwide plans“ then „universal ideas“ and „all-encompassing victories“ forgetting, intentionally or not, the common man.
His answer was self-deception and abandonment, even of life.
Because of this, one gets the impression that these people are completely lost,
and because of the inability to solve their existential problems, are sentenced to life
boredom and lack of freedom, which is scarier than death.
One of the most popular motifs in Serbian literature, which is taken from medieval history, and which Simovic deals with, is – a matter of honor, i. e., the meaning of Obilic’s sacrifice, and that of Prince Lazar at the Battle on Kosovo in 1389.
Aware of dealing with the most painful issues of his people, which are as myths rooted in the national consciousness, he carefully disaggregates them in a number of
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small and big local issues that could be combined into one word – interest. Interest
against faith and honor. In this piece the author does not fall into the trap (as many
before him who had written about the battle of Kosovo did), because he does not
make the final judgments, despite a strong foothold in known facts. He only asks questions that seem to anticipate the future, but it should be borne in mind, that this latest Simovic`s text was written a relatively long time ago, 16 years ago, long before
some recent events that we are currently experiencing as is a traumatic Kosovo fate.
„Milica
…Lazar was not killed on Kosovo for us
to fight over his crown,
but he died for us to survive,
gathered around his head!“
We notice that, in this section, Milica is a stout holder of the idea of
martyrdom as the greatest honor and an obligation of every member of the community in case of danger. This is a traditional Serbian Matrix grew out of the myth of
Kosovo heroes, retold and passed down orally and in writing, to this day, behind
which emerges a cruel reminder of the personal interest that may be in the form of
money but also in the form of a shameful care to keep own heads. For the first time
in us, that idea is given the equal status, not out of fear, but out of genuine concern
for the survival of the community. The idea of heavenly people is opposed by the
worldly life. Levcanin considers it to be a smarter choice and that is it. There is no
penalty for this heretical thought, it is equally possible, and sheds new light on the
traditional reading of historical textbooks, atlases and other geographical school –
educational literature. By this uploading Simovic’s dramaturgy does not lose its
truthfulness, justice, honesty as a recognizable traditional matrix, from which other
local historical topics sprung, but it gives them a deeper sense, confronting us with
the possible challenges in the future or in the present, for which we have no answers.
Speaking about his homeland, Simovic notes:
„Homeland for me is not only a determined geography and history, but something that is all that, and something much more – the language. Nothing is so related to fall into the trap a nation, to its fate and existence as its language“ (Simovic
1991: 45).
A) In the language Simovic finds a creative support and feels it not only as a
voice but as water, air, and life. He uses the word as something very vivid, which,
when written, or spoken, becomes visible, objectified, not just a character but a reality which has its own color, weight, something that can be got into, got out of, or
even be lost in. He chooses the words carefully, aware that „when I say a cloud, it is
more a real cloud to me, than a word that denotes it and by forgetting it, it becomes
an abstraction. For me homeland is the authenticity and immediacy of everything:
both the stars, and the language“ (Simovic 1991: 45).
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Discovering new possibilities of meaning in Ljubomir Simovic’s dramas, implies the investigation of the power of language components as an important factor
in the construction of dramatic conflicts.
„Lacan, inspired by Malarme`s theses about language, but certainly not without the influence of Heidegger, argues that people are not those who speak the speech, but, on the contrary, they are being used by the language“ (Flego 1988: 179).
The language of Ljubomir Simovic abounds with a variety of stylistic characteristics and is suitable for sketching and adapting sociological turmoil at certain times with certain personality traits and groups of people in his plays. His sentence is
reduced, condensed and in the function of tempo and rhythm of the play. Although
associated with a particular character, the poetic power of the sentence and its thoughtfulness allow easy readability and long life outside the theatre, like the song of
the Kosovo heroes. Many elliptical sentences without verbs, allow for the greater
emphasis of some other important word in a sentence and direct spectators to the logical accent with which the theater sub-text is expressed, to the essence of theater.
„With Simovic, the lyrical parallelism occurs with syndetic reduplication, in
discordant rhythm, where the caesuras are higher because, in one verse, in addition
to relational syndetic word, in the function of the anaphora, there is sometimes only
one fully meaningful, emphasized word:
„Shall we make a jug out of you, clay?
Or a plate, clay, or a flowerpot,
Or an ocarina,
Or a pot? (Hasanaginica, 32)“
(Nikolic 1982: 307).
In the language of this poet two different lexical plans are heard, consciously
used for mixing two plans, refracting two times, permeating that-contemporary and
this-contemporary to create a timeless. These two linguistic plans could be called:
1. Heritage and
2. Contemporary.
The characteristics of Simovic’s poetic language are recognizable in his first
drama Hasanaginica, written in „white verse“. The function of language in this case
carries three important characteristics.
1. First, a connection with tradition, that is, with Vuk’s record of a folk ballad
that was written in decasyllabic and first published in the Collection of Folk Songs
in 1814. By later found data, it was the interpretation of an old ballad, which was
written down somewhere in Dalmatia by Albert Fortis and published in Venice in
his work Journey through Dalmatia in 1774.
2. This language enabled the writer the estrangement of dramatic situations
and direct communication between the writer and the audience, also it made easier
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to navigate through a story in which continually intertwine traditional, mythical, historical and fantastic.
3. By „blank verse“ Simovic gives language the fullness of expression, richness of valor and beauty of diversity of his heroes’ expression. It is not the poetry
in the drama that was the purpose in itself, and that necessarily burdened the dramatic content like a decorative addition, but a unique stage language.
„And to achieve this, Simovic, in his plays tends to speak as today people would, if they spoke in verse“ (Selenić 1977: 69).
Hence, in his verses there is sublimed speech, but also the speech of the street, the jargon. The name of the play itself is a linguistic determinant that becomes
everything for the heroine of the play: the name, occupation, the main character determinant and a historical fact. So in the title of the play Hasanaginica, he suggested
all the interweaving of a feudal society on its end. Simovic, by his title, linguistically
determines Hasanaginica as a thing that belongs to a particular person, in this case to
Hasanaga, who, consequently, can use her at his own will and alienate her in the same way. Recognizing this tragic fate, the reader – spectator sees, from the very beginning, the complexity of the dramatic tableau that the poet offers and he actively
participates in the reading of a layered theatrical text.
From that language springs something cruel, egoistic, and plebeian, insensitive to
everything that is not directly connected with drama of mere survival. And such are –
truly, without their own fault – also the people who speak this language: selfish, unable
to understand complex human misfortunes“ (Stamenkovic 1974: 131).
In contrast to them, dramatically, and even physically secluded Hasanaginica,
speaks in a language full of ancient nobility and domestic education. Even when she
protests against her brother’s agreement and her potential new marriage, and she does it deliberately roughly to vulgarity, Hasanaginica attracts by intellectual superiority and moral courage.
„It is the poetic language of ballads which increases Hasanaginica`s pathetic
character, and with the exceptional beauty of form and color of modern lexicon, also
entries the tone of melodrama that, with all the virtues and flaws of the genre, illuminates Simovic’s work – as Bogdan Popovic would say – ’by the distinguished beauty of old silver“ (Marjanovic 2000: 267)
„Hasanaginica
They only care about the property,
And Allah cannot be seen across the full table!
What do you think?
There must be some other justice...
So what is not given to you here,
Will be given to you in some other world,
Just the way you imagine it ...
That’s what is said in the Koran...“
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(Simovic 1991: 111).
Similar linguistic dualities are found in the drama „The Sargan Miracle“ where they are still more numerous, so opposite to Cmilja`s „Kremna language“, which
can be more accurately determined as a woman from the people speech:
„Cmilja
…While he mixes cement for the foundation,
I cook soup with meat and vegetables and an egg-cream!“
(Simović 1991: 194).
(...Док он меша цемента за цокле,
кувам супу, ринфлајш и шненокле!)
There is her counterpart Anđelko, an urban idler and a criminal, whose language, full of urban slang, shows affiliation to another cultural group, but no self-realization, and in this respect, the personal unhappiness.
„Anđelko
You think I do not get it?
When I went from that supermarket with the material,
The patrol met me!
As if we had an appointment!
You think I do not get he tipped me off?“
(Simović 1991: 194).
In Simovic’s drama The Traveling Troupe Sopalovic language separates the
uncontrollable primitive force and art as central dualities. Using its speech, the language presents us with the horrors that war plague, personified by the two personalities, brings with it: one extremely primitive and dangerous as is Drobac, local executioner and bone- cracker and the second, Majcen, „sleek“ occupier, under whose ironed uniform is a hidden another Drobac. Although, apparently, they seem to be two
persons, the language reveals a dangerous monster with two faces, like Janus.
„In languages there is an unrestrained, sophisticated use of symbolism, testimony of articulated conceptual thinking, it seems that without language there is nothing at all that resembles an explicit thought“ (Langer 1967: 169).
B) Humor is certainly one of the important features of Simovic’s creativity.
Deeply rooted in folk tradition, especially related to the poet’s homeland, humor is
truly a linguistic ingenuity and also a life valve of residents who belong to what is
now called the „Uzice region“. This mapping of Simovic’s dramatic art would not
be sufficiently understood without reference to an extremely rich heritage of „folk
wisdom“ or a sense of reversal of the most tragic situations in witty remarks and
pranks. Simovic’s humor is not vulgar and not a purpose in itself, but it tends to facilitate the dramatic situation, highlight one character from the other side and enter a
counterpoint to the scene action.
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„Simovic is painting our environment and its mentality with a series of precisely observed details, and in doing this he shows his peculiar sense of humor, humor
different from the humor of his predecessors in the tradition of Serbian drama“
(Marjanovic 2003: 33).
There are many different influences that have contributed to the emergence of
this particular poetic style of Ljubomir Simovic. First, let us mention the rich folklore, which many recorders of folk wisdom left to the benefit of our nation, like Dositej Obradovic, Jovan Muskatirovic and Vuk Karadzic. Dositej showed a great interest in the stories about Nasradin Hodja, but he also recorded a number of proverbs
and published them all in Fables in 1788.
Dositej’s friend and a like-minded person, Jovan Muskatirovic (1743–1809),
chose the other way: he published his collection of proverbs in a separate book entitled Stories or Simply Speaking Proverbs (Vienna, 1787) (Pavic 1991: 133).
And at the end of this uncompleted series, 1 there is Vuk Karadžić (1787–
1864) and his extensive material in the form of proverbs, riddles and their solutions,
humorous erotic songs and anecdotes.
All of them are characterized by witty twists, as can be seen in a saying found
with almost all authors, and which is a recognizable motive in Ljubomir Simovic’s
building of the characters:
„One cart of wisdom, two carts of follies“.
In many replicas in Simovic’s works, we recognize a proverb cleverly concealed or slightly emphasized with which some important message should be conveyed
and be understandable and persuasive. So in Hasanaginica behind the advice of Pintorovic’s Mother to her son: „...Threaten, pray, blackmail, pay, exhort, lie, do whatever
you want, but let her say goodbye to her child..., we recognize Money talks“.
In The Sargan Miracle Simovic introduces on the scene a witty reasoner,
whose short interruptions are often developed proverbs, with elements of rhyming
jokes. It is the character of Stavra, a phlegmatic with a developed sense of folk humor. So, when Stavra says:
„No, but he’s awake, he recovers.
For only twenty seconds of despair
You see more than for twenty years of
Ruling, promotion and nice life! "
1

Pavic reminds us of some other proverb collectors from whom Vuk Karadzic took the material
for his works, and they are: Djuro Feric who published a collection of proverbs in Dubrovnik, in
1794, then Ivan Altesti (1727–1816), Ivan Maria Matijasevic (1714–1791), a Sombor priest Stefan Ferencevic. Metropolitan Stratimirovic published a few proverbs in Budim in 1800, then
F.M. Apendini from Dubrovnik did the same in his Illyrian Grammar (1808 in Dubrovnik) and
Sanuilo Sevastijan Ilic (1795–1863) who collected the most comprehensive material and gave it
all to Vuk Karadzic.
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He actually paraphrases the famous proverb:
„Fearful eyes are big“.
Or
„Damage opens even the eyes of a fool“.
The use of proverbs in Simovic`s dialogue is not directed only to the one reader/spectator and is not understandable only within the limits of a homeland from
which, undoubtedly, the proverbs originated, but has broader connotative values.
„That our international folk tales are international has been known for a long
time, and everyone who read any book of folk tales of other nations could be easily
convinced about it ... So international are our national proverbs, and to the greatest
honor ... „Grandma gave two coins to dance in a circle, but two to get out of it“.
„Cat may look at the King (in German: Sieht die Katze den Kaiser an ...)“ (Maretic,
T. 1966: 42).
The great influence of tradition and oral literature (especially of Vuk Karadzic) on the creativity of Ljubomir Simovic, is evident in all his plays, and mostly in
his last play The Battle of Kosovo, especially if one considers the structure of the
play in relation to myth and epic song. That is why we will recognize in the language the abundance of folk wisdom and beauty expressed by simple vocabulary, short
sentences and effective and very funny gnome. Proverbs that can be easily recognized emerge from almost every replica of Prince Lazar and others, especially from
the characters of the people, as Levcanin is, who advises Lazar at the last supper:
„While your peasants, Lazar, together with you,
Will be leaving the bones on Kosovo,
Their relatives will peacefully reap wheat.“
Except in proverbs, Vuk noted the characteristics of folk humor in a separate
book published in 1821 as a collection of anecdotes about Era who is, in his way,
using funny linguistic pun and clever wit fighting the Turkish oppression and injustice.
Humor in the Serbian tradition functioned as a healing and existential factor
at the time when the community was in crisis and when it lacked the other options to
overcome it or affect it.
Humor helped preserve sanity in the community, foster the idea of ultimate
freedom and, despite numerous challenges, preserve integrity within a group (family, friends, tribe, village, nation). Therefore, the people’s humor, as well as Simovic’s, is in the function of a renewal of a life force, and its power of usage increases
with the increase of power and obstruction that opposes that life. Humor can be an
indirect way to express the truth that in the direct and serious speech will be coarse
and offensive. For folk humor there are no untouchables and it strives to treat
everyone the same.
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Humor in Simovic’s homeland was cherished not only as part of oral literature, but as a news satire from the appearance of the first Serbian newspapers after the
First World War.
„Then, immediately after the First World War there appeared a humorous –
satirical newspaper ’Era’ in Uzice. It was launched by three teachers from the surrounding villages, who had just arrived from war prison camps: the spare infantry captain Andro Lojanica, a teacher in Sevojno, the reserve infantry lieutenant Milan Lisicic, a teacher from Stapari and the reserve infantry lieutenant Miodrag Vergovic, a
teacher from Roge. Lojanica, by the way, earlier worked in Belgrade humorous magazines ’A Man with Moustache’ and ’Boor’, and in the camp Asahi, he launched
and edited the magazine ’Era’, which was reproduced in three hundred copies, but
was soon banned by the German camp authorities“ (Jovancicevic 1992: 208).
Of the many humorous articles, humorous observations, and satirical ditties,
we will make a distinctive choice that, in a different form, can be identified with Simovic.
„To some king who is turning a blind eye
While his country is rushing to breakdown
... King hears the real truth
Only when he loses the power and the glory...“
Andrija Lojanica (1875–1959) , ’Era’ 192
(Misailović 1993: 26)
And this is how the situation is seen by Stavra in The Sargan Miracle:
„Stavra
It cannot be that,
It is something else.
When misfortune befalls you, you feel as if you can see again.
And see what no one sees!“
(Simovic 1991: 243).
„Maybe to wrap yourself in cheese, and dine a sheepskin?“
(Simovic 2003: 53–54).
Simovic is obviously aware of the need of the Serbian people to, even in the
most tragic moments, make jokes on their account. This custom has its roots in a
number of magical rites and traditional beliefs of the Serbs (and not only of the
Serbs), that humor can defend against demonic power. Therefore, the humor in Simovic`s plays is essential for the understanding of his dramaturgy, and its incidence
is grounded in a number of Balkan cultures and reminds us of the many and varied
influences, from pagan to contemporary ones, in which our society was shaped. Humor is attributed the different properties, and it has more positive, usable power. It is
a kind of a „secret weapon“ that can sometimes be used to defend the community from
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evil forces, and as such, is specifically preserved and transmitted from generation to
generation. For this purpose, various „spells“ and charms were used. This was dealt
with by specially selected members of the group. These individuals were particularly
respected and people should be aware of them, because they knew they acted in collusion with demons. That is why,our traditional attitude to humor is benevolent. Witty
people are closer to us, they are more interesting and desirable in society.
Humor is an important element of our culture and it is necessary to expose the
essence of its magical powers.
„In the song of ’Simeon the Foundling’ (Vuk, Songs, 2, 14, 24, etc.): ’he (the
patriarch Savo) found a box of lead / that the water swept to the shore, / In the box
was a child, a little boy / he neither laughed, nor offered his hand, / he was neither
baptized nor ill named’ – by which it appears that our people believed that the child
before baptism (i. e. regular baptism – baptism within a specified period) could not
laugh (otherwise, how could Savo know that the child was not baptized?). It is evident, therefore, that laughter does not belong to the underworld: it is the hallmark,
manifestation of life and vitality“ (Cajkanovic 1985: 36–37).
Laughter has the same magical properties as rooster`s crowing, which is actually expressing the joy of a new day, and it is not rare in many sayings; even today it
is said that „he went there where no roosters were heard“ (one of the first collections
of poems by Ljubomir Simovic was called „Before the First Roosters“). Separating
the upper and the lower world, humor is also a confirmation of the life force and as
such, is used as a rebuttal to the forces of darkness and the underworld. It is not unusual in the Serbian people to, even during the „keeping of the dead“ at night, with the
help of large quantities of alcohol, start to be funny in order to induce magic laughter
with the obvious intention of confronting death and proving that life is superior.
„In this respect we should understand the general obligatory cheerfulness during the holidays dedicated to dead, such as the Greek Anthesteria, our Christmas,
our feasts and others“ (Cajkanovic 1985: 44).
This study, which aims to consider the problem of evident influence of tradition on the creation of Ljubomir Simovic and thus indicates the need for a new reading – uploading of all dramas of this playwright, must inevitably consider another
element of homeland tradition – religion.
C) The function of religion (religare, lat. meaning to re-establish a lost connection, or, in a broader sense, tie the man to something that transcends him, is in
the distant past of man and mankind) in his life and in his plays is very important
(Jerotic 1994: 143).
Even at first glance, there is an evident connection between the aforementioned traditional factors underlying Simovic’s dramaturgy, which has its stronghold in
the Christian-pagan understanding of the world.
Of course, other people and other cultures have similar traditional matrices
that help them to survive and preserve their historical memory, despite today’s chal134
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lenges. However, this study has a duty to point out the fundamental connection of
Ljubomir Simovic’s creativity to the folk tradition of his people and even to his own
religion.
In addition to the thematic elements and motifs rooted in our traditional consciousness that he constantly questions and reviews, the author builds a special
structural model in which poetized reality (that is, unreality) is constantly being interwoven with unknown historicity (i. e., non-history). It seems that, by this seemingly impossible process, Simovic tries to reach out to the limits of consciousness
of a nation.
„Ljubomir Simovic, striving for a pagan-Christian tradition not renounced by
the hidden spirit of man, points not only to the depth of time – making it the temporal vertical, but to the archaic hidden features of our being, whose spirit can not get
rid of ancient times and their shady content“ (Djordjevic 1982: 129).
Pain is the only common experience of all living beings, including plants that
have a silent scream of suffering. From this pain and suffering, Simovic draws the
subtlest and most profound religious messages related to pre-phenomena residing in
the individual. Pain is one of the hallmarks of life and a reminder of health and its
possible loss. The fear of death or physical failure is one of the most powerful and
constant fears. But a man who believes is released from that fear. That claims the
apostle Jovan in his Epistle, so pain in a religious man becomes a communication
code. It makes us more aware, more awake, it tells us about the dangers of the existence and forces us to behave differently. On the other hand, pain is a sign of disease, and from the ancient times, man has approached the disease as a possible punishment which can be realized without his great guilt, as a fate nightmare. Simovic observes the emergence of fear and pain as an universal plague in Traveling Troupe
Sopalovic and he considers the effects of such plague on the interrelationships of
yesterday’s neighbors and friends. Only in such crisis do we recognize the divine in
man, as a contrast to bestial and inhuman.
On the basis of the above paragraphs, it is clear that religious dramas of Ljubomir Simovic are based on three main assumptions:
I. The Christian religion has played an important role not only in his and his
family`s education, but also in the whole civilized humanity, carrying with it universal meanings relevant to the development of every man. Detection of believing in justice, sufferings of Calvary and the Resurrection, and the punishment for treason, are
the key pillars of the education of modern man. Whether this event takes place or
not, whether we believe in it or not, it is in the mind of every individual and it has
long been the property of the educated individual, regardless the religion.
II. Deeply deposited pagan in man is subject to constant change and is the basis
of the Christian religion, because it has, in its roots, clear and sincere attitudes to love,
reproduction, acceptance of the land and plants as an unbreakable environment.
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The Christian religion is not the most widespread, either geographically or
numerically, but it certainly has the greatest impact on world culture. The apostles of
this religion are nowadays elements of sophisticated media, and we have seen many
manifestations of popular writers (such as Paolo Koeljo) whose novels and poetic
works are the products of their religious beliefs, and even learning.
„That is how the triumphal path of Christianity throughout the world began.
The apostles and their disciples passed the teaching of Christ with amazing faith and
readiness for sacrifice, giving up truly and fully human narcissism, Luciferian pride
and every kind of idolatry, going after the cross obediently as sacrificial lambs, according to the will of God“ (Jerotic 1997: 90).
With this in mind, Simovic does not use religious themes as a priest or a trader who offers goods that can be sold easily, but as a communication code that, by
tradition and mass culture, became known throughout the civilized world. Religion
and religious in his plays are never found in the foreground, but they are understood
and they reinforce the inner being of the piece itself; they are materialized through
the action of the people involved and the constellation of their relationships.
In them God is alive, because the word of God is alive, and in their minds a
deeply rooted is the story of Christian origins and asceticism. It has been built and
nurtured by predecessors to encourage the younger generations to respect the commandments of God and be the constant warning of the irrevocability of God’s punishment. The sense of justice and fair is a key spiritual vertical that pervades Simovic’s dramas.
„Their iniquities and their fathers’ iniquities together, says the LORD; because they burned incense upon the mountains and reviled me upon the hills, I will measure into their bosom payment for their former doings (Isaiah 1989: 500)“.

CONCLUSION
Relying on homeland, tradition, language, religion – as points of support, the
Demiurge does not become history which is present, or geography which is obvious,
but fantastic. By deforming reality, which is offered as presence, in essence, a completely new, unknown world that has its own laws is created, the world that lives in a
universe parallel to ours, and in which the characters are living our fears of other peoples` known and experienced lives. Fantastic is read in the subversive activities of
the characters in relation to the known situation. They move on the edge of imagination, but not out of rational; imagination here does not mean merely the invention of
characters, things and events. The poet thus does not use it, but rather, he uses an
amalgamation of familiar – fantastic images, actions and procedures, the amazing
power of language, religious and humorous, his homeland heritage as an inspiration
for drama and dramatic. The resulting symbiosis which is the result of the synthesis
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of poetic experience, aims to re-illuminate the distance covered, on which we recognize our wasted lives and vain hopes.
In the constant collision between local understanding of the world and general
principles on which the world works, the poet treats us as persistent repeaters, not
only of history and geography, but also of life. All our achievements are becoming
irrelevant with so many victims, or in the words of the poet:
„Sometimes I think we’re just covered by last year’s snows“ (Simovic 2002: 5).
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Проф. мр Бранко Поповић
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу
ЕЛЕМЕНТИ ТРАДИЦИОНАЛНОГ У ДРАМАМА ЉУБОМИРА
СИМОВИЋА
Резиме
У овом раду се говори о драмском стваралаштву Љубомира Симовића, академика и почасног доктора Универзитета у Крагујевцу. Песник и драмски писац,
Љубомир Симовић у свим својим делима црпи инспирацију из веома богате традиције свог завичаја, дакле из ужичког краја где је и рођен, преводећи то у глобалну
метафору, тако да су његова драмска дела иѕвођена широм света.
Кључне речи: Љубомир Симовић. Академик, почасни доктор, универзитет
у Крагујевцу, драмски писац, језик, хумор, традиција.
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НАРОДНЕ ЛЕГЕНДЕ КАО ВАРИЈАЦИЈЕ
СТАРОЗАВЕТНОГ МИТА О ГРАДЊИ
ВАВИЛОНСКЕ КУЛЕ И ПОДЕЛЕ ЈЕЗИКА *
Апстракт: У раду су представљене четири народне легенде које су варијације или паралеле старозаветног мита о градњи Вавилонске куле и пометњи језикâ Божијом вољом да се спречи споразумевање међу људима који су посегли да се приближе небу. Легенде су објављене у периодици (Јавор, Босанска вила) и антологији Српске народне приповетке В. Чајкановића, крајем 19. и почетком 20. века, а могу се сврстати у два религијска кôда:
(а) хришћански – православни и (б) мухамедански – домаћи. „Препричани“
старозаветни мит прилагођен је одређеним друштвеним условима, а у легендама је добио конкретне негативне јунаке који пркосе Божијој вољи. Поред
популарних представа о настајању свих језика из заједничког прајезика, јављају се и други библијски мотиви (тамни вилајет, отварање мора пред вођом народа).
Кључне речи: народне легенде, симбол Вавилонске куле, подела прајезика, варијације и паралеле старозаветног мита, моногенеза језика.

1. Један од најпознатијих старозаветних митова у Библији о градњи Вавилонске куле после Потопа доживео је више варијација и паралела у народним легендама. Пођимо од „кратке епизоде“ из живота прастаре цивилизације
(у времену одмах после Потопа), старозаветног мита који чини језгро народних легенди.
Грађење куле у Бабелу. Пометња у језицима. Списак племена
од Сема до Абрама
11.1. А бијаше на цијелој земљи један језик и једнаке ријечи.
11.2. А кад отидоше од истока, нађоше равницу у земљи Сенарској, и раселише се ондје.

*

Овај рад је написан у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе,
број: 179026, чији је носилац Учитељски факултет у Ужицу, а који финансира Министарство науке и просвете Републике Србије.
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11.3. Па рекоше међу собом: хајде да правимо плоче и да их у ватри
добро печемо: И бјеху им опеке мјесто камена и смола земљана мјесто креча.
11.4. Послије рекоше: хајде да сазидамо град и кулу, којој ће врх
бити до неба, да стечемо себи име, да се не бисмо раселили по земљи.
11.5. А Господ сиђе да види град и кулу, што зидаху синови човечији.
11.6. И рече Господин: гле, народ један, и један језик у свијех, и то
почеше радити, и неће им сметати ништа да не ураде што су наумили.
11.7. Хајде да сиђемо и да им пометемо језик, да не разумију један
другога што говоре.
11.8. Тако их Господин расу оданде по свој земљи, те не сазидаше
града.
11.9. За то се прозва Бабел, јер ондје помете Господин језик цијеле
земље и оданде их расу по свој земљи.
11.10. Ово је племе Семово: бијаше Сему сто година, кад роди Арфаксада, друге године после потопа (Прва књига Мојсијева, гл. 11, 1–10).
2. Старозаветни мит о пометњи језика после деконструкције Вавилонске
куле и заједничког прајезика остаје за науку велика енигма, али представља језгро популарних мотива у легендама.
„Rešivši da je čas za odmazdu, Gospod je, da bi obustavio dalju gradnju kule i
ponizio drske Vavilonjane, pobrkao ljudske jezike. Kako je opisano u čuvenoj epizodi
Biblije, stotine zidara koji su radili na Vavilonskoj kuli najednom više nisu mogli da se
sporazumevaju jezikom kojim su dotad svi govorili. Posle toga su nastali opšte rasulo i
pometnja koji su naterali Vavilonjane da se razbeže na sve strane, ostavivši građevinu
nedovršenu. Ova zbrka jezika bila je mitska forma u kojoj je čovečasntvo predstavilo
opasnost od preteranih težnji“ (Velike zagonetke čovečanstva 2008: 152).
3. Археолошка истраживања материјалних остатака, као и извори духовне културе (на пример, Херодотова Историја), потврђују да је Вавилон (Бабилон) био један од најзначајнијих културних центара старог Оријента и да се
налазио у доњем току реке Еуфрат.
„Vavilon [...]. – Staro ime mu je glasilo Bab-ilu ili Bab-ili, u značenju nebeska ili božija vrata (Biderman 2004: 418). Пошто су Вавилоњани дошли у сукоб
са светим Јерусалимом, а пошто „победници пишу историју“, после рушења
Вавилонске куле Божијом руком, Вавилон/вавилон добија и друге конотације:
„вавилонија ж збрка, пометња (као при зидању града Вавилона). – Нема за наш језик нашијех учитеља, па је по школама права вавилонија“ (Речник
САНУ, књ. 2, 342).
Вавилонска кула је, како је у средњем веку рекао свети Јован Златоусти,
симбол човекове решености да не остане у границама које му је Бог поставио.
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4. Општи став у нашим легендама јесте да је постојао један бог (монотеизам): код хришћана Господин Бог, Бог, ближе у српском православљу Свети
Сава; а у домаћој мухамеданској народној легенди је Алах и/или Адем пејгамбер. И други став је да је за један народ био један језик: У најстаријим старословенским споменицима посведочена је реч народ (народь), али апстрактни
појам језик (языкъ) има углавном два значења: „језик“ и „народ“. У овој разлици значења као да се открива јединство појмова: језик је нераздвојни део
једног народа; језик је, сосировски речено, „друштвени део говора, изван индивидуе, која га сама не може створити ни изменити“ (Сосир 1969: 24).
5. Ако се прихвати тврдња да је постојао један персонални Бог (монотеизам), према народном умовању, једном богу је одговарало да у почетку створи један (пра)језик у целом свету (моногенеза). „Истина се преноси, тј. открива
од Бога човеку кроз искуства, док је језик који описује искуство човеков проналазак и селекција“ (Пападопулус 1998: 37–38). „Човек је тај који проналази
језик да би изразио откривање и делатност Бога“ (Пападопулус 1998: 5–6).
Свеједно, да ли је језик божије или људско стварање, у почетку је – према моногенези – био један.
6. „Откуда на свету толики број језика? Објашњење језичке разноликости вековима је тражено посредством митологије и религије, где се повезивало
и са постанком језика уопште и потрагом за првобитним заједничким прајезиком људског рода. Од тога праизвора, како се веровало, потекли су сви језици
расути широм планете. У јеврејско-хришћанској традицији позната је легенда
о Вавилонској кули, која ‘пометеније’ језикâ тумачи гневом Створитеља услед
дрскости обичних смртника који би, сложно дижући кулу до неба, угрозили
његов неприкосновени ауторитет“ (Бугарски 1993: 33).
7. У науци о језику одавно се поставља питање о моногенези и полигенези.
7.1. Моногенеза. – Моногенеза је имала заговорнике у две велике лингвистичке школе.
7.1.1. Неолингвистичка школа коју представљају италијански лингвисти
били су најдоследнији заговорници моногенезе.
„Među idealističke stavove koji su izazvali najveći broj opravdanih kritičkih
osvrta spada činjenica da su se neolingvisti, manje ili više eksplicitno, saglašavali sa
teorijom o monogenezi jezika, tj. sa shvatanjem da su se svi jezici sveta razvili iz
jednog, zajedničkog“ (Ivić 1975: 83).
„Ovakvo shvatanje, inspirisano hrišćanskim učenjem o postanku čovečanstva,
zastupao je naročito energični Italijan Alfredo Trombeti [...] pokušavajući da dokumentuje slučajna sazvučja između reči sličnog značenja u najrazličitijim jezicima
sveta“ (Ivić 1975: 83).
7.1.2. Упуштајући се „у фантастична етимологисања“, руски лингвиста
Н. Ј. Мар (1864–1934), творац маризма, када разматра генетички међусобни
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однос језикâ, закључује „da su svi današnji jezički tipovi proizašli iz jednog,
osnovnog“ (Ivić 1975: 88).
7.2. Полигенеза. – Полигенеза је имала више заговорника, јер је нудила
једноставнија решења настанка (пра)језика/језикâ.
„Претпостављати моногенезу, тј. полазити од тврђења да су сви језици
постали од једног заједничког језика, као што је то чинио међу последњим Alfredo Trombetti (у својој књизи Elementi di glottologia, Болоња, 1923), што је немогуће чињенички доказати, или полигенезу, тј. да је језик могао постати свугде где се јављао човек са поменутим својим особинама, јасно је да се из горњег може добити као једини одговор – ово друго“ (Белић 1949–1950: 9).
А. Белић, даље, тражи друге услове настанка више језика – полигенезе:
„Свугда на кугли земаљској где се јавио човек, он је могао, према потребама својим, свога живота и свога рада, створити језик. Сви тако створени језици имају извесно јединство јер су израз сличних, у основи његовој идентичних услова за стварање језика. Али прилике под којим су се различни језици
остваривали тако су разнолике да није чудо што се, и поред поменутог јединства, јавила множина различитих група језика“ (Белић 1949–1950: 34).
8. У средњовековној традицији се помиње да би Бог извршио деконструкције Вавилонске куле, од једног прајезика створио је више језика (Грујић,
1934), а у нашим легендама (в. „Зидање Вавилона“), у неким средњовековним
изворима помиње се и тачан број – 77 језика (Трифуновић, 1985).
9. У старој српској књижевности старозаветна прича о Вавилонској кули
јавља се у развијеном облику, а преузета је из средњовековне преводне белетристике, најчешће у апокрифним списима (уп. Грујић, 1934).
Четири народне легенде са заједничким мотивом „пометње језика“ доносимо у целини јер то заслужују својим префињеним архаичним народним језиком. [Непознате речи доносимо како стоји у оригиналним текстовима.]
Пример 1:
КАКО СУ СЕ РАЗДЕЛИЛИ ЈЕЗИЦИ
(Драг. Костић)
„Било циганско царство, па колико је био Циганин силан, није веровао ни Бога да има, него почне да зида кулу до неба да види има ли Бога.
Кад то види свети Илија, он јави Богу: „Ево, Господе Боже, цар Вераун хоће
да дође до нас.“ А Бог ондак рекне: „Прати му једну јабучицу.“ Свети Илија
онда загрми, по наредби Божијој, и скрха пола куле цару Верауну. Он, колико је био силан, за инат Богу опет поче зидати. Тако је два пута зидао, и свети Илија му рушио. А Бог, кад је видео да ће заиста да дође код њега, онда он
раздели језика да се не разумеју мајстори: један иште воду – онај носи песак;
други иште малтер – он му носи алат, и тако. И од тог времена разделили су
се језици, и тако је и дан-данас“ (Чајкановић 1999: 376–377, бр. 152).
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Пример 2:
ЗИДАЊЕ ВАВИЛОНА
Цар Вараон био је силован краљ, није се дао Богу молити него себи.
Господин се Бог на то разгњевио, те нареди велику ватру и сушу: три године
и шест мјесеци никада није кап кише пала. Иде све десет по десет тужити се
Вараону, што ће они. Он их разговараше: „Причајте мало, ја ћу то за вас прискрбити.“ Вараон заповједи, да се покоље све благо, рочи мајсторе па посашива све коже, узе зумбе и прозумба 1 их. Па онда покрије једно цијело село том
кожом, па нареди народ из живијех врела гонити воду: озго лијеваше на ону
кожу и тако правише кишу. Куда он данас покваси, већма црна земља сјутра
пуца. Црна је земља испуцала, живи би људи унутра упадали. Данас покваси
једно село, сјутра премеће друго, а пројшутра 2 треће, све тако гони редом.
Вараон виђе да од тога не може ништа бити, па вели: „Ја идем зидати кулу са
земље на небо, и онда ћу управљати озго, бићу цар и на небу и на земљи.“
Поче кулу зидати у Азији, сав василени широки свијет нареди, да вуче греде мајсторима. Седам главица унутра у њ метну, око седам главица
опшестари. 3 Изнутра гради цесту све око ње зидари зиђу, а сав василени
свијет мељту и греде додаје. Кад озида повисоко од земље, унутра се ништа
не види, с тога нареди турму, да иде у мрачну земљу по драго камење, да
њиме изнутра пулча 4 да му се види. Какву гођ турму оправи у мрачну земљу, нема је натраг.
Тада нијесу људи маловјечни били као данас. Неки живљеше 700 год.
неки 800 год. један би Матузањ 5 од девет сто година и педесет и пет више.
Вараон нареди, да се имају сви немри побити; кад неће да умру, ваља им
метнути лопар на главу и онда сјекиром по њему, па их тако убијати. У једног неимара би јединак син, па ће рећи: „Ћаћа, ћаћа! Од цара дође заповијед
да се сви немри 6 имају побити. Ја немам мон тебе, а ти мене; како ћу ја тебе
киндисати 7 убити. Отац рече сину: „Немој ме бити, мон ме сакри у потају
па ме храни, бићу на корист и теби и твоме цару. Паса 8 неко вријеме, кад ли
иде заповијест од Вараона, да сви јединци иду у мрачну земљу по драги камен. Син дође к оцу и каза: „Ћаћа, ћаћа! Од цара дође заповијед, да иду сви
јединци у мрачну земљу. И сам знадеш, ко је тамо одлазио, да отуда не долази.“ Он њему рече: „Синко мој! Ајде тамо и сигурај твоју стару кобилу,
што но се прољетос ождријебила. И ти ћеш ићи, и ти ћеш, хвала Богу догнати. И кад пођеш, онда се јави мени па ћу те научити и благословити.“
1

пробуши.
преко сјутра.
3
опаса зидом.
4
долази ваљда од пулчаз (врста оклопа).
5
Метусалем.
6
Тако народ зове те људе; у једнини је ова ријеч немер.
7
у Вукову рјечнику стоји кидисати, али се у народу говори и киндисати.
8
прође.
2
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Пође турма у мрачну земљу и он као турмабаша 9 ; син напослетку запита оца за сјет, рекавши му: „Оче, ево је дошло да се иде, што ћу ја саде.“ Он
му одговори: „Синко мој! Кад дођеш на врата мрачне земље, а ти повали мало
ждријебе па закољи, и наведи кобилу нека добро нањуши. Онд аухвати кобилу до главе и ајде у име Божије. Онамо се види ићи у мрачну земљу, али, кад
на једном мјесту будете, срешће вас црљени мрави крилати, и онда кад буду
ту, свак из свог самара извад’те једну руковет сламе и припалите, па око себе
машите: они ће погорети, а ви ћете проћи. Кад дођете онамо драгоме камену,
држи ти добро своју кобилу, а друштво нека ти камена насијече. Кад потоварите, заврзи 10 кобили, ухвати се страг за кускун и викну друштву: ‘Држ’ се
свак за ме, и извешеће вас кобила’. Ајде, хранитељу мој. Пошао с Богом и
сретно се повратио.“
Оде турма по драги камен и све урадише, како је стари немер свога
сина сјетовао. Чим он завже улар, врисну кобила и учини мах онијем путем
све куда је и дошла. Кад би на врата, кад ли мало ждријебе поваљено и заклато; одмах познадоше да су изашли на права врата.
Доћераше драги камен цару Вирауну. Прва му би: „Ко би пред том
турмом поглaвар и турмарбаша?“ Турмари рекоше: „Овај и овај човек, ово и
ово радио: Мало ждријебе повалио и заклао на вратима. Кад смо били у
мрачној земљи, шћорљаше на нас црљени мрави крилати, а он викну: да савак из свог самара извади руковет ражане сламе, да запалимо и око себе машемо, па ћемо проћи. Тако урадисмо, камена насјекосмо и натоварисмо а
његова акобила наведе нас ван.“ Вараон рече, да то није из његове главе,
мон је неко од старога народа остао, па је њега научио. Онда запријети ономе човеку: „Тебе ћу ја смакнути, ако ми казати нећеш ко те научио.“ Жена
тога човјека рече: „Право, право, и треба га смакнути. Па је свога оца сакрио у потају и ено га и данас храни.“
„Је ли истина, да је отац жив?, запита га Вараон.
„Од Вас заповијед дође, да се сви немри имају побити. Отац ми рече:
„Немој ме синко бити, већ ме сакри овђе и овђе, бићу на корист и теби и
твоме цару.“ Ја га оставих на животу, и ако мора због тога пасти његова глава, ево вам моје“, бјеше одговор његов.
На то Вараон прозбори: „Осле проклет био, ко би свога оца и старијега убио. Ако ништа није кадар делати, он је кадар језиком помоћи.“
Вараон настави зидање куле. Изнутра је пулча драгијем каменом, да се
види радити 11 . Озидаше, све облаке горе натхваташе. Годину дана уза њу греде гоне, докел дође на врх. Анђелима не би то по вољи, с тога један дође Господу с тужбом: „Господи! Господи! Може мој! Ево силе цара Вараона, чују
се чекићи.“ Господ му одговори: „Нека их, нека их.“ Кад се Вараон још више

9

заповједник турме.
поводац од улара да јој свеже око врата или за страну од товара, те онда иде сама, не води се.
11
ова се ријеч обично употребљава, кад пси изненада навале на човјека, да се једва брани
од њих.
10
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попео, по други пут анђео дође: „Господи! Господи! Ево силе цара Вараона,
чују се глагољ и чекићи.“ Господ Бог рече: „Нека их, глагољ им се помрсио.“
Седамдесет и седам мајсторбаша би, сваки својим језиком проговори.
До тадај није било на свијету мон јдна језик, а тадај у мах проговори 77 језика. Један вели: „Дај ми камен“ – а он му даје чекић; ја велим: „Дај ми мељте 12 – а он ми даје греду. 13 Нико с никим не зна диванити, свак својијем
глагољем проговори. Онда стаде зидарија, даље се зидати не може. Нареди
Господ Бог, три грома ударише и у њу пукоше, сва се кула сори доље и у
једну хрпу начини. Бог сокруши силу Вараонову.
Кад Вавилон виђе, да ништа учинити не може, он се тога ману и кану,
те подби друге пoслове около радити. Добри Бог нареди опет и даде кишу и
удари те накваси само по земљи онијех, који њега вјероваху.
***
Од куле је остао само окрљак14 при земљи, садам дана хода може се онијем његовијем осјеном15 ићи. И данас ту леже птице нојеви и велики змајеви.
Само се ту може наћи драгог камена, али се не може лако до њега. Ко
жели дочепати се кога комадића, тај сашије волујску кожу пак натрпа у њу
греда. Ноја салети, па попадне ону кожу и у њој греде и изнесе у гнијездо
горе тићима својијем, те ту је продре. Кад види да су греде у њој, пусти кожу назад. Онда она кожа низ кулу андр-мандр 16 доље, те ако погоди на драги камен, одбије каткад по који комадић од њега, па се може лако по земљи
наћи, јер свијетли. (Јавор, 1883, бр. 10, стр. 305–310)

Пример 3:
КАКО СУ ПОСТАЛИ ЈЕЗИЦИ
На сијелу код наше куће састајали су се често стари људи и ту за вријеме дугих зимских ноћи, прекраћивали досадно вријеме у разговору и причању. Често пута и ја тако остани код куће, послужи их кафом и чибуцима, а
уједно из прикрајка слушај разговоре, који би се повели од Кулина Бана. Између осталог поведе се једне вечери разговор и о томе: како су постали језици. Расправљало се и нагађало дуго и много. Један вели ово, други вели оно,
док ће амиџа Сали-бег, који је био и иначе разборитији и оштроумнији од
свију њих, почети овако: „Ја ћу вама најбоље казати како су постали језици,
а то сам чуо још од свога рахметло дједа. Он чешће сједи са мном, причај
ми бојеве, приче и свашта. Једном га ја, к’о дијете упитам: „Ма како то, де12

Mörtel, за зидање.
исто што и камен – Baustein. Али означује обично мало камење.
14
значи Residuum, кад се коме прекине зуб, онда оно, што остане у вилици, зове се такође
окрљак.
15
Schatten, сјен.
16
андара, мандара.
13
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до, да ми друкчије говоримо, а други свијет другачије?“ Док ми он поче
причати, баш ко што ћу ја вама сад да причам: „Мој синко, ти си још мазлум, ти то још не знаш, ал’ учићеш и ти о томе, само док пођеш у мејтеф.
Прије млого вакта кад није никог било на земљи, Алах у џелешануху, јаратиса од земље Адем пејгамбера, који је отац нас свију. Послије од његова
ребра створи му и друга хазрети Хану, и данас све ово свијета што видиш на
дуњалуку постало је од њих двога. Богме, он ако ће бити и пејгамбер – остари, али већ тада је био стекао унуке, праунуке, а другачије то зовемо: бијеле
челе. Али они и ако их је било млого, радили су сви заједно другог заната
нијесу имали, него су радили о тежаклуку – сијали: шеницу, раж, зоб и кукуруз – већ каква су имали сјемена онога вакта. Адем пејгамбер (алејхи селам) пошто је био већ осиједио, он није ништа радио, него су му, синови,
унуци и праунуци, сваки од свога дијела понешто давали. Богме кад је њему
сваки по мало одјелио и предао, он је имао највећу хрпу жита. А чојек, ко
пусто чојек, њему је ув’јек криво, а шејтан и нејма другог посла, него да
свијет на зло навраћа. И тако они, а ако су му били синови и унуци, стану се
договрати како ће га убити. И збиљам једнога дана одреде махсус меџлис,
да се договоре, како ће га убити и на који начин. Кад је дошао вакат одређенога рока, они се саберу и пођу вијећати. Али, чуј, сада белаја! Алах их џелешануху покара и сваки је другим језиком говорио, те тако један другог
није могао анлајисати“.
Тако заврши амиџа Сали-бег своје причање.
Модрич, 1904
Алија М. Карабеговић (Босанска вила, 1904, бр. 13–14, стр. 255).
[Амиџа – стриц; рахметли – покојни; мазлум – мали, луд; мејтеф – школа; вакат – вријеме; алах џелешануху – свемогући Бог; јаратиса – створи; Адем
пејгамбера – пророка Адама; хазрети Хаву – свету Еву; дуњалук – свијет, простор земљин; алјхи селам – анђелски поздрав; шејтан – ђаво; максуз меџлис –
нарочита судска сједница; белај – чудо; анлајисати – разумјети.]

Пример 4:
СВЕТИ САВА И АРНАУТСКИ ЦАР ФИРАУН
Арнаутски цар по имену Фираун, био је врло силан. У тој својој сили
стане зидати кулу од сира, чак до неба, како би могао Богу доћи. Кад је кула
већ била готова, Фираун усједе на коња и пође Богу. Бог створи црвеног
мрава, који уједе Фираунова коња и он одмах цркне, те се стропошта доље и
сав се разби заједно са царем Фирауном.
Фираун је имао само једнога сина, који га послије његове смрти наслиједи на царском престолу. Овај је његов син јако мрзио Србе, те у тој
својој пакости науми, да их једном на земљи истријеби. Он скупи велику
војску и по поћера Србе к мору. Пред Србима је ишао св. Саво.
Кад су Срби дошли до мора, св. Саво часним крстом раступи море и
пође са Србима између двије стијене од воде, по дну мора као по суву. Кад
стигоше Арнаути, и они наиђоше на море: али кад су управо по сриједи, св.
Саво помоли Бога и море се опет састави, те се Арнаути сви подаве. Фирау-
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нова је сина вода више пута избаци вала на површину, а св. Саво га је позивао да се преда, што он никако није хтио.
Од Арнаута само је остао један шепави, од кога су се послије Арнаути намножили.
Причао: Ђуро Путник из Ракана.
Забиљежио: Читулчанин (Босанска вила, 1897, бр. 16, стр. 248).

10. Да ли су људи пре Вавилонске куле „на своју руку“ зидали куле и
светилишта и када су „прешли границу“ у сувишном приближавању Богу? „U
starozavetnoj epohi građenje hramova je bilo ponavljanje kosmogonijоm jer je hram
– božija palata, predstavljao imago mundi u pravom smislu reči“ (Elijade 1991, I:
57). Како сведочи сумерска традиција, после стварање човека, један од богова
основао је пет градова које је израдио „на чистим местима, дао им имена и
означио као средиште култа“, а богови су се касније задовољавали што су владарима преносили планове градова и светилишта. Људи су „прешли границу“
и приближили се сувише Богу иако су градове зидали као архетипове сазвежђа
и по моделима које су добили од богова, јер су се једнога дана одлучили да сазидају „кулу којој ће врх бити до Неба“ (Елијаде 1991, I: 146). У древној традицији само су се нека повлашћена бића (праоци, јунаци, легендарни краљеви,
шамани) попели на Небо уз „дрво насред свијета“, копље, уже или лествице од
стреле. „Ali penjanje na nebo in concreto (u stvarnosti) bilo je prekinuto krajem prvobitnog mitskog doba. Smatralo se da osnova Vavilonske kule, zigurata, počiva u
pupku Zemlje, a njegov vrh na Nebu (Elijade 1991, I: 147).
11. Ове легенде су у народу могле настати и под утицајем свештеничких
проповеди; а према народном умовању и народној етимологији различито се
називају божанства која треба да зауставе зидање куле као и „негативни јунаци“ који покушавају да се домогну неба. Божанства су према верским варијацијама: Господин Бог / Бог, Свети Сава, Алах / Адем пејгамбер; а „негативни
јунаци“ су према фонетским и/или верским варијацијама: (а) Вараон, Вераун,
Фираун и (б) синови и унуци Адема пејгамбера.
Две краће народне легенде (Како су се разделили језици и Свети Сава
и арнаутски цар Фираун) мотивски су везане само за симбол пометње језика у
градњи Вавилонске куле.
Име цара Верауна у српском језику има више фонетских варијанти:
„Вирàун м нар. в. Фираун, Циганин.
вирàун, -а, и вирàȳн, -уна м. нар. а. ђаво, враг, нечастиви; б. препреден,
лукав човек“ (Речник САНУ, књ. 2, 643).
Етимологија имена ових царева из народних легенди је провидна. Петар
Скок каже: „faraon, gen -ona m [...] = firàun (Bosna) Ciganin. Balkanski turcizam
arapskog podrijetla. [...] Cigani su smatrani kao Egipćani i kao Faraonov narod“
(Skok 1971, I: 506).
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П. Скок помиње псовку faraonsku ti veru tvoju (Космет) (Skok 1971, I:
506), а у псовкама и уопште у погрдама може се у различитим фонетским варијантама чути и данас ово име у српском народу.
12. Шта садрже народне легенде?
12.1. Легенда Како су се разделили језици јесте препричана старозаветна
прича о зидању Вавилонске куле и пометње језика. Нови сегмент који је прерастао у универзалију јесте то што је „било циганско царство, па колико је Циганин био силан, није веровао ни Бога да има“ (цар се звао Вераун). Прича има
бајковити завршетак са библијским призвуком: „И од тог времена разделили
су се језици и тако је и дан-данас“ (Чајкановић 1999: 377).
12.2. Легенда Свети Саво и арнаутски цар Фираун има стереотипни почетак: „Арнаутски цар по имену Фираун, био је врло силован. У тој својој сили
стане зидати кулу од сира до неба, како би могао Богу доћи“ (Читулчанин
1897: 248). Међутим, у причу је укључен мотив вечитог прогона Срба са Косова од стране Арнаута: „Кад су Срби дошли до мора, св. Сава часним крстом
раступи море и пође са Србима између двије стијене од воде...“ (Читулчанин
1897: 248). Свети Сава – као вођа српског народа – има све атрибуте библијског Мојсија пред којим ће се „отворити море“.
Ова легенда се завршава речима: „Од Арнаута је остао само један шепави,
од кога су се послије Арнаути намножили“ (Читулчанин 1897: 248) – што потврђује „вечити“ (и савремени) сукоб који се и данас (раз)решава на српској светој
земљи где је почело или се наставило митско доба развоја националног култа.
12.3. Легенда Зидање Вавилона, поред мотива рушења Вавилонске куле,
„цар Вараон био је силовни краљ, није се дао Богу молити него себи [...] поче
кулу зидати у Азији“ (Медић 1883: 305) – проширена је мотивом претпотопских сушних година, мотивом убијања стараца (лапот) са мудрошћу библијског Метузалема (у легенди Матузањ) и причом о мрачној земљи (познатом
као тамни вилајет) у којој треба донети драго камење да се кула осветли изнутра. И овде је, када је срушио кулу, Бог дао кишу селективно – само онима који су у њега веровали. На самом крају каже се: „Од куле је остао само окрљак
[‘значи Residuum; кад се коме прекине зуб, онда оно што остане у вилици, зове
се такође окрљак’] при земљи, седам дана хода може се онијем његовијем сјеном ићи. И данас ту леже птице нојеви и велики змајеви“ (Медић 1883: 310).
12.4. У домаћој муслиманској легенди Како су постали језици, у средишњем кругу приче говори се како су постали језици у далеком времену: „Прије
много вакта, кад није никог било на земљи, Алах у џелешануху, јаратиса од земље Адем пејгамбера, који је отац нас свију“ (Карабеговић 1904: 255).
Када је Адем пејгамбер остарио, синови, унуци и праунуци су му „сваки
од свога дијела понешто давали“ па, пошто им се учини да је то неправедно,
договоре се да га убију. „Кад је дошао вакат одређеног рока, они се саберу и
пођу вијећати. Али, чуј, сада белаја! Алах их џеленшануху покара и сваки је
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другим језиком говорио, те тако један другог није могао анлајисати“ (Карабеговић 1904: 255).
13. У Библији се каже да у почетку беше реч (реч Створитеља). Да ли је
реч (језик) старија од свега под небеским сводом?
Крајем 18. века изнета је тврдња у вези с латинским, грчким и санскритом да ова три језика „ниједан филолог не може испитивати а да не види да су
они потекли са неког заједничког извора, који вероватно више не постоји“.
Средином 19. века А. Шлајхер реконструише хипотетички језик (прајезик) из
кога су настали (индо)европски језици.
14. Ако се сагледа историја рушења Вавилонске куле и пометње у језицима, остају питања како Бог на почетку није упозорио људе да не зидају узалуд кулу која ће бити срушена.
Како „Господ сиђе да види град и кулу коју зидаху синови човечији“, не
значи да Бог пре тога „није видео“ већ се наглашава да је врло пажљиво мотрио да би се уверио шта се догађа – јер не кажњава без знања.
Свети Јован Златоусти оправдава Божију строгост: „Уколико би сада,
искористивши предност таквог јединства у идејама и језику, људи пали у такву махнитост, зар током времена не би учинили и нешто горе? Ништа не би
било у стању да спречи њихове напоре. Напротив, они би стремили да остваре
своје намере, уколико не би били одмах кажњени за своје бестидне поступке“.
15. Могло би се рећи да су људи желели да поново успоставе спону између неба и земље, која је покидана првобитним грехом човека, у овом случају
и мимо Божије воље. И овде се показује да је Бог човеку ударио на највећу божију/људску тековину – језик: направио је пометњу у којој се људи нису више
могли споразумевати једним (пра)језиком.
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НАРОДНЫЕ ЛЕГЕНДЫ КАК ВАРИАЦИИ ВЕТХОЗАВЕТНОГО МИФА О
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ И РАЗДЕЛЕНИИ ЯЗЫКОВ
Резюме
Эта статья представляет четыре народные легенды, которые являются вариациями или параллельными творениями ветхозаветного мифа о строительстве Вавилонской башни и языковой помехе по Божией воле для предотвращения общения между людьми, которые осмелились приблизиться к небу. Легенды были опубликованы в периодических изданиях (Явор, Боснийская вила) и антологии сербских народных сказок В. Чайкановича конца 19 и начала 20 века, и могут быть разделены на два религиозних кода: (а) Христианские – православные, и (б) магометанские – домашнее. Пересказанный ветхозаветный миф адаптирован к конкретным социальным условиям, а в легендах получил конкретных отрицательных героев, которые не противостоят Божией воле. Кроме популярных представлений о
происхождении всех языков от общего праязыка, появляются и другие библейские
мотивы (темный вилайет, раздвижение моря перед народным вождем.
Ключевые слова: народная легенда, символ Вавилонской башни, разделение праязыка, вариации и параллельные творения ветхозаветного мифа, моногенеза языков.
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АФОРИЗМИ – ПОЈАМ, ТУМАЧЕЊЕ И УМЕТНИЧКЕ
ВРЕДНОСТИ
Апстракт: У раду се разматрају једноставни књижевни облици као језичке творевине које обликују и изражавају одређене животне појаве. Аутори посебну пажњу посвећују афоризмима и истичу да се у новијим истраживањима за овај једноставни облик употребљава више термина: сентенца,
максима, гнома, крилатица... У својим тумачењима аутори не праве разлику
међу тим називима пошто су то различита имена за исту књижевну врсту.
Прихватили су основну дефиницију афоризма: садржајно збијен, мисаоно
густ а доноси неку општеважећу, дубоку мисао, правило или искуство и
протумачили развојне фазе овог једноставног облика. Да би прокоментарисали уметничке вредности ове својеврсне уметничке варијанте народне пословице, анализирали су збирку афоризама Мисли ужичког и српског модернисте Милоша Перовића. Њихова интерпретација показала је да су Перовићеви афоризми успела уметничка остварења и да представљају значајан сегмент његовог стваралаштва.
Кључне речи: једноставни облици, афоризам, оштроумност, сажетост, отвореност, уметничке вредности, Милош Перовић, збирка афоризама Мисли, оригинална остварења.

ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП
О једноставним облицима (једноставним формама) доста је писано. Сви
једноставни облици, бележе теоретичари књижевности, могу се схватити као
језичке творевине које захватају, обликују и изражавају одређену животну појаву. „Због своје чврсте језичке организације и карактеристичних односа према
стварности, они су препознатљиви као засебне смисаоне цјелине било у свакодневном говору [...] било у књижевним дјелима, гдје чине елементе сложенијих структура или се пак јављају као посебан начин развијања оне тематике и
оних знакова обликовања који су у њима присутни већ и у изворном, спонтаном облику“ (Солар 2001: 211).
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Термин једноставне форме у науку је увео лајпцишки компаратист А.
Јолес. Он је истраживао језичке творевине које настају изван стилистике и поетике, па и изван писмености, које се стварају „такорећи без судиоништва ауторова, у самом језику, те ничу из њега...“ (Речник књижевних термина, 1986:
298). Дакле, то су језичке творевине које не настају из индивидуалних побуда,
него су израз колективне друштвене делатности. Овакве форме временом прелазе у књижевност и писменост народа који су стекли културу и могу послужити писцима као узорак за потпуно индивидуална уметничка дела (Речник
књижевних термина, 1986: 299). Иако је тешко постићи потпуну сагласност у
разликовању појединих једноставних облика (постоје и облици који поседују
карактеристике неколико таквих форми), теоретичари у једноставне књижевне
облике најчешће убрајају следеће: мит, легенда, бајка, сага, виц, загонетка, пословица... (Солар 2001: 213:214).
Афоризам је својеврсна уметничка варијанта народне пословице. Према
неким особинама и времену када су настале, пословице се називају и афоризми, сентенције, максиме, гноме или крилатице. „При том неки теоретичари
праве одређене разлике међу тим називима, а други их сматрају различитим
именима за исту књижевну врсту“ (Солар 2001: 214). У свом устаљеном облику афоризам се састоји од сажете невезане реченице, а може се јавити и у облику строфе од два или четири стиха. „Садржајно је збијен и мисаоно густ, а
доноси неку општеважећу, дубоку мисао, досетку, мудрост, правило или искуство“ (Речник књижевних термина 1986: 4). За разлику од пословице афоризам није толико израз општег искуства, док је од сентенце одвојен по својој
слободи и личном поентирању. Погодан је за изражавање важних животних
искустава, због тога се најчешће употребљава у сферама етике и морала.
У античким временима афоризам је права реткост, а суштински се могао
појавити тек после јачег продора субјективизма. Створен је и обликован у XVI
веку у Немачкој, Енглеској и Француској, а његов процват везан је за XVII и
XVIII век (Шпанија). Афоризам је касније постао омиљена самостална књижевна врста у Француској; у Немачкој поново доминира у време романтизма, а
код нас тек у новије време добија самостално значење.
За тумачење појма афоризам изузетно је значајан реферат Умберта Ека
саопштен на научном скупу о Оскару Вајлду, који је одржан на Универзитету
у Болоњи 2000. године. 1 У том тексту Еко подвлачи да нема ничега мање одредивог од афоризма. Овај грчки термин је током времена, поред „ствари одвојене на приношење на дар“ и „прилога“ добио и значење „дефиниције, изреке,
језгровите сентенције“ (Еко 2002: 62). Истакнути семиотичар поставља и питање каква је разлика између афоризма и максиме и пружа одговор: никаква
осим краткоће. Он подвлачи да постоје максиме које су уједно и афоризми
(нпр. „У мени је повише мисли које не бих умео да сажмем у речи, а захватио
1

Реферат је објављен у књизи У. Ека О књижевности, под називом „Вајлд – парадокс и
афоризам“.
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сам их из језика“), а постоје и максиме које су предугачке да би биле афоризми
(„Уметник нема етичких убеђења. Код уметника је етичко убеђење неопростиви стилски маниризам“). Алекс Фалкон дефинише афоризам као максиму за
коју није важна само краткоћа форме, него и духовност садржаја. По томе је он
следбеник савремене тенденције која предност даје бриљантности и елегантности афоризма, без обзира на то колико је овај прихватљив у погледу истинитости (према: Еко 2002: 63). Ако се прихвати ова тврдња, афоризам би онда био
нека максима чија је интенција да буде препозната као истина, али и да духовито делује. Тумачећи мисли О. Вајлда, Умберто Еко тврди да историја књижевности обилује афоризмима и да је афористичко умеће једноставно. У делу
аутора Слике Доријана Греја не треба тражити строго разликовање парадокса
(истинских), афоризама (самих по себи разумљивих) и оракотворивих афоризама (лажних или лишених било какве истинитости).
Да бисмо прокоментарисали уметничке вредности афоризама, анализираћемо збирку Мисли ужичког и српског модернисте Милоша Перовића. 2
Кратке и језгровите мисли којима се изражава неко животно правило или филозофска сентенција могу бити створене да „блистају засебно“ (Еков термин),
а Перовићеви афоризми су такви (нису расути по разним делима). Три типа
овог једноставног књижевног облика и разлика између афоризама и парадокса
неће нас посебно занимати; у првом плану биће чињеница да се добар афоризам може препознати по изворности, оштроумности и отворености.

УМЕТНИЧКЕ ВРЕДНОСТИ ПЕРОВИЋЕВИХ АФОРИЗАМА
Мисли су изашле у Београду 1934. године. Андрија Стојковић је у књизи
Развитак филозофије у Срба 1804–1944 на занимљив начин прокоментарисао
натуралистичке етике и афоризме М. Перовића. „Натурализам, утилитаризам и
слична схватања налазимо у овом периоду фрагментарно код многих наших
јавних радника. Тако је и Богдан Поповић у етици највише полагао на уздржљивост и лепо понашање по угледу на утилитаристичку етику, а сличне концепте заступају и други позитивистички оријентисани интелектуалци“ (Стојковић 1972: 341). Милош Перовић је, по Стојковићу, један од аутора код којих
налазимо развијене етичке ставове. Он је „позитиван дух Вунтове, Мојманове
и Штерингове школе“ (Стојковић 1972: 342). Већина критичара и проучавалаца Перовићевог дела коментарисала је његов песимизам. Стојковић сматра да
је песник и мислилац чезнуо за дубоким и широким видицима који су нам
остали доступни у његовим Песмама и постхумно штампаним Мислима. Као
увод у тумачење Перовићевих Мисли могу да послуже речи аутора Развитка
2

Милош Перовић (1874–1918) – објавио две збирке песама (Богдан Поповић је његову песму
Нашто мисао? уврстио у своју Антологију новије српске лирике), трагедију Карађорђе, једночинку Женомрзац, а постхумно му је изашла збирка афоризама под називом Мисли.
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филозофије у Срба 1804–1944: „Он стално пита и сумња у све свето и људско
[...], сагледава живот као бесмисао али га опет страсно воли, воли слободу, мучи га тајна смрти. Живот схвата као сталну борбу из које сви излазе као побеђени. Бог је крвник створен по човечијем обличју, свет бесциљан, мисао немоћна, све пролазно. Зато Перовић не слави рад и стваралаштво нити стоичку
етику трпљења [...] већ по хедонистичким узорима највећом животном вредношћу сматра чулна уживања. Али за њега ипак циљ живота није лична срећа већ
– доброта...“ (Стојковић 1972: 342).
Перовић је своје медитације сврстао у више тематских целина: О Богу, О
свету, О животу, О човеку, О жени, О рату, О друштву и мудрости, О мисли,
О срећи, О љубави, О страсти и резигнацији. У књизи која је објављена 1934.
године у Књижари „Ла Франс“ има три стотине мисли. Та импозантна бројка
сликовито говори о филозофским преокупацијама аутора.
Пишчев Нацрт за поговор пружа драгоцене информације. Мисли су настајале у тешким и мучним данима „када су очајање и бол притискивали моју
душу и када је по свету текла крв [...], када смо били заборавили Бога, када смо
били изгубили веру у човека [...] и када смо били заборавили смех“. Нацрт за
поговор посвећен је пишчевој деци. „Ја бих желео да из ових редова видите какав човек може да буде, и какав је у истину био, када сам ја живео...“ У Нацрту је и нека врста поруке: „Не морате веровати да су сви људи браћа, али мислите на то, да је сунце створено за све људе и не заклањајте га другима. Помислите да су вам ваши савременици ближи и сроднији него ваши дедови и
унуци [...]. Мене је сунце грејало кад је мржња човекова била већа него његова
љубав, и на заранцима живота жалим што сам се родио (подвукао Д. З.)“.
Подвучена реченица претвара се у кључ за дешифровање многих Перовићевих
афоризама (Зорић 1992: 34).
На почетним страницама су мисли о Богу, свету, животу и смрти. Пишчева схватања се разликују од сакралних; неке мисли су чак и негаторске: „Ја
сам дубоко уверен да ако има Бога – он је једна опака звер“. Свет је, поручује
писац, Божија творевина, али је с мало памети створен. У њему, таквом какав
јесте, много је туге, а свако злоупотребљавање природе осуђено је на пропаст
(она не заборавља увреду): „Земља је један велики крематоријум који столеће
претвара у пепео.“ У појединим мислима аутора занима однос вечног и тренутног. Човеку је дат само делић тренутка и бесмислен је покушај да игра улогу
„која ће имати значаја за сву бескрајну вечност“.
Перовић је и у рефлексивној лирици био преокупиран односом живота и
смрти (Зорић 1992: 35). Живот би, по Перовићу мислиоцу, био леп, али га човеков разум чини другачијим: „Живот је нека врста пута на коме до половине
посрћемо узбрдо, а од половине клецамо низбрдо“. На крају животне стазе налази се „уски гроб“ (мисао уочљива и у Ракићевој песми Долап). Живот и смрт
су стални пратиоци човекове судбине, отуда Перовић често размишља о смрти. Човек не може лако да се помири са сазнањем о неминовном нестајању:
„Смрт би нам уистину била доброчинство, када је не би били свесни“. Писац
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није нихилиста, а сазнање о крају не баца га у очај. Неке његове мисли говоре
да је узалудан и бесмислен сваки покушај да се продужи људско трајање: „Не
уврћи своју лампу живота да би што дуже горела: хоће да смрди“.
Пета и шеста тематска целина посвећене су човеку и жени. У анализи
овог дела Мисли требало би поћи од ауторове тврдње да је човек најсавршенија животиња: „Не оголићуј се потпуно ни пред најбољим пријатељем, јер ће
најзад открити човека у теби, а од ругобе и ружан окреће главу“. Људи су, судећи по Перовићевим мислима о човеку, себични, а карактерише их одсуство
питомости и човекољубља. Писац је био разочаран у људе, због тога је bestia
humana у његовим афоризмима ружна и огавна.
Иако се у пишчевим медитацијама каткад крије и мисао о жени спремној
на неверство, Перовић воли супротни пол. Он не може да схвати живот без жена па су и сузе проливене за њима слатке: „Ма како да су ми биле слатке сузе
које су жене за мном пролиле, још слађе су биле сузе које сам (ја) пролио за
њима“. Његова песничка дефиниција жене заслужује да се посебно издвоји:
„Жена је обла румена јабука што на топлом сунцу сазрела виси на грани и чека
берача“. У афоризмима о жени уочљиви су елементи чулне, страсне љубави и
зреле мисаоности. Тек у јединству те две компоненте постаје јасан Перовићев
однос према жени (Зорић 1992: 36).
Рат је неизбежна тема у Перовићевим размишљањима. Писац је ратне
страхоте осетио и на својим плећима: „Живео рат! То је најчешћи и најјачи усклик у историји човечанства. И малоумни, као што су људи, никад нису били
свесни тога да тај узвик значи исто што и: живела смрт!“ У овом делу књиге
пулсира лична нота. Учесник у више ратова морао је себи да постави питање
зашто постоји сукоб међу људима. После интензивног размишљања долази до
невероватног закључка да жудња за злочином често навлачи маску патриотизма. Између насиља вука и човека само је разлика у степену, „уколико је овај
други моћнији, утолико је његово насиље веће“. Писац је такође узнемирен сазнањем да људе чвршће веже заједничка мржња него међусобна љубав. Кривица за узалудно проливање крви лежи у човеку, отуда се у овом делу књиге преплићу афоризми о рату и човеку. Они су тако испреплетани да је тешко закључити где престају једни а где почињу други. У прилог ове тврдње иде 141. афоризам: „Људи би могли припитомити курјака, али би га својим понашањем
опет подивљали“. Специфичност овом кругу мисли и максима даје ненаметљив пишчев протест против мржње и деоба међу људима.
Поглавље О друштву и мудрости није тематски јединствено као претходни делови Мисли. У овим афоризмима (осма целина) синтетизовано је свеопште пишчево искуство. Перовић размишља о људима и њиховом прљавом
трагу, духовној аристократији и њеној јаловости (наслеђује само име славног
претка), а каткад је и на терену прозаичнијих тема (однос украдено – зарађено). Он уме да „завири“ у најтананије области људске душе (суза се не треба
стидети јер је њихов извор оно најплеменитије у нама). Чини се да 191. афоризам сликовито говори о неподударању тематике појединих мисли и наслова
157

Зорић, Д., Маглов, М.: Афоризми – појам, тумачење и уметничке вредности
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 16 • БР. 15 • ДЕЦЕМБАР 2013 • 153–160

поглавља: „Мени је увек жао кад падне први снег. Али замало па га људи погазе и по њему оставе траг својих прљавих стопала. Затим се разблати, и по прљавом глибу остају само бразде точкова и локве од коњских копита“. Перовићева мисао је и у овом случају згуснута и кристално јасна, али није у најтешњој вези са синтагмом која је исписана у наслову.
У циклусу о срећи аутор поставља питање да ли је човек најнесрећнији
од свих бића. Одговор би било могуће дати кад бисмо знали шта осећа орао
кад му сломе крило, голуб кад му преотму голубицу, лептир кад падне у мрежу
и слично. Перовићев приступ есенцијалним питањима лирски је обојен – у
многим афоризмима препознатљив је емотивник и филозоф истовремено: „О
како су ретке сузе радости! На цео слап суза жалости долази тек једна кап. А
колико је људи који ни ту једну кап нису пролили“. Као и у поезији, уметник
долази до сазнања да је у животу човека много више туге и жалости (Зорић
1992: 37). Ако неко, поручује стваралац, не може да управи мисао по својој вољи, онда је и то разлог за патњу. У појединим афоризмима до изражаја долази
пишчева животна филозофија: „Како мало треба за човечију срећу: здравље,
мало хлеба, скромност и једно срце. А како су ипак ретки срећни људи“.
Основна порука овог тематског циклуса могла би да се сведе на исказ: срећан
човек је у милости природе.
Перовићева размишљања о љубави почињу универзалним исказом да се
човек рађа у љубави. У пишчевом контексту реч љубав има уже и шире значење. Љубав у ширем смислу подразумева присност према свим људима – без
филантропије живот би био бесмислен. Љубав у ужем смислу представљала је
значајан чинилац у песниковом животу. Симпатије два бића супротног пола
знају да оставе дубоке трагове: „Била љубав срећна или несрећна, она је рана
која за собом оставља дубок ожиљак“. Перовићева уметничка слика света често је на граници између љубави и страсти, отуда је немогуће прокоментарисати његов однос према љубави, а да се не укључе и мисли о страсти: „Ко није
способан за велике страсти, није способан ни за велика дела“. Извесна нит сете
боји мисли о младости и страсти: „У младости нам живот изгледа као непресушно бескрајно море; сва сунца страсти не могу га исцрпсти. У старости пак,
као кап воде на длану, коју један сунчев зрак попије“. У завршним деловима
књиге страст је поистовећена са олујом – не можеш је зауставити док се не издува. Човек истанчаног духа и сензибилитета, какав је био Милош Перовић,
уме да направи разлику између младалачке и зреле љубави. У његовом контексту речи љубав и страст нису синонимни изрази.
Завршне странице књиге су у знаку пишчеве равнодушности: „Кад дођеш дотле да ти све на свету постане равнодушно, онда си завршио своје рачуне на земљи“. Реч резигнација налази се у наслову завршне целине, међутим
осећање помирености са судбином уочљиво је и у другим деловима Мисли (однос према животу и смрти, на пример).
Др Душан Недељковић сматра да се у тренутку кад писац размишља о
бекству из несносног живота „јавља Перовићево романтичарско, песимистич158
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ко епикурејство“. Аутори овог рада у таквим пишчевим тежњама виде и црте
модерне. Недељковић у појединим мислима уочава трагове филозофских наноса, „јер он ће са Аристипом величати љубав и страст као срећу живота док се
он младошћу пење до свог врхунца, а са Епикуром ће сматрати да је у резигнацији и потпуној равнодушности једини извор среће за живот који силази са врхунца ка смрти“ (Недељковић 1934: 24). После анализе афоризма: „И најгора
страст има на себи нечег великог“, писац Предговора Мислима долази до закључка да „није он у томе романтичарски иморалист, већ свесни, критички натуралист и материјалист“ (Недељковић 1934: 31).

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Афоризми Милоша Перовића су оригинални и представљају успела
уметничка остварења. Одговоре на бројна питања постављена у поезији (имају
ли ствараоци мисионарску улогу, да ли је свемир пројекција онога што се збива на земљи, има ли живот циљ и смисао, зашто су нестали идеали?) можемо
да добијемо тек после анализе овог сегмента његовог стваралаштва. Перовићеви афоризми су кратки, мисаоно прецизни и кондензовани, а у њима је наталожено болно искуство ратника и инвалида. Неке његове мисли су предугачке да
би били афоризми, отуда у Мислима има доста максима, чија је уметничка
вредност такође на завидном нивоу.
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АФОРИЗМЫ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ТОЛКОВАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕННОСТЬ
Резюме
В этой работе обсуждаются простые литературные формы, как вид языкового творчества, которые формируют и отражают определенные жизненные явления.
Авторы обращают особое внимание на афоризмы и подчеркивают, что в последних исследованиях этой простой формы используется несколько терминов: сентенция, максима, гном, крылатые выражения... В своих интерпретациях авторы не
рассматривают разницу между этими названиями, поскольку они всего лишь разные названия одного и того же литературного вида. Они приняли основное определение афоризма: сжатое содержание, мысленно плотный, а приносит некоторую
повсюду действующую, глубокую мысль, правило или опыт и интерпретировали
этапы развития этой простой формы. Чтобы прокомментировать художественную
ценность этого вида художественного варианта народных пословиц, они проанализировали сборник афоризмов Мысли ужицкого и сербского сторонника модерна
Милоша Перовича. Их интерпретация показала, что афоризмы Перовича успешные художественные достижения и представляют значительный сегмент его
творчества.
Ключевые слова: простые формы, афоризм, остроумие, компактность,
открытость, художественные ценности, Милош Перович, сборник афоризмов
Мысли, оригинальныедостижения.
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ДЕЦА У ПОЕТСКИМ ТЕКСТОВИМА *
Апстракт: Аутор овог рада залаже се за истицање дечје личности на
примерима књижевно-поетских текстова српских аутора: Д. Максимовић
(бајке), Д. Радовић (Приче за Гордану), Г. Олујић (бајке) и Д. Лукића (Приче). Кроз анализу текстова посебно место заузимаће дечја мисао о себи и
свету, хармонији и жељама. Разноврсност тема о којима наведени књижевници пишу, кроз компаративни приступ, отвориће могућности другачијег
виђења детета-јунака и детета-бића, као и њиховог односа према средини.
Лепота песничког текста и језика откриће се и кроз лепоту дечјег односа
према писцу као ствараоцу увек нових духовних светова.
Кључне речи: деца, поетски текстови, бајка, прича, песма, језик, писац.

УВОД
Мудрост одрастања одувек је привлачила људе, нарочито мудрост одрастања деце. Свако ко размишља о овом компликованом проблему, у тој мудрости види себе, и колико ко може, пројектује упамћене дечје светове и децу коју
посматра као и згоде и незгоде детињства. Настојање је да се, очима одраслог
човека, открију тајни пламенови који детињству детета осветљавају многе путеве кроз живот. Тим расветљењима теже да поједноставе одрастање, понајвише духовно. Стремљења ка приказивању особености детињих светова како би
се кроз ликове јунака откриле лепоте, али и страхови и боли, један је од основних мотива писаца за децу. Циљ је да се младом бићу открију духовни путеви
и тајне детињства, а одраслима – симболична опомена из које ће се назирати
брига одрастања и борба да се дечјом снагом истраје кроз игру и богаћење разума, као и нечујни вапај за животним смислом.

*

Рад је урађен у оквиру пројекта „Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција“ (179074), који се реализује у Центру
за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу, а финансира га Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
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ДЕЦА У БАЈКАМА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ НА ВЕЛИКОЈ
ПОЗОРНИЦИ ЖИВОТА
Десанка Максимовић у бајкама открива безброј животних тајни којима
буди немире душâ јунака откривајући светове, видљиве и невидљиве, и у њима
тајне истинског живљења. Тако, по речима песника Слободана Ракитића, „бајка упућује на реалност света који није само маштарија о неком могућем животу – већ је израз и сенка света који јесте и који нас окружује“ (преузето из Настава II, С. Смиљковић, 50).
Бајка коју негује Десанка Максимовић носи филозофско-хуманистичку
димензију у којој се огледа смисао живота, постојања и трајања. Једна од таквих бајки је Прстен на морском дну у којој је почетак сасвим реалистичан:
девојчица се играла на обали и у моменту када је хтела да захвати воде, обалски талас јој скида прстен са руке, драгоцени поклон мајке која више није у
животу. Од плача девојчице и молбе таласу да јој га врати, песникиња смишља
читаву причу о загонетним морским дубинама и живом свету који се маштом
може дочарати. Помоћ која је стигла од морског јежа – посредника између света животиња и главне јунакиње указује на узајамност живота. Плени сазнање
да, наизглед мирно и беживотно морско дно, награђује доброту срца и жељу да
се успомена на драго биће сачува.
Жеље у бајкама Десанке Максимовић су специфичне јер у њима деца
траже да им бака донесе гомилу играчака о којима су ноћима и данима сањала,
да на тавану у полумраку проналазе старе ствари и пожутеле листове књига, да
ослушкују загонетне откуцаје отворених зидних сатова и посматрају живот
безбројних точкића, да сретну цара играчака и посете његову домовину. Жеље
су непресушне и увек нове. Изазване су причом о свету који увек нешто крије,
али и помаже да се, макар у сну, осете све његове чаролије и чуда и светлости
које до њих стижу. Те светлости које се не сагледавају само очима, већ и срцем, путокази су који разбуктавају машту деце и воде их до тајни о животном
трајању коју само патуљак беле браде зна и казује девојчици – чобаници. Тајна
је јединствена у својој мудрости: „У песми извора патуљак чу необичне звуке
који се јављају само једном у сто година, у часу када извор постаје животворан, кад његова вода може да подмлади за читав људски век онога ко је се напије“ (Максимовић 1967: 132).
Радости деце јунака бајки Д. Максимовић исказује мелодијама птичјег
цвркута, жуборењем шумских потока, гласовима и покретима бубица и лептирића, шуморењем природе. Свеживотна енергија искоришћена је да саопшти
мисли света човека, најчешће мисли, туге, и радости деце, и деце јунака бајки.
Тако чобанче дозива лабуда који је посредник између света реалности и воденог света, ветрови дозивају весника пролећа, бубамара децу која весело трче
по ливадама и баштама. Светлолики месец води људе небеским степеницама и
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показује све тајне обећавајући да ће од најразличитијих шара изаткати слике и
сенке које ће узбуђивати дечју машту.
Кроз речи бајке говоре одрасли и деца, радују се, пате, боре, играју се.
Али „игра није игра ако се њоме не остварује радост срца“ – поручује Д.
Максимовић, док Бранко В. Радичевић истиче: „Ако си вештак и знаш тајне,
ако си однекуд научио да скидаш чини, да бајеш, гаташ, да лечиш и предсказујеш, никад не реци то што знаш старијем од себе“ (Радичевић, 5). На тај начин остварују се и психофизичке структуре јунака деце, не само у бајкама Д.
Максимовић.

РАДОВИЋЕВО ДЕТЕ НЕ МОРА НИШТА – МОЖЕ САМО ОНО
ШТО ХОЋЕ
Песник Душан Радовић сагледава дете коме се обраћа, о коме и за које
пише из једног новог угла, откривајући притом дечју психологију и мисаоност.
Он хвали и уздиже личност детета, подстиче његов дух, зове га у велику радионицу маште. Дечје видљиво или невидљиво „ја“ опседа и посматра песника,
разговара са њим, мисли. Зато он не саветује и не држи предавања већ понире
у душу детета, открива жеље, страхове, смехове, враголије из којих извлачи
речи којима на посебан начин прилази младом реципијенту или јунаку приче и
песме. Допушта да дете изабере оно што га чини срећним и задовољним, тако
да Радовићево дете не мора ништа, може само оно што хоће.
Циклус прича под називом Причам ти причу представља један наративно-лирски низ у коме су главни јунаци деца, животиње или предмети. Ништа у
тим причама није непознато деци, па ни Радовићева игра речи и кованица.
Необичним детаљима песник омогућава детету да сагледа и свет око себе,
створи слику тога света у коме се радња приче догађа. Није допуштао да му се
теме наметну. Он је трагао за њима. Зато је почетак већине прича бајковит. У
свакој је одређено место збивања радње. Мисли у њима теку природно, неке су
наизглед бесмислене, али дете неосетно схвата њихова значења уз помоћ звукова, узвика, питања, дијалога, изненадних преокрета, наивних објашњења ситуација. Песник причама оживљава и подстиче дечји дух. Он му само покаже
пут приче, дете креће њеним током. Тако се остварује песникова жеља да се
духовна и физичка енергија деце, као и немир одрастања искажу у свакодневним и једноставним ситуацијама. Игра речи и игра појмова у Радовићевом
причању изазива смех. Дете не воли понављања, препричавања, увек тежи новом и интересантном. Прети опасност да увек иста прича са већ сазнатим током и крајем досади. Детету треба духовне хране како би пробистрило свој ум
и обогатило језик. За њега обрнути ред речи представља велику маштаоницу у
којој свакој ствари, појави и догађају одређује право место. У дисхармонији
проналази ред на који га одрасли присиљавају. Разноврсност мотива у прича-
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ма, ликови и догађаји су део њиховог психичког и реалног света, откривају и
природу која слуша, али и која пише.
У животу је сан стварност. У сновима се догађају свакојака чудеса. Радовић, осим што измишља чуднозвучна имена јунака снова, омогућава деци да
своје дневне догађаје обогате и продужавају у сновима. Прича за Горданин сан
права је бајка и по току и по редоследу причања догађаја, с тим што у причи
нема ширине. Чита се између редова, богати искуство и учи светским догодовштинама. Оквир сна отвара причу, прича се претаче у бајку, бајка у драму, а
све то представља песму у прози о необичном сну девојчице. Радовић омогућава деци и младим читаоцима да се за трен пренесу у светове маште, концентришу до максимума како би разумели постављени проблем у причи.
Песник склапа приче о деловима тела и односу деце према њима. Дозом
хумора и ироније, кроз маштање и причање, деца неистину схватају као истину. У причи Зашто деца чачкају нос Радовић ствара чудесну слику. Осим што
измишља догађаје, ниже необичне кованице и именује далеке пределе и земље
у којима деца чачкају нос, подстиче децу на мисао својим сугестивним причањем и необичним реченичним склоповима. И онда када је њихова мисао достигла врхунац, настаје нагли заокрет, вратоломно враћање стварности и блага
опомена, уколико је деца разумеју и прихвате.
Играчке немају ону моћ о којој знају одрасли. Деци се забрањују интересантни предмети, а желе их као играчке. Она режу речима, али желе и маказама, јер се њиме могу правити нове и необичне играчке. Ту је и најлепша играчка чекић, за њом и шибице. Најдраматичнија је игра са малим прстом који има
своје име – Ђура. Он је свуда присутан и у фиоци, и у рерни, игла га избоде па
је несрећан што је нејак и што га гурају свуда да му нанесу бол, а када треба да
уследи награда, Ђура се и не помиње. Кроз причу о малом прсту проговорио је
бунтовни дечак схвативши неправду и неразумевање одраслих. To је и песникова борба против деградације дечје личности. Дете не допушта да се слобода
његове личности у развоју спутава.
У причи се преплићу игре речи и мисли, то су игре свакодневице, игре
дечјег живота, жеља да се дете речју очовечи. Књижевникова игра речи, изненадни заокрети у дечјем излагању и понашању, разликују се од говора старијих. Има се утисак да су то два различита света духа и говора. И различита су.
Дете је у свом свету који саопштава игром, мислећи да је то најисправнији начин комуникације. Одрасли, мислећи да је њихово искуство и знање, ту је да
опомене, научи и упути.
Радовићево дете је самосвојно, уме да се снађе и реши проблем независно од тога што меша килограме и сате, године и мере за дужину. Мисли својски као у Причи о девојчицама. Почетак је бајковит, низање детаља омогућава
развој радње. Радовић уме да прекине низ изненадним питањем и констатацијом: како то може да се деси – четири девојчице, a три мачке. Хумористично
ироничним тоном опомиње:
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„To је свега четири девојчице и три мачке. Једна мачка недостаје!
Koja мачка недостаје?
Све мачке које постоје, оне већ постоје.
He може ниједна мачка да недостаје.“
У дечјим световима има много занимљивости и у сновима, у причама,
свакодневици. Највише у причама, а нарочито у Причи о краљу Пуши. Све је у
његовом краљевству мало: море, у мору живе мале рибе, расту мале алге, лађе
су мале, па према томе и људи. Таквим краљевством влада краљ Пуша, песник
позива децу да га виде, он је још жив и мисли необичну мисао. To је дечја мисао, пуна маште и снова: шта би било када би принцеза мала као зрно бисера
непрекидно плакала зато што се неће никада удати.
Деца воле животиње, зато Радовић прича о њиховом необичном животу.
Од свакодневице прави приче, од њихових делова тела, такође. Тако репови
мајмуна личе на праве правцате кишобране разних боја. Измишљена прича о
мајмунима који увек привлаче дечју пажњу до краја прераста у стварну: висећи на грани наглавачке, мајмуни се смеју. Тај њихов смех је многострук: буди
радозналост, опомиње, учи и деца схватају да песник није ништа ново о мајмунима рекао. само је дао слику њиховог живота.
Тако је и са китом који је у Радовићевој причи постао домаћа животиња.
Писац најпре ствара атмосферу страха која гласи: кит је појео све животиње у
мору, па је почео да једе и људе. Његово тело, прича писац, постало је право
насеље у коме су живели људи. Настала је тескоба. Људи су се досетили: сами
су почели да припремају храну. Организовали су живот у стомаку кита. Радовићево сугестивно причање умало да постане стварност да он у поенти све то
не поремети констатацијом да је такав кит на глави имао велики водоскок из
којег је шикљао млаз слане воде и просипао се на његове мале очи од којег су
оне биле црвене.
Док је кит толио глад гутајући све што је живо, незахвални миш је изгрицкао своју кућу од сира. Заборавио је на сигурну кућицу у старој ципели,
лепо му је било у рупи од сира. Ништа није радио, само је јео, спавао и био
срећан. Појевши кућицу, наишао је на мачку која је скочила да га поједе. Настрадао би да се није вратио старој ципели. Свакодневица изазива смех код деце. Недоречено највише, па ко може нека поверује.
У другој причи Крокодил Радовић слика породицу крокодила, а највећу пажњу поклања најмлађем сину који је био непослушан и неваљао. Као у
правим бајкама, отац и мајка су га одвели у шуму да га неко поједе. Сцене
хумора наступају из гротескних ситуација када се дете крокодил обраћа мишу да га поједе. Свестан је казне, ојађен и ожалошћен што га родитељи не
разумеју. Ни змија не жели да га поједе, једино је мрав пристао. Фантастична
је димензија контраста, опозиција слаб–јак ни у једном моменту не збуњује
ни јунака, ни децу. Мрав га је појео и он је отишао кући. Чисто дечјом игром
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речи песник разрешава драму, а крокодил је срећан што ће бити добар и што
га нико више неће појести.
Из овог циклуса сазнајемо да Радовић има специфичан приступ детету, па
самим тим и поетским текстовима које ствара. Све је у причама, наизглед,
озбиљно, стварно, страшно, чудно, смешно, тужно и весело. Пред зачуђеном децом писац се не смеје, сасвим озбиљно наставља маштање у песми и причи како
би се играма свога духа и речи, сугестивним прилазом, дозом пародије и ироније, различитим асоцијацијама забавио, дивио догађајима и световима снова и реалности. Певајући-пишући, Радовић ни једног момента не излази из естетске
функције, без обзира на свој однос према књижевном стварању за децу. Полазио
је од сазнања да је дух сваке речи којом је створио игру, хумор, фантастику шири од саме употребљене речи. Зато је Радовић радо читан песник.

ЧИТАВУ НОЋ ДЕЧАК ЈЕ ДРЖАО СЕДЕФНУ РУЖУ НА УХУ
Јунаци, одрасли и деца, у бајкама Гроздане Олујић путују за неоствареним жељама и сазнају да је живот сложенији уколико покушавамо да више и
дубље откријемо његове тајне. Ништа у приповедању Гроздане Олујић није
немогуће, ништа није нељудско. To стремљење врхунском доживљају и сазнању, стремљење је савременог детета и човека, тежња је да се скучени простори
превазиђу, а границе мећу њима избришу. Зато животиње разумеју језик ветра,
дрво оживљава духом хендикепираног дечака, Златокоса страда због своје охолости, Златопрста се награђује због своје умешности и оданости јер везе срцем
и душом, врабац дарује митолошку биљку расковник девојчици да јој испуни
снове о ширини и лепоти света. Звоно опомиње зле и пакосне, дечак не жели
да убере месечев цвет јер ћe му нанети бол, цврчци својом песмом савлађују
препреке и неправде, из црвених макова рађа се дете као симбол жарке жеље
за породом. Необични мотиви који су испод пера књижевнице у виду поетичних слика оживели, обогатили су душу детета и одраслог читаоца. За разлику
од Д. Максимовић и Б. Ћопића, који су своју бајку темељили на дечјем доживљају природе, Г. Олујић то чини на доживљају града.
Бајке Гроздане Олујић полазе од класичних узора, али их она осавремењује и у њих уноси проблеме савременог детета: описује самоћу, тугу, чежњу
за породичним домом, за дружење са вршњацима. И када говори о камичку који није хтео да буде оно што је, или о самотној шкољки – увек има на уму човекову судбину. У њеној причи се на занимљив начин преплићу фантастика и
реалност, смех и туга. Бајке говоре о страху пред могућим уништењем човекове околине, али наглашавају премоћ добра над злом. У свим тим бајкама доброта је скривена у дечјем срцу. Због тога сви јунаци носе у себи људску особину, али и жудњу за потврђивањем међу људима.
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Збирка бајки под називом Седефна Ружа својим симболичним насловом
и поетским порукама омогућава једно више сазнање о свету и човеку. Захваљујући способности „преношења архаичних симбола бајке на теме и мотиве,
доживљај и детаљ из савременог живота деце и људи“ (Јекнић 1994: 113), преплитање сна и јаве, реалности и фантазије, смеха и ироније, згода и незгода –
живот се својим дубљим истинама представља деци. Тај живот, судбине и
страхови који су настањени у срцу човека, чежње, стрепње, наде упућују читаоце у размишљање о бајкама, о реалности којом су ове прожете. Списатељица
осваја симболику слика, разуме чежње деце савременог света, стрепње бића
које је уплашено пред загонетком затварања, путовања кроз зачаране и замишљене пределе. Ниједног момента не посустаје пред сазнањем да те, баш те
дубље истине рађају нове животне токове који стреме небеској реци, сребрној
звезди, источном ветру, галебовој стени, месечевом цвету, звону које својом
звоњавом доминира и опомиње, опомиње неким унутрашњим звоном да се не
сме ниједног момента заборавити све оно што је настало као резултат најтананијих преживљавања, што представља флуид који тече, који у својој матици носи пену али и зрнца љубави, наталожене белутке и облутке који имају своје животе. Велика алегорија света избија из, наизглед, једноставних и поетичких прича. To и нису приче у правом смислу речи, то су животне бајке које покушавамо
да осветлимо почев од Звона које је опомињало до Црвених макова (Олујић 1981:
43) као резултат најискреније људске чежње за природом и срећом.
Магија звука опчињава човеково срце и мисао дуго, дуго одјекује у нама, у нашем срцу не само као акустика, не само као опомена да се нешто дешава, већ са дубљим значењем. Многа звоњава срца симболизује немире нарушене хармоније, прекорачене границе људскости. Звоно јеца у срцу човека који је
људима желео добро, који их је упућивао правим путевима ка циљу. Говора
као израза жеља и мисли нема, али поступци, кретње, дружење са птицама,
предметима – све то доприноси расветљавању богатог психичког света човека
који речима није могао да искаже себе. Дубоки бол због тога што се нарушава
животни поредак код старца добија димензију драме. Дете које се јавља као
спасилац света од зла, које својом невином дечјом душом успева да схвати све
оно што су одрасли знали, а нису умели – то дете симбол је живота и животности. Тихи живот, без спољашњих манифестација животних токова, сав окренут
човеку, његовој хуманости коју треба сачувати, служба свету даривана љубављу, тихи одлазак из живота, греје душу читаоцима, омогућава им да се у појединим тренуцима поистовете са јунаком, да зајецају за њим онако како са старчевом душом јеца бакарно звоно. Бајка је филозофски трактат о жељи да човек
разуме човека, о немирима, о симболици покрета.
Немир срца и душе може допрети чак и до Месечевог цвета који лечи
самоће, који оздрављује на тај начин што детету показује пут до детињства –
извора cpeћe. Куле које симболизују изолованост од света деце, детињих путева, не спутавају дечака да у машти досегне далеке просторе, дохвати месец и
његов цвет. Цвет као симбол набујале биљне енергије, као продукт биљног сока, симбол је лепоте која није само спољашња.
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Пажња којом прати дечака и остварење његовог сна да разуме говор
природе, осети њен дах, звукове и тајне, изузетна је и непоновљива. Cpeћa коју
открива – јединствена је. Она је извор који му показује путеве, који тече током
занимљивим детету, она је једно сазнање више да измаштани предели и јунаци
обогаћују дух детета, оплемењују његову мисао. To је жеља да се буде човек и
психички и физички. Задовољство после учињеног напора је очигледно: „Нежан и сребрн Месечев Цвет као џиновски љиљан пред њим право у небо расте,
а стабљика му љеска и трепери. Да пружи руку откинуо би је, порастао и као
лепотан светом ишао. Али како да пружи руку кад зна какав ће бол нанети
Цвету? Како да убије Месечев цвет?“ (Олујић 1981: 28).
Чежња за нечим што представља смисао, што омогућава дубље поимање
света на јединствен начин остварује се у бајци Седефна ружа (Олујић 1981: 7).
Персонифицирана шкољка седефна ружа размишља о животу у горњем свету и
његовим лепотама и тајнама. Дијалог са биљкама и животињама са морског
дна представља искрену жељу шкољке да креће некуд. Мисао је била толико
јака, да ју је једног дана талас одвојио са дна и покренуо у висину. Привлачила
ју је прича рибице о лепоти живота у горњем свету, о тајнама ветра, сунца,
цвећа: „Седефној ружи тако се откри да постоји цвеће које зову ружама: цвеће
бело и жуто, љубичасто и црвено. Сада тек није могла да чека. Зашто да чека?
Докле? У нестрпљењу да што пре крене у чуда горњег света, Седефној ружи
постаде мрзак свет морског дна. Одвратним јој се учини чак и слатки шум мора. Шта су таласи према ветру? Шта шум мора према песми трава и птица?
Као нож пролазила је чежња срцем Седефне руже. Оштар и дуготрајан је био
бол. Неко други би му, можда, и подлегао. Седефна ружа се скупи и заплака у
себи. Затим осети како туга као плима, плави читаво њено биће и згушњава се
у блиставу, чврсту кап. Није се више мицала. Није отварала уста. Са чежњом
расло је у њој зрно бисера“ (Олујић 1981: 9–10).
Најдубља и најискренија осећања рађају највреднија остварења. Само са
својом чежњом и стрепњом живела је Седефна ружа и уколико су осећања била јача, утолико је зрно крупњало и расло, љескало се и зрачило. To чудо које
се створило било је само плод седефне шкољке, она није желела ни са ким да
га дели. Гордост због тајне лепоте коју крије у себи чинила је зрно бисера још
бљештавијим и раскошнијим. Све најлепше што природа може да створи –
створила је и сачувала седефна шкољка. Истина мора изаћи на светлост дана,
немири се некако морају испољити. Нечиста груба рука извадила је шкољку из
воде, распорила трбух и зрно бисера. Празна љуштура шкољке, осиромашена
је за једно велико богатство. Прислоњена на ухо човека, говорила је своју тужну исповест о шумовима морских таласа и животу под морем. Поетична је
завршна слика којом Гроздана Олујић представља дечака који је једино могао
да разуме чежњу шкољке и да себе поистовети са њом. Могуће је изједначити
судбину затворене деце савременог света са судбином шкољке и бисера као
највеће драгоцености. „Читаву ноћ дечак је држао Седефну ружу прислоњену
на уво. Читаву ноћ лутала је небом бисерна кугла Месеца. Дечаку се чинило да
у шуму шкољке слуша шум мора. Седефна ружа је веровала да то небом лута
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отета тајна. Више, све више, пео се Месец. Нежно, све нежније шумела је
шкољка. А ујутро, сунце провири кроз прозор и виде како, наслоњени једно на
друго спавају дечак и шкољка. Иза склопљених очију пловио им је сјај бисерног зрна“ (Олујић 1981: 12–13).
Чежњама нема краја, као ни машти којом се оне остварују. Тек рођена
река чезне да постане небеска река. Седефна шкољка у бајци Седефна ружа
жели живот у тзв. горњем свету, река је на самом свом извору пожелела да постане небеска, да промени ток, свет да се уздигне, узлети и досегне висине и
даљине. Бујна и поетична машта списатељице ствара симболичну слику: после
кише, олује, непогоде, речни ток се преселио у небо у виду прекрасне дуге:
„Преко читавог неба, сва блистава, као шарени лук, путовала је мала река. Један крај луке дотицао је врх планине, други је нежно зарањао у море, али она
сама није припадала ни планини, ни мору. Била је небеска река. Називали су је
дуга“ (Олујић 1981: 76).
Предмети и појаве оживљавају, реке мењају своје токове, a птице и ситне животиње из царства бубица, уз помоћ списатељице, откривају своје одбране од нереда у свету, своје тајне које их у животу одржавају. Мали певачисвирци-цврчци својом бескрајном песмом која се праволинијски пружа и нестаје када се животна опасност појави, мелодијом оживљавају природу и нагоне човека да се позамисли над свим тим звуцима који живот значе. Наједном
све говори и разуме језик, све зрачи и буја, показује да у животу нема стајања:
„Тако су рибари знали да их мали свирачи нису напустили. Нарочито у лето,
када су звезде ниске а таласи од сребра, њихова песма је чујна: сву ноћ путује
гранама бора и успављује траве и таласе.
Песма је дар цврчка рибарима и таласима који су својим шумом допуњавали мале свираче, али дар који врабац спрема уснулој и болесној девојчици,
јединствен је и загонетан. To је дар којим би се излечиле све болести, одагнале
све бриге, заборавиле многе туге. Врабац – симбол хитрине, животности, животне лепоте дарује семенку расковника девојчици која је у дубоком сну. Каже: „Устани и посади семенку расковника, а онда чекај док из ње не израсте
плод. Кад се распрсне, прогутај његову коштицу, али га пре тога не дотичи и
ником ништа не причај“ (Олујић 1981: 124).
Главна јунакиња која је дуго била прикована за постељу, у сну сазнаје да
ће је расковник – биљка о којој је читала – једино подићи из кревета и понети
здраву у свет. Брига девојчице и туга што се живот сурово поиграо с њом спојена је са сном о проналаску биљке здравља, cpeће и лепоте. У овој бајци то је
биљка расковник о којој су многи писци писали, песници певали и сневали –
митолошка биљка. Та семенка рађа цвет који је пун животног сока, ваздушне
струје. Он је девојчици вратио животност и улио весеље. Списатељица на изванредан начин слика динамичност девојчице и радује се њеним радовањима,
радује се птицама, биљкама, бубицама, светлости. Та светлост природе и њен
дух отворили су широм очи девојчици која је истог момента заборавила на болести и мрак око себе.
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Оквир сна послужио је Гроздани Олујић да изатка поетичну жељу девојчице о животу пуном радости. Девојчица се буди, a у руци јој светлуцаво семење
биљке. Једну семенчицу даје мајци, а остале дели по свету болесним и невољнима: „И девојчица је ишла преко брда и долина, преко ледењака и пустињака, постајући свакога дана све већа и све лепша, све док из Земље Плавих Ветрова не
стиже глас о врапцу који се претворио у младића и пошао да тражи лепотицу која му је некада давно превила сломљено крило“ (Олујић 1991: 124).
Поетичан је caн жене Татаге која говором није могла да саопшти своје
дубоке туге. Она из шумских пањева ноћу, сама, прави најразличитије лутке са
изразима лица деце која у њеној машти оживљавају. У овој бајци није представљена само жеља усамљене жене, ту је синтетизована жеља човека да у друштву драгих пријатеља заборави тегобе и ругобе живота. Живот у духовној чаури ојађене жене није живот. Љубављу и даром који се не могу сакрити, духом
и мишљу која се само речима не може исказати, Татага жели да своју људску
чауру отвори и некоме покаже. To треба да буду само невине дечје душе. Када
старији покушају да силом виде дрвене лутке, деца нестају према небу и претварају се у саме сјајне звезде.
Бескрајни су узлети маште књижевнице Гроздане Олујић, a начини оживљавања предмета и награда које главни јунаци добијају оригинални су. Таква је
бајка Златни тањир. Почетак је сасвим реалистичан: становници једнога села
баве се различитим занатима и од њих живе. У једној од кућа живи несрећни дечак без десне руке. Увређен је због тога што га старешина села шаље у просјаке.
Дух побеђује очај, мисао и разум јачају машту и жељу дечака: при обради дрвета чује глас који моли да га ослободе. Пред њим је патуљак који му саветује:
„Кад узмеш први комад дрвета, издељи из њега тањир и остави га овде да преноћи за време пуног месеца. А онда доћи по њега!“ (Олујић 1991: 60).
Оживљавање и говор дрвета стар је мотив. To дрво којем се удахњује
љубав и мисао, проговора, саветује, моли, поприма особине живог света. Оно
говори и саветује, опомиње и разуме ојађено биће. У овој бајци помаже дечаку
да изреже тањир са најфинијим шарама, и он ће се претворити у златни: „Такав
облик и такве шаре ни дечаков отац није знао да смисли, мада је био један од
најбољих резбара у селу. Нежни листови по ивици тањира подсећали су на папрат, на чипку, на треперење месечине, a у средини је блистало нешто налик
на осмех. Чији? Није знала“ (Олујић 1991: 65).
Изненадни преокрет у животу људи води нечему узвишеном, води врхунским циљевима којима ће осмислити духовне празнине и просторе. Дечак
одлази у свет, а понекад га људи виђају како резбарењем удахњује живот биљкама и животињама. Краси светове којима ће се лепота кретати и оплемењивати душе – бескрајне изворе нових мисли.
Метаморфоза је значајан елемент који Гроздана Олујић користи у своме
стварању. Вешта у техници стварања слика и преплитања, реалности, сна, фан-
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тазије, списатељица ниједног момента не доводи читаоца у сумњу да ли је све
то могуће. Метаморфоза чини симболичну основу бајке Гроздане Олујић.
Поставља много питања: куда ти оживљени ликови иду са жељама, крећу ли се мећу нама, живе ли под звездама и месецом, обасјавају ли их њихове
светлости. Исто тако пита је ли могуће да је девојчица Златопрста, из златног
језера својих очију и вештим прстима, могла да свакојаким шарама веза, поклони део свог богатог света, света душе. Гроздана Олујић каже да је она то
умела, да је то зрак душе који се простирао својим сјајем и својом добротом од
срца оних који су знали да је схвате и разумеју. Нађена у мочвари, малена и
крастава, девојчица није обећавала много. Старица која ју је узела, из сјаја њених очију открила је нека дубља значења, значења душе.
Као што у многим бајкама писаца бива, и овде је миран живот пореметила похлепа владарки да имају чудесне везове на својим хаљинама. Из сјаја очију који је подсећао на зраке залазећег сунца, крила лептира и цвет драгољуба, и
вештих прстију шарале су се хаљине посуте златастим прахом. Туга што је
одвојена од полумајке и ропства у кули, са свилом и везом рађала је нове и нове мисли, све док није угледала лепог сликара који је правио нацрте за вез. Она
се заљубила у њега, и никад тананији није био њен вез, никада нису настали
лепши нацрти испод кичице сликара. Тајна љубави исказивана је погледом,
осмехом, кичицом, везом.
Присилни растанак родио је још лепше слике и везове. Сузе због туге и
љубави претварале су се у саме бисере. Силина љубави и жеља да се састану
симболисана је у рађању блиставе младе звезде: „Од те ноћи лице јој је постало још прозрачније, још нежније, као што је прозрачан и нежан био њен вез.
Тим везом она је ишчезлом младићу говорила све што речима није могла да
каже. Блистала су на свили језера каква младић и девојка заједно никада нису
видели, црвенио се кров куће у коју никада нису ушли, трчало стазом дете које
никада нису успели да имају, смејало се двоје младих као што се њих двоје никад нису смејали, а преко свега вејао је нежни златокоси прах... А када је једне
вечери стражар ушао у кулу да унесе нову свилу, везиљина соба била је празна. Само је у струји ваздуха, који је долазио кроз отворен прозор, треперила
орошена паукова мрежа, a преко целог неба сјао златни траг водећи према
крупној, усамљеној звезди на западној страни неба.
У рано лето и јесен, када су ноћи прозрачне и пуне звезда, тај златни
траг постаје нарочито видан. Стишавајући глас, становници Земље Сребрних
Бреза тада шапућу да то Златопрста по небу још и сада везе, путујући да нађе
своју љубав“ (Олујић 1970: 72).
Не зна се да ли је Златопрста својим везом пронашла младића, али сазнаје се да и огледало, маслачак, белутак, црвени макови имају своје бајке о себи.
Гроздана Олујић густом бајковитом мрежом хвата њихове летове, зауставља
судбине, али привидно, a онда, као и друга жива и нежива бића – шаље звездама. Шаље их са још једном својом чежњом да се тамо далеко, у висини роди
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још која мисао о свету и његовим загонеткама. Жели да трагови о свим тим постојањима заувек остану и заблесну умове оних који стреме висини, заблесну
ум, срце и мисао деце – читалаца.

ДЕВОЈЧИЦА ЈАСНА У ОГЛЕДАЛУ ДРАГАНА ЛУКИЋА
Приче које одрасле враћају детињству, свету истинске дечје лепоте, доброте и маште, у центар духовног огледала смештају девојчицу Јасну. Њен зов
да крену у свакодневну шетњу и у шетњу кроз машту, представља оквир из којег песник и сама деца могу да изађу и пронађу путеве на којима доживљавају
авантуре. Необична природа песника настоји да своје наративно-лирске нити
одржи и задржи, оснажи оригиналним приступом дечјем свету.
Лутке, симболи маште и неограничености снова, највише живе у детету,
оне су плод њихових немира и снова, жеља и истина. Са њима дете – Јасна,
живи, радује се, тугује, стреми и стрепи. Она је боји, облачи, оживљава, са
њом тугује и разазнаје даљине и висине. Напоредо са имагинарним разговором
са лутком, девојчица упућује прекор одраслима да не разумеју говор игре.
Драган Лукић слави смех као извор живота и радости, као ново надахнуће старијим, искрама које се развијају из деце, играма речи којима се дочарава
однос према свету виђен очима и разумом деце. Увек је то ново у постојећој
стварности и искрсава кроз игру и хумор, нарочито је то очигледно у ситуацијама свакодневице: одласком код лекара, кројачице, при сусрету са учитељицом, на луткином рођендану. Постојећа стварност заоденута је Јаснином оригиналном игром маште. То су тренуци уз које се одраста и учи. Ни у једном
моменту писац не прекида игру већ је води, племени дијалогом пуним поштовања, богати новим садржајима. И сâм учесник у игри и причи, Драган Лукић
краткоћом израза, мимиком, гестикулацијом и бржим преображајима, од животног материјала ствара неиспричиву причу. Из привидног нереда и обрнутог
реда ствари, писац уводи дете у авантуре из којих излази са сазнањем више о
одраслима. Тако Јасна „учи“ учитељицу поштовању индивидуалних способности, родитеље стрпљењу, како би постала самостална и свесна себе.
Кратке приче о главној јунакињи Јасни, по свему модерне, актуелне, са
пуно симбола које деца при читању откривају, осветљавају дечју душу и крепе
мисао. Љубави многе са којима живе, говоре безбројем унутрашњих гласова.
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ЗАКЉУЧАК
Сложена природа деце, у својим настојањима да себе оплемене – користи креативне снаге како би се дошло до истине коју желе да открију. Њихова
мисао у тим настојањима у наведеним литерарним творевинама често води сазнању да су срећа и истина изван живота. Из тих разлога дечаци граде чамчиће
од хартије, шаљу их у реку са поруком да свој деци света бистротечни извори
донесу срећу. Имагинарни бродови којима дечаци у бајкама стижу до космичких висина, симбол су узлета дечјег духа, а мердевине које желе да саграде дечаци у бајкама Г. Олујић и С. Раичковића да би достигли капије неба, месеца и
месечевог света, врхунац су њихове разигране маште. На тај начин деца-јунаци у бајкама и причама савремених српских аутора поступцима и својим сликама света, створеним у сну или на јави, богате душу оних који читају и разумеју литерарни свет у коме деца носе главне улоге.
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CHILDREN IN POETIC TEXTS
Summary
The author of this paper is committed to highlighting examples of children's personalities in literary and poetic texts of Serbian authors: D . Maksimovic (fairy tales), D.
Radovic (Stories for Gordana), G . Olujić (fairy tales), and D. Lukic (Stories). In the
analysis of texts, a special place will be occupied by the children`s opinion about themselves and the world, harmony and desires. The diversity of topics that the above-mentioned writers, using the comparative approach, write about, opens possibilities for a different vision of the child-hero and the child-being as well as of their relationship to the environment. The beauty of the poetic text and language will be discovered through the beauty of the child's relationship to the writer as a creator of always new spiritual worlds.
Keywords: children, poetic texts, fairy tales, stories, poems, language, writer.
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МИТ КАО ЛИТЕРАРНИ ФЕНОМЕН У
СИМБОЛИЧНОЈ И АРХЕТИПСКОЈ ФУНКЦИЈИ
Апстракт: Феноменолошка метода проучавања књижевности заснована је на идеји феноменолошке редукције, која резултира литерарним феноменом, очитованим у слојевитој структури уметничког дела.
Феноменолошком редукцијом се долази до литерарног феномена мита,
који се транспонује у елементе естетичког предмета. Ова универзалија је
очитована у свим епохама и жанровима, потврђујући Јунгову идеју о надлично несвесном, које је увек део интенције аутора.
Симболична и архетипска функција су примарне у анализи естетичког
предмета, јер дају најпрецизнији увид у универзално значење дела, уклапајући га у дискурс древних веза митологије и уметности.
Кључне речи: феноменолошка метода, феноменолошка редукција,
мит, симболична и архетипска функција.

Свако тумачење литерарних феномена подразумева „сложени сустав извантекстуалних веза, које својом хијерархијом неумјетничких и и умјетничких
норми различитих разина, уопћених искуством претходног умјетничког стваралаштва, стварају сложени код, који омогућује дешифрирање информације
садржане у тексту“ (Лотман 1976: 393).
Књижевноуметничко дело има упоришта у колективно несвесном, у тренутку пре-егзистенције, као део психичких садржаја ствараоца, а затим и у свесној актуелизацији и интенцији аутора. Јунг разликује непосредну појаву архетипа у сновима и визијама, које нису постале део ауторове интенције, означавајући психичке садржаје, још неконкретизоване у свету дела.
„Archetypus“ је опис којим се објашњава платоновска ɛίɓоς, означавајући да се код колективно-несвесних садржаја ради о древним, исконским типовима, то јест општим сликама које постоје одвајкада. Појам „аrchetypus“ само
посредно одговара изразу „représentation colectives“, означавајући оне психичке садржаје, који још нису били подвргнути никаквој свесној обради и стога
представљају једну још непосредну душевну датост“ (Јунг 2006: 14).
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Када је у питању уметничко стварање, Јунг инсистира на дистинкцији
индивидуалног поимању архетипа и надлично несвесног. „То несвесно, што
лежи закопано у структури мозга и што своје живо присуство најављује само у
стваралачкој фантазији, то је надлично несвесно. Оно живи у стваралачком човеку, објављује се у визији уметника, у инспирацији мислиоца, у унутрашњем
доживљају верника. Надлично несвесно је као опште распрострањена структура мозга, један општераспрострањени и свевремени и свезнајући дух“ (Јунг
2006: 15).
На овим постулатима заснива се књижевнотеоријски термин „архетип“,
који се употребљава за означавање „најопштијих, фундаменталних и општељудских мотива у легендама, па је овакво схватање архетипа присутно у мноштву књижевних дела“ (Башчаревић 2008: 67).
Интенција аутора најчешће и бива изграђивање текста, који може да
функционише на више спознајних нивоа, у више литерарних и когнитивних
кодова.
„Сваки нови дио текста мора у сјећању оживјети већ познате кодове,
пројецирати се на њих, добити од тога судбоносно нова значења већ познатим
и, чинило би се, разумљивим дјеловима текста“ (Лотман 1976: 394).
Литерарни феномен, који је досегао значење универзалног, архетипског,
отвара могућности вишеструких компарација међу различитим естетичким
предметима, кроз спознавање истих конституената у различитим дискурсима.
То је особито важан елемент когниције, јер значи једновремено поимање својстава, њихово уклапање у систем и вредновање спознатог.
Једном уочени и спознати архетипски феномен, постаје инструментализовани ејдос, те је применљив, као функционална интелектуална алатка, у интеграцији естетичких искустава у анализи других књижевних текстова. „Архетипом сматрам симбол, који спаја једно књижевно дело са другим и тиме помаже
да се сједини и интегрира наше искуство књижевности“ (Фрај 1985: 116).
У анализи књижевнога текста, Нортоп Фрај се ослања на постулате архетипске функције литерарног феномена, уочавајући да је веза митологије и
уметности древна и јака. У најстаријим књижевним текстовима, попут Епа о
Гилгамешу, Одисеје или Илијаде, налазе се очигледни митолошки елементи,
али се и у сваком миту или у Библији, проналазе елементи песништва. „Библијске митове ваља читати песнички, баш као што Хомера читамо песнички. Мит
није намењен описивању конкретне ситуације, него њеном садржавању, и то
таквом да његово значење не буде ограничено само на ту посебну ситуацију.
Истина мита је унутар, а не ван његове структуре“ (Фрај 1998: 74).
Средњовековна књижевност је боготражитељска и тенденциозна. Никада се не ствара из чисто литерарних побуда. Књижевни текст је увек функционални носилац неке хришћанске идеје. Уврежено је мишљење да се средњовековни текст ослања искључиво на библијски значењски и метафорични кон176
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текст, али је хеленско наслеђе сачувано у средњовековним романима о Александру Македонском (Александрида) или у повести о Тројанском рату (Роман
о Троји), кроз доследно христијанизоване јунаке и поуке, које дају кроз своје
подвиге. „Хришћанска култура носи различите поетске системе, који су се стотинама година развијали на хебрејско-хеленским основама, а за циљ има саопштавање истине, коју је писцу Бог, преко Светог духа, расветлио и наложио да
је саопшти“ (Маринковић 2007: 7).
Хагиографија Живот Павла Кесаријског је заправо антички мит о краљу
Едипу, пренет на византијског светитеља из 6. века. Прича о несрећном Едипу
се често транспоновала и инкорпорирала у другачије етичке обрасце, мењајући
тенденцију и поуку, у зависности од захтева времена. Мотив родоскрвног греха има многе средњевековне обраде, које су христијанизоване, али су се Едиповом судбином бавили и Корнеј, Елиот, Кокто, Жид. Митско упориште је
експлицитно у поимању Едипове судбине као детерминисаног страдања, без
слободе избора и могућности бега. Пророчанство, казано Лају, није се могло
избећи – он страда од синовљеве руке, а Едип постаје отац и брат Антигони,
Исмени, Етеоклу и Полинику.
Едипова зла коб је и његово самоспознање (он једини зна одговор на
Сфингино питање), свест о греху који је починио. Самоослепљивање и драговољно прогонство су идеалан архетипски образац етичких принципа, који траже од човека прихватање одговорности за учињено. Начин транспоновања хеленског мита у средњовековну хагиографију показао је да се морални код суштински не мења. Јокастина греховност почиње оног тренутка када се оглуши
о пророчанство и на превару затрудни. Она пренебрегава моћ Мојре, а дете, зачето у лажи, понеће на плећима злу вољу Суђаје.
У повести о Павлу Кесаријском, царица Агаза је починила родоскрвни грех
са братом, јер обоје желе да сачувају целину царства и власти. Агаза се одриче детета, јер је мислила да његовим нестанком ишчезава и њен грех. Као у миту, нежељено дете се враћа, преузима власт и грех родоскрвнућа бива поновљен.
Иако је инцест почињен из незнања, то га не умањује у очима небеских
сила. Човек је стигматизован грехом, осуђен на страдање и изопштење.
„Демонски божански свијет махом усобљује големе, опаке, глупе природне силе. Симболи небеса у такву свијету склони су тому да их се повеже с
недоступним небом, а средишња идеја што се кристализира из тог свијета јест
идеја о недокучиву усуду или извањској нужности. Издваја се осјећање људске
удаљености и јаловости, у односу на божански поредак, који је тек један међу
многим елементима већине трагичких виђења живота, премда је одсудан у
свима“ (Фрај 1998: 169). Архетипска представа, која постоји у свим временима
и културама, обликована у појму „Мудрога Духа“, старог мудраца, како каже
Јунг, заправо је глас истине и мудрости, колективна савест човечанства. У миту о Едипу гласник истине је Тиресија, пророк, а у хагиографији је то Јован
Златоусти. Тренутак самоспознаје је веома драматичан за Павла „А кад хтедо177
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ше ући у палату, у ложницу своју, сети се књиге оне коју му је дао калуђер. И
дозвав слугу, рече му: „Донеси ми књигу ону, коју сам ти некоћ дао.“ И узев
књигу, прочита је, и разумеде како је рођен, и заплака се веома, и рече: „О, тешко мени грешном! Господе Боже мој, како не исахне и не увене земља где ја
ходам, него још и међу људима царујем!“ (Из наше књижевности феудалног
доба, 1988: 191).
И Едип и Павле Кесаријски морају отићи из града, из царства, јер су се
удаљавањем од небеских принципа и отпадништвом од божанских закона већ
изопштили из света људи. Доследно преношење митског садржаја у нови књижевни образац показује виталност и универзалност архетипске идеје о важности
самоспознања и спремности човекове да прихвати одговорност за учињено.
Стара словенска митологија је потиснута хришћанским постулатима доживљаја света, али многи обичаји „указују да су митови сачувани и пренети из
незнабожачке старине“ (Чајкановић 1994: 384). У транспоновању словенских
митских сижеа у књижевни текст, Растко Петровић је сачувао основну идеју
митског обрасца света, у којем врховно божанство доминира и другим божанствима и људима.
„Настанак природе и друштвеног поретка обично се представља као последица деловања једног божанства, које је врховно и координира здруженим
напорима других богова. Порекло тог божанства се понекад исказује у теогонијама, које описују како су генерације богова водиле рођењу и дефинитивном
преузимању моћи бога-творца“ (Дуган 2006: 37).
Перун је старословенски бог грома, врховно и неприкосновено, мада
„распусно божанство“, које се не повинује општим законима, а очекује да други то чине. Ауторова интенција је јасно исказана у грађењу предметне појавности, која је свет у малом, створен по божанској промисли, а на чију ће слику
бити стваран и свет људи. „Митови о стварању света су обично етиолошки.
Они објашњавају настанак света онако како њихови писци и слушаоци назиру
да се то догодило. Они стога преносе свет, у којем већ постоји пољопривреда,
а често и градови, у древна времена“ (Дуган 2006: 38).
Мешање профаног и небеског један је од старих митских образаца, од хеленизма до хришћанства. Међу словенским боговима и људима владају неформални односи, њихови светови се преплићу и у свакодневном и у пресудном.
„Спустише се богови на реку, искупаше међу младићима. Вода ускомешава из дна као мужа кад се утопи усијани белутак. Смејало се много, викало.
Здрава, чврста тела: забачена, замагљене весељем главе. Вратови широки, пуни живаца и мишића, под растегљивом кожом устрептале јагодице. Испод једрих тамних усана, полетеше плоче и ждрело. Очи и заливене уши и ноге, руке, мокре косе, испуњавали су речни вир до врха: ко овнујина у врењу у котлу“
(Петровић 2003: 48)
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Купање богова је и радосно, готово инфантилно уживање, али и утемељење митског обрасца прочишћења, које је једнако важно и за небо и за земљу. „Код старих незнабожаца, постојало је једно религијско и ритуално прање идола. Примитиван човек не уме да слику божанства одвоји од самог божанства. Отуда веровање да је идол ’сеновит‘, да има исте потребе као човек.
Позната су ритуална купања Атинине статуе у мору, о њеном празнику; или
купање статуе Велике Мајке у потоку Алмону, у близини Рима; купање Нертиног символа у језеру или Херине статуе на Саму“ (Чајкановић 1994: 384).
Купање је обнављање животворног духа и снаге божанства, прочишћење и васпостављање стваралачких снага. Стваралачки чин је обављен у саучествовању богова, људи и читаве природе: „Тада строго викну младић, ухвативши равнотежу. С натопљене косе, потече река ка мору. Обазре се око себе,
угледа како се сви смеју, и сам се насмеја, и цела природа се насмеја; четири
врбе се поклонише. Једна рибица извири“ (Петровић 2003: 49).
Симболика воде ће остати један од најважнијих архетипских симбола и
у хришћанству. У овом ејдетском феномену се неретко сублимира значење дела у целини, те је његово тумачење крајње функционално.
Феномен речи, као Логоса, који је и мудрост, спознање и творачки принцип, у Андрићевој Проклетој авлији постаје и структурни елемент. Имплицитна становишта Андрићеве поетике, да се приповедањем, као Шехерезада, „бранимо од смрти и продужавамо илузију трајања“, заправо су митски обрасци
феномена.
„Што је прича која чини уметнути текст испричана са опширнијом фабулом, већа је могућност да заборавимо фабулу примарне приче. Док год заборављамо да Шехерезади прети смрт, прича је успела. Наизглед неповезани однос између примарног и уметнутог текста, релевантан је за развој примарне
фабуле. Наративни чин актера (Шехерезаде), који представља уметнути текст,
јесте важан догађај у фабули примарног текста. Однос између примарног текста и наративног субтекста одређен је односом између примарне фабуле и
уметнуте приповедне радње“ (Бал 2000: 40–41).
Прстенаста структура дела упућује на симбол круга, који је „темељни
симбол скривеног савршенства, свет који еволуира, јединствено Биће, Апсолут“ (Шевалије, Гибрант 2007: 345). „Структура приче снабдева нас одговором: уоквирење обелодањује суштинско својство сваке приче. Уоквирена прича је прича у причи. Да би постојала, прича мора неком бити испричана. Техника приповедања упућује на приповедачеву метафизику. Реч иде од уста уву,
потребно је учинити убедљивом илузију да се литерарна прича организовала
не само на основу садржаја, већ и на основу модалитета предања. За писца који верује у трајна откривалачка значења предања, отеловљени чин њиховог
преношења и кад није сврха, свакако је обавеза“ (Барт 1979: 162).
У Проклетој авлији су препознатљиви и други архетипски конотирани
литерарни феномени. То су су најчешће сегменти из библијских легенди. Ћа179
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милова усамљеност кореспондира са призорима Христове молитве у Гетсиманском врту, хапшење и суђење је налик оном из Јеванђеља. „Аутор мења
квалитет чудесног догађаја, у односу на традиционалну форму, јер изазива недоумицу, страх и чуђење, уместо усхићења и дивљења, а тиче се нестанка Христоликог из Авлије, после судбоносног признања. Очекивано васкрсење изостаје у егзистенцијалној драми, али се збива на поетичком нивоу означавања у
тексту, кроз процес приповедања који тече сагласно идеји подобија која подразумева динамички карактер хришћанске духовности“ (Радуловић 2007: 11).
У средишту цикличних кругова приповедања, налази се повест о Џем
султану и Бајазиту, која је најдубљи временски слој у роману. Експлицитно се
указује на митску, библијску конотацију:
„То је у новом и свечаном облику древна прича о два брата. Откако је
света и века, постоје, и непрестано се поново рађају и обнављају у свету, два
брата супарника. Један је старији, мудрији, јачи, ближи свету и стварном животу и свему оном што већину људи везује и покреће, човек коме све полази за
руком. Други је сушта противност његова. Човек кратка века, зле среће и погрешног првог корака, човек чије тежње стално иду мимо оног што треба и изнад оног што се може (Андрић 1963: 83). Старозаветна легенда о Каину и Авељу транспонована је у феномен који траје у мноштву облика. Сукобљена браћа
су и староегипатска божанства Озирис и Сет, и хеленски Диоскури, Кастор и
Полукс. Зара и Фарес свађају се у мајчиној утроби, као и Јаков и Исав. Братоубиство обележава приче о Ромулу и Рему, Етеоклу и Полинику. Пелију, Јасоновог оца, такође ће убити брат.
У дубљем поимању митског обрасца, налази се идеја заједничког, земаљског и небеског порекла свих људи, те се мотив братоубиства транспонује
у метафизичку раван значења. Братоубиство је свако убиство, а човечанство је
подељено на „људе којима све полази за руком“ и оне, „погрешног првог корака“. У Проклетој авлији ова идеја добија пуни смисао, ако се има на уму њено
универзално значење слике света.
У страху и понизности, у молитви за помоћ и напредак, људи су одувек приносили жртве боговима. Жртвоприношење је постојало у свим цивилизацијама старог света, а о њему се говори у митовима и књижевним делима (Бурбон, 2003).
Жртва је понекад принос земаљски, који се даје као залог стишавања
гнева божанства, или захвалност за учињену благодат (Еп о Гилгамешу, Стари
завет). У емотивном растројству због Патроклове погибије, Ахилеј ће на његову посмртну ломачу принети људске жртве, а када је требало ублажити гнев
увређене богиње Артемиде, такође су на жртвеник приношени људски животи.
Људске жртве, приношене у древним ритуалима указивале су и на значај
подухвата, за који се очекује подршка божанства. Када је грађен Јерихон, каже
се у Књизи Исуса Навина (Стари завет), жртва Богу су била два детета. „У
Месопотамији, Сирији, Ханану, постојао је стари ритуал жртвовања боговима,
прворођене деце. У археолошким налазиштима у Гезеру, у једном од највећих
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и најпоштованијих средишта хананског култа, археолози су пронашли урне са
скелетима новорођенчади од осам дана, која су жртвована боговима. Деца су
жртвована и поводом подизања храмова и јавних зграда, а нађене су и кости
петнаестогодишње девојке“ (Косидовски 1998: 84).
У Андрићевом роману На Дрини ћуприја, митски образац приношења
људске жртве има најважнију конотацију архетипског симбола. Да би мост могао бити сазидан, требало је принети жртве, које су изузетно вредне.
Митски образац грађења употпуњен је легендом о Раду Неимару, који је
створио многа велика и трајна дела. У митском сижеу, сачуваном у сећању народа, Неимар је и сам биће „које није од овога света“: живео је три људска века, а од безобличја камена и дрвета, стварао лепоту.
Када се градњи успротивила Вила бродарица, која носи архетипско поимање природних сила, Неимару би заповеђено „да нађе двоје нејаке деце, близнади, Стоју и Остоју по имену, да их узида у средње стубове моста...“ (Андрић 1963: 12). Жртва која је принета, омогућила је да мост „стоји и остане“ у
вртлогу времена. Близанци су реткост, различитог пола још ређи, али митска
свет о жртвовању највреднијег, дечјег живота, указује на вредност творевине
за коју су жртвовани.
У средишњем стубу налази се и друга људска жртва, коју је мост, током
градње, узео. Млади Црнац, помоћник мајстора Антонија, остао је здробљен
каменим блоком, а његова смрт се транспоновала у мит о црном Арапину. Он
може погледом убити, верује се, јер представља хтонски принцип ове, па и
сваке друге градње.
Радисав са Уништа је свесна и вољна људска жртва моста, која носи архетипску конотацију Исусовог страдања. „Горе, на својој висини, он више није изгледао ни страшан ни жалостан. Напротив, свима је било јасно колико се издвојио
и узвисио. Не стоји на земљи, не држи се рукама, не плива, не лети; он има своје
тежиште у самом себи, ослобођен земних терета и веза“ (Андрић 1963: 58).
И када је градња моста завршена, људске жртве су морале бити приношене, јер се тако творевина учвршћивала у трајању, а вредност јој је изнова
потврђивана. У свеопштем слављу, при првом ходању по завршеном мосту,
једно изгладнело Циганче ће умрети, јер се прејело вруће алве. Ова смрт је антиципирала многе које ће следити на мосту и око њега, као митски образац
оних, који су „потегли преко својих снага“.
Скоком са моста, Фата Авдагина ће окончати живот, јер се егзистенцијални
теснац између њеног „не“ и очевог „да“, није могао другачије разрешити. Због заблуде и илузије о себи и другом, живот ће окончати и несрећни војник Федун.
Када се на капији моста појавила застрашујућа кула од храстових греда,
она постаје граница царстава и капија између живота и смрти. Из ње је потекла
крв безазленог младића Мила, који је главу изгубио због песме и јуродивог старца Јелисеја. Мост је упио њихову крв, не марећи што „на њима нема кривице“.
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Алихоџа је најбоље поимао смисао Мехмед-пашине творевине и живео
ритмом митског времена моста. Када је са њиме и физички спојен, када је уха
прикуцаног за греду у капији промишљао о варљивости свега људског, знао је
да је одавно у мост узидан и да су он и ћуприја једно. Заједно су и умрли:
мост, бомбама искиданих лукова, а Алихоџа, сломљеног срца.
У мноштву архетипских феномена у Андрићевом делу, мотив људске
жртве добија значење суштинског, ејдетског елемента, упућујући на широке
временске распоне мита и његову универзалност.
„Четврте године свога везировања, посрну велики везир Јусуф, и као жртва једне опасне интриге, паде изненада у немилост“ (Андрић 1963: 187). Велики везир је први пут, од кад је тако вртоглаво високо на власти, дозволио да
га разочарење и бол суоче са прошлошћу. Са радошћу је помишљао на завичај,
село Жепу, „где у свакој кући има прича о његовој слави и успеху у Цариграду“ (Андрић 1963а: 189). Није се могао лишити таштине, а „дубином скорашњег пада мерио је висину своје моћи“. Омрзну своје одаје, седеф и сребро.
„Зато ми омрзе живот, јер ми није мило што бива под сунцем, јер је све таштина и мука духу“ (Књига проповедникова, 1981: 13–17).
Желео је везир да осмисли егзистенцију неким подвигом, добрим делом,
које ће га надтрајати, па започиње градњу моста на Жепи, који би помогао његовим земљацима да лако прелазе преко плаховите реке.
Када је мост завршен и његов неимар окончао земаљско битисање, до
везира стиже захтев једног младог поете да се његови стихови урежу у мост,
као залог памћења великашке племенитости. Стихови су били складни:
„Кад Добра Управа и Племенита Вештина
Пружише руку једна другој,
Настаде овај красни мост,
Радост поданика и дика Јусуфова
На оба света“ (Андрић 1963: 193).
На крају натписа стајао је печат, на коме је била исписана везирова девиза: „У ћутању је сигурност.“ После многог размишљања, везир избриса стихове, па и своју девизу. Мост остаде без натписа и обележја.
Реч која потоне у тишину, која остаје неизречена, често је гласнија од
оне, која се изговорила. „О најдубљем доживљају тајанствених снага, које
управљају животом, мисти су ћутали, јер пред великим, трансцендентним
стварима и последњим, надрационалним животодавним тајнама, човек осећа
свети страх и не говори о њима“ (Ђурић 1997: 20). Елеусински завет ћутања је
поимање величанства и достојанства божанске истине, која се пројављивала ретким, одабраним смртницима. Хеленске елесинске мистерије су, кроз време проследиле идеју да је свако изражавање божанске истине речима, заправо њено
профанисање. То је истовремено и скрнављење светих осећања у човеку самом.
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„Само је оно животодавно и плодоносно што извире из екстатичног треперења пред Великом мистеријом, а не оно што долази из апостатског знања,
онога које се развија у студеној климатици апстрактивног интелекта“ (Ђурић
1997: 21).
Велики везир је осећао да из речи може доћи опасност, а велики мисти
елеусински тврде да је изрицање најсветијег, „опасније него мач и огањ. „Феномен исказане речи, или њеног „минус – присуства“, дубоко је укорењен у
метафизичком поимању човека и света и њиховог саодноса. Андрићева мисао
о томе је дубоко универзална и истинита.
У Камијевом гласовитом Миту о Сизифу, налази се необична филозофска транспозиција хеленског мита, у коме се Ками бави категоријом апсурда.
Сизиф је, по Камијевом становишту, срећан, иако осуђен на вечити бесмисао.
У роману Странац, Ками тенденциозно гради слику апсурдног живљења, те се
тако Мерсо претвара у оличење ауторове интенције. Његовим ликом се настоји
објаснити најважнији онтолошки аспекти егзистенције.
Мерсо је човек „половичног“ бића, јер је његов идентитет сведен на презиме, одређење припадности genosu (он је „друга половина“ Јозефа К., који нема упоришта у роду и пореклу). Мерсоово време и простор су омеђени смртима: мајчином, Арапиновом и сопственом. Ками говори о Мерсоовом „странствовању“, као нарочитој изопштености из окружења. То је непристајање на
детерминисаност, форму, конвенцију или закон.
„Мит је неодвојив од dromena, ствари које треба чинити или посебно одређених радњи. Ритуалне радње које прате опетовање мита, показују у правцу
изворног контекста датог мита. Приче о стварању и изласку у Петокњижју спадају у контекст закона – прописивање одређених облика радње, као што Исусове параболе често за начело имају поуку (‘Иди, и чини тако’). Покоравање
закону претвара живот појединца у предвидљив низ повратних услова: мир,
благостање, слобода. Непокоравање закону исто тако претвара живот у предвидљив низ повратних несрећа: војевање, ропство, беда, као у Књизи о судијама“ (Фрај 1998: 77). Смрт као детерминанта Мерсоовог света је и структурни
конституент дела. Мајчина смрт, као парадигма неминовности губитка, отвара
повест. Арапинова смрт је покушај спознавања живота кроз умирање. Док га
сунчева светлост тера да искорачи ка спознаји, „чинило ми се да се небо нада
мном широм отворило и као да из њега пада киша светлости“ (Ками 1979: 56).
Када је убио „због сунца“, како каже на суђењу, Мерсо је открио крхкост и
ефемерност живота. Учинило му се да је близу коначне спознаје, да ће моћи да
проникне у тајну егзистенције. Али, то још није целовита спознаја, јер се односи
на друге, на не-ја, а пуноћа знања долази тек са властитим суочавањем са Коначним. „И ја сам се осетио спреман да све поново преживим. Као да ме је овај велики гнев очистио од зла, ослободио ме наде; у овој ноћи препуној знамења и звезда,
ја сам се први пут предао пријатној равнодушности света“ (Ками 1979: 100).
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Они који су гневни, осећају сопствену надмоћ над другима (Ахилејев
гнев је парадигма самосвести и гордости, која је увређена). Мерсоов осећај
надмоћи лежи у идеји да је близу коначног спознања.
Мерсо жели смрт, која је сасвим налик на Исусову: „И да се само све сврши, само да се осетим мање сам, преостаје ми да пожелим да на дан мог погубљења буде много гледалаца и да ме дочекају с повицима мржње“ (Ками 1979: 100).
У Јеванђељу се прво оглашава Понтије Пилат, који каже: „Шта да чиним
са Исусом, названим Христом? Рекоше му сви: Да се разапне! Намјесник пак
рече: А какво је зло учинио? А они из гласа повикаше, говорећи: Да се разапне!“ (Јеванђеље по Матеју, 27:23)
У овој митској слици, налази се једна идеја, која је круцијална за разумевање дела. „Маса никада није жудела за истином. Маса захтева илузије, и она
не може без њих. Код ње нереално има увек предност над реалним, на њу нестварно делује готово исто као и стварно. Она је очигледно склона да не прави
разлику између тога двога“ (Фројд 2006: 141).
Мерсоа ће погубити, „јер није плакао на сахрани своје мајке“, јер није
умео и желео да наликује другима. Не сматра себе кривим. Не боји се смрти,
већ равнодушности. И мржња је боља од ње. У Илијади, Ата, кћер Раздора и
сестра Безакоња, навела је Агамемнона да преотме Ахилову робињу и тако
изазвала његов гнев. Ата је утеловљење људских заблуда, недостатка самоспознаје, понекад и моралног слепила, због којег се не разликују добро и зло, корисно и бескорисно. Ата би, по хеленском миту, била разлог свеколиких бесмислених раздора у човеку или међу људима. Њено присуство, веровало се,
ослобађа човека одговорности за ирационалне поступке.
У Чеховљевој драми Ујка Вања, очитују се многи поступци, на које су јунаци наведени Атиним присуством. Војницки ламентира над испразношћу живота,
не покушавајући да га осмисли и промени. Астров тоне у понор алкохолних делиријума, „јер су људи незахвални“. Серебрјаков се охоло бави уметношћу, коју не
разуме, а Јелена се скрива од живота у гордости већ презреле лепоте.
У јеванђељској поуци, Христос говори у сликама: „Човјек, полазећи на
пут, дозва слуге своје и предаде им благо своје. Једноме даде пет таланата, а
другоме два, а трећему један, свакоме према његовој моћи. А онај што прими
пет таланата, отиде те ради с њима, и доби још пет таланата. Тако и онај што
прими два, доби и он још два. А који прими један, отиде те га закопа у земљу и
сакри сребро господара свога“ (Јеванђеље по Матеју, 25: 14, 15, 16, 17, 18).
Метафоричне библијске слике су грађене тако да их и неуки разумеју, да суштинска истина лакше дође до ума и срца човековог. Архетипска идеја о спознавању смисла, у овом митском обрасцу има веома значајну конотацију дарова, способности, вештина и афинитета, који воде до осмишљеног живљења.
Чеховљеви јунаци су имали таланте, али су их употребили погрешно и
несврсисходно (Астров и Војницки, Јелена и Серебрјаков), а неки су своје та184
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ланте, иако скромне, умножили љубављу која је беспоговорна и пожртвована
(Соња, Тељегин).
Симболика имена Чеховљевих јунака указује на интенцију архетипских
утемељења идеја, које носе поједини ликови. Војницки је „ратник“, али се борба одвија на унутрашњем, психолошком плану жеља и неуспелих реализација.
Јелена је понела особине своје хеленске имењакиње, јер у свом бићу носи и
стваралачки и деструктивни принцип. Астров („Звездан“) је загледан у будућност, у шуме, уверен да је судбина детерминисана и без слободе избора.
Серебрјаков је одиста „среброљубац“, приземни материјалиста, који, по
охолости својој, не мари за друге. Но, он је и Јуда, јер носи име његовог метала. Серебрјаков је издао уметност, човекољубље, брак и родитељство.
Тељегин је мали спахија, који на себе преузима бреме туђега греха и
бриге за егзистенцију. „Узмите јарам мој на себе и научите се од мене, јар сам
ја кротак и смирен срцем, и наћи ћете покој душама својим. Јер јарам је мој
благ, и бреме је моје лако“ (Јеванђеље по Матеју, 11: 29, 30).
Софија Андрејевна носи име мудрости, женског принципа, који је еквивалент Логосу. Она је дошла до спознаје смисла, који значи жртву и одрицање,
стрпљиво подношење искушења и веру у блаженство, које чека праведнике.
„Што ћемо? Живјети се мора! Ми ћемо живјети... Проживјет ћемо дуги,
дуги низ дана и дугих вечери... стрпљиво ћемо подносит кушње, какве нам год
пошаље судбина... А кад куцне наш час, ми ћемо понизно умријети, и онда тамо, с ону страну гроба, Бог ће се смиловати, па ћемо упознати свијетли, прекрасни, дивни живот...“ (Чехов 1988: 172).
Импресионистичко, лирско и медитативно обележје Чеховљеве драме је
у доброј мери изграђено управо на метафизичком смислу, који делу дају архетипски симболи. Универзално значење дела се, у крајњем исходу, и очитује
као полемички заснована идеја суштине егзистенције.
Суморни, загушљиви и скучени ентеријери у Кафкином Процесу двојако су архетипски условљени. Они могу значити скрушеност човекову, који погнуте главе стоји пред Апсолутом, јер би другачији став значио побуну и анархију; друга могућа конотација је древна идеја односа оца и побуњеног сина,
која је временом еволуирала у мит о Едипу. „Погнута глава која се више не може исправити, стално се појављује, у писмима, у белешкама и у дневнику, у
приповеткама, па и у Процесу, где судије, неки од помоћника, џелат и свештеник, стоје погнути, да не би главом ударили у таваницу. Едиповска успомена
из детињства? Она кочи жељу, извлачи копије из ње, разлаже је на слојеве, одсеца је од свих њених веза. Чему се, дакле, можемо надати? То је ћорсокак.
Глава која се усправља, глава која пробија кров или таваницу, одговор је изгледа, на погнуту главу“ (Делез, Гатари 1998: 6–7).
Ејдетски феномен у делу, који носи пуноћу смисла и мноштво конотација, налази се у призору када, нетом пробуђени Јозеф К, поједе „једну лепу, ру185
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мену јабуку“. Последње јутро слободног човека, доноси јунаку могућност безданог пада у ништавило, или исцељујуће самоспознаје. Јабука је раздор у Јозефу К. и расцеп у свету на реално и иреално (Парис је закотрљао јабуку раздора
по трпези богова, а требало је одлучити између Хере и Афродите, могућег и
жељеног). Јабука је спознање из гордости, јер Јозеф К. жели да се домогне
смисла, мислећи да му припада (Адам и Ева су пожелели да буду као богови,
па су убрали плод са дрвета спознања, удаљивши се тако од благодати Божје).
Јабука је парадигма почетнога смисла, до којег је Јозеф К. дошао у смртном
часу (златне јабуке расту на крају света, чувају их Хеспериде, јер су драгоцени
плодови свадбени дар мајке Геје Хери и Зевсу, чуварима смисла и поретка).
„Неуспехе Кафкиних јунака треба схватити као лишавање бесмртности
и раја због тога што је човек платио плод са дрвета сазнања добра и зла и себично се заклонио иза закона. Кафка слика стање нерешиве антонимије међу
личношћу и друштвом и тој антонимији сходан унутрашњи раскол у души јунака, који увек представља универзалног појединца. Код Кафке се несазнатљива суштина света и човека очитује у феноменолошкој равни као апсурд“ (Мелетински 1986: 349–350).
Загризавши јабуку, јунак је кренуо ка самоспознаји, ка самом себи. Чекао је дуго пред капијом смисла, не запитавши се, до последњег тренутка, као
јунак приче испричане у катедрали, да ли је пред правом капијом. „Нужна и
неопходна реакција колективно несвесног изражава се у архетипски обликованим представама. Сусрет са самим собом, пре свега, значи сусрет са сопственом Сенком. Сенка представља теснац, уску капију, чије неугодне тескобе не
може бити поштеђен онај, који се спушта у дубоки понор“ (Јунг 1988: 28). Јозеф К. је изгнан из раја блаженог незнања, јер је загризао јабуку, плод са дрвета спознања. Оглушио се о Божји закон, закопавши своје таланте у нечињењу.
Пред смрт је спознао наготу свога духа, али је стид, који га је преплавио, једино што ће за њим остати.
„Небеса и пакао су судбина душе, а не човека, који у својој голотињи не
би знао баш ништа да почне са собом у небеском Јерусалиму“ (Мелетински
1986: 33).
Литерарни феномен у архетипској и симболичкој функцији је универзалија књижевне уметности. Феноменолошком редукцијом, могуће је доћи до
литерарног феномена у овој функцији, у сваком књижевном тексту. Феноменологија инсистира на симболичној и архетипској конотацији феномена, јер се у
његовом спознавању, кроз интелектуалну активност, отварају двојаке могућности поимања конституента дела и његове транспозиције у целовити смисао.
У појединачном књижевном тексту, многозначни симболи и њихова архетипска конотација, упућују перцептора на поимање интенције аутора и метафизичке исходе тумачења, водећи га истовремено ка могућности апстрактног
поимања конкретне појавности. Читалац је у овом когнитивном процесу нужно усмерен ка апстракцији и генерализацији уочених конституената.
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У другој равни, читалац је у могућности да испољи лична становишта у
коначној конкретизацији уочених феномена, те тако досегне ниво стваралачке
когниције. Архетипски конотирани литерарни феномени тако постају усвојена
спознаја, фокус који више није појединачни, већ универзални и којег је могуће
ре-интерпретирати у сваком новом аналитичком поступку.
Књижевни текстови, који су одабрани као илустрација тумачења ових
литерарних феномена, парадигматски показују како се архетипске универзалије једнако транспонују из хеленског или словенског митског наслеђа, или библијског контекста, у најразличитије књижевне текстове. Без обзира на структуру, ауторову интенцију или епоху, дела у којима се очитују симболични и
архетипски елементи, једнако показују како се овај литерарни феномен једнако пројављује у основном или транспонованом облику, градећи пут ка конструкту естетичког предмета.
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Ana Stišović Мilovanović, PhD
MYTH AS A LITERARY PHENOMENON IN THE SYMBOLIC AND
ARCHETYPAL FUNCTION
Summary
The phenomenological method of studying literature is based on the idea of the
phenomenological reduction, resulting in a literary phenomenon, manifested in the
layered structure of a work of art.
Phenomenological reduction leads to the phenomenon of literary myth, which
transposes in the elements of aesthetic objects. This universality is manifested in all eras
and genres, confirming Jung’s idea of the superpersonal unconscious, which is always
part of the intentions of the author.
Symbolic and archetypal features are primary in the analysis of aesthetic objects,
because they give the most accurate insight into the universal meaning of the act, putting
it into the discourse link between ancient mythology and the art.
Key words: phenomenological method, phenomenological reduction, the myth,
the symbolic and archetypal function.
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ЂАЧКА ЉУБАВ У ЋОПИЋЕВИМ РОМАНИМА ЗА
ДЕЦУ ∗
Апстракт: Књижевно дело Бранка Ћопића заузимало је значајно место
у школској лектири ученика основних школа у Србији у другој половини
20. века. Магија Ћопићевог приповедања, питки хумор и јединствен стилски
израз анимирали су читалачку публику, због чега су поједина његова дела
остала омиљено дечје штиво.
У својим делима за децу Ћопић је показао завидно познавање дечје
психологије. У овом раду осврнућемо се на романе Пионирска трилогија и
Магареће године, у којима је писац маркирао неке од најзначајнијих момената одрастања. Градећи портрете чланова ђачких дружина, Бранко Ћопић
је, међу првима у српској књижевности за децу, насликао рађање првих симпатија, немир и непознаницу дечака и девојчица у бурном периоду одрастања – између детињства и одраслости.
Кључне речи: Бранко Ћопић, Пионирска трилогија, Магареће године, ђачка љубав, књижевност за децу.

Од шездесетих година 20. века па надаље књижевно дело Бранка Ћопића заузимало је значајно место у школској лектири ученика основних школа у
Србији. Тако су се, међу обавезном лектиром, налазила бројна Ћопићева дела:
збирка прича Испод змајевих крила, Јежева кућица и друге бајке, Доживљаји
мачка Тоше, Приче партизанке, Босоного дјетињство, Орлови рано лете, Доживљаји Николетине Бурсаћа и др. 1 Међутим, идеолошка размимоилажења и
нови образовни циклус донели су измене у наставним плановима и програмима, чиме је у значајној мери редукован списак школске лектире. Тачније, одређено је „која књижевна дела треба обрадити у целини, која у виду одломка, а
∗

Овај рад је написан у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе,
број: 179026, чији је носилац Учитељски факултет у Ужицу, а који финансира Министарство науке и просвете Републике Србије.
1
О заступљености Ћопићевог књижевног рада у наставним плановима в. опширније: М. Токин, Заступљеност Ћопићевог стваралаштва у наставном плану и програму српског језика
за основну школу (некад и сад), Поетика, стилистика и лингвистика Ћопићевог приповиједања, Грац – Бањалука, 2012, стр. 129–136.
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уз дела неких аутора додата је и одредница избор“ (Токин 2010: 130). Овим изменама, из програма су избачена Ћопићева дела с народноослободилачком тематиком, а пред ученицима су се нашли: Сунчев певач (1. разред), Болесник на
три спрата и одломци из Доживљаја мачка Тоше (2. разред), Мачак отишао
у хајдуке (3. разред), Мјесец и његова бака (4. разред), Поход на мјесец (5. разред), Орлови рано лете (6. разред, али, важно је напоменути, као допунски избор) и Доживљаји Николетине Бурсаћа (7. разред, такође као допунски избор).
Наставни предмет Књижевност за децу јесте један од обавезних предмета
на свим филолошким и учитељским факултетима у Србији. Увидом у програме
овог предмета на различитим факултетима, може се уочити да се на списку лектире налазе нека од следећих књижевних дела Бранка Ћопића: романи Орлови
рано лете и Магареће године, збирка приповедака Башта сљезове боје, Доживљаји мачка Тоше и сл. Заинтересованост ученика основне школе и студената
учитељских факултета за књижевно дело Бранка Ћопића (првенствено, за роман
Орлови рано лете), и поред све израженије кризе читања, намеће потребу преиспитивања постојећег списка лектире и његовог евентуалног проширења.
Бројни су разлози за враћање Ћопићевог књижевног дела у лектиру. Магија његовог приповедања, питки хумор и јединствен стилски израз анимирају
читалачку публику. Раније је уочено да Ћопић „осећа оне тајне, надграматичке
законе језика“, те да у његовим делима „изнад граматике и синтаксе постоји
мелодија, по којој треба усклађивати сваку реч, и сваки глас посебно“ (Данојлић 1985: 406). Посебна вредност његовог приповедања огледа се у чињеници
да „иницијални догађај у фабулативном низу сваке приче може бити један сасвим безазлени догађај, који постаје извор низања микроприча, а то су приче у
причи, које се могу непрестано додавати, те приповедање може тећи у недоглед – докле год приповедача служи машта“ (Николић 2012: 265).
Ведрина и оптимизам, којим одишу Ћопићева дела намењена деци,
„прерастали су једно време и постали начин пишчевог размишљања и мото који је нудио другима у превазилажењу свевременских недаћа. Мрачним слутњама и визијама које нуди нови светски поредак пружао је као противтежу и спасоносни лек литературу пуну радости, ведрине, смеха, ‘плавих бајки’ и оптимизма, који неретко свима нама недостаје“ (Костић 2012: 72). Оптимизам је
црпио из детињства, свог „босоногог“, добронамерно саветујући друге да се од
„нељудског свијета човјек спасава враћањем у дјетињство“ (Ченгић 1987: 217).
II
Кроз сећања из детињства, која су непрестано навирала и тако била вечита инспирација, Ћопић је показао да у њему и даље живи онај несташни дечак из Хашана. За њега је детињство било „велика метафора за све што је код
човека лепо и добро“, време када је живот „слободан као маштање и леп као
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сан“ (Јеремић 1985: 423). Зато је Ћопић из ризнице свога детињства сачувао од
заборава бројне авантуре, несташлуке, доскочице, али и збуњеност изазвану
првим љубавним немирима. Тренутак када је, несигуран и уплашен, први пут у
граду, сусрео непознато девојче, остао је заувек да живи у нашем писцу. Када
је као педесетпетогодишњак објавио песму Мала моја из Босанске Крупе
(1970), у којој је признао да испод талога које су нанеле прохујале године још
увек чува успомену на своју прву љубав, Бранко Ћопић је обзнанио колико добро познаје децу и нежне титраје дечје душе:
„Наишла си као лак облачак,
Твој ме поглед за трен обезнани,
Заборавих име и очинство,
Како ми се зову укућани.
Изневјерих попут сабље тупе,
Мала моја из Босанске Крупе“ (Милинковић 2008: 70).
Осећања која је Ћопић изнео у овој песми – збуњеност, немир, сметеност,
опчињеност, сета – управо су карактеристични за младе особе у тим прелазним
годинама када се опраштају од детињства и закорачују у нови свет. Јунаци Ћопићевих романа Пионирска трилогија и Магареће године налазе се у оном периоду који Мирослав Антић назива „прелазним“, „кад нисмо више деца, а нисмо
још увек ни одрасли“. Ћопић је исте године назвао „магарећим годинама“, када
су деца „растресена“, а „мисли лутају, бјеже“: „То су тринаеста, четрнаеста, петнаеста година кад се дјеца узнемире, непокорна су, својеглава, пишу прве пјесме, буне се, а богами, загледа се и дјечак у дјевојчицу“ (Ћопић 2006: 104).
Љубав је дуго била потискивана тема у књижевности за децу. Гајећи уверење да љубавне теме не занимају децу, писци 19. и првих деценија 20. века избегавали су да говоре о њој, сматрајући да је не треба форсирати и наметати детету. Љубавна тематика у бајкама, према мишљењу ранијих генерација истраживача, није била опасност за децу, јер је оно ту љубав схватало сувише наивно,
„без улажења у њену суштину“ (Чаленић 1977: 104). Наиме, како је љубав у бајкама била опште место, била су и оправдана дечја очекивања да главна јунакиња
(Пепељуга, Трнова Ружица, Снежана, безимена принцеза и сл.) на крају буде награђена за своје патње сусретом с принцем, из чега ће се изродити муњевита љубав. У коликој мери је љубавна тематика била табу(ирана), показује и чињеница
да ни Јован Јовановић Змај, који је забележио сваки моменат дечјег одрастања и
интересовања, није говорио о љубави дечака и девојчица.
Писци и песници као да су избегавали да пишу о добу пубертета и о емоционалном сазревању и афективном везивању својих јунака. И када су писали о
поменутом периоду, они су најчешће писали о колективу, о „афективном систему другова у игри“, где су деца била посвећена једном хуманом циљу (какав је
случај са јунацима дружине у Вучовој поеми Подвизи дружине Пет петлића),
авантурама (Нушићева хајдучка дружина) и сл., док се о емоционалном сазревању јунака није говорило (Харлоу 1985: 46). Отуда Мирослав Антић с правом поставља питање: „Шта ми знамо о деци?“ И покушава да одговори:
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„Можда толико само
колико у дневнику неком
потајно прочитамо,
писмени за писма,
плакате,
новине и књиге бескрајне,
а неписмени за снове и дечје тајне“.
Ћопић је јунаке Пионирске трилогије 2 сместио у тешко ратно време које
их је натерало да пре времена одрасту. Укључивши се у рат и прихвативши на
своја нежна плећа велику одговорност, они су задржали негде дубоко у себи нежну, лирску, дечју душу. Том суровом времену супротстављали су „њежност
свог срца“ и успели да докажу да добро у човеку може и мора победити зло
(Идризовић 1990: 43). Дружина бихаћких гимназијалаца, конвикташа, из романа
Магареће године (1960) упознаје живот и бори се за остварење снова, да би, потом, сви завршили у народноослободилачкој борби. У тим временима која гуше
све људско у човеку, јавља се сећање на школске дане и на прве немире изазване
нечијим враголастим кикама или крупним и сјајним очима. Те успомене бацале
су неку нову светлост на живот и давале снагу да се истраје и опстане.
Живећи и саосећајући са својим јунацима, Ћопић је забележио многе важне тренутке њиховог живота – од одлучности да се укључе у колектив и постану саставни део дружине до спремности да се прикључе народноослободилачкој борби, те од безазлене игре до прве слутње сазревања и одрастања.
Ћопић је своје јунаке фиксирао у оном бурном периоду „између детињства и одраслости, у коме долази до интензивног раста и сазревања, физичког и
психичког“ (Капор Стануловић 1988: 27). Период ране адолесценције, између
10. и 14. године, колико, уосталом, имају чланови Јованчетове дружине и дечаци
из бихаћког интерната, карактерише, пре свега, „адаптација на физиолошке и
анатомске промене које настају у пубертету и интеграција зреле сексуалности у
лични модел понашања“ (Капор Стануловић 1988: 46–47). То је период када је
игра још увек важан сегмент дечјих активности, али немир и богат унутрашњи
живот све више утичу на психолошки профил младе особе и њен однос према
свету који је окружује. Ћопићеви јунаци упознају неки други свет пун непознаница, слутњи и осаме. Тада се дешава „читав преврат у младом бићу“, јављају се
прве симпатије и наклоност према особама супротног пола, што је Ћопић посебно сугестивно дочарао у Магарећим годинама (Марјановић 1994: 63).
Промена коју на лицу корпулентног и грлатог Баје-Бајазита уочавају сви
другови заправо је обавезан степеник на путу од дечака до младића. Баја, који
је био „Бог отац“ свим новопридошлим ђацима, задрхтао је пред погледом девојчице Зоре Кутић. Занесен првом љубављу, он је постао нежнији, мање пргав
2

Пионирску трилогију чине романи Орлови рано лете (1957), Славно војевање (1961) и
Битка у златној долини (1963).
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и одсутан. Замишљен и загледан негде „преко тањира“, изгубио је и апетит.
Раздраган и усхићен првим састанком са Зором, Баја је „ишао некако лако и занесено као да плови изнад земље, а лице му се сијало и жарило као никад дотле“ (Ћопић 2006: 88). Његову збуњеност и стидљивост другари из конвикта
објашњавали су једним – Баја се заљубио! Сама реч заљубио имала је за ове
дечаке неко чудесно значење. Њом су објашњавали оно стање када су будаласти од превелике среће и силине емоција које су их запљуснуле. Када Крсто
Бува, који је шпијунирао Бају и тако постао сведок његове заљубљености, прича друговима о Баји који се пред Зором „знојио, црвенео и све рукама увртао
један колац у огради као да из њега циједи воду“, Дуле Дабић је прокоментарисао: „Сасвим [je] поблесавио!“ (Ћопић 2006: 93).
Магареће године су роман о дечацима зачараним и „шашавим од ђачке,
дјетињасте љубави“ (Ћопић 2006: 175). Сазнање да се Баја заљубио узнемирила је све другове, јер су одједном постали свесни својих симпатија према „живахној и лепушкастој Зори“ (Ћопић 2006: 91). Љубав се пред овим дечацима јавља као „радосно буђење, уздржан наговештај, збуњеност, дилема, стрепња и
срећа коју треба тражити“ (Чаленић 1977: 105). Сам наратор, који се, индикативно, зове Бранко, наслутио је то док је у Бајино име писао љубавно писмо,
када му се у главу уселио чуперак златне косе одељенске другарице Зоре Танковић: „Да, да, од тих сам очију највише бјежао, а ипак их највише тражио,
плашио сам се њихова погледа, а у себи, опет, прижељкивао да се баш тај поглед на мени задржи“ (Ћопић 2006: 97).
Неспретност, сметеност и стидљивост пратили су Бранка приликом сваког
проласка поред девојчице Зоре и сусрета с њеним „влажним бистрим очима“. Он
је мајсторски дочарао емоције које су се пробудиле и усковитлале у њему:
„Букнух као најруменија булка у пољу, просто ми се запали лице,
кољена ми клецнуше […]. Сјео сам ни сам не знам како, као да се спустих падобраном […]. Крио сам [очи], чак се и ознојио, а срце ми је тако
шашаво поскакивало и тукло да од његова тутња ништа друго нисам
чуо“ (Ћопић 2006: 100–101).
Зорино испитивачко посматрање и занимање за Бранково стихотворство
најпре је донело збуњено ћутање, потом и неразговетно мрмљање, да би на
крају узбуђено почео да „гргуће попут грлице на некој трешњи“ у родним Хашанима (Ћопић 2006: 101).
Зора је била занесена Бранковим песничким даром, а смела акција уништавања злогласне црне књиге импресионирала је девојчице. Своје дивљење
Зора је исказала загонетним осмехом и још загонетнијом изјавом: „Можда те
неко воли“ (Ћопић 2006: 139). Љубав која је у њему до тада тињала, под овим
наговештајем је еруптирала и изродила ону трапавост и збуњеност, тако типичну за прве ђачке љубави. Бранко је измешао „роткве и ромбоиде“, „ноте и
пирамиде“, диктат из француског почео је писати ћирилицом, а кикирики, који
је добио од Зоре, појео је заједно с љуском, срећан што је то њен дар.
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Магареће године нису мимоишле ни остале конвикташе, ни Дула Дабића,
чак ни браћу Мандиће који „нису марили за девојчице“ и о њима су говорили „с
неким стармалим презиром“ (Ћопић 2006: 113–114). Међутим, сусрет са Зором
Кутић и њена два пољупца учинила су им се слађим од „праве бомбоне“.
Овај роман је прича о томе како се полако одраста и „неосетно напушта
свет детињства“ (Милинковић 2010: 400). Тај прелаз прате помешана осећања
радости и сете. Млади Бранко, збуњен пред навалом жеља и разочаран због тога што је изневерио своју вољену Зору, уочио је сву специфичност овог доба и
наслутио свој преображај:
„Другови моји, зашто вечерас немам воље да се играм с вама, зашто чекам Зору и зашто сам уопште тужан због дјевојчица кад никада
досад нисам за њих марио? Тако сам, осамљен, плакао у сјенци прастарог платана и не знајући да сам с тим првим безразложним сузама престао да будем дијете“ (Ћопић 2006: 196).
III
Непознанице, с којима се дете сусреће, јављање наклоности према супротном полу, прве симпатије и збуњеност, прате и младе јунаке Пионирске
трилогије. Прикључивши се дружини храброг Јованчета, они су направили први корак на путу ка нормалном будућем развоју социјалног и сексуалног понашања (Харлоу 1985: 46). Бирањем пријатеља који ће им бити одани и са којима
ће „доживети осећај заједништва“, Ћопићеви јунаци су показали своју спремност за узајамно разумевање и поштовање разлика међу личностима, што ће
бити један од предуслова за успешно функционисање Јованчетове дружине
(Капор Стануловић 1988: 75).
Бранко Ћопић је „допирао до интиме дјетета и његовог духовног и осјећајног бића“ (Идризовић 1990: 35). Ћопићеви дечаци и девојчице боре се за
љубав, јер једино љубављу и племенитошћу може да се „тријумфује над ратним пустошима“ и победи зло (Марковић 1985: 307). Љубав између ових младих бића развија се у тешким временима револуције са жељама и чежњама дубоко скривеним у себи.
У периоду ране адолесценције полни нагон, који је до тада само тињао,
нагло се разбуктава. Међутим, услед појачане стидљивости и неразумевања свих
промена које су уочиле код себе, младе особе о својим емоцијама не говоре. Тако Ћопићеви јунаци своје тајне откривају немим саговорницима (дневницима,
споменарима, писмима која никада неће послати) или их претачу у стихове.
Услед збуњености и непознавања нових осећања, младићи, не знајући на који
начин да приступе особи супротног пола, постају несналажљиви. Та њихова збуњеност може се манифестовати и избегавањем женског друштва, те одрицањем
сваког интереса за њих, чак и показивањем изразите антипатије према женским
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особама. Појединци одлазе у другу крајност, па су према девојчицама „нетактични и агресивни, потцењују их и исмијавају или се пред њима хвалисају и кочопере, не би ли на тај начин на себе привукли пажњу“ (Kошичек 1965: 145).
Општа емоционална несигурност и потреба за топлином и прихватањем рађа
код особа у овом периоду много противуречности и алогичности у понашању.
Чак и онда када се понаша пркосно и дрско, млада особа чезне да је „околина
прихвати и заволи, да покаже за њ интерес и да је окружи њежношћу“ (Кошичек
1965: 142). Упоредо с потребом да покаже своју индивидуалност и са жељом да
буде општеприхваћен, јавља се и несигурност и страх од неуспеха. „Зато у младој личности настају емоционални проблеми којих се покушава ослободити на
различите начине: демонстративним држањем, кицошким владањем, разметљивим хвалисањем, потцењивањем свега и свакога“ (Kошичек 1965: 143).
Стричево понашање – нагле промене расположења, немогућност да влада својим потезима, грубост према девојчицама, посебно према Луњи, и пренаглашеност – карактеристично је за узрасну популацију којој припада. Његово
понашање готово да потврђује онај немир и устрепталост које је Милутин Бојић исказао у стиховима своје песме Младост:
„Ја знам само хоћу, а не знам шта хоћу,
Стотину бих ствари у један мах хтео,
Бежао бих у свет, тражио самоћу
И, кад бих могао, на небо се пео“.
Нетрпељивост међу половима траје све до 13. године (уп. Смиљанић –
Толичич 1992: 81). Њихове односе карактеришу бројне предрасуде: дечаци
сматрају да су девојчице размажене и тужибабе, док девојчице верују да су дечаци груби. 3 Ћопић нам је то јасно назначио. Стриц се отворено супротстављао пријему девојчица у дружину јер: „Све ће избрбљати, исторокати, знам ја
њих. Састану се једна с другом, па на уво: хи-хи-хи, хо-хо-хо! – и кажу и шта
су ручале, и што су видјеле и што су чуле. За пола сата све би село сазнало за
нашу Тепсију“ (Ћопић 1964: 21). Повређен због Маричине наклоности према
Лазару Мачку, али и Луњине према Јованчету, он ће, бесан на женски род, уз3

О грубости и потцењивању девојчица, као саставном делу дечјег одрастања, говорио је и
Мирослав Антић у својој Досадној песми:
„Кад излазимо из школе,
Накривим капу на лево око
И побијем се са тројицом
Бар да ме виде девојчице.
Девојчице су смешна створења:
Дугоноге,
Округле,
Пегаве или кратковиде,
Много лажу и оговарају
И пишу љубавна писма
Која ми ставе под клупу“ (Антић 2012: 79).
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викнути: „Све сте ви једнаке!“ (Ћопић 1964: 491). Чувајући дубоко у срцу
успомену на Стрица, своју прву љубав, Луња, толико пута затечена његовом
грубошћу и непредвидивошћу, тужно ће, више за себе, рећи: „А ви? Какви сте
ви?“ (Ћопић 1964: 491). 4
Своје симпатије према Луњи Стриц покушава да сакрије иза јогунства,
набуситости и обезвређивања. Он најчешће избегава да јој помене име, већ
необуздан и узбуђен, користи заменицу она („Ено је иза оне букве!“, „Па зар
већ нисам рекао да је она! Она, главом!“). Луња је у његовом срцу заузела посебно место, она представља читав један свет, због чега Стриц, наивно, очекује
да и остали чланови дружине морају знати ко се крије иза те заменице. Скривајући своју љубав и нежност иза грубости, он се, набусит, правио да не примећује Луњу: „Шпијунка једна! Ух, што је мрзим!“ (Ћопић 1964: 57). Међутим, убрзо су сви чланови дружине установили стварне Стричеве побуде за непријатно понашање према Луњи. „Па ипак је ти волиш“, констатовао је Јованче (Ћопић 1964: 115). Реч љубав и алузија на њу изазивала је Стричеву необузданост – он се кочоперно бранио, желећи да одагна сваку помисао да је њему
Луња драга: „Ех, она, с оним великим очурдама! Уплашила би змаја! […] Више волим и овај свој мали прст, и онај камен и дрво, и оно тамо брдо него њу!
Дабогда цркла, кад се онако избечи очима па не знаш куд би побјегао!“ (Ћопић
1964: 115). Наивни Стриц, у жељи да сакрије, само је све више откривао своју
љубав, да би се у целости одао после „рањавања“, када је непријатељски метак
окрзнуо његов сламнати шешир, што је он искористио да испита Луњину наклоност. Жељан љубави и нежности, Стриц се топио од миља на крилу забринуте Луње. „Оставите ме на миру. Овако ми је сасвим добро“, готово да је била Стричева изјава љубави, јер он, расплинут од блаженства, претворивши се у
„разливено сјајно језерце“, први пут није успео да маскира своју љубав грубошћу и непријатношћу (Ћопић 1964: 138).
Ћопићеви јунаци су у добу појачане емоционалности када младе личности
много осетљивије реагују на збивања око себе, због чега их је лако избацити из
осећајне равнотеже (уп. Kошичек 1965: 142). Нежна и тајанствена Луња тешко
подноси Стричеву грубост, често не успевајући да заустави сузе. Прва љубав тако рађа и прву тугу, прву љубомору и прву патњу. Луњина туга увек је скопчана
са Стричевим непримереним коментарима, што у овој девојчици рађа жељу за
осветом. Она покушава да казни Стрица тако што ће му претпоставити дечака који је целој дружини ауторитет – храброг, али веома нежног Јованчета. Међутим,
Стриц прихвата бачену рукавицу и, повређен и љубоморан, одговара: „Их, што

4

Антагонизам између полова је социјалне природе и датира још из навика стечених у раном
детињству: „Дечаци и девојчице који су се раније заједно играли на пријатељски начин током првог или другог разреда, почињу све више да се играју са припадницима сопственог
пола. Упоредо са повећаним интересовањем за играчке активности са члановима сопственог пола, развија се код дечака став да су девојчице ‘глупе’ или ‘мекушачке’, док девојчице сматрају да су дечачке игре ‘грубијанске’ или ‘простачке’“ (Херлок 1956: 468).
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сам се јуче код Марице најео јабука! Једну ми је дала из њедара ево оволику, мирише ко ђул. Чуваћу је сто година и сваки дан пољубити“ (Ћопић 1967: 127).
Бранко Ћопић веома сугестивно описује своју јунакињу обузету бесом и
немоћну у жељи да искали свој јед на Марици. Марица је изазвала Луњину
патњу, јер је овај весели и разиграни девојчурак својом умиљатошћу и кокетношћу занела Стрица. Луња ће се убрзо приклонити одважном Јованчету, али
ће негде на дну њеног срца заувек остати да живи успомена на прву љубав.
Стриц је лутао од Луње до Марице, али је неопходну снагу да опстане у ратном безумљу налазио само у лику вољене Луње.
Ни одважни харамбаша Јованче није могао да остане хладнокрван у близини милокрвне Луње. Сусрет с њеним „великим тамним очима“ у којима се „крије
влажна шумска сјена“ разоружао га је и збунио, те он „гргутну као млад пјетлић и
настави много мекше“ (Ћопић 1967: 56, 82). Довољан је био само помен Луњиног
имена да он „плане као прољетна зора над Прокиним гајем“ (Ћопић 1967: 245).
Љубав која је спојила овог храброг дечака и необично одважну девојчицу била је
сигурна оаза која их је напајала снагом у суровим ратним условима:
„‘Луњо, зашто су ти очи тако тужне?’
‘Па ... дуго сам чекала тебе, сама у шуми, а тамо ... пада много лишћа, нешто шапуће у крошњама и, тако, ... чују се митраљези с Козаре ...
И тамо, можда, нека дјевојчица чека свога курира’.
‘Можда чека’, потврди дјечак и сам замишљен.
‘А њу ће њезин курир пољубити бар у једно око, бар у оно десно,
је ли де?’, тихо упита Луња.
Умјесто одговора, нечим понесен као у сну, Јованче се пригну и
пољуби дјевојчицу у сјајно влажно око.
‘Је ли овако?’, упита шапатом.
Луња рашири очи јако, јако, стаде у њих читав јесењи дан с Јованчетом у средини.
‘Ниси погодио’, рече. ‘Ово је било лијево око’.
Дјечак, смијешећи се, пољуби и друго око, али сад много смелије
и срдачније.
‘А, сад? Је ли то десно?’
‘Не, не знам’, прошапута мала. ‘Сад више ништа не знам.’
Наслонила му је главу на груди, притиснула носић уз гладак кожни упртач курирске торбице и осјећала се срећна и сигурна, тако сигурна као да је пред њом читав Омладински ударни батаљон с десет пушкомитраљеза и с Николетином на челу.
‘Добро је, сад је сасвим добро!’, тихо је цвркутала негдје у њезиним грудима једна мала скривена птичица, један малецни славуј среће“
(Ћопић 1967: 247–248).
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Слаткоречива Марица загосподариће срцем пргавог Лазара Мачка, који
ће постати „некако расејан и непажљив као да му је памет расута у сва четири
ћошка велике бараке“ (Ћопић 1967: 206–207). Веома вешт у мајсторисању, у
Маричином присуству мешао је и бркао алатке, наивно се правдајући: „Баш је
мене брига за њеним зеленим прасећим очима и ... носом“ (Ћопић 1967: 207).
Опијен љубављу, повериће се свом дневнику: „Ја њу волим. Мајстор ће ми бити кум кад се будем женио“ (Ћопић 1967: 208).
IV
На почетним страницама Пионирске трилогије Ћопићеви јунаци су деца
заокупљена игром, безгранично срамежљиви због тајних љубави. Учешће у рату и прихватање одговорности, као и емоционално сазревање, довело је, на
крају романа, ову децу на онај мост који спаја детињство и свет одраслих. Они
у том тренутку јасно наслућују промене у себи и својим друговима, најпре
Стриц („Сад сам све чешће тужан, а некад, их, на глави сам ходао“), потом и
Јованче. Окружен чудесним ћутањем Луње и другова, њиховом загледаношћу
у себе и тајанственошћу, Јованче је констатовао: „Е, Стриче, Стриче, изгледа
да више нијесмо дјеца“ (Ћопић 1967: 520).
Закорачење у свет одраслих омогућило им је да препознају љубав и да,
иако још увек срамежљиво, причају о својим емоцијама. Тако се Стриц, у чије се
срце увукла црнокоса Козарчанка, „лијепа као ђинђува“, поверава Јованчету:
„Па то је, овај, па то се некако не може ни причати. Знаш, знаш, ја
ни њој не умијем ништа казати. Стојим само и гледам, а некако се препаднем као да ме у школи питају нешто што никако не знам. Да није
мрак, ја ти ни ово не бих рекао, некако се стидим“ (Ћопић 1967: 520).
Луња и Марица су „симболи осјећајности и ослобођеног дјетињства“
(Идризовић 1990: 38). Њихове танане душе противтежа су суровим ратним условима, а речи које изговара Луња да их чека још лепих дана у животу заправо су
тријумф љубави и човечности. Радост и смирај који може наћи у загрљају вољеног
Јованчета доносе наду да ће љубав и разум превазићи бесмисао рата: „Наслонићу
овако главу на твоје груди, слушаћу како ти куца срце и покушаћу да замислим
онај мирни дан кад се више не буде чуо ниједан митраљез“ (Ћопић 1964: 524).
V
У историјама српске књижевности за децу обично стоји да је Мирослав
Антић први проговорио о љубави као преимућству деце у доба пубертета или
ране адолесценције. Његова збирка Плави чуперак (1965) израсла је у „сино198
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ним љубави и симбол ђачког доба“ (Милинковић 2010: 400). Међутим, ако се
сетимо нежне Луње, јогунастог Стрица, заљубљеног до ушију Лазара Мачка,
нежног Јованчета и раздрагане Марице, збуњеног и пометеног Баје-Бајазита,
те самог Бранка који је титраје свога срца претакао у стихове за споменар Зоре
Танковић, учиниће нам се да је Бранку Ћопићу нанета неправда. Први немири,
збуњеност и први љубавни јади које су осетили јунаци Пионирске трилогије и
Магарећих година управо су они исти немири и непознанице с којима се сусрећу Антићеви дечаци и девојчице. Коначно, апострофирање прве љубави која је
у срце дванаестогодишњег дечака ушетала „као лак облачак“ и која је била његова амајлија и анђео чувар у свим тешким ратним годинама, сведочи да је за
Бранка Ћопића прва љубав прерасла у метафору детињства и младости:
„Сад је касно, већ ми коса сиједи,
Гледам Уну, ћути као нијема,
Залуд лутам улицама знаним,
Све је пусто тебе више нема.
Еј, године, немерљиве, скупе!
Мала моја из Босанске Крупе!“ (Милинковић 2008: 71).
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SCHOOL LOVE IN COPIC`S NOVELS FOR CHILDREN
Summary
The literary work of Branko Copic held an important place in the school readers for
elementary school students in Serbia in the second half of the 20th century. The magic of
Copic`s storytelling, the easily understandable humour and unique style animated the reading audience, which is why some of his works became favourite children's books.
In his works for children, Copic demonstrated high level of knowledge of child
psychology. In this paper, we will focus on the novels A Pioneering Trilogy and Donkey
Years, in which the writer marked some of the most important moments of growing up. By
building the portraits of members of pupils troupes, Branko Copic, among the first writers in
Serbian literature for children, painted the birth of the first sympathies, anxiety and the unknown
of the boys and girls growing up in a turbulent period – between childhood and adulthood.
Keywords: Branko Copic, A Pioneering Trilogy, The Donkey Years, school love,
literature for children.
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ФАКТОРИ НАСТАВЕ И РАЗВИЈАЊЕ ЧИТАЛАЧКИХ
ИНТЕРЕСОВАЊА УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ
УЗРАСТА
Апстракт: Настава књижевности значајна је детерминанта развоја читалачких интересовања ученика, која су у основи развијања вештине читања, формирања читалачких навика и унапређивања културе читања.
У раду аутор испитује мишљења учитеља о томе: (1) који фактори наставе у највећој мери опредељују читалачка интересовања ученика млађег
школског узраста и (2) које особености ученика највише доприносе подстицању њихових интересовања за читање. Резултати истраживања показују да
организација наставе, наставни садржаји и особености ученика највише утичу на читалачке преференције, док интелектуални развој, развијеност пажње
и подршка у породици представљају особености ученика које у највећој мери опредељују њихова читалачка интересовања.
Кључне речи: читалачка интересовања, фактори наставе, ученик,
књижевност.

1. ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ
Настава књижевности као значајан фактор како мотивисања за читање,
тако и развијања вештине читања увек изнова отвара питање начина којима ће
се ученици поступно приближити књизи, учити и васпитавати за књигу. Подстицање читалачких интересовања, унапређивање читалачких навика и развијање читалачке културе уопште неки су од важнијих задатака наставе књижевности, посебно у млађим разредима основне школе. Читалачки образац одраслих у
значајној мери одређен је читалачким навикама које се формирају на почетку
школовања, а које су углавном условљене читалачким интересовањима (Kragler
et al., 1996; Shafer, 2003). Ефикасност школског образовања процењује се и по
томе колико је развило читалачка интересовања (Teaching Reading in Europe:
Contexts, Policies and Practices). Интересовање је најутицајнији фактор који одређује дечије читалачке преференције (Kragler, Nolley, 1996; Shafer, 2003). С обзиром на то да најмлађи читаоци читају само садржаје који су им занимљиви и
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који их интересују (Shafer, 2003), успешност наставе огледа се у успостављању
веза између књижевности и интересовања ученика (Kauffman, 2005).
Под интересовањем подразумева се сложена организација различитих
особина личности „која под утицајем социјалног учења и личне активности особе постаје трајна и стабилна диспозиција за одређени начин субјективног доживљавања и практичног деловања у односу на објекат у вези са којим је стечена“
(Педагошка енциклопедија 1989: 283). Да би књижевни садржај постао објекат
интересовања, потребно је да се на њега обрати пажња, да се упозна и разуме, да
се уочи његова повезаност са својим потребама, мотивима, жељама, намерама,
искуствима, знањима, вештинама, способностима. Истраживања показују да
ученици радо читају књижевне садржаје са којима могу да успоставе личне везе
које се темеље на искуствима и погледима на живот (Kauffman, 2005).
Буђење, обликовање и усмеравање читалачких интересовања ученика
условљени су општом интелигенцијом, вештином читања, искуством, окружењем, економским нивоом, доступношћу штампаног материјала, хронолошким
узрастом, полом (Cundiff, 1984). Дакле, социјални фактори (породица, школа,
шира друштвена средина) и развојно-психолошке карактеристике самих ученика опредељују њихова интересовања за читање. Интересовање као особину
личности одликује јасан правац при бављењу нечим, одређени обим, снага и
упорност, добровољност, ентузијазам, одлучност и трајање, осећање пријатности, успешности, задовољење радозналости, самопоштовања и слично. Да ли
ће заинтересованост за нешто бити први корак у формирању новог интересовања зависи у великој мери од средине.
Уважавајући сазнања истраживања о значају читалачких интересовања
која (1) развијају позитиван став према читању, што доприноси формирању
трајних читалачких навика, које се лакше стичу ако се интересовање за читање
подстиче у најранијем узрасту (Kauffman, 2005), (2) утичу на унапређивање вештине читања и разумевање прочитаног (Larsen, 1999), неколико европских
држава (Белгија, Шпанија, Француска, Норвешка, Мађарска) усвојиле су посебне стратегије, програме или планове у циљу промовисања читања. На тај
начин шира друштвена средина координира различите активности у циљу мотивисања ученика за читање, организује разне књижевне манифестације или
програме, подстиче ширење националне књижевне баштине (Teaching Reading
in Europe: Contexts, Policies and Practices).
Значајни фактори који утичу на формирање и развијање интересовања за
читање су ране читалачке активности у кући, при чему родитељи који уживају у
читању преносе позитиван став према овој активности. Подршка у породици
значајна је за развој вештине читања (Brooks et al., 2008; McElvany and Steensel,
2009), а читалачке активности код куће подржане од стране родитеља доприносе
развоју вештина вербалног изражавања и опште когнитивне способности (NELP,
2008), мотивације за читање, читалачких интересовања и уживања у читању (Ba202
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ker, Scher, 2002). У ширем смислу, читалачка компетентност деце условљена је
окружењем у коме се читању посвећује пажња и адекватно се вреднује.
Интересовања су истовремено и један од покретача ученичког ангажовања и један од ефеката педагошки вођеног учења. Доживљај књижевног текста
мотивише интересовање за читање, с једне, и ученичко интересовање за наставу књижевности, посебно у млађим разредима основне школе, с друге стране.
Али, развијање љубави према књизи као задатак наставе књижевности, поред
доживљајно-интуитивног, укључује и логичко-интелектуални план, рационално реаговање на доживљено, односно разумевање текстуалне стварности и мисаоно идентификовање чинилаца текста који су изазвали одређене емоционалне реакције (Вучковић 2012: 195). Синтеза доживљеног и рефлексије о доживљеном отвориће могућност естетског вредновања.
У млађим разредима основне школе одвија се прелаз од спонтане игре
ка свесном поимању књижевног дела, његових сложених појавности, предметности, естетских и значењских посебности. У том смислу, настава књижевности требало би да буде сусрет између ученика и наставних садржаја, посредством учитеља. Неке од наставних стратегија које доприносе унапређивању
читалачких интересовања, међусобном мотивисању ученика за читање и израстању у заинтересоване читаоце јесу: обезбеђивање разноврсног материјала за
читање, подстицање развијања стратегија самоизбора садржаја за читање који
су у складу са читалачким интересовањима ученика, подстицање усредсређивања на пожељне карактеристике текста, омогућавање размене искустава о
прочитаном са вршњацима (Worthy et al., 1999).
Теоријска разматрања указују да је настава значајна детерминанта развоја
читалачких интересовања ученика. У том смислу, значајно је испитати који фактори наставе и у којој мери утичу на интересовања ученика за читање, у циљу развијања вештине читања, као једне од компетенција неопходних за живот у савременом друштву, формирања читалачких навика и унапређивања културе читања.

2. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Циљ истраживања јесте да се испита допринос појединих фактора наставе развијању читалачких интересовања ученика млађег школског узраста.
Задаци истраживања:
(1) Утврдити који фактори наставе, према мишљењу учитеља, у највећој
мери опредељују читалачка интересовања ученика млађег школског
узраста.
(2) Утврдити које особености ученика, према мишљењу учитеља у највећој мери доприносе подстицању њихових читалачких интересовања.
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Подаци за истраживање добијени су анкетирањем учитеља које је реализовано у фебруару и марту 2012. године. У анкетном упитнику затвореног типа
учитељи су исказивали своје мишљење о читалачким интересовањима ученика
рангирањем понуђеног.
Узорак је одабран из популације оних који су школске 2011/2012. године радили у основним школама и чинило га је 312 учитеља из 33 основне школе у граду Београду и десет управних округа у Републици Србији: Златиборски, Јужнобачки, Колубарски, Мачвански, Моравички, Нишавски, Пчињски,
Рашки, Средњебанатски и Шумадијски округ.
Добијени подаци исказани су статистичким мерама пребројавања и релативног односа.

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
1. Настава је један од значајнијих чинилаца који обликују и усмеравају
ученичку комуникацију са књижевним делом. Први задатак истраживања односио се на факторе наставе који према мишљењу учитеља у највећој мери
опредељују читалачка интересовања ученика млађег школског узраста. Учитељи су бројевима од 1 до 5 означавали издвојене елементе наставе: наставни
програм, организација наставе, наставни садржаји, особености ученика и уџбеник, почев од оног за који сматрају да највише утиче на развијање интересовања ученика за читање. Добијени резултати приказани су табеларно и графички.

Уџбеник
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Табела 1. Допринос појединих фактора наставе развијању читалачких
интересовања ученика, према мишљењу учитеља
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Организацију наставе учитељи одређују као елеменат који у највећој
мери доприноси подстицању читалачких интересовања ученика (ранг I, средња вредност 4,08) (табела 1). Наставни садржаји су по мишљењу учитеља
други у хијерархији фактор наставе (ранг II), док треће место по значају за
формирање и развој интересовања за читање (ранг III) заузимају особености
самих ученика. Наставни програм (ранг IV) и уџбеник (ранг V) на основу најнижих средњих вредности нашли су се на крају хијерархијског низа према
доприносу подстицању читалачких интересовања ученика.

Графикон 1. Допринос појединих фактора наставе развијању читалачких
интересовања ученика, према мишљењу учитеља
Највећи број анкетираних учитеља (138 или 44,23%) сматра да је организација наставе фактор који у највећој мери доприноси развијању читалачких интересовања ученика (графикон 1). Док на основу статистичких показатеља наставни садржаји заузимају друго место у хијерархији према доприносу подстицању интересовања ученика за читање, највећи број учитеља (120 или 38,46%)
овај фактор наставе смешта на треће место по важности. Највећи број анкетираних учитеља (74 или 23,72%) особеностима ученика доделио је прво место према утицају на развијање њихових читалачких интересовања, док према статистичким показатељима овај фактор наставе заузима треће место. На развијање
читалачких интересовања ученика, према мишљењу највећег броја анкетираних
учитеља, у најмањој мери утичу наставни програм (118 или 37,82%) и уџбеник
(120 или 38,46%), што одговара и резултатима статистичке анализе.
2. Полазећи од теоријских поставки према којима карактеристике самих ученика утичу на њихова интересовања за читање, желели смо да испитамо које особености у највећој мери опредељују читалачка интересовања ученика. Од учитеља је
тражено да бројевима од 1 до 7 означе по важности понуђене карактеристике ученика (хронолошки узраст, интелектуални развој, развијеност емоција, развијеност
моралности, развијеност пажње, пол и подршка у породици), почев од оне за коју
сматрају да у највећој мери одређује њихова интересовања за читање (табела 2).
205

Пурић, Д.: Фактори наставе и развијање читалачких интересовања учениика...
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 16 • БР. 15 • ДЕЦЕМБАР 2013 • 201–212

Хронол.
узраст
Интелект.
развој
Развијен.
емоција
Развијен.
моралн.
Развијен.
пажње

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

60
36
42
44
42
50
38
1286
19,23% 11,54% 13,46% 14,1% 13,46% 16,03% 12,18%
147
63
32
34
26
4
6
1795
47,12% 20,19% 10,26% 10,9% 8,33% 1,28% 1,92%
2
76
54
64
70
42
4
1294
0,64% 24,36% 17,31% 20,51% 22,44% 13,46% 1,28%
1
7
30
32
72
98
72
811
0,32% 2,24% 9,62% 10,26% 23,08% 31,41% 23,08%
34
66
62
80
38
26
6
1436
10,9% 21,15% 19,87% 25,64% 12,18% 8,33% 1,92%
14
10
38
32
30
32
156
Пол
786
4,49% 3,21% 12,18% 10,26% 9,62% 10,26% 50,0%
Подршка 54
54
54
26
34
60
30
1328
у пород. 17,31% 17,31% 17,31% 8,33% 10,9% 19,23% 9,62%

Средња
вредност
Ранг

Особености
ученика

Скор

Табела 2. Утицај особености ученика на њихова читалачка интересовања,
према мишљењу учитеља

4,12 V
5,75 I
4,15 IV
2,6 VI
4,6

II

2,52 VII
4,26 III

Према резултатима истраживања (табела 2), највећи број анкетираних
учитеља сматра да интелектуални развој ученика у највећој мери опредељује
њихова читалачка интересовања (ранг I). Ранг II на основу средње вредности
(4,6) додељен је развијености пажње, док подршка у породици заузима треће
место (ранг III) према утицају на интересовања ученика за читање. Према статистичким показатељима, у хијерархији фактора који опредељују читалачка
интересовања ученика развијеност емоција налази се на четвртом (ранг IV), а
хронолошки узраст је на петом месту (ранг V). На интересовања ученика за читање у најмањој мери утиче развијеност моралности (ранг VI) и пол (ранг VII).

Графикон 2. Утицај особености ученика на њихова читалачка
интересовања, према мишљењу учитеља
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Графички приказ (графикон 2) илуструје у којој мери поједине особености ученика опредељују њихова читалачка интересовања, према мишљењу
учитеља. Скоро половина анкетираних учитеља (147 или 47,12%) интелектуални развој ставља на прво место, а најмањи проценат (4 или 1,28%) определио
се за шесто, односно седмо место (6 или 1,92%) према утицају на интересовања ученика за читање. Када је у питању хронолошки узраст, проценат учитеља
који се опредељују за сваки од хијерархијских нивоа према утицају на читалачка интересовања ученика приближно је исти и креће се у распону од 36 или
11,54% (друго место) до 60 или 19,23% (прво место). Сличан однос уочава се и
код подршке у породици, коју највише анкетираних учитеља (60 или 19,23%)
ставља на шесто место, исти проценат (54 или 17,31%) на прво, друго и треће и
приближно исти проценат на преостала места. Развијеност емоција је особеност ученика која према мишљењу учитеља заузима друго место (76 или
24,36%), док ову карактеристику само 2 испитивана учитеља (0,64%) смештају
на сами врх листе према утицају на читалачка интересовања ученика. Развијеност моралности највећи проценат анкетираних (98 или 31,41%) ставља на
шесто, а најмањи проценат (1 или 0,32%) на прво место, што имплицира да
према мишљењу учитеља, развијеност моралности у мањој мери утиче на интересовања ученика за читање. Половина анкетираних (156 или 50,0%) сматра
да је пол на последњем месту у низу особености ученика које опредељују њихова интересовања за читање.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Резултати истраживања показују да, према мишљењу учитеља, организација наставе у највећој мери утиче на развијање читалачких интересовања
ученика. Одређивање своје улоге у осмишљавању и извођењу наставе књижевности као кључне имплицира да су учитељи свесни сопствене одговорности за
формирање односа ученика према књизи и читању. Највећи терет али и највећи изазов увођења ученика у свет писане речи припада учитељима, па би се
могло поставити питање: (1) да ли су учитељи довољно оспособљени да препознају, подстичу и усмеравају интересовања ученика за читање; (2) да ли и
колико имају могућности да осмисле и реализују наставу књижевности у складу са читалачким интересовањима својих ученика; (3) у којој мери су читалачка интересовања, поред осталих карактеристика ученика и особености књижевног текста значајна за модел наставног тумачења књижевне уметности?
Наставни садржаји у великој мери доприносе формирању и подстицању
интересовања ученика за читање. Имајући у виду да су садржаји прописани
наставним програмом, осим дела књижевних текстова чији је избор препуштен
ауторима читанке и дела популарних и информативних текстова које бира учитељ, самостално или у сарадњи са својим ученицима, и овде би се могло поста207
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вити неколико питања: (1) зашто поред књижевноуметничке вредности, васпитних могућности, прилагођености узрасту и слично читалачка интересовања
ученика нису један од критерија за избор садржаја наставе књижевности; (2)
да ли садржаји предвиђени наставним програмом прате у довољној мери брзину и квалитет промена на ширем плану (у друштву, култури, уметности, техници и технологији), које се рефлектују на све учеснике у наставном процесу,
посебно на ученика; (3) зашто директни учесници наставног процеса (учитељи
и ученици) имају незнатан утицај на избор наставних садржаја.
Особености ученика, према мишљењу учитеља, заузимају треће место у
хијерархији чинилаца наставе који доприносе развијању њихових читалачких
интересовања. Развојном нивоу ученика прилагођен је наставни процес у целини. Међутим, и у овом домену остају отворена следећа питања: (1) с обзиром
на то да се као мера развојног нивоа одређује просечан развој пажње, говора,
мишљења, интелигенције, емоција, моралности и других карактеристика личности ученика, да ли се и у којој мери настава прилагођава онима који не спадају у категорију просечних; (2) пошто се комуникација између читаоца и текста остварује на личном плану, колико је уопште могуће утврдити „просек“ за
било који елеменат доживљавања, разумевања или тумачења књижевног текста; (3) да ли се бар „просечна“ интересовања ученика узимају у обзир при
одабиру наставних садржаја и како се тај „просек“ одређује.
Наставни програм и уџбеник у најмањој мери утичу на развијање читалачких интересовања ученика, према мишљењу учитеља. Имајући у виду претходно речено везано за избор наставних садржаја, овакав резултат је очекиван.
С друге стране, забрињавајући је податак из истраживања да уџбеник у најмањој мери доприноси развијању читалачких интересовања ученика. Сведоци
смо својеврсног парадокса: паралелни уџбеници различитих издавача и све богатија и разноврснија садржајна и техничка опремљеност ученике оставља
имуним на феномен књиге и књижевности уопште. Поставља се питање: (1) да
ли је основна функција читанке да буде хрестоматија програмских и ванпрограмских текстова или иницијатор сусрета између ученика и књижевне уметности, односно његов „водич“ кроз овај виртуелни свет; (2) пошто већ постоји
могућност избора уџбеника, да ли читанку треба бирати према квантитету
књижевнонаучних разматрања погодних за припремање учитеља за наставу
или према квалитету подстицаја намењених ученицима, како на доживљајноинтуитивном, тако и на логичко-интелектуалном плану; (3) да ли је одговорност за недовољан допринос уџбеника развијању читалачких интересовања
ученика на ауторима, учитељима или, бар делом и на онима који их вреднују и
одобравају за употребу у настави.
Учитељи сматрају да интелектуални развој ученика у највећој мери
опредељује њихова читалачка интересовања. И емпиријски налази потврђују
чињеницу да општа интелигенција утиче на буђење, обликовање и усмеравање
интересовања за читање (Cundiff, 1984). Резултати истраживања показују да
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развијеност пажње према мишљењу учитеља у великој мери утиче на однос
према књизи и читању, што не изненађује ако се има у виду да пажња чини читаоца усредсређеним на садржај који чита и заједно са интересовањем утиче на
разумевање при читању и разумевање прочитаног (Carter, 1988, Kauffman,
2005). Подршка у породици заузима треће место у хијерархији према утицају
на интересовања ученика за читање. На позитиван утицај породице указују теоријска и емпиријска проучавања мотивације за читање, читалачких интересовања и уживања у читању (Baker, Scher, 2008), развијања вештине читања
(McElvany, Steensel, 2009; McElvany et al., 2010), која позитивно корелирају са
подацима добијеним у овом истраживању. На интересовања ученика за читање, према мишљењу учитеља, у мањој мери утичу развијеност емоција и хронолошки узраст. Читалачка интересовања ученика за поједине књижевне жанрове мењају се са хронолошким узрастом или развојним нивоом ученика, а
ученици млађег школског узраста углавном се интересују за прозне и драмске
текстове који имају интересантну фабулу, књижевне ликове са којима се идентификују, поетске мотиве који одговарају њиховим афинитетима (Пурић 2012:
215).
Развијеност моралности и пол су особености ученика које према мишљењу учитеља у најмањој мери опредељују читалачка интересовања ученика. С обзиром на емпиријски утврђене разлике у избору садржаја за читање између дечака и девојчица (Kincade, Kleine, Vaughn, 1993), нису очекивани добијени подаци према којима пол у најмањој мери утиче на читалачке преференције ученика.
Иако с једне стране новија истраживања проблема читања дају забрињавајуће резултате и имплицирају генерални закључак да је читање у кризи, са
друге стране, ова активност је на трећем месту (после бављења спортом и дружења са пријатељима) на листи оних којима се млади узраста од 13 до 30 година уобичајено баве у слободно време (Looking behind the figures 2007), а поједине књижевне врсте које високо корелирају са читалачким интересовањима
ученика (научна фантастика) не читају се мање него раније (Hooper, 2005). Пошто су читалачка интересовања значајан мотивациони фактор који у великој
мери опредељује однос према књизи и читању уопште, а директно су условљена социјалним факторима, несумњива је улога и значај наставе књижевности у
буђењу, обликовању и усмеравању интересовања ученика за читање.
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FACTORS OF TEACHING AND THE DEVELOPMENT OF EARLY SCHOOL
AGE STUDENTS` READING INTERESTS
Summary
Teaching literature is an important determinant of the development of reading interests of students, which basically include the development of reading skills, the formation of reading habits and promoting the culture of reading.
The author examines teachers’ opinions about (1) what factors of teaching mostly
determine the reading interests of students of early school age and (2) the characteristics
of students that contribute most to encouraging their interest in reading. The results show
that the organization of teaching, the teaching content and characteristics of students affect the reading preferences most, while the intellectual development, the development
of care and support in the family are the characteristics of students that largely determine
their reading interests.
Key words: reading interests, factors of teaching, student, literature.

212

ЗБОРНИК РАДОВА
Учитељски факултет у Ужицу
Година 16 • Број 15 • Децембар 2013
ISSN 1450-6718

УДК 811.111'367.623
Стручни чланак • 213–220
Примљен: 16. 9. 2013.
Прихваћен: 25. 11. 2013.

Mr Gordana Ljubicic
University of Kragujevac, Teacher-training Faculty of Uzice

DERIVATIONAL COMPOUND ADJECTIVES IN
ENGLISH
Abstract: In English, compound adjectives are a huge category which encompasses word coinages produced in many different ways. Among the manifold
groups of adjectival compounds, one is specific- the so-called derivational compound adjectives. They are produced by two word-forming processes- the process
of derivation and the process of compounding, and consist of a compound noun
stem – either noun-noun or adjective-noun, and the adjective suffix „-ed“.
These compound adjectives are noun-centered, which means that the center
of the compound is a noun, usually denoting a body part, or exceptionally parts of
clothing. This type is mainly used for description of appearance where a given
compound refers to highlighted characteristic of body, or a description of garments. Many of these compound adjectives have a metaphorical meaning.
Key words: compound adjectives, derivation, compounding, noun, derivative suffix, body parts.

I. COMPOUNDING AS A PROCESS OF WORD FORMATION IN
ENGLISH
Compounding is one of the branches of morphology, which deals with word
formation. The phenomenon of compounding is examined, described and analysed
by various scholars. Valerie Adams says that „A compound word is usually understood to be the result of the (fixed) combination of two free forms, or words that have an otherwise independent existence, as in frostbite, tape-measure, grass-green.
These items though clearly composed of two elements, have the identifying characteristics of single words: their constituents may not be separated by other forms, and
their order is fixed“ (Adams 1973: 30). Laurie Bauer states that: „When two (or more)
elements which could potentially be used as stems are combined to form another stem,
the form is said to be a compound. A compound lexeme (or simply a compound) can
thus be defined as a lexeme containing two or more potential stems. Since each potential stem contains at least one root, a compound must contain at least two roots“ (Bauer 1983: 28). Аndrew Carstairs-Mc Carthy defines a compound as „а word containing
more than one root (or combining form)“ (Castairs-McCarthy 2002: 142).
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In the English language compounding is a very productive process of word
formation. Almost all word categories can be produced by this process, but most
examples can be found in the so-called open word classes, or content or lexical
words that carry the content or the meaning of the sentence and that accept the addition of the new words. These open classes include nouns, adjectives, verbs and most
adverbs.
It is easily understood why most of new compounds are nouns. A. CarstairsMc Carthy explains that: „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 than novel activities or novel properties. These changes, therefore, generate new vocabulary needs that are more readily
answered by new nouns than by new adverbs or adjectives“ (Castairs-McCarthy
2002: 62). There are many possible patterns in which to form compound nouns. Some of them are: N + N (classroom), N + V (sunshine), Adj. + N (fastfood), V + V
(make-believe), Part. + N (off-Broadway), and many others.
Besides nouns, adjectives are the word class that most easily accepts new
compound forms. There are almost no limitations when it comes to making combinations that have not been known before. Everything is left to the writer`s or user`s
imagination and his/her ability to suggest the new possible units of a language.
Every day new coinages appear; most often in newspapers and magazines, but also
in literature, science and technique. V. Adams says that:“ Among the various groups
of adjective compounds, very generally speaking, three stylistic varieties may be distinguished: established and more or less cliche´- like combinations like long-suffering, heart-broken, star-spangled, tight-lipped; ’literary’ formations which conform
to a recognized pattern, but are not likely to be much used, and technical compounds“ (Adams 1973: 103).
Compound verbs are not that common in English as the compound nouns or
compound adjectives are. H. Marchand thinks that many of verb compounds are not
genuine because they result from either backformation or conversion, and calles
them „pseudo-compound“ verbs (Marchand 1969: 69). Some of the examples are „to
brainwash“ and „to air-condition“.
Compound adverbs are mainly produced by a combination of a preposition
and a noun (as in over-night), but it is not completely clear to what extent such formations are productive.
Other word classes like compound prepositions (into, onto), compound pronouns (myself, evryone) and compound conjunctions (whenever) are of extremely
low productivity.
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II ADJECTIVES VS. COMPOUND ADJECTIVES
Adjectives may be defined as a syntactically distinct class of word-forms
whose characteristic function is to modify only nouns (Huddleston 2002: 525). According to general characteristics of adjectives as a word class, they should have the
following syntactic properties:
• Function – adjectives can appear in attributive, predicative and postpositive
function.
• Gradability – adjectives are gradable, hence accept modifiers like very, too,
enough and have inflectional or analytic comparatives and superlatives.
• Dependents – adjectives can take adverb modifier, e. g. very (Huddleston
2002: 525).
Compound adjectives are formed according to the large number of various
grammatical patterns therefore their identification and adjectival status is often questionable and ambiguous. Overwhelming majority of compound adjectives have attributive function, thus they stand before a noun; predicative and postpositive functions are exceptional.
As far as gradability is concerned, compound adjectives are mostly non-gradable, which originates from their lexical constitution and semantic complexity.
That is why they are often not able to make comparative or superlative form or to take adverb modifiers. The exceptions are the compound adjectives the first part of
which is another adjective that can be graded, the examples being: „good-looking“,
„high-profile“,„long-term“, „deep-sea“, and others.
Compound adjectives, which are formed of two lexical elements should fulfil
the condition that the right (second) element of the compound cannot stand alone as
a premodifier of a noun (Adams 1973: 91). According to that criterium, „widespread“ and „deep-seated“ are compound adjectives because it is possible to say „a widespread feeling“ or „a deep-seated tradition“, but not * „a spread feeling” or * „a
seated tradition“.

III COMPOUND ADJECTIVES CLASSIFICATION
There are many possible ways in which to classify compound adjectives. L.
Bauer says: „The subclassification of compounds is done in many different ways: by
the form classes of the items that make up the compound (Marchand, 1969), by semantic classes (Hatcher, 1960; Warren, 1978), by presumed underlying operators
linking the two elements (Zepic, 1970), by presumed underlying syntactic function
(Lees, 1960), and so on. Many schoolars use a mixture of two or more of these met215
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hods of classification (Adams, 1973; Jespersen, 1942).“ (Bauer 1983: 202). But, the
truth is that classification of compound adjectives is not an easy task, and that it has
not been unified yet.

IV DERIVATIONAL COMPOUND ADJECTIVES IN ENGLISH
Derivational compound adjectives belong to so-called „noun-centered“ compounds. As the name suggests, the central element in these compounds is a noun.
The compounds of this type consist either of an adjective and a noun with a derivative suffix „-ed“ [Adj.+ (Noun+ed)], or of two nouns where the second one has a derivative suffix „-ed“ [N+(N+ed)]., although ther is the third type in which the first element of the compound is a numeral. What is interesting about these compounds is
that in their formation two word-producing processes are at work – the process of
derivation and the process of compounding.
Some examples of derivative compound adjectives of [Adj.+ (Noun + ed)]
type are: deep-rooted, deep-seated, short-barrelled, sharp-edged, flat-roofed, longstemmed, brown-robed, steep-sided, silky-skilled, twin-bedded, twin-engined and
open-ended. Examples of the [N+(N+ed)] type are: glass-bottomed, horn-rimmed,
tile-roofed, gold-plated, pear-shaped, colour-coded, tree-shaded, gold-coloured,
noun-centered, nuclear-armed, poison-tipped, star-studded, glass-topped and pasteltoned.
For the third group, the examples might be one-armed, four-sided and twowheeled.
As V. Adams rightly noticed: „In some adjective compounds ending in „-ed“,
the second element may be either nominal or verbal, and the suffix therefore either
an adjectival or participal one“ (Adams 1973: 101). The truth of this observation can
be seen from some of the above-given examples, some of which are ambiguous. So,
in „gold-plated“ it is not completely clear whether the meaning is „ covered with
gold plates“ or „plated with gold“; the expressions with „coloured“ can be interpreted as „being of gold, red, blue, etc. colour“, or „being coloured in gold, red, blue,
etc.“, and „deep-rooted“ can be understood both as „having deep roots“ and as „deeply rooted“.
One group of derivational adjective compounds contains a human or animal
attribute, mental or physical, as its second element. These examples are plentiful and
can be derived by using almost every part of human or animal body. When talking
about school-teaching, this category of adjective compounds is immensly suitable
for teaching small children, because while learning the names of body parts the children can also practice the adjectives relating to colour or size, and notice the possible patterns of congruence between some of the English adjectives and body-part
nouns. There are numerous examples of derivational compound adjectives that describe the body characteristics of animal life, but here we shall mention only the
216
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compounds related to human body, although even this list is not and cannot be a
complete one. In the following examples, the bolded word is the center, or the right
head of the compound, while the words in brackets are the left-hand constituents that
can be combined with the head to give more information about it.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

– haired (red-, white-, brown-,long-, short-, curly-, ,flame-, etc.)
– eared (long-, sharp-, flap-, etc.)
– eyed (blue-, dark-, green-, goggle-, misty-, wide-, dry-, dewy-, eagle-,
bug-, bright-, almond-, open-, sad-, etc.)
– nosed (long-, pug-, snub-,hard-, etc.)
– headed (hard-, hot-, red-, level-, pig-, bare-, big-, clear-, cool-, big-,
light-, empty-, bald-, etc.)
– cheeked (rosy-, red-, chubby-, etc)
– lipped (red-, tight-, loose-, etc.)
– necked (bull-, stiff-, etc.)
– faced (bare-, red-, poker-, straight-,etc.)
– mouthed (bad-, foul-, loud-, mealy-, open-, etc.)
– tongued (silver-, loose-, sharp-,smooth-, etc.)
– sighted (short-, clear-, keen-, far-, near-, etc.)
– brained (crack-, feather-, hare-, etc.)
– hearted (light-, half-, warm-, faint-, cold-, big-, chicken-,half-, etc.)
– handed (left-, right-, heavy-, high-, red-, short-, empty-, cack-, hook-,
etc.)
– fingered (light-, sticky-, rosy-, red-, etc.)
– fisted (tight-, ham-,open-, bare-, etc.)
– shouldered (round-, big-, broad-, etc.)
– chested (flat-, hairy-, large-,bare-, etc.)
–waisted (wasp-, slender-, slim-, etc.)
– bellied (fat-, pot-, round-, etc.)
– boned (raw-, fine-, small-, big-, etc.)
– skinned (thick-, thin-, red-, etc.)
– blooded (cold-, blue-,warm-, hot-,red-, etc.)
– footed (bare-, sure-,web-, light-, flat-, etc.)
– kneed ( weak-, knock-, etc.)
– legged (long-,short-, four-, etc.)
– minded (broad-, bloody-, fair-, strong-, simple-, right-, single-, absent-,
narrow- , -high-, evil-, etc.)
– witted (dim-, quick-, slow-, keen-, dull-, sharp-, etc.)

Very often, this type of adjective compound is used when describing the
parts of garment: that is the shape or size of the clothes. The compounds with „-sized“ as their second constituent are almost unlimited in number, as all sorts of combinations are possible. Some of the examples are: „pocket-sized“, „walnut-sized“,
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„small-sized“, „average-sized“, „giant-sized“, „medium-sized“, „sack-sized“, „handbag-sized“, „pint-sized“, and others.
In other derivational adjective compounds which are used to describe parts of
garment, the second part of the compound is a noun. Although some of these compounds resemble the ones describing parts of body, they are not the same in meaning. In the examples like „a double-breasted coat“, „a single-breasted suit“, „an
open-necked shirt“, „a low-necked dress“, „a high-necked dress“ or „high-wasted
shorts“, the meaning is more metaphorical. Other compounds belonging to this group are derived with the second element being a noun denoting a part of clothing or
footwear. Such examples are: „a short-sleeved blouse“, „high-heeled boots“, „rubber-soled shoes“, and so on.
The derivational compound adjectives relating to body parts can be endocentric and exocentric. The endocentric ones are right-headed, with the first part acting
adjectivally and supplying the information about the head. The meaning of these
compounds can be easily guessed from the meaning of their constituent parts. The
expressions like „red-haired“, „flap-eared“, „blue-eyed“, „rosy-cheeked“, „slim-wasted“ and „bare-footed“ are the exact descriptions of the body characteristics of the
persons we are talking about. But, when we use the expressions like „hard-nosed“,
„level-headed“, „stiff-necked“, „loud-mouthed“, „smooth-tongued“, „feather-brained“ or „blue-blooded“, we do not talk of anyone having level head, blue blood or
brain made of feathers. The meaning of these adjective compounds is not the same
as the meaning of their constituent parts, so these compounds are exocentric ones.
The compounds whose meaning is metaphorical in the highest degree are the compounds with „- minded“ and „-hearted“ as their second element. The meaning of all
such compounds is completelly different form the meaning of their constituent parts.

CONCLUSION
In English, the process of compounding is a very productive one. Compound
adjectives are a huge cathegory to which new examples are added on daily basis.
This fact is quite understandable if we know that the restrictions in word combining
are fewer when it comes to adjectives than to any other word class. Derivational
compound adjectives are more restricted than others, but still, new compounds can
be produced. These adjectives can be ambiguous in their form, because sometimes it
is not clear whether the second element is a nominal or a verbal one. Despite these
difficulties, this cathegory of adjectives deserves further research. A very important
fact about derivational adjective compounds is that they are appropriate and easy to
be used in teaching English to children in the beginning classes of primary school.
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Универзиетет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу
ИЗВЕДЕНИ СЛОЖЕНИ ПРИДЕВИ У ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ
Резиме
У енглеском језику, сложени придеви су обимна категорија која обухвата
реченичне кованице произведене на много различитих начина. Међу бројним
групама придевских сложеница, једна је посебна- такозвани изведени сложени
придеви. Они су производ два процеса образовања речи- процеса деривације и
процеса произвођења сложеница, и састоје се од сложене именичке основе – било
именица+ именица или придев + именица, и придевског суфикса „-ед“. Ове су
сложенице именички оријентисане, односно њихов центар је именица која обично
означава део тела или изузетно, део одеће. Оне се обично користе за описивање
физичког изгледа, неке изражене телесне карактеристике, или за опис делова
одеће. Многи од ових сложених придева имају метафоричко значење.
Кључне речи: сложени придеви, деривација, процес стварања сложеница,
деривативни суфикс, делови тела.
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЧЕНИКА ПОТЕНЦИЈАЛНО
ДАРОВИТИХ ЗА МАТЕМАТИКУ У МЛАЂИМ
РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ *
Апстракт: Уважавајући чињеницу да брига за даровите ученике већ
данас јесте, а убудуће ће бити још више, једна од основних карактеристика
целокупног васпитно-образовног процеса и школског система, аутори се баве само једним аспектом тог проблема – идентификацијом ученика потенцијално даровитих за математику у млађим разредима основне школе. Проблем је утолико значајнији што идентификација ученика потенцијално даровитих за математику представља први корак у организовању рада са овом
категоријом ученика, а при томе на овом плану има доста отворених питања, неспоразума и дилема. Како учитељи у том процесу имају централну
улогу, аутори су организовали истраживање, на узорку од 258 учитеља из 26
основних школа у Републици Србији, с циљем да испитају њихове ставове о
појединим индикаторима потенцијалне даровитости за математику, мишљење о најчешћим предрасудама и заблудама о даровитима, степен сарадње са
стручним сарадницима и родитељима у процесу идентификације и разред у
коме се, по њиховом мишљењу, најочигледније манифестују знаци даровитости за математику. Резултати добијени истраживањем показују да учитељи јасно препознају важност појединих индикатора потенцијалне даровитости за математику, да верују у неке од предрасуда које постоје о даровитим
ученицима, да сарадња учитеља са педагошко-психолошком службом и родитељима у процесу идентификације таквих ученика није на потребном нивоу и да се знаци даровитости за математику, по мишљењу учитеља, најочигледније манифестују у другом и трећем разреду основне школе.
Кључне речи: ученици даровити за математику, идентификација даровитих, учитељ, даровитост, математика.

*

Рад је настао у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, бр.
179026, чији је носилац Учитељски факултет у Ужицу, а који финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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1. ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ
Ако се има у виду да значај људског потенцијала, у свим његовим облицима, сваким даном постаје све већи и израженији, онда није тешко закључити
да промене у образовању, данас и у будућности, морају о томе водити рачуна и
бити усмерене ка стварању услова у којима ће сваки ученик максимално развити
своје потенцијале, а да се при томе посебна пажња посвети оним ученицима који
испољавају знаке даровитости у некој области. Даровити ученици, управо, представљају капитал и ресурс кога ниједно друштво не сме да се одрекне уколико
жели да опстане у све суровијој конкуренцији у свим сферама људског живота.
Из тих разлога даровити ученици све чешће постају предмет интересовања, нарочито у другој половини 20. и почетком 21. века.
У контексту интересовања за даровите ученике уопште, јавља се и интересовање за ученике који показују знаке даровитости у математици. Тај интерес је
додатно појачан, не само због значаја који даровитост за математику има, с једне, већ и због сложености овог феномена, с друге стране. Резултат су бројне расправе, истраживања и радови о карактеристикама личности, идентификацији,
циљевима, садржајима, методама, организацији рада и низом других питања која се односе на ову категорију ученика.
Први корак у бризи, пружању подршке, планирању и организацији рада са
ученицима потенцијално даровитим за математику представља њихова идентификација. То је, међутим, једно од „најспорнијих питања са којим се суочавају
наставници“ (Schroth, Helfer 2008: 158; Ford, 2003), односно питање кога прате
бројни проблеми, неспоразуми и дилеме.
Један део тих проблема проистиче из непостојања јединственог схватања
појма даровитости уопште, а посебно даровитости за математику. Тако неке теорије стављају нагласак на даровитост као постигнуће (Gagne, 1985), друге на даровитост као понашање (Renzulli, 1986), треће на даровитост као особину (Stenberg, 1986), четврте на даровитост као потенцијал (Robinson, 2005), пете је схватају мултидимензионално (Altaras, 2006) и сл.
Осим тога, знатан део проблема произилази из непостојања јасних критеријума на основу којих би било могуће вршити идентификацију ученика потенцијално даровитих за математику. Дуго времена је прeовладавало мишљење да
је добра идентификација која уважава резултате остварене на IQ тестовима. Међутим, данас се све чешће указује на ограничености овог приступа (Delisle, 2003;
Winner, 2000), а све више уважавају запажања и мишљења учитеља, родитеља и
вршњака, портфолио, резултати на разним тестовима и други показатељи (Merrick, Targett, 2004; Schroth, Helfer 2008: 159; Callahan & Miller, 2005). Факторски
модели структуре интелекта, у којима су издвојени елементи који ближе одређују математичку даровитост, као што су способност апстраховања, генерализације, реверзибилности, флексибилности и флуентности идеја (Wieczerkowski i sar.,
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2000), такође, могу бити од велике користи учитељима у процесу идентификације ученика потенцијално даровитих за математику.
Без обзира на слагања, односно неслагања, око важности наведених и
других индикатора, бројни аутори наглашавају изузетно важну улогу учитеља
у номинацији, као првом кораку у идентификацији даровитих (Morris Miller
2009: 66). Међутим, упркос томе треба имати у виду да процене учитеља не
морају увек бити валидне, јер су често праћене погрешним веровањима. Тако
постоји велики број „лаичких“ схватања, предрасуда и заблуда о даровитима
као што су: 1) општа даровитост – даровито дете мора бити успешно у свим
подручјима; 2) даровитом децом се називају деца која имају високе способности у академском подручју (школска постигнућа), док су деца са високим способностима у уметности талентована и не сматрају се даровитом; 3) даровита
деца имају изнадпросечан коефицијент интелигенције; 4) даровитост је потпуно урођена; 5) даровитост је у потпуности резултат великог труда и рада; 6) даровиту децу стварају преамбициозни родитељи; 7) даровита деца су боље
адаптирана, популарнија и срећнија од просечне деце; 8) сва су деца даровита;
9) даровита деца постају славни и креативни појединци када одрасту (Winner
2005: 1−9; Cvetković-Lay 2010: 23−35). Ово треба имати у виду, тим пре, што
резултати истраживања, које је за циљ имало да испита ставове студената – будућих учитеља завршне године студија – о сопственој оспособљености за
идентификацију ученика потенцијално даровитих за математику показују да
учитељи у току редовних студија не стичу довољно знања о идентификацији
ученика потенцијално даровитих за математику, да верују у неке од укорењених погрешних ставова о ученицима потенцијално даровитим за математику,
као и да неадекватно процењују важност појединих индикатора математичке
даровитости (Maričić, Špijunović 2013: 27).
И поред свих резерви које се могу упутити на рачун процена учитеља, постоје истраживања која уливају оптимизам у вези са њиховом исправношћу. Тако,
на пример, истраживање Ј. Sindikа показује да је за 31 дете, које су васпитачице
процениле као потенцијално даровито, „стручна психолошка процена то потврдила за 29 деце (дакле, с 94% тачности процене)“ (2010: 67). Нема разлога да не верујемо да се такви примери могу наћи и у млађим разредима основне школе.
Ако се зна да је рана идентификација даровитих ученика кључна за њихов развој (Pfeiffer, Petscher, 2008; Rotigel, 2003), да постоје све мањи изгледи
да се ти ученици касније препознају (Moon, Brighton, 2008), да jе „рана идентификација даровите деце, и примена стратегија ране интервенције које треба да
им омогуће да напредују још неко време далеко од реалности примене у школском систему“ (Wellisch, Brown 2012: 151), онда је улога учитеља у том процесу још значајнија.
С обзиром на значај ране идентификације даровитих ученика, желели
смо да испитамо каква је ситуација у пракси и испитамо ставове и мишљења
учитеља о неким питањима везаним за идентификацију ученика потенцијално
даровитих за математику у млађим разредима основне школе.
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2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА
Истраживањем смо желели да испитамо:
(1) Ставове учитеља о појединим индикаторима потенцијалне даровитости за математику.
(2) Ставове учитеља о неким предрасудама о ученицима потенцијално
даровитим за математику.
(3) Улогу учитеља, стручних сарадника и родитеља у идентификацији
ученика потенцијално даровитих за математику.
(4) У ком разреду се, по мишљењу учитеља, најочигледније манифестују
знаци даровитости за математику.
Истраживање је засновано на примени дескриптивне методе. Подаци
неопходни за истраживање прикупљени су анкетирањем. Сачинили смо анкетни упитник затвореног типа и скалу Ликертовог типа. Вредност Cronbah alpha
коефицијента (0.82) указује на добру поузданост инструмента и оправдава његову прихватљивост.
Истраживање је спроведено на узорку који је одабран из популације
учитеља који су школске 2011/2012. године радили у основним школама на територији Републике Србије. Узорак је чинило 258 учитеља одабраних случајним избором из 26 основних школа из Града Београда и пет округа (Златиборски, Моравички, Колубарски, Рашки и Мачвански).
Независнe варијаблe су: године радног искуства у настави (до 12, од 13
до 24, више од 25 година) и стручна спрема учитеља (виша, висока).
Добијени подаци обрађени су у статистичком пакету IBM SPSS Statistics
20. Од мера дескриптивне статистике коришћене су фреквенције, аритметичка
средина и стандардна девијација. Од анализа које омогућавају статистичко закључивање коришћен je хи квадрат тест.

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
3.1. Ставови учитеља о индикаторима потенцијалне даровитости
за математику
Мада међу теоретичарима не постоје јединствени ставови о индикаторима на основу којих се може препознати ученик потенцијално даровит за математику, учитељима смо у скали процене понудили 11 индикатора, који су, по
нашим сазнањима, фреквентни у теорији и пракси математичког образовања,
при чему су неки од њих суштински и значајни, а други мање важни и привидни индикатори те даровитости. Захтевали смо од учитеља да изразе степен сла224

Маричић, С., Шпијуновић, К.: Идентификација ученика потенцијално даровитих за...
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 16 • БР. 15 • ДЕЦЕМБАР 2013 • 221–236

гања са наведеним индикаторима избором једног од одговора на петостепеној
скали судова (у потпуности се слажем – 1, углавном се слажем – 2, неодлучан
сам – 3, углавном се не слажем – 4, уопште се не слажем – 5).
Добијени резултати, посматрано у целини (табела 1), показују да већина
учитеља (88.4%), индикаторе наведене у скали сматра значајним за идентификацију ученика даровитих за математику. При томе се 48.1% учитеља у потпуности слаже, а 40.4% углавном слаже са наведеним индикаторима. Само 0.9%
учитеља изјаснило се да се уопште не слаже, а 4.9% углавном не слаже са наведеним индикаторима. То потврђује и просечна вредност добијена за сваки
индикатор (1.29 < М < 2.54).
Осим тога, резултати истраживања показују да не постоје велика размимоилажења у ставовима учитеља о процени важности појединих индикатора,
што потврђују вредности стандардних девијација. Највеће слагање испитаника
постоји код индикатора уочава узрочно-последичне везе и односе (М = 1,29, SD
= 0,494), затим успешно поставља и решава математичке проблеме (М = 1,30,
SD = 0,538), користи необичне и оригиналне начине решавања проблема (М =
1,43, SD = .563), успешно и радо решава „логичке задатке“ (М = 1,32, SD =
0,565) и друго. Већа размимоилажења у ставовима учитеља постоје код следећих индикатора: дисциплиновано је и извршава све налоге учитеља (М = 2,54,
SD = 1,113), има оцену одличан (5) из математике (М = 2,02, SD = 0,970) и
поставља бројна и необична питања (SD = 0,937). Као што се види, највеће
разлике уочене су код индикатора дисциплиновано је и извршава све налоге
учитеља који суштински и не представља индикатор математичке
даровитости, већ указује на неке друге димензије личности ученика.
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Табела 1. Ставови учитеља о индикаторима потенцијалне даровитости
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статистички значајна разлика у ставовима учитеља
на нивоу .05 с обзиром на стручну спрему

Разлике у ставовима о важности наведених индикатора у зависности од
нивоа образовања и година радног стажа учитеља нису статистички значајне
изузев у вези са индикатором дисциплиновано је и извршава све налоге учитеља (χ2 = 9,502, df = 4, p = .050) и то само у односу на ниво образовања учитеља. Већу важност овом индикатору придају учитељи са завршеном вишом
школом. С обзиром да овај индикатор у суштини и не представља индикатор
потенцијалне даровитости за математику, можемо претпоставити да су учитељи у току академских студија на факултетима стекли више знања о идентификацији даровитих ученика у односу на оне који су се образовали у току двогодишњих студија на педагошким академијама.
Ученика потенцијално даровитог за математику учитељи најчешће препознају по томе што уочава узрочно-последичне везе и односе (ранг I), успешно
поставља и решава математичке проблеме (ранг II), успешно и радо решава
„логичке задатке“ (ранг III), користи необичне и оригиналне начине решавања
проблема (ранг IV), показује изузетно интересовање за математичке садржаје (ранг V), лако и брзо изводи рачунске операције (ранг VI). Флексибилност
ученика у мишљењу налази се тек на седмом (задатке решава на другачији на226
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чин у односу на друге ученике), а његова инвентивност и отвореност (поставља
бројна и необична питања) на осмом месту. Занимљиво је да се критичност у
мишљењу (показује склоност да проверава тачност решења задатка) налази
тек на деветом месту. Учитељи су, с правом, ниско рангирали дисциплину (дисциплиновано је и извршава све налоге учитеља – ранг XI), мада су, по мишљењу
И. Фербежера, наставници „склони да у поступку идентификације претерано посматрају вредне, прилагодљиве ученике, а превиђају оне који нису заинтересовани
за школу, који нису усвојили методе учења и који имају ниске аспирације“ (2002:
129). Слично је и са успехом који ученик постиже у настави математике (има оцену одличан (5) из математике – ранг X) који многи истраживачи узимају као поуздан индикатор даровитости, мада B. Bloom (1985) с правом упозорава на опасности које из таквог приступа могу да проистекну.
Према томе, учитељи имају позитиван став према наведеним индикаторима потенцијалне даровитости за математику и на њихове ставове немају
битнијег утицаја године радног искуства и степен стручне спреме.
3.2. Ставови учитеља о неким предрасудама о ученицима потенцијално
даровитим за математику
Желели смо да испитамо ставове учитеља о неким предрасудама које постоје о ученицима потенцијално даровитим за математику. У том циљу смо навели неке од предрасуда које наводе неки аутори (на пример, Winner 2005: 1−9;
Cvetković-Lay 2010: 23−35) и тражили од испитаника да у вези с тим искажу свој
став на петостепеној скали судова на тај начин што ће се определити за неку од
следећих варијанти: у потпуности се слажем (1), углавном се слажем (2), неодлучан сам (3), углавном се не слажем (4) и уопште се не слажем (5).
Анализа одговора учитеља (Табела 2) показује да се приближно исти
број учитеља из узорка слаже (45,1%) и не слаже (43%) са наведеним ставовима – предрасудама о даровитости, док је 11,9% изразило неодлучност у ставу. При томе се може уочити да ниједан од шест наведених индикатора нема
просечну вредност у категорији одговора у потпуности се слажем, као ни у
категорији уопште се не слажем.
Учитељи највише верују да је даровитост за математику потпуно урођена способност (М = 2,28), што је став три четвртине испитаника, да је даровитост за математику резултат великог труда и рада (М = 2,40) и да је ученику даровитом за математику потребан учитељ даровит за математику
(М = 2,57). Учитељи најмање верују у заблуду да су сви ученици даровити за
математику (М = 4,1), да ученици даровити за математику потичу из породица чији су родитељи образованији (М = 3,52) и да су ученици даровити за
математику успешни и у свим другим наставним предметима (М = 3,21).
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Табела 2. Ставови учитеља о неким предрасудама о ученицима потенцијално
даровитим за математику
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5,4% 29,5% 14,7% 39,1% 11,2%
наставним предметима.
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8
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42
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*
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на нивоу .05 с обзиром на радно искуство

Највеће осцилације у ставовима учитеља имамо код следећих индикатора:
ученику даровитом за математику потребан је учитељ даровит за математику
(SD = 1,189), ученици даровити за математику су успешни и у свим другим наставним предметима (SD = 1,146), ученици даровити за математику потичу из
породица чији су родитељи образованији (SD = 1,134), даровитост за математику је резултат великог труда и рада ученика (SD = 1,051). При томе, разлике у
ставовима учитеља с обзиром на године радног искуства и висину стручне спреме нису статистички значајне осим код два индикатора: даровитост за математику је потпуно урођена способност (χ2 = 18,555, df = 8, p = .017) и ученици даровити
за математику су успешни и у свим другим наставним предметима (χ2 = 17,847, df
= 8, p = 0,022). Да је даровитост за математику потпуно урођена способност, више
верују учитељи који имају више од 25 година рада у настави, док су у групи учитеља који се не слажу са овим индикатором најбројнији учитељи који имају мање
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од 12 година искуства у раду са ученицима. И код индикатора ученици даровити
за математику су успешни и у свим другим наставним предметима највеће неслагање постоји код става у потпуности се слажем, за који се најчешће опредељују
учитељи који имају преко 25 година рада и става уопште се не слажем, који је одабрало највише учитеља који имају мање од 12 година радног искуства.
Чињеница да учитељи верују у неке од предрасуда које постоје о даровитим ученицима захтева већу пажњу свих фактора који су укључени у систем
формалног образовања и усавршавања учитеља. Ово тим пре, што оваква ситуација, односно „крајње последице наших појединачних, погрешних унутрашњих ‘дефиниција’ дугорочно утичу и на (не)препознавање важности улагања
у даровите и њихово образовање и касније професионално усмеравање и потпору у каријери“ (Cvetković-Lay 2010: 24). Из тих разлога потребно је више пажње посветити упознавању учитеља са овим и другим предрасудама које постоје о даровитим ученицима. Међутим, ако узмемо у обзир резултате по којима
„скоро 70% учитеља сматра да су им компетенције за идентификацију ученика
даровитих за математику које су стекли у току редовних студија делимичне или
недовољне, а само 30,8% учитеља сматра да су стекли довољно знања“ (Maričić,
et al. 2012: 116–117), онда су овакви резултати делимично и очекивани.
3.3. Улогa учитеља, стручних сарадника и родитеља у идентификацији
ученика потенцијално даровитих за математику
Идентификација ученика потенцијално даровитих за математику веома
је комплексан посао, који најчешће захтева тимски рад учитеља, родитеља и
стручних сарадника и других актера васпитно-образовног процеса.
Резултати истраживања (табела 3) показују да је 77,9% учитеља аутономно у идентификацији ученика потенцијално даровитих за математику,
19,8% да такве ученике идентификују у сарадњи са педагошко-психолошком
службом, а само 2,3% ту улогу у потпуности поверава стручним сарадницима
у школи. Пада у очи да се учитељи са мање радног искуства у настави на овом
плану осећају сигурнијим и мање су упућени на педагошко-психолошку службу од учитеља са више година радног искуства и та разлика је статистички
значајна на нивоу .05 значајности (χ2 = 11,799, df = 4, p = 0,019).
Табела 3. Радно искуство учитеља и идентификација ученика потенцијално
даровитих за математику
Радно
искуство
До 12
Од 13 до 24

Учитељ
41
82,0%
105
76,1%

Педагошкопсихолошка
служба
0
0%
1
0,7%

Учитељ у сар.
са пед-психoл.
служ.
9
18%
32
23,2%

Укупно
50

χ2 =
11,799
df = 4
p = .019

100%
138
100%
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Више од 25
Укупно

55

5

78,6%
201
77,9%

10

70

7,1%
6

14,3%
51

2,3%

19,8%

100%
258
100%

Осим тога, као што се из табеле 4 види, у процесу идентификације ученика потенцијално даровитих за математику учитељи који имају високо образовање више консултују педагошко-психолошку службу у односу на учитеље
који имају више образовање и та разлика је статистички значајна (χ2 = 10.335,
df = 2, p = .006). Разлози за постојање наведених разлика су свакако комплексни и потребна су додатна истраживања да се они утврде.
Табела 4. Стручна спрема учитеља и идентификација ученика потенцијално
даровитих за математику
Стручна
спрема
Виша
Висока
Укупно

Учитељ
62
84,9%
139
75,1%
201
77,9%

Педагошкопсихолошка
служба
4
5,5%
2
1,1%
6
2,3%

Учитељ у
сар. са педпсихoл. служ.
7
9,6%
44
23,8%
51
19,8%

Укупно
50
100%
138
100%

χ2
=10,335
df = 2
p = .006

258
100%

Имајући у виду да родитељи ученика имају важну улогу у процесу идентификације ученика потенцијално даровитих за математику, желели смо да испитамо у којој мери они скрећу пажњу учитељима на знаке даровитости свог
детета за математику. Највећи број учитеља (63,2%) истиче да родитељи само
повремено скрећу пажњу на знаке математичке даровитости свог детета, 28,3%
учитеља истиче да родитељи то не раде никада, а само 8,5% учитеља истиче да
често сарађује са родитељима на том плану (табела 5).
Табела 5. Сарадња родитеља и учитеља на плану идентификације ученика
потенцијално даровитих за математику с обзиром на радно искуство учитеља
Радно
искуство
До 12
Од 13 до 24
Више од 25
Укупно
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Често
3

Повремено
32

6%
12

15
64%

91
8,7%

7

23

100%
70

32,9%
73

63.2%

100%
138

25,4%

57,1%
163

8.5%

50

35

40

Укупно

30%

65,9%

10%
22

Никада

100%
258

28.3%

100%

χ2 = 2,119
df = 4
p = .714
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У том погледу не постоје статистички значајне разлике између учитеља
различитог радног искуства (χ2 =2.119, df=2, p = .714 – табела 5) као ни између
учитеља различитог нивоа образовања (χ2 =1.799, df=2, p = .407 – табела 6).
Табела 6. Сарадња родитеља и учитеља на плану идентификације ученика
потенцијално даровитих за математику с обзиром на стручну спрему
учитеља
Стручна
спрема
Виша
Висока
Укупно

Често
6

Повремено
42

8,2%
16

25
57,5%

121
8,6%

22

34,2%

65,4%

25,9%
73

63,2%

Укупно
50

48

163
8,5%

Никада

28,3%

100%
138
100%
258
100%

χ2 =
1.799
df = 2
p = .407

Из наведеног следи да ово истраживање потврђује тезу да су учитељи
много значајнији фактор у идентификацији ученика потенцијално даровитих
за математику него што су то родитељи. То је у неку руку противуречно, јер
ако су родитељи први учитељи свог детета, а они то јесу, онда је логично да
они први примете и знаке његове потенцијалне даровитости за математику. Ту
чињеницу треба искористити, при чему треба имати у виду да родитељи потенцијалну даровитост за математику свог детета процењују интуитивно, те
њихове процене треба узети са резервом. Нажалост, родитељи детета потенцијално даровитог за математику често сматрају да учитељ не разуме њихово дете, да му не посвећује пажњу коју заслужује, а учитељи, пак, истичу да се родитељи непотребно мешају у њихов посао, да прецењују способности свог детета, да имају нереална очекивања од њега и слично. Таква атмосфера свакако
не доприноси унапређивању рада на овом плану. Потребно је, дакле, имати поверење у родитеље и размишљати о начину на који је могуће искористити информације о ученику које они пружају.
Оптимално време за идентификацију даровитих ученика
Када је у питању оптимално време, односно разред најпогоднији за препознавање ученика даровитог за математику, онда се подједнак број учитеља (по 92
или 37.5%) изјаснио да се знаци даровитости најочигледније манифестују у другом и трећем разреду основне школе (табела 7). Знатно мањи број учитеља 55 или
21.3% сматра да се ти знаци најочигледније манифестују у првом, а само 19 или
7.4% учитеља сматра да то дешава у четвртом разреду основне школе.
С обзиром на разлике у ставовима интересовало нас је да ли на те ставове имају утицаја године радног искуства у настави (табела 7) и стручна спрема
анкетираних учитеља (табела 8).
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Табела 7. Разред у коме се, по мишљењу учитеља, најочигледније
манифестују знаци даровитости за математику с обзиром на године радног
искуства
Радно
искуство
До 12
Од 13 до
24
Више од
25
Укупно

1.
разред
6
12%
36
26,1%
13
18,6%
55
21,3%

2.
разред
19
38%
46
33,3%
27
38,6%
92
35,7%

3.
разред
20
40%
47
34,1%
25
35,7%
92
35,7%

4.
разред
5
10%
9
6,5%
5
7,1%
19
7,4%

Укупно
50
100%
138
100%
70
100%
258
100%

χ2 =
5.182
df = 6
p=
.521

Увидом у контигенцијску табелу уочавају се извесне разлике у мишљењима учитеља у зависности од година радног искуства у настави. Занимљиво је да
међу учитељима са најмање радног искуства постоји највише учитеља (10%) који код ученика знаке потенцијалне даровитости препознају тек у четвртом разреду основне школе, а да искуснији учитељи те знаке препознају знатно раније. С обзиром на то да је израчуната вредност χ2 = 5.182 мања од граничних
вредности за df = 6 (p = .521), закључујемо да се мишљења учитеља о томе када се најочигледније манифестују значи даровитости за математику статистички
значајно не разликују у односу на године радног искуства у настави.
Табела 8. Разред у коме се, по мишљењу учитеља, најочигледније
манифестују знаци даровитости за математику с обзиром на стручну
спрему
Стручна
спрема
Виша
Факултет
Укупно

1.
разред
15
20,5%
40
21,6%
55
21,3%

2.
разред
26
35,6%
66
35,7%
92
35,7%

3.
разред
28
38,4%
64
34,61%
92
35,7%

4.
разред
4
5,5%
15
8,1%
19
7,4%

Укупно
73
100%
185
100%
258
100%

χ2= .727
df = 3
p = .867

Такође, мишљења учитеља о томе када се најочигледније манифестују
знаци даровитости за математику не зависе од нивоа образовања учитеља (χ2 =
.727, df = 3, p = .867).
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ЗАКЉУЧАК
Истражујући проблем идентификације ученика потенцијално даровитих
за математику у млађим разредима основне школе, на узорку од 258 учитеља,
дошли смо до следећих закључака:
1. Посматрано у целини, учитељи имају позитиван став према индикаторима потенцијалне даровитости за математику и на њихове ставове немају битнијег утицаја године радног искуства и степен стручне спреме. Када је у питању
важност појединих индикатора, онда је на првом месту способност ученика да
уочава узрочно-последичне везе и односе, а затим следе, успешно поставља и решава математичке проблеме (ранг II), успешно и радо решава „логичке задатке“ (ранг III), користи необичне и оригиналне начине решавања проблема (ранг
IV), показује изузетно интересовање за математичке садржаје (ранг V), лако и
брзо изводи рачунске операције (ранг VI), задатке решава на другачији начин у
односу на друге ученике (ранг VII), поставља бројна и необична питања (ранг
VIII), показује склоност да проверава тачност решења задатка (ранг IX), има
оцену одличан (5) из математике (X), дисциплиновано је и извршава све налоге
учитеља (ранг XI).
2. Што се тиче неких заблуда и предрасуда о ученицима потенцијално даровитим за математику, онда учитељи највише верују ставовима да је даровитост за математику потпуно урођена способност, да је даровитост за математику резултат великог труда и рада и да је ученику даровитом за
математику потребан учитељ даровит за математику, а најмање верују у заблуду да су сви ученици даровити за математику, да ученици даровити за математику потичу из породица чији су родитељи образованији и да су ученици
даровити за математику успешни и у свим другим наставним предметима.
Највећи број учитеља (77,9%) се у идентификацији ученика потенцијално даровитих за математику ослања на сопствене процене, петина то чини у
сарадњи са педагошко-психолошком службом, а само 2,3% ту улогу у потпуности поверава стручним сарадницима у школи. Осим тога, 63,2% учитеља истиче да родитељи само повремено скрећу пажњу на знаке математичке даровитости свог детета, 28,3% да родитељи то не раде никада, а само 8,5% учитеља
истиче да има добру сарадњу са родитељима на том плану.
3. Учитељи сматрају да су за препознавање ученика потенцијално даровитих за математику подједнако погодни други и трећи, затим први и на крају
четврти разред основе школе.
Истраживање је, такође, потврдило да је проблем идентификације ученика потенцијално даровитих за математику веома значајан, сложен, осетљив
и праћен низом нејасноћа, заблуда и дилема. Сигурно је да учитељ на овом
плану има централну улогу и да „да његова оспособљеност за рад са овом ка-
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тегоријом ученика представља први и неопходан корак без кога ни друге мере
неће имати одговарајуће ефекте“ (Шпијуновић, Маричић, 2013). Због тога је
неопходно у студијске програме учитељских факултета уградити садржаје и
активности који би, више него до сада, учитељима обезбеђивали компетенције
неопходне за идентификацију и рад са ученицима потенцијално даровитим за
математику и у вези с тим осмислити и организовати различите видове усавршавања учитеља након завршеног институционалног образовања.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОДАРЕННЫХ УЧЕНИКОВ ДЛЯ
МАТЕМАТИКИ В МЛАДШИХ КЛАССАХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Резюме
Учитывая тот факт, что забота об одаренных учеников сегодня является, а в
будущем будет еще больше являться одной из главных характеристик всего воспитательно-образовательного процесса и школьной системы, авторы занимаются только одним аспектом проблемы – идентификацией потенциально одаренных учеников в области математики в младших классах начальной школы. Проблема становится все более важной, поскольку идентификация потенциально одаренных
учеников в области математики, является первым шагом в организации работы
этой группы учеников, в то же время как в этой области есть много открытых вопросов, недоразумений и дилемм. Так как учителя в этом процессе играют центральную роль, авторы организовали исследование среди 258 учителей из 26 начальных школ в Республике Сербии, для того, чтобы изучить их мнения по некоторым
показателям потенциальной одаренности для математики, мнения о наиболее распространенных предрассудках и заблуждениях об одаренных, а также и уровень
сотрудничества со специалистами и родителями в процессе идентификации учеников и класса, в котором, по их мнению, наиболее очевидно проявляются признаки
одаренности в области математики. Результаты исследований показывают, что
учителя явно признают важность каждого показателя потенциального таланта к
математике, что верят в некоторые предубеждения, существующие об одаренных
учениках, что сотрудничество учителей с педагогическо-психологической службой и родителями в процессе определения таких учеников не на должном уровне
и что признаки одаренности для математики, по мнению учителей, наиболее очевидно проявляется во втором и третьем классе.
Ключевые слова: ученики одаренные для математики, идентификация
одаренных учеников, учитель, одаренность, математика.
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ISHODI NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA U IV
RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE U ZAVISNOSTI OD
ORGANIZACIJE NASTAVE *
Apstrakt: U ovom radu prikazani su rezultati ishoda nastave fizičkog vaspitanja, tj. rezultati istraživanja efekata nastave fizičkog vaspitanja u razvoju motoričkih sposobnosti fleksibilnosti (elastičnosti) i ravnoteže u zavisnosti od organizacije nastave. Naime, u jednom klasičnom pedagoškom eksperimentu sa paralelnim grupama, u kontrolnoj grupi nastavu fizičkog vaspitanja realizovali su nastavnici razredne nastave, dok su u eksperimentalnoj grupi nastavu realizovali
profesori fizičkog vaspitanja (predmetna nastava). Uzorak istraživanja obuhvatio je
360 učenika četvrtog razreda osnovnih škola. Na osnovu rezultata istraživanja može
se konstatovati da je nastava koju su realizovali profesori fizičkog vaspitanja značajno više doprinela razvoju motoričkih sposobnosti fleksibilnosti i ravnoteže.
Rezultati ovog istraživanja podudaraju se sa rezultatima drugih istraživanja iz ove
oblasti (Bigović, 2003; Marković, 2002; Stamatović, 2001). Ovo istraživanje ide
u prilog stavovima o nedovoljno efikasnoj nastavi fizičkog vaspitanja u mlađim
razredima osnovne škole.
Ključne reči: fizičko vaspitanje, ishodi, razredna nastava, predmetna nastava, stručnost nastavnika, fleksibilnost (elastičnost), ravnoteža.

1. TEORIJSKI PRISTUP PROBLEMU
Osnovni činioci nastave po savremenim didaktičkim shvatanjima su: nastavni
planovi i programi, nastavnici, učenici i primenjene nastavne tehnologije (Laketa,
2006). I pored činjenice da postoji saglasnost o njihovom broju, nejasan je uticaj
svakog od činilaca na prostor motoričkih sposobnosti. Prepoznavanje i izolacija tri
od četiri činioca nastave omogućava preciznije projektovanje, realizaciju i interpretaciju dobijenih rezultata u istraživanjima gde predmet rada ima didaktičko-metodič*

Rad je napisan u okviru projekta „Nastava i učenje: problemi, ciljevi i perspektive“, broj 179026,
koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.
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ku osnovu, a u vezi je sa fizičkim vaspitanjem u školi. U poslednje dve decenije u
oblasti metodike nastave fizičkog vaspitanja projektovano je i elaborirano desetine
istraživanja u okviru magistarskih i doktorskih studija u cilju ispitivanja efikasnosti
najčešće samo jednog od nastavnih činilaca (npr. nastavnog programa ili izvršioca
nastave) na motorički prostor učenika u jednom dužem vremenskom periodu. S tim
ciljem preduzeti su i odgovarajući metodološki postupci i izabrane odgovarajuće statističke procedure koje su imale za cilj da eliminišu ili bar ograniče dejstvo parazitarnih faktora, koji se javljaju kao posledica delovanja ostalih činilaca nastavnog
procesa. U svim radovima na direktan ili indirektan način potvrđen je manji ili veći
uticaj nastavnih programa, nastavnih oblika rada, nastavnika i učenika kao aktivnih
činilaca nastavnog procesa.
Motorički prostor učenika je samo jedan segment antropološkog prostora na koji nastava fizičkog vaspitanja želi da izvrši uticaj. U spomenutim magistarskim i doktorskim istraživanjima, kao i u većini drugih radova, kao merilo procene kvaliteta nastave korišćen je ovaj prostor uprkos problemima u njegovom definisanju, strukturiranju ili merenju (Perić, 2003). S druge strane, izražene su sumnje (Corbin, 2002) u to
da je moguće razdvojiti biološki uticaj na motoričke sposobnosti od onog ostvarenog
vežbanjem „jer motoričke sposobnosti zavise od trenutnog nivoa fizičke aktivnosti,
genetike, faze rasta i razvoja u kome se dete nalazi, pa se stoga ne mogu koristiti za
ocenjivanje, kao ni za eventualna poređenja“.
Sem toga, postoje stavovi da zbog ograničenog trajanja i broja časova u nastavnom planu, i pored primene adekvatnih organizaciono-metodičkih formi rada,
nastavnici fizičkog vaspitanja nisu u mogućnosti da utiču na vidno poboljšanje fizičkog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika (Višnjić i sar., 2004). Ovakvo mišljenje izgleda realno kada se analizira sa stanovišta angažovanosti učenika tokom časa.
Arunović i sar. (1979) dolaze do podatka da na godišnjem nivou, na 108 časova,
učenik vežba oko 10 sati jer angažovanost učenika tokom časa iznosi od 8 do 18 min
u zavisnosti od tematske oblasti koja se realizuje tokom časa. Do sličnih podataka
došao je Krsmanović (1992). On navodi prosečno vreme od 37 minuta koje se odnosi na neposredno vreme rada nastavnika i učenika, dok su učenici u proseku motorički angažovani samo 8,5 minuta. Ovi podaci upućuju na zaključak da je u tako kratkom vremenu teško izvršiti ozbiljniji uticaj na strukture motoričkog prostora, pogotovo ako se uzme u obzir da to nije jedini cilj nastave koji u tom periodu treba da bude
ostvaren. Interesantno je da ni u najnovijim istraživanjima (Petrović, 2010), primenom
raznovrsnih metodičko-organizacionih formi rada kao što su rad sa stanicama i dopunskim vežbama, metodom kružnog treninga i metodom rada sa vrstama na časovima iz
gimnastike nije postignuto aktivno vreme vežbanja veće od 13,5 minuta.
Očekivanja od nastave fizičkog vaspitanja bila su velika – pred nju su postavljeni mnogobrojni ciljevi koji su izgleda i nerealno zasnovani. I pored više decenija
permanentnog usavršavanja didaktike i metodike nastave, u mnogim stručnim publikacijama konstatovana je nedovoljna efikasnosti nastave fizičkog vaspitanja, najčešće procenjivana sa aspekta postignutih transformacija u motoričkom prostoru ili na
osnovu stečenog sportsko-tehničkog obrazovanja. Obeshrabrujuća realnost konstatovana je već u jednom od prvih istraživanja na tu temu: u radu Branka Poliča 1965.
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godine, na osnovu merenja motoričkih sposobnosti učenika izvršenih tri godine ranije ukazano je „da nema bitnih razlika u fizičkim sposobnostima između učenika koji
imaju redovnu nastavu fizičkog vaspitanja i onih koji tu nastavu nemaju“. Razloge
za takvo stanje pomenuti profesor vidi u tome što „napori kojima se učenik izlaže u
toku časa fizičkog vežbanja nisu dovoljno intenzivni ili se javljaju u suviše velikim
razmacima pa ne ostavljaju nikakve tragove na organizam“. Da se situacija ni u potonjem periodu nije bitno promenila, svedoči niz radova i istraživanja realizovanih
poslednjih nekoliko decenija: Arunović, 1979; Bokan i sar., 1990; Krsmanović, 1996;
Stamatović, 2001; Kukolj, 2003; Martinović, 2003; Matić i Bokan, 2005; Šekeljić, 2005;
Stamatović, 2008; Šekeljić i Stamatović, 2011. Analizom pomenutih radova uočava se
da je nedovoljna efikasnost kompleksan problem, a uzroci bi se mogli sistematizovati
prema već pomenutim činiocima nastavnog procesa. Jedan od uzroka nedovoljne efikasnosti jeste nastavni kadar na čiju važnost upućuje Bokan (1988), konstatacijom da nastavnik „ima odlučujuću ulogu (usmeravajuću i vodeću) u ‘oživljavanju’ prostora i pribora...“. Zbog toga nije nelogično što Zdanski i Galić (2002) uzroke neefikasnosti nastave vide u „neodgovornosti samih realizatora nastave kao i inertnosti prosvetnih organa“
za realizaciju časa „koji može lako da se izbegne, a koji najčešće zahteva kompletna intelektualna, emotivna i znatna fizička opterećenja nastavnika, časa koji sa sobom nosi
veliku dozu odgovornosti i rizika“. Na časovima se ispoljava naglašena sklonost ka improvizaciji, pa se retko rešavaju konkretni zadaci, a intenzitet rada i angažovanost učenika ne zadovoljava ni najelementarnije potrebe, pa „takav pristup, u stvari, obezbeđuje
najčešće površno i nekompletno motoričko obrazovanje, i veoma malo doprinosi razvoju
ključnih motoričkih, funkcionalnih i drugih potencijala, sposobnosti i osobina“ (Stamatović, 1999). Nezadovoljavajuće stanje u nastavi često je objašnjavano nedovoljnom kadrovskom osposobljenošću profesora razredne nastave, pa je nastava zasnovana na neadekvatnim nastavnim metodama i sociološkim oblicima rada, što za posledicu ima nedovoljno intenzivnu nastavu fizičkog vaspitanja (Berković i sar., 1982).
Podaci iz Hrvatske ukazuje da i oni imaju slične probleme. Tako npr. istraživanje
K. Pašalić (2009), realizovano na području Zagreba, Splita i Osijeka, upućuje na zaključak kako su akademske kompetencije učitelja razredne nastave u prostoru supstratne
nauke kineziologije i njene primenjene discipline kineziološke metodike na niskom
nivou. Uprkos tome što su učitelji svoje akademske kompetencije procenili vrlo dobrim,
osim kada je reč o učenicima s posebnim potrebama i nadarenim učenicima, dobijeni su
zabrinjavajući rezultati u kineziološkim i kineziološko-metodičkim kompetencijama.
Svega 0,5% učitelja uspešno je rešilo 70% zadataka, a samo je 3,4% učitelja postiglo
natpolovičan rezultat.
Da nisu samo stručnost i znanja u pitanju već i motivisanost, ukazuje istraživanje
Šekeljića i sar. (2011), koji na osnovu podataka o realizaciji nastave fizičkog vaspitanja
od I do IV razreda osnovne škole prikupljenih iz tridesetak škola sa teritorije zapadne
Srbije, konstatuju da se tokom sedmice najčešće održe 2 od 3 časa koliko je nastavnim
planom predviđeno, a na 2/3 održanih časova aktivnosti nisu u skladu sa nastavnim
jedinicama kakve su predviđene mesečnim planom. Prikupljeni podaci ukazuju da
realizacija časa i vrsta aktivnosti zavisi od volje učitelja, materijalno-tehničke baze
kojima škola raspolaže i vremenskih i klimatskih uslova.
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Stoga u stručnoj javnosti preovladava mišljenje da „niz kompetencija koje bi učenik trebalo da stekne u prvom ciklusu obrazovanja, uglavnom nije ostvaren, tako da se
ovo, nepovoljno stanje reflektuje na kvalitet ishoda na kraju obaveznog obrazovanja. Za
fizičko vaspitanje je često nedovoljno ili ’nikakvo‘ realizovanje programa u prvom ciklusu obrazovanja, uz izuzetke, oduvek (60 godina) bio problem koji je u starijim razredima – drugom ciklusu – gotovo nemoguće prevazići. Kao i za druge obrazovno-vaspitne oblasti, i za fizičko vaspitanje je rad u mlađem školskom uzrastu od neprocenjive važnosti. Moguće je da bi kvalitetno fizičko vaspitanje u mlađem uzrastu uticalo na stvaranje navike i potrebe učenika za telesnim vežbanjem, pa se ne bi, u tolikoj meri, iskazivali
raznovrsni zdravstveni i psiho-socijalni problemi u starijem školskom uzrastu“ (Radojević, 2001).
Problem koji se javlja u našem obrazovnom sistemu nije lokalnog karaktera,
jer su slični problemi izraženi i u drugim evropskim zemljama. Tako su npr.
Brettschneider i Brandl-Bredenbeck (2008), zbog izraženih problema u predškolskom uzrastu i mlađim razredima osnovne škole, pokrenuli diskusiju u stručnoj javnosti Nemačke na temu da li zdravstveni problemi potomstva, koji će biti posledica
nedovoljne aktivnosti i motoričkog deficita, imaju veći značaj od pedagoškog principa u vezi sa nastavnicima razredne nastave.
Dobar korak u rešavanju problema u oblasti fizičkog vaspitanja napravilo je
Ministarstvo prosvete RS donosenjem Pravilnika o nastavnom planu, objavljenom u
Službenom glasniku od 18. februara 2005. godine koji sadrži niz novina u nastavi fizičkog vaspitanja, a za tematiku ovog rada najvažnija je svakako ona da realizacijom
nastave fizičkog vaspitanja u trećem i četvrtom razredu osnovne škole treba da se
bave profesori razredne nastave samo ukoliko nije moguće da se nastava u ova dva
razreda izvodi kao predmetna, što verovatno podrazumeva objektivne okolnosti kao
što su nedostatak stručnog kadra ili rad u malim seoskim odeljenjima. Zakon obavezuje na stručno-instruktivni rad (angažovanjem profesora fizičkog vaspitanja) za cikluse iz gimnastike i plivanja. To upućuje da je najzad sazrelo mišljenje društva da
se, shodno značaju ovog doba (biološkom, kognitivnom, afektivnom), definišu kriterijumi prema kojima se u radu sa decom moraju obezbediti visokoobrazovani stručnjaci iz oblasti fizičke kulture. Međutim, realnost je sasvim drugačija jer se i nakon
6 godina od izlaska službenog glasnika retko koja škola pridržava ovih uputstava.
Posledice neadekvatne nastave fizičkog vaspitanja nisu samo obrazovne ili
vaspitne prirode već imaju i zdravstvenu konotaciju. Nedostatak fizičke aktivnosti,
uticaj sedenternog načina života na zdravstveni status dece i odraslih, jedna su od
glavnih tema u svetu u poslednjoj deceniji ne samo u oblasti fizičke kulture već i u
oblasti zdravstva. Može se nabrojati na desetine radova koji direktno ukazuju na vezu između fizičke aktivnosti, fizičkog razvoja, nivoa motoričkih sposobnosti i zdravlja (Anderssen et al., 2007; Janssen, 2007; Malina i Bouchard, 1991; Ortega et al.,
2008, Strong et al., 2005). U svim radovima se ukazuje na smanjenje fizičke aktivnosti, „osnovnog sredstva za unapređenje fizičkog i mentalnog zdravlja“ usled promena u načinu života. Jedan od uzroka takvog stanja Owens i sar. (2000) vide u školi u kojoj deca provode 7 od 14, sati koliko su budni. Zbog toga Ziegler (1994),
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Johns (2005) i Waring et al. (2007) sugerišu mogućnost da škola jeste jedan od uzroka sedenternog načina života ali i moguće rešenje. Mark et al. (2003) ukazuju da
smisao fizičkog vežbanja na školskim časovima nije samo da budu fizički aktivni,
jer je takva aktivnost nedovoljna, već da se kroz celovit obrazovni pristup utiče na
stavove deteta i pobudi njegovo interesovanje za zdrav način života. Ova ideja je poznata i našoj stručnoj javnosti, između ostalog kroz dela Matića i Bokana (1990) i
predstavlja jedno od mogućih rešenja. Kako je aktivno vreme koje se može postići
tokom časova nedovoljno za ispunjenje ciljeva nastave fizičkog vaspitanja, onda se
neki od njih, a sasvim sigurno onih koji se tiču usavršavanja motoričkih sposobnosti,
mogu realizovati kroz domaće zadatke.
Ovo istraživanje imalo je, pored osnovnog, i jedan lajtmotiv. Naime, naše interesovanje bilo je usmereno ka potrebi da se ispita kakvi se efekti mogu ostvariti u
vezi sa razvojem motoričkih sposobnosti fleksibilnosti i ravnoteže u nastavi fizičkog
vaspitanja kod dece od 10 godina starosti.
Iz dela ovog rada moglo se zaključiti da u stručnoj i naučnoj javnosti postoji
nezadovoljstvo kvalitetom nastave fizičkog vaspitanja u mlađim razredima osnovne
škole. Takvo stanje se najčešće objašnjava nedovoljnom osposobljenošću i nedovoljnom angažovanošću učitelja kojima je, pored sve ostale nastave, poverena i nastava
fizičkog vaspitanja. Imajući u vidu značaj koji se pridaje razvoju motoričkih sposobnosti i izuzetnih mogućnosti za poželjne transformacije koje se tokom senzibilnih faza mogu ostvariti u periodu mlađeg školskog uzrasta, preduzeto je ovo istraživanje
koje se bavilo uticajem pojedinih činioca nastavnog procesa na efikasnost nastave.
Zbog toga je i cilj ovog rada da utvrdi ishode koji se mogu ostvariti u prostoru motoričkih sposobnosti ukoliko se tokom klasičnog pedagoškog eksperimenta sa paralelnim grupama nastava fizičkog vaspitanja realizuje kroz razrednu i predmetnu nastavu. Naime, u kontrolnoj grupi nastavu fizičkog vaspitanja su realizovali nastavnici
razredne nastave, dok su u eksperimentalnoj grupi (predmetna nastava) izvršioci bili
profesori fizičkog vaspitanja (predmetni nastavnici). Kao pokazatelj efikasnosti korišćene su određene strukture iz motoričkog prostora, kao što su fleksibilnost (elastičnost) i ravnoteža. Za ove motoričke sposobnosti opredelili smo se budući da,
zbog spomenutih dugogodišnjih rasprava, želimo da damo doprinos boljem razumevanju ovog problema, u ovom slučaju iz perspektive školskog fizičkog vaspitanja.

2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
Ovo istraživanje može se okvalifikovati kao klasičan pedagoški eksperiment
sa paralelnim grupama u trajanju od jedne školske godine. Eksperimentalnu grupu
činili su učenici iz osam odeljenja četvrtih razreda iz dve osnovne škole. U ovim
odeljenjima nastavu su izvodila dva profesora fizičkog vaspitanja, od kojih je jedan
imao 25, a drugi 20 godina radnog iskustva. Kontrolnu grupu činili su učenici iz
osam odeljenja četvrtih razreda iz dve osnovne škole, kojima je nastavu izvodilo
osam učiteljica koje realizuju celokupnu nastavu u tim odeljenjima. Sve učiteljice
završile su višu pedagošku školu i imale su od 14 do 20 godina radnog iskustva. Kod
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obe grupe učenika nastava se izvodila po istom, tada aktuelnom nastavnom planu i
programu, propisanom od Ministarstva prosvete Republike Srbije. Sve četiri škole se
nalaze u užem gradskom području Užica. Škole su ujednačene po opremljenosti
objektima, spravama i rekvizitima.
Uzorak ispitanika. – Istraživanjem je bilo obuhvaćeno oko 400 ispitanika. Prilikom konačnog formiranja uzorka i pripremanja materijala za statističku obradu izvršena
je selekcija uzorka i sveden je broj ispitanika na po 80 dečaka i devojčica i u eksperimentalnoj i u kontrolnoj grupi. Kriterijumi za selekciju uzorka bili su sledeći: (1) da
ispitanici imaju sve skorove inicijalnog i finalnog merenja; (2) da su stari 10 godina
± 6 meseci; (3) da nemaju više od 10% izostanaka sa časova; (4) da nisu aktivni članovi nekog sportskog kluba, odnosno da nisu uključeni u dodatne procese intenzivnog fizičkog vežbanja.
Varijable i merni instrumenti. – Procena motoričkog prostora izvršena je
baterijom od četiri testa: duboki pretklon na klupici (MDPK – test pod uticajem snage sile mišića), špagat (MSPA – test pod uticajem sile zemljine teže), stajanje na
jednoj nozi sa zatvorenim očima (MRAV – bez vizuelne kontrole), stajanje na jednoj nozi po dužini klupice (MSUK – sa vizuelnom kontrolom), uobičajenom procedurom izloženom u monografiji Kurelića i saradnika (1975). Na osnovu primenjene
baterije testova izvršena je procena motoričke sposobnosti fleksibilnost (duboki
pretklon na klupici i špaga) i motoričke sposobnosti ravnoteže (stajanje na jednoj
nozi sa zatvorenim očima i stajanje po dužini klupice na jednoj nozi).
Statistička obrada podataka. – Za potrebe ovog rada iz prostora deskriptivne
statistike korišćeni su aritmetička sredina, standardna devijacija, minimalne i maksimalne vrednosti. Iz prostora komparativne statistike korišćeni su t-test i analiza kovarijanse
(ANKOVA). Podaci su obrađeni u statističkom programu SPSS 15.0 for Windows.

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Na osnovu dobijenih rezultata analize kovarinse (ANKOVA) za kontrolnu
(K) i eksperimentalnu (E) grupu (tabela 1), možemo zaključiti da, kada je u pitanju
motorička sposobnost fleksibilnost (elastičnost) kod testa duboki pretklon na klupici
(MDPK), nađena je statistički značajna razlika rezultata u korist eksperimentalne
grupe (E). Za kontrolnu grupu (K) Myp = 20.211, a za eskperimentalnu grupu (E)
Myp = 23.782, Fyx = 82.254, na nivou statističke značajnosti razlika je p = 0.001.
Kada je u pitanju test fleksibilnosti špaga (MSPA), nije nađena statistički značajna razlika rezultata između učenika kontrolne i eksperimentalne grupe. Za kontrolnu
grupu (K) Myp = 141.130, a za eksperimentalnu grupu (E) Myp = 140.932, Fyx = 0.148.
nivo statističke razlike rezultata jeste p = 0.900, što nije statistički značajno.
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Tabela 1. Rezultati analize kovarijanske (ANKOVA) za kontrolnu grupu (K)
i eksperimentalnu grupu (E)
r.b. varijabla grupa
1
2

MDPK
MSPA

3

MRAV

4

MSUK

Mx

SDx

My

SDy

Myp

K

24.000

5.897

22.175

5.625

20.211

E

18.813

5.830

21.819

5.332

23.782

K

133.494

11.039

137.762

10.470

141.130

E

141.219

10.180

144.300

9.468

140.932

K

20.722

15.802

21.569

15.402

20.484

E

17.312

11.508

24.145

14.703

25.231

K

2.560

1.679

3.011

2.089

3.113

E

2.765

1.940

3.863

3.491

3.761

Fyx

p

82.254 0,001
0,148

0,900
NZ

11.861 0,001
6.668 0,010

Kada je u pitanju motorička sposobnost ravnoteža, rezultati analize kovarijanse između kontrolne i eksperimentalne grupe pokazuju da je eksperimentalna grupa
(tabela 1) statistički značajno više napredovala na oba testa ravnoteže u odnosu na
kontrolnu grupu.
Kod testa ravnoteže bez vizuelne kontrole (stajanje na jednoj nozi sa zatvorenim očima – MRAV), nađena je statistički značajna razlika rezultata u korist eksperimentalne grupe (E). Za kontrolnu grupu Myp = 20.484, a za eksperimentalnu Myp
= 25.231, Fyx = 11.861, a nivo statističke značajnosti razlika je p = 0.001. Test ravnoteže sa vizuelnom kontrolom (stajanje na jednoj nozi po dužini klupice – MSUK)
pokazuje da postoji statistički značajna razlika rezultata u korist eksperimentalne
grupe. Za kontrolnu grupu Myp = 3.113, a za eksperimentalnu Myp = 3.761, Fyx =
6.668, na nivou statističke značajnosti razlika je p = 0.010.
Tabela 1.2. Rezultati analize kovarijanse (ANKOVA) za kontrolnu (Kž) i
eksperimentalnu (Ež) podgrupu devojčica
r.b. varijabla grupa
1

MDPK

2

MSPA

3

MRAV

4

MSUK

Kz
Ez
Kz
Ez
Kz
Ez
Kz
Ez

Mx

SDx

My

SDy

25.150
19.700
134.387
140.000
23.118
17.665
2.457
2.510

5.320
5.065
11.210
10.839
18.246
10.233
1.620
1.200

23.563
22.850
139.288
143.300
23.574
23.749
3.056
3.184

5.451
4.744
10.342
9.920
15.253
14.399
1.495
1.552

Myp

t

P

20.780 6,360
0,01
21.118
141.868
1,443 N.Z.
141.002
20.973
1,865 N.Z.
24.606
3.257 0,2153
N.Z.
3.333
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Tabela 1.3. Rezultati analize kovarijanse (ANKOVA) za kontrolnu (Km) i
eksperimentalnu (Em) podgrupu dečaka
r.b. varijabla
1

MDPK

2

MSPA

3

MRAV

4

MSUK

grupa

Mx

SDx

My

SDy

Myp

Km
Em
Km
Em
Km
Em
Km
Em

22.850
17.925
132.600
142.438
18.326
16.959
2.663
3.020

6.246
6.416
10.862
9.385
12.572
12.712
1.740
2.450

20.788
20.788
136.238
145.300
19.565
24.541
2.965
4.543

5.483
5.705
10.439
8.943
15.384
15.080
2.558
4.603

19.714
23.375
140.372
140.883
20.003
25.847
2.965
4.192

t

P

6,974

0,01

0,850 N.Z.
2,399

0,01

3,476

0,01

Uporedna analiza rezultata koje su postigle učenice kontrolne i eksperimentalne grupe (Kž/Ež) (tabela 1.2.) pokazuje da postoji statistički značajna razlika rezultata samo kod motoričke sposobnosti fleksibilnost i to na testu duboki pretklon na
klupici (MDPK) u korist eksperimentalne grupe, što se može povezati sa većim prirastom motoričke sposobnosti snage u korist eksperimentalne podgrupe, pošto rezultati ovog testa umnogome zavise od snage mišića pregibača u zglobu kuka. I na drugim testovima su učenice eksperimentalne grupe više napredovale, ali to nije bilo
statistički značajno.
Ako posmatramo rezultate dečaka (tabela 1.3.), možemo zaključiti da su dečaci eksperimentalne grupe u svim testovima statistički značajno napredovali u odnosu na dečake iz kontrolne grupe, osim na testu fleksibilnosti (špagat – MSPA),
gde razlika rezultata nije statistički značajna.
Na osnovu rezultata koje su na inicijalnom i finalnom merenju postigli dečaci
i devojčice iz obe grupe, može se konstatovati da je nastava koju su realizovali profesori fizičke kulture u eksperimentalnoj grupi (predmetna nastava) značajno više
doprinela razvoju motoričkih sposobnosti fleksibilnosti i ravnoteže. Dečaci i devojčice iz kontrolne grupe su na finalnom merenju postizali bolje rezultate u odnosu na
inicijalno merenje, ali ni na jednom testu nisu napredovali u onoj meri u kojoj su to
učinili njihovi vršnjaci iz eksperimentalne grupe.
Rezultati ovog istraživanja upućuju na činjenicu da efekti nastave, u odnosu
na prostor motoričkih sposobnosti, mogu biti različiti i u slučajevima kada se nastava realizuje po istom nastavnom programu. Razlike u prirastu motoričkih sposobnosti, koje su ispoljene između eksperimentalne i kontrolne grupe, uprkos implementaciji istog nastavnog programa, mogu se objasniti različitošću u interpretaciji nastave
od strane izvršioca nastve. Naime, u eksperimentalnim grupama nastavu fizičkog
vaspitanja realizovali su profesori fizičkog vaspitanja, koji su zahvaljujući svojim
metodičkim znanjima objektivno i svrsishodno utvrđivali sadržaje operatora, volumen
i modele transformacionih procesa, metode i metodičke pristupe, i tako tokom nastave
uspeli da izazovu poželjne transformacije u eksperimentu kontrolisanim strukturama
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motoričkog prostora. I drugi radovi (Bigović, 2003; Marković, 2002; Stamatović,
2001), u metodološki slično postavljenim istraživanjima, eksperimentalno potvrđuju
da efikasnost nastave umnogome zavisi od nivoa stručne osposobljenosti izvršioca nastave u mlađem školskom uzrastu. Ovo istraživanje potvrdilo je naša očekivanja da se
tokom časova fizičkog vaspitanja može ostvariti značajan doprinos u razvoju motoričkih sposobnosti fleksibilnosti i ravnoteže kod desetogodišnjih dečaka i devojčica.
Rezultati dobijeni na osnovu ovako koncipiranih istraživanja ne mogu se generalizovati u smislu da će primenjeni eksperimentalni tretmani izazvati uvek iste, pa čak
ni slične efekte na motorički prostor učenika, jer je varijabilitet činilaca u nastavnom
procesu toliko veliki da se ne može sa preciznošću, koje je neophodno naučnom delu,
odrediti uticaj svakog od njih. Veoma je teško otkloniti parazitarne uticaje drugih nastavnih činilaca koji se neminovno javljaju u nastavnom procesu, a čije je bočne uticaje na rezultate istraživanja koje traje toliko dugo, teško kontrolisati.
Preporuka značajna za praksu koja se nameće nakon dobijenih rezultata u
ovom istraživanju, bila bi slična preporukama drugih studija spomenutih u radu, koje su se bavile ovom problematikom, i identična je onoj koja se nalazi u pravilniku o
nastavnom planu objavljenom u Službenom glasniku od 18. februara 2005. godine, a
koja se ne poštuje. U njoj se kaže da realizaciju nastave fizičkog vaspitanja u trećem
i četvrtom razredu osnovne škole treba da vrše profesori razredne nastave samo ukoliko nije moguće da se nastava u ova dva razreda izvodi kao predmetna.

ZAKLJUČAK
U ovom klasičnom pedagoškom eksperimentu sa paralelnim grupama, na
uzorku od 360 učenika IV razreda osnovne škole, naše interesovanje bilo je usmereno ka efektima koji se mogu ostvariti na razvoju motoričkih sposobnosti fleksibilnosti (elastičnosti) i ravnoteže za vreme nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti kako
se nastava realizuje (razredna ili predmetna), tj. ukoliko su tokom nastave izvršioci
različitih stručnih kompetencija. Na osnovu rezultata istraživanja, može se konstatovati da je nastava koju su realizovali profesori fizičke kulture u eksperimentalnoj
grupi (predmetna nastava) značajno više doprinela razvoju motoričkih sposobnosti
fleksibilnosti i ravnoteže. Ovim se potvrđuje konstatacija o važnosti uloge nastavnika, njegovih stručnih kompetencija u osmišljavanju i realizaciji nastavnog procesa u
cilju dostizanja željenih transformacija i podizanju kvaliteta nastave.

245

Stamatović, M., Šekeljić, G., Marković, Ž.: Ishodi nastave fizičkog vaspitanja u IV...
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 16 • БР. 15 • ДЕЦЕМБАР 2013 • 237–248

Literatura
Anderssen S. A., Cooper A. R., Riddoch C. et al. (2007). Low cardiorespiratory fitness is
a strong predictor for clustering of cardiovascular disease risk factors in children
independent of country, age and sex, European Journal of Cardiovascular Disease
Prevention and Rehabilitation, 14, 526–531.
Arunović, D., Novaković, M. i Tomić, Ž. (1979). Opterećenost i angažovanost učenika
na časovima fizičkog vaspitanja, Fizička kultura, br. 5, 372–380.
Berković, L., Malacko, J. i Bala, G. (1982). Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od nivoa stručne osposobljenosti nastavnika. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
Bokan, B. (1988). Materijalna osnova školskog fizičkog vaspitanja kao predmet stručnog
opredeljenja i angažovanja, Fizička kultura, 1–2, 17–22.
Bokan, B., Radojević, J. i Radisavljević, L. (1990). Proučavanje usvojenosti znanja i
umenja iz vežbi na spravama i tlu (akrobatika) u fizičkom vaspitanju na uzrastu
učenica osnovnih škola, Godišnjak, 1, Beograd: Fakultet fizičke kulture, 27–48.
Brettschneider W. D., Brandl-Bredenbeck H. P. (2008). Physical education and education through sport in Germany, Physical Education and Sport Education in Europien Union, 145–161.
Corbin, C. B. (2002). Physical activity for everyone: What every physical educator should know about promoting lifelong physical activity, Journal of Teaching in Physical Education, 21, 128–144.
Janssen I. (2007). Physical activity guidelines for children and youth. Applied Physiology, Nutrition and Metabolism 32 (Suppl. 2E), 109–121.
Johns D. P. (2005). The ’obesity crisis’ and school physical education. Sport, Education
and Societ, Vol 11, No. 2, p. 121–133.
Krsmanović, B. i Todorović, V. (1996). Odnos nastavnika razredne nastave prema fizičkom vaspitanju, Fizička kultura, 4, Beograd, 321–325.
Krsmanović, B. (2002). Aktivnost i angažovanost učenika na času fizičkog vaspitanja,
Zbornik radova, 6, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, 25–31.
Kukolj, M. (2003). Razvoj motoričkih sposobnosti dece i omladine, Dečiji sport od prakse
do akademske oblasti. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 102–114.
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ. i Viskić-Štalec, N.
(1975). Struktura i razvoj motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Laketa, N. i Vasilijević, D. (2006). Osnovi didaktike. Užice: Učiteljski fakultet.
Malina, R. M. and Roche, A. F. (1983). Manual of Physical Status and Performance in
Childhood, Vol. 2. New York: Physical Performance.
Martinović, D. (2003). Postignuća u nastavi fizičkog vaspitanja. Beograd: Interprint.
Mark, A. S., David, B. C. (2003). Using Active Homework in Physical Education. The
Journal of Phzsical Education, Recreation & Dance, Vol. 74.
Matić, M. i Bokan B. (1990). Uvod u stručno-teorijsku nadgradnju, Edicija „OKO“, Novi Sad.

246

Stamatović, M., Šekeljić, G., Marković, Ž.: Ishodi nastave fizičkog vaspitanja u IV...
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 16 • БР. 15 • ДЕЦЕМБАР 2013 • 237–248
Milanović, I., Radisavljević, S. i Pašić, M. (2010). Aktuelno stanje i odnos nastavnika
prema praćenju fizičkog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika u okviru nastave
fizičkog vaspitanja, Fizička kultura, 2, Beograd, 76–88.
Ortega, F. B., Ruiz, J. R., Castillo, M. J., Sjostrom, M. (2008). Physical fitness in childhood and adolescence: a powerful merker of health, Internacional Journal of Obesity, 32, 1–11.
Owens J. A., Spirito A., McGuinn M., Nobile, C. (2000). Sleep habits and sleep disturbances in elementary school aged children, Developmental and behavioural paediatrics. Vol. 21, No. 1, 27–34.
Pašalić, K. (2009). Stavovi i akademske kompetencije učitelja razredne nastave unutar
nastavnog predmeta tjelesna i zdravstvena kultura. Sveučilište u Zagrebu: Učiteljski fakultet.
Pravilnik o nastavnom planu, Službeni glasnik RS, 18. februar 2005.
Radojević, J. (2001). Standardi u funkciji unapređenja kvaliteta fizičkog vaspitanja, Fizička
kultura, Beograd, 65 (1), 70–83.
Perić, D. (2003). Osnovi sportske lokomocije. Autorsko izdanje, Beograd.
Petrović, A. (2010). Uticaj posebno organizovanog programa fizičkog vežbanja na neke
morfološke, motoričke i psihološke karakteristike učenika, Beograd: Fakultet sporta
i fizičkog vaspitanja.
Polić, B. (1965). Aktuelni problemi školskog fizičkog vaspitanja. Putevi savremenog fizičkog vaspitanja u školama. Beograd: Partizan.
Radojević, J. (2001). Standardi u funkciji unapređenja kvaliteta fizičkog vaspitanja, Fizička
kultura, Beograd, 65 (1) , 70–83.
Stamatović, M. (1999). Aktuelno stanje fizičkog vaspitanja u mlađim razredima osnovne
škole, Zbornik radova, 2. Užice: Učiteljski fakultet, 363–368.
Stamatović, M. (2001). Ispitivanje efikasnosti nastave fizičkog vaspitanja u IV razredu
osnovne škole u zavisnosti da li se organizuje kao razredna ili predmetna nastava,
Doktorska disertacija. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Stamatović M. i Šekeljić G. (2008). Učiteljski fakulteti u funkciji unapređenja kvaliteta nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi, Zbornik radova sa naučnog skupa „Obrazovanje i usavršavanje nastavnika – oblici i modeli“. Užice: Učiteljski fakultet, 321–330.
Stamatović, M. (2006). Nastava fizičkog vaspitanja u funkciji razvoja učenika. Užice:
Učiteljski fakultet.
Šekeljić, G. (2005). Reforme nastave fizičkog vaspitanja – između esencije i egzistencije, Zbornik radova, 6. Užice: Učiteljski fakultet, 329–346.
Šekeljić, G., Stamatović, M. i Višnjić, D. (2011). Problemi u realizaciji nastave fizičkog
vaspitanja, Zbornik radova sa naučnog skupa „Nastava i učenje“, 557–566.
Strong W. B., Malina R. M., Blimkie C. J. et al.(2005). Evidence based physical activity
for school-age youth. Journal of Pediatrics, 146, 732–737.
Višnjić, D., Jovanović, A, i Miletić, K. (2004). Teorija i metodika fizičkog vaspitanja.
Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

247

Stamatović, M., Šekeljić, G., Marković, Ž.: Ishodi nastave fizičkog vaspitanja u IV...
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 16 • БР. 15 • ДЕЦЕМБАР 2013 • 237–248
Waring, M., Warbuton, P. and Coy, M. (2007). Observation of Children’s Physical Activity Levels in Primary Schools, European Physical Education Review, Vol. 13, No.
1, 25–40.
Zdanski, I. i Galić, M. (2002). Didaktika fizičkog vaspitanja, Banja Luka: Udruženje građana – nastavnika osnovnih i srednjih škola „Petar Kočić“.
Zeigler, E. (1994). Physical Education’s 13 principal principles. Journal of Physical
Education, Recreation and Dance, 65, 4–5.

Проф. Д-р Милован Стаматович
Университет в Крагуеваце, Учительский факультет в Ужице
Доц. Д-р Горан Шекелич
Университет в Крагуеваце, Учительский факультет в Ужице
Проф. Д-р Живорад Маркович
Университет в Крагуеваце, Факультет педагогических наук Ягодина
ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ЧЕТВЕРТОМ
КЛАССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ
Резюме
В данной работе представлены результаты итогов обучения физическому
воспитанию, т.е. результаты эффектов обучения физическому воспитанию в развитии двигательных навыков и гибкости (эластичности) и равновесия, в зависимости
от организации обучения. В одном классическом педагогическом эксперименте, в
контрольной групе обучение физическому воспитанию реализировали классные
руководители, в то время как в экспериментальной группе обучение реализировали преподаватели физического воспитания (предметное обучение). Выборка исследования состояла из 360 учеников четвертого класса начальной школы. На
основании результатов, можно сделать вывод, что обучение, которое реализировали преподаватели физического воспитания, гораздо больше способствовало развитию моторики: гибкости и равновесия. Результаты этого исследования совпадают
с результатами других исследований в этой области (Бигович 2003; Маркович
2002; Стаматович 2001). Это исследование подтверждает мнение о недостаточно
эффективном преподавании физического воспитания в младших классах начальных школ.
Ключевые слова: физическое воспитание, итоги, классное обучение, предметное обучение, компетентность преподавателей, гибкость (эластичность),
равновесие.
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RELACIJE POJEDINIH ANTROPOMETRIJSKIH
KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI
KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Apstrakt: Na uzorku od 150 dece predškolskog uzrasta od 4 do 6 godina,
koji su izvučeni iz populacije dece u predškolskim ustanovama i vrtićima u Užicu, primenjeno je 7 testova za procenu motoričkih sposobnosti i 5 testova za procenu morfoloških karakteristika. Predmet ovog istraživanja je u vezi sa relacijama
kožnih nabora i motoričkih sposobnosti dece predškolskog uzrasta oba pola, dok
je cilj da se ukaže koliki je značaj te korelacije. Primenom Pirsonove korelacije,
utvrđeno je da postoji statistički značajna korelacija između kožnih nabora i izdržaja u zgibu, zatim kožnih nabora i poligona natraške kod dečaka, dok kod devojčica postoji korelacija između kožnih nabora i izdržaja u zgibu, dok relacija između kožnih nabora i poligona natraške ne postoji u značajnoj meri.
Ključne reči: predškolski uzrast, motoričke sposobnosti, morfološke karakteristike.

1. TEORIJSKI PRISTUP PROBLEMU
Predškolski period predstavlja jednu od faza u početnom stvaranju svestrane
ličnosti deteta. Tu se misli na razdoblje od treće do sedme godine života. Na razvojnom putu deteta u predškolskom periodu nastaju promene i menjaju se psihosomatske
dimenzije deteta. Napredak intelektualnih i fizičkih svojstava deteta u ovom periodu je
znatan (Giakumis, 1993). Mora se najpre skrenuti pažnja, kada se govori o razvoju dece u predškolskom uzrastu, na to da je naglašen i vidno upadljiv proces u kontekstu integralnosti, što znači da su fizički, motorički, kognitivni i konativni aspekti deteta veoma tesno povezani (Ismail, Gruber, 1971; Bala, 1981). To podrazumeva da je svestrani
razvoj isprepletan i da razvoj u jednom domenu utiče na razvoj u drugom domenu.
Motoričko funkcionisanje dece predškolskog uzrasta je specifično, u odnosu
na odrasle, i ono je generalnog tipa (Bala, 1981). U početnom razvoju motorike, dete
reaguje celim telom. Ovakvo reagovanje se smatra nekom vrstom kombinacija elementarnih sposobnosti. Mnogim analizama je utvrđeno da osnovne - elementarne
motoričke sposobnosti, u ovom uzrastu nisu definisane (Ismali i Gruber, 1971; Bala,
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1981; Nićin, Kalajdžić, Bala, 1996). S druge strane, postoji grupa autora iz Slovenije
koja tvrdi da su motoričke sposobnosti deteta u predškolskom uzrastu definisane
(Strel i Šturm, 1981; Rajtmajer i Proje, 1990; Planinšec, 1995; Rajtmajer, 1997). Nezavisno od toga da li su definisane ili ne, motoričke sposobnosti, suština je da ne postoje klinički značajne razlike između polova u motoričkim sposobnostima i da su one
samo naznačene u korist dečaka (Nićin, Kalajdžić, Bala, 1996; Roncesvalles, 2006,
prema: Đorđić, Bala, 2006). Sve ovo govori o složenosti procesa odrastanja i njegovoj
kompleksnosti, kao i o nedovoljno formiranim zakonitostima rasta i razvoja.
Radovi na temu motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika, odnosno
na temu relacija nisu čest predmet istraživanja. Neki od razloga su neprimereni merni instrumenti (Hraski i Živčić, 1996). Zatim, rad sa decom predškolskog uzrasta na
samim testiranjima je otežan zbog njihove aktivnosti, nestrpljivosti i drugih oblika
ponašanja koja su karakteristična za ovaj uzrast, što otežava preciznost merenja.
Mogu se definisati određene zakonitosti unutar rasta i razvoja i međusobnih relacija morfoloških i motoričkih dimenzija. One zavise od endogenih i egzogenih faktora, a
naročito od pola, uzrasta, ali i od fizičke aktivnosti dece. Individualne razlike među decom su generatori različitih telesnih konstitucija, kao i tipova motoričkih sposobnosti.
Poznavanje zakonitosti koje se najviše manifestuju u vidu relacija između antropoloških
dimenzija, neophodno je zbog toga što se efikasnost bilo kojih motoričkih programa, uz
odgovarajuće motoričke sposobnosti, može ispoljiti jedino preko efektora, koje predstavljaju mišići, kosti i zglobovi (Bala, Jakišić i Popović, 2009). Prema tome, ispoljavanje
motoričkih sposobnosti direktno zavisi, osim od stanja centralnog nervnog sistema i od
morfoloških dimenzija, odnosno antropometrijskih karakteristika.
Postoje brojna istraživanja o relacijama morfoloških, tj. antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti na odraslima. Međutim, kod dece predškolskog
uzrasta nema mnogo ovakvih istraživanja.
Vidmešek (1996) na uzorku dece uzrasta od tri godine utvrdila je povezanost
telesne visine sa uspešnim izvođenjem motoričkih testova. Kondrič i saradnici
(2002) su ispitali relacije motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika na
uzorku od 400 dece uzrasta sedam i devet godina. Na osnovu rezultata koje su dobili, utvrdili su pozitivnu povezanost morfoloških varijabli koje su uticale na rezultate
testova skok u dalj iz mesta i bacanje medicinke. Istovremeno, negativna povezanost
utvrđena je između morfoloških varijabli i motoričkih sposobnosti zabeleženih kod
testova trčanje na 600 m i podizanje trupa za 60 sekundi. Delija i Horvat (2001) su
proveravali relaciju motoričkog znanja i antropometrijskih karakteristika na uzorku
od stotinu dece predškolskog uzrasta šeste i sedme godine života. Rezultati su pokazali značajne korelacije kriterijske varijable, koju je činio generalni faktor motoričkih znanja sa obimom podlaktice, naborom nadlaktice i sedeće visine. Kukolj i saradnici (2006), utvrđuju da masa i visina tela imaju pozitivne veze sa rezultatima u
testovima sile i snage, dok potkožno masno tkivo ima negativnu povezanost sa silom
mišića. Longitudinalnost skeleta je povezana sa motoričkim sposobnostima – gipkost, brzina i koordinacija. Marinković (2012) u svom radu navodi da postoji statistički značajna povezanost antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti
sa koordinacijom kod devojčica predškolskog uzrasta.
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Iz uvodnih izlaganja može se primetiti da u proceni strukture i kvaliteta motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika postoje mnoge dileme i predrasude.
Predmet ovog istraživanja je u vezi sa relacijama motoričkih i morfoloških varijabli.
Cilj je da se ukaže kolika je značajna povezanost kožnih nabora i rezultata u motoričkim testovima. U skladu sa postavljenim predmetom i ciljem rada, postavljena je
hipoteza, gde se očekuje značajna negativna korelacija kožnih nabora i rezultata na
motoričkim testovima.

2. METODOLOŠKI OKVIR ISTRAŽIVANJA
Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 150 dece predškolskog uzrasta (74
dečaka i 76 devojčica), uzrasta od 4 do 6 godina. Ispitanici su bili podvrgnuti testiranju tokom maja meseca 2012. godine. Morfološki status ispitanika bio je procenjen
na osnovu pet antropometrijskih mera, koje su preporučene od strane Internacionalnog biološkog programa (Lohman, Roche, Martorell, 1988): 1) Telesna visina (mm),
2) Telesna težina (0,1kg), 3) Nabor trbuha (0,1mm), 4) Nabor leđa (0,1mm) i 5) Nabor nadlakta (0,1mm ).
Za procenu motoričkih sposobnosti ispitanika korišćena je baterija testova za
odrasle koji su, modifikovani i prilagođeni za primenu na deci predškolskog uzrasta
(Bala, 1996; 1999a; 1999b; Bala, Popović, Stupar, 2000; Kulić 2005). Primenjeno je
sledećih sedam testova za procenu motoričkih sposobnosti: 1) Test Poligon natraške
(0,1s), 2)Test Skok u dalj iz mesta (cm), 3) Test Trčanje 20m (0,1s), 4) Test Izdržaj
u zgibu (0,1s), 5) Test Taping rukom (frek.), 6) Test Pretklon u sedu raznožno (cm),
7) Test Podizanje trupa (frek.).
Relacije u celokupnom sistemu antropometrijskih i motoričkih varijabli između dečaka i devojčica predškolskog uzrasta su proračunate i testirane uz pomoć Pirsonove korelacije. Pouzdanost zaključivanja o značajnosti bio je nivo p ≤ 0.05. Statističke analize su sprovedene upotrebom SPSS paketa, verzija 20.

3. REZULTATI I DISKUSIJA
Rezultati ovoga istraživanja prikazani su na način da najpre obrađuju prostor
deskriptivne statistike zasebno za dečake i devojčice, da bi u drugom delu bilo obrađeno polje korelacija između motoričkih i antropometrijskih karakteristika.
Rezultati prikazani u tabeli 1 pokazuju da kod dečaka u većini motoričkih varijabli nema značajnijih odstupanja od normalne distribucije rezultata, jer vrednost
skjunisa ne prelazi 1.00 u oba smera, osim kod izdržaj u zgibu.
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Tabela 1. Osnovni statistički parametri motoričkih sposobnosti i morfoloških
karakteristika dečaka predškolskog uzrasta
Varijable
mt20
mpoligo
mtaping
mpretkl
mskokda
mizdrzaj
mpodiza
avisina
atezina
antrbuh
anledja
anadlak

RANGE
34
513
19
39
100
401
39
290
246
190
162
173

MIN
41
121
7
15
56
0
0
1014
141
29
37
40

MAX MEAN
SD
KV% SKEW. KURT.
75
52,88
6,32
12,05
.785
.958
634
303,04 107,30 35,41
.824
.614
26
15,11
3,68
24,49
.401
.306
54
34,81
7,76
22,37
-.023
-.332
156
108,46
21,99 20,35
-.520
-.019
401
98,95
95,61 96,62 1,632
2,323
39
19,78
9,77
49,49
-.270
-.804
1304 1177,12 66,19
5,62
-.084
-.641
387
223,39
40,86 18,39 1,099
2,585
219
73,61
41,10 55,83 1,704
2,947
199
65,62
26,48 40,45 2,313
8,094
213
87,11
31,84 36,65 1,354
2,974
Legende: RANGE-raspon; MIN-minimalna vrednost;
MAX-maksimalna vrednost; MEAN-aritmetička sredina; SD-standardna
devijacija; KV%-koeficijent varijacije; SKEW-skjunis; KURT-kurtozis

To nije neobično iz razloga što kod procene sposobnosti suprotstavljanja zamoru (testovi statične i repetitivne snage), crte ličnosti predstavljaju remeteći factor
u proceni stvarnog nivoa sposobnosti (Madić, 2006; Bala, 2010). Rezultati kurtozisa
kreću se ispod vrednosti 3,00, što distribuciju čini platikurtičnom, tj. rasplinutom. U
prostoru morfoloških, odnosno antropometrijskih karakteristika vrednosti skjunisa i
kurtozisa odstupaju od normalne distribucije rezultata, a naročito u varijablama kožni nabor leđa. Ovo nije retka pojava, jer nisu sva deca slične građe i konstitucije i
postoje izvesna odstupanja od prosečnih vrednosti, a na to utiču mnogi faktori, kao
što su: životna sredina, ishrana, nasledne osobine i sl.
Vrednosti standardne devijacije i koeficijenta varijacije kao mere koje ukazuju na odstupanja u normalnoj raspodeli upućuje nas na to da su dečaci na istraživanom uzorku u pojedinim varijablama pokazali da su heterogeni. Tako se može uvideti da je najveća vrednost koeficijenta varijacije, a time i raspršenost, u varijablama: Izdržaj u zgibu, Kožni nabor na trbuhu i Podizanje trupa. S druge strane, dečaci
su pokazali homogenost u varijablama, Telesna visina, Telesna težina i Trčanje na
20m, gde je uzorak imao manja odstupanja.
Tabela 2. Osnovni statistički parametri motoričkih sposobnosti i morfoloških
karakteristika devojčica predškolskog uzrasta
Varijable
mt20
mpoligo
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RANGE
30
974

MIN
44
166

MAX
74
1140

MEAN
56,42
351,03

SD
6,795
142,13

KV%
12,04
40,59

SKEW.
.450
3,550

KURT.
-.489
17,059
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mtaping
mpretkl
mskokda
mizdrzaj
mpodiza
avisina
atezina
antrbuh
anledja
anadlak

12
44
101
386
46
654
184
186
132
150

10
11
46
0
0
1005
159
34
39
49

22
15,03
2,718 18,18
.348
-.094
55
39,97
8,038 20,11
-.630
1.040
147
99,28
19,34 19,58
.066
.094
386
108,87 90,482 83,11 1,160
.862
46
20,88
9,518 45,68
-.020
-.093
1659 1175,59 96,33
8,29
1,811
7,530
343
215,34
39,08 18,15 1,024
.972
220
80,54
42,85 53,20 1,514
1,772
171
72,62
30,12 41,58 1,878
3,602
199
97,29
31,92 32,81 1,096
1,241
Legende: RANGE-raspon; MIN-minimalna vrednost;
MAX-maksimalna vrednost; MEAN-aritmetička sredina; SD-standardna
devijacija; KV%-koeficijent varijacije; SKEW-skjunis; KURT-kurtozis

Devojčice su u prostoru motoričkih varijabli homogene, osim kod rezultata na
testu poligon natraške, gde vrednosti kurtozisa i skjunisa odstupaju od normale (tabela 2). Vrednosti koeficijenta varijacije upućuju nas na stav da su i devojčice pokazale slične parametre u ovoj meri varijabilnosti. One su, naime, bile heterogene u varijablama Izdržaj u zgibu, Kožni nabor na trbuhu i Podizanje trupa, a homogenost u
varijablama Telesna visina, Telesna težina i Trčanje na 20m. Takva raspodela, kako
kod dečaka tako i devojčica, govori da je kod dece ovog uzrasta varijabilnost u većini motoričkih i antropometrijskih parametara uglavnom slična.
Jedan od razloga nehomogenosti rezultata na testu poligon natraške, može biti
neadekvatan test, koji više procenjuje brzinu i snagu nego samu koordinaciju (Matić,
1976). U prostoru morfoloških karakteristika, tj. antropometrijskih karakteristika,
vrednost skjunisa i kurtozisa odstupa od normale kod telesne visine, što ukazuje na
nehomogenost devojčica.
Tabela 3. Pirsonove korelacije antropometrijskih i motoričkih varijabli kod dečaka
avisina
atezina
antrbuh
anledja
anadlak

mt20
-.476**
-.229*
.172
.082
.102

mpoligo mtaping mpretkl mskokda mizdrzaj mpodiza
-.013
.277*
.088
.425**
.489**
.350**
.136
.247*
.168
.196
-.104
.197
-.056
-.046
-.163
.050
.353**
-.336**
-.048
-.038
-.136
-.021
.361**
-.304**
.267*
.004
-.036
-.146
-.024
-.344**
Legenda: ** - statistički značajno za vrednost; p <. 01;
* - statistički značajno za vrednost p < .05

U skladu sa ciljem rada, u tabeli 3 su označene najznačajnije vrednosti korelacije kožnih nabora i motoričkih varijabli. Najveći koeficijent pozitivne korelacije
kod dečaka postoji između varijabli Telesna visina, s jedne strane, i varijabli trčanje
na 20m (-.476), skok u dalj iz mesta (.489), taping rukom (.425), podizanje trupa
(.350), s druge strane. Viši ispitanici su imali bolje rezultate na testovima pomenutih
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motoričkih varijabli. Negativan predznak kod korelacije trčanja na 20 m i telesne visine ne ukazuje na negativnu povezanost, jer je u pitanju inverzna vrednost, tj. manje
vremenske vrednosti ukazuju na bolji rezultat na testu. Ove korelacije su očekivane,
jer veće vrednosti longitudinalne dimenzionalnosti tela, kao što je telesna visina, doprinosi boljim rezultatima (Videmšek, 1996; Bala, 2009; Horvat, 2010). Najveći koeficijenti negativne korelacije uočeni su između motoričkih varijabli poligon natraške, sa jedne strane i kožnih nabora, s druge strane (nabor trbuha .353. i nabor leđa
.361). To nije iznenađujuće pošto ispitanici sa većim količinom adipoznog tkiva na
struku i leđima, inače postižu slabije rezultate na testovima koordinacije, zbog veće
balansne mase u tom telesnom segment, a indirektno i celom telu (Pišot, 1999; Popović i Radanović, 2010). Negativna korelacija je takođe zabeležena između izdržaja u zgibu i svih kožnih nabora: nabor trbuha (-.336), nabor leđa (-.304), nabor nadlakta (-.344). Generalno, antropometrijske karakteristike, kožni nabori, imaju negativnu korelaciju sa svim motoričkim varijablama, a najizraženija je sa izdržajem u
zgibu (Bala, 2009).
Tabela 4. Pirsonove korelacije antropometrijskih i motoričkih varijabli
kod devojčica
avisina
atezina
antrbuh
anledja
anadlak

mt20
-.129
-.086
.080
.083
.149

mpoligo mtaping mpretkl mskokda mizdrzaj mpodiza
-.114
.141
.110
.180
.296**
.304**
-.064
.183
.249*
.065
-.190
.103
.192
-.042
-.047
-.280*
-.208
-.454**
.175
-.067
.004
-.203
-.208
-.357**
.143
-.083
-.093
-.252*
-.149
-.404**
Legenda: ** - statistički značajno za vrednost; p <. 01;
* - statistički značajno za vrednost p <. 05

Kod devojčica su vrednosti korelacija antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti nešto drugačije nego kod dečaka (tabela 3). Najveće vrednosti
korelacije uočene su između varijable telesne visine, s jedne strane, i varijable
Pretklon u sed raznožno (.296) i Skoka u dalj (.304), s druge strane. Više ispitanice
su pokazivale bolje rezultate na pomenutim testovima. Kada se analiziraju korelacije
izdržaj u zgibu i kožni nabori trbuha (.-454), leđa (0,357), i nadlaktice (0,404), uočava se da su rezultati značajnosti korelacija isti kao i kod dečaka, tj. negativne korelacije su izražene sa izdržajem u zgibu. Sagledavanjem antropometrijskog sistema varijabli pojedinačno, konstatuje se da telesna visina i kožni nabori imaju velike korelacije sa motoričkim sposobnostima izdržljivosti u statičkoj snazi, gipkosti i eksplozivnoj snazi nogu, što je u skladu sa rezultatima prethodnih istraživanja (Bala, 1981;
D'Hondt i sar., 2011; Lopes i sar., 2011). Postoji mogućnost da telesna visina u
ovom uzrastu reprezentuje ne samo fizički rast i razvoj, već i stepen sazrevanja organizma (nervni i mišićni sistem), što onda pozitivno korelira sa efikasnošću devojčica
u pojedinim motoričkim zadacima snage, izdržljivosti i gipkosti. Što se tiče negativne povezanosti varijable kožni nabori sa izdržajem u zgibu, neka prethodna istraživanja su ukazala na to (Wong i Cheung, 2006; Graf i sar., 2007).
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Najupečatljiviji rezultat istraživanja jeste nizak i malo značajan koeficijent
korelacije koordinacije i antropometrijskih varijabli, a naročito kožnih nabora. Neka
dosadašnja istraživanja (Graf i sar., 2004; Tokmakidis, Kasambalis i Christodoulos,
2006; Kostić i sar., 2009; Popović i Radanović, 2010) ukazuju da prekomerna težina
i veliki kožni nabori negativno utiču na ispoljavanje koordinacionih sposobnosti.
Međutim, rezultati ovog istraživanja pokazuju suprotno. Razloge ovakvog rezultata
treba tražiti na više strana. Jedan od njih je, kao što je već pomenuto u ovom radu,
nedovoljno prikladni merni instrumenti za decu predškolskog uzrasta. Nažalost, nekog prikladnijeg modela još nema, mada se generalnost motoričkog prostora dece
sve češće dovodi u pitanje, kao i stvarna veličina njihovog motoričkog prostora. Primena nekog motoričkog testa je primerena npr. za odrasle ili stariju decu, a nije za
malu decu ili za devojčice, odnosno dečake i sl. (Bala i sar., 2007). Zatim, može biti
i prethodno motoričko iskustvo, koje je doprinelo boljim rezultatima. Elementi testa
poligon natraške sadrže elemente provlačenja i penjanja kroz elemente švedskog
sanduka (Višnjić i sar., 2004), što se često primenjuje kao elementi vežbanja tokom
redovnih fizičkih aktivnosti u predškolskim ustanovama. Ovo su samo neke od pretpostavki nepostojanja korelacije varijabli kožnih nabora i poligona natraške kod devojčica, a sigurno ih ima još mnogo.

ZAKLJUČAK
Na osnovu rezultata i diskusije nameće se više značajnih zaključka po pitanju korelacija motoričkih sposobnosti i kožnih nabora dece predškolskog uzrasta. Delovanje na
motorički razvoj dece treba sprovesti na takav način da se vežbanjem dovede do kvalitativnih promena (Findak, Mraković i Delija, 2001). Svakako, decu treba usmeravati na redovno fizičko vežbanje kako bi razvijali motoričke sposobnosti, a zatim doprineli smanjivanju ili, ako do toga nije došlo, prevenciji nastanka većih količina adipoznog tkiva,
tj. gojaznosti, koje ograničava postizanje boljih rezultata na motoričkim testovima i u
svakodnevnim fizičkim aktivnostima uopšte. To je naročito važno zbog toga što u današnje vreme gojaznost sve više poprima karakteristike epidemije. Takođe je neophodno, istraživanja motoričkog i antropometrijskog prostora dece predškolskog uzrasta produbljivati i proširivati, jer je to neiscrpan prostor novih saznanja.
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RELATION OF CERTAIN ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS AND
MOTOR ABILITIES IN PRESCHOOL CHILDREN
Summary
On the sample of 150 preschool children aged 4 to 6 years, who were drawn from
the population of children in preschools and kindergartens in Uzice, seven tests of motor
skills and 5 tests for evaluation of morphological characteristics were applied. The subject of this research is related to the relations of skin folds and motor skills in preschool
children of both sexes, while the aim is to highlight the importance of that correlation.
By using Pearson correlation, it was found that there was a statistically significant correlation between skinfold and endurance in pull-ups, then by skin folds and polygons backward in boys, whereas with girls, there was a correlation between skinfold and endurance in pull-ups, while the relation between skin folds and polygon backwards did not exist
in a considerable extent.
Keywords: preschool, motor abilities and morphological characteristics.
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НОНСЕНСНА ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦУ КАО
МОТИВАЦИЈА У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ У
МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
(МЕТОДИЧКИ АСПЕКТ) *
Апстракт: У раду се са методичког аспекта разматрају могућности
примене нонсенсне поезије за децу у функцији мотивације креативног изражавања у настави ликовне културе у млађим разредима основне школе. Успоставља се структурна корелација између наставних предмета српски језик и ликовна култура, а као повезујући фактор узима се ритам нонсенсне
поезије. Циљ је да се испита колико такав приступ може допринети да се
ученички ликовни израз удаљи од стереотипа. Предложен је одговарајући
методички сценарио за час српског језика и час ликовне културе, при чему
би се полазило од лингвостилистичке анализе ритма у наставној интерпретацији нонсенсне песме, како би се дошло до дечјег стварања ликовних радова. Примена овог модела у наставној пракси показала је да интерсемиотичко повезивање различитих врста уметности може допринети да се ученик млађег узраста удаљи од стереотипа у свом уметничком изразу.
Кључне речи: нонсенсна поезија, ликовно изражавање, структурна
корелација, интерсемиотичко превођење, млађи разреди основне школе.

УВОД
У савременим истраживањима наставног рада посебна пажња посвећује
се наставним стратегијама које могу допринети развоју ученичког стваралачког изражавања. „Ако стваралаштво посматрамо кроз активности откривања,
проналажења нових, другачијих, необичних, оригиналних решења у околно*

Овај рад написан је у оквиру пројекта Динамика структура савременог српског језика,
број 178014 (2011–2014), који финансира Министарство за науку и технолошки развој
Републике Србије.
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стима које су нове, непознате за појединца или тражење непознатог у већ познатом, способност комбиновања, испољавања индивидуалности у свакодневном животу и раду, онда се може рећи да се стваралаштво може учити и неговати“ (Станојевић 2010: 412). У том смислу, потребно је оспособљавати ученике за различите стваралачке активности и подстицати их да развијају свој креативни потенцијал.
Предмет и циљ. – У овом раду са методичког аспекта разматрају се могућности примене нонсенсне поезије за децу у функцији мотивације креативног
изражавања у настави ликовне културе у млађим разредима основне школе. 1
Инсистира се на успостављању структурне корелације између наставних
предмета српски језик и ликовна култура, а као повезујући фактор узима се ритам нонсенсне поезије. Заступа се став да интерсемиотичко повезивање различитих врста уметности може допринети де се ученик млађег узраста удаљи
од стереотипа у свом уметничком изразу. Потребно је да се, у складу са захтевима структурне корелације, предложи одговарајући методички сценарио за
час српског језика и час ликовне културе. Притом полази се од лингвостилистичке анализе ритма у наставној интерпретацији нонсенсне песме (на часу
српског језика) како би се дошло до дечјег стварања ликовних радова (на часу
ликовне културе).
За потребе рада одржана су четири часа српског језика и ликовне културе у градској основној школи у Ужицу (Основна школа „Нада Матић“ у Ужицу). Као узорак изабрани су ученици четвртог разреда јер ниво њиховог знања
из граматике, књижевности и ликовних појмова омогућава да се оствари: (а)
ритмичка анализа песме – на часу српског језика; (б) примена ритма као мотивације за ликовно стварање – на часу ликовне културе. Циљ је да се испита колико приступ структурне корелације успостављене између наставе српског језика и ликовне културе може допринети да се ученички ликовни израз удаљи
од стереотипа. Проблем вредновања дечје креативности у ликовним радовима
захтева посебан простор и зато ће бити разматран другом приликом. 2
Хипотеза и проблем. – Полази се од претпоставке да приступ структурне корелације успостављене између наставних предмета српски језик и ликовна култура може допринети да се ученик удаљи од стереотипа у ликовном
изразу. Проблем који се поставља пред методичара јесте да се пронађу одговарајуће наставне стратегије како би се нонсенсним текстом мотивационо деловало на ученика да изађе из тзв. стадијума шеме, којим се одликује ликовни
израз детета на узрасту од 6. до 9. године. Познаваоци дечјег ликовног израза
указују да постоји разлика између шеме и стереотипа: (а) стереотип се понавља непромењен, што је карактеристично за дете које стагнира у развоју;
1
2

О феномену нонсенса као особеног вида дечје стваралачке игре, в. шире у: Николић, 2010.
О питањима мерења, вредновања, статуса и значаја дечје креативности, в. шире у: Шефер,
2000.
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(б) шема подразумева одређене измене и јавља се код детета које напредује у
развоју ликовног израза (шире в. Филиповић 2011: 80). У методици наставе
ликовног васпитања наглашава се да давањем креативних и разноликих задатака детету треба помоћи да превазиђе стереотипе у ликовном развоју (Филиповић 2011: 80).
Методичари наставе српског језика и књижевности наглашавају да је
приликом вредновања литературе за младе неопходно да естетска вредност дела буде „у видном пољу наставника“ (Смиљковић – Милинковић 2008: 17).
Ако се наставна интерпретација нонсенсне песме базира на лингвостилистичкој анализи чинилаца ритма, онда ће се естетска вредност тражити у звуковном обликовању текста. Како указују проучаваоци књижевности за децу, „снага звука уздиже [се] изнад саме садржине уметничког текста“ (Милинковић
2012: 71). Такви текстови значајни су за рад у настави млађих разреда јер показују да форма има посебан удео у укупном смислу уметничког дела, а посматрано на плану уметности уопште, форма представља суштински чинилац
естетске вредности. Ученик ће моћи да запази да брзалица Ен, ден, дини нема
садржину или идеју, како се то у школској пракси говори, али има форму која
је чини уметничким делом.

ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ КОНЦЕПТ
У савременим педагошким истраживањима посебна пажња посвећује
се теоријском разматрањима и емпиријском испитивањима креативног понашања, под којим се подразумева „сазнавање, откривање, решавање и стварање, за ученике до тада непознатог и новог проблема или уметничког израза“
(Шефер 2005: 9). Резултати педагошких истраживања показују да тематски
повезани и интердисциплинарно организовани наставни садржаји могу допринети подстицању развоја дечјих потенцијала. Притом, као метод рада у
настави примењују се креативне активности ученика, какве су игра и истраживање (шире в. Шефер, 2005).
Тематско-интердисциплинарно планирање наставних садржаја посебно
је погодно за рад у разредној настави. Из наставне праксе познато је да се такав начин рада често примењује за међусобно повезивање наставних садржаја
из уметности, тј. за корелацију наставних предмета српски језик, ликовна култура и музичка култура. Осим тематске корелације, у савременој методици
наставног рада препоручује се још један тип корелације, посебно погодан за
повезивање наставних садржаји из уметности – структура корелација, а то у
овом раду представља основу теоријско-методолошког концепта.
Примена поезије као невизуелног подстицаја у дечјем ликовном стваралаштву јесте један од савремених приступа у методици наставе ликовне култу261
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ре који се препоручују студентима учитељских факултета. Загребачки методичар наставе ликовне културе Мирослав Хузјак препоручује да се као виши ступањ корелације у наставни рад уведе структурна корелација различитих наставних подручја (http: ⁄⁄ likovna.kultura.ufzg.hr⁄pjesme.htm). То подразумева да
је потребно увидети односе између елемената одређене структуре и пренети их
у други медиј. Дакле, у наставној обради поезије важна је анализа форме, а не
анализа садржаја, коју препоручују методичари разредне наставе српског језика и књижевности.
Структурна корелација заснована на примени поезије као литерарног
подстицаја подразумева интерсемиотичко превођење, тј. трансмутацију с једног знаковног система на други (в. Хузјак 2010). У овом случају то је превођење вербалног језика на ликовни језик. Превод није дослован и подразумева интерпретацију уметничког дела у другом медију. Притом, потребно је пронаћи
унутрашњи ред који ће бити заједнички за уметничку структуру и поетског и
ликовног уметничког дела.
Структурна корелација остварује се на синтагматском плану, који је заједнички за различите знаковне системе, тј. за различите врсте уметности.
Исти композициони принцип, што представља синтагматски план знаковног система, преноси се са парадигматске осе једног семиотичког система на парадигматску осу другог (в. Хузјак, 2004). Дакле, потребно је пронаћи доминанту
у организацији композиције у поетском тексту. У настави књижевности то се
може остварити лингвостилистичком анализом јер предмет анализе представља поетски текст. У нашем раду изабран је поетски текст у коме се ритам појављује као доминантно композицијско начело. На ритму почивају форма и
уметнички смисао песме, а на основу тог начела у настави ликовног васпитања
биће организована и структура ликовних елемената у дечјим остварењима.
У завршном осврту на основне поставке теоријско-методолошког концепта, додајмо и то да се у овом раду заступа став да наставу ликовне културе
треба ослободити „устаљених навика базираних на доминацији практичних вештина и техника у правцу све већег разумевања и интерпретације визуелне
културе“ (Рауник Кирков 2012: 104). С друге стране, у наставној обради поезије у млађим разредима треба применити анализу форме, а не анализу садржаја, коју препоручују методичари разредне наставе. На тако заснованом методичком приступу разматрамо могућности примене нонсенсне поезије за децу у
функцији мотивације креативног ликовног изражавања у млађим разредима
основне школе.
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СТРУКТУРНА КОРЕЛАЦИЈА РИТМА НОНСЕНСНЕ ПЕСМЕ И
ЊЕНОГ ЛИКОВНОГ ИЗРАЗА
За структурну корелацију наставних предмета српски језик и ликовна
култура најпогодније су песме у којима преовладава нонсенсна садржина и
ефектно обликована форма заснована на посебно осмишљеном ритму и различитим фоностилемима. Наводимо методичка разматрања и препоруке за реализацију часа српског језика и часа ликовне културе. Корелација се остварује
тако што се полази од стилистичке анализе нонсенсне песме да би се преко
ритма – као повезујућег фактора у наставном раду – дошло до ученичког ликовног изражавања. Предвиђено је да се прво држи час српског језика, а затим
час ликовне културе.

ЧАС СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Треба нагласити да анализа садржаја као један од класичних поступака
методичара разредне наставе овде није методички адекватан начин рада. У обради нонсенсних текстова књижевности за децу може се применити лингвостилистички приступ као исходиште наставне интерпретације. У методичком
вођењу часа на коме се примењује лингвостилистички приступ потребно да
ученици уоче: (1) да у језику постоји могућност избора језичких јединица, (2)
да је избор условљен контекстом или ситуацијом (в. Николић 2012б: 122). Ученик млађег узраста може да запази да писац употребљава језик на особен начин и да се уметнички начин изражавања разликује од употребе језика у другим областима људске делатности.
Како је показало искуство из праксе, у наставној обради књижевног текста у млађим разредима основне школе може се применити лингвостилистичка
анализа, при чему се у обзир узимају ученичка знања из граматике у конкретном разреду. У основне кораке лингвостилистичке анализе спадају: (1) уочавање стилогених места у тексту; (2) откривање стилематичких поступака; (3)
истраживање стилске функције уочених стилематичких поступака у конкретном контексту; (4) тумачење укупног смисла дела из перспективе свега што је
уочено током претходних фаза анализе (шире в. Николић 2012б: 263–264).
У овом раду као предмет наставне обраде на часу српског језика узета је
песма Данијеле Василијевић под насловом Хух, ух! (Василијевић – Судзиловски 2012: 92–93). Ова је песма погодна за структурну корелацију наставних
предмета српски језик и ликовна култура, будући да њена форма има изразит
удео у укупном уметничком смислу дела. Стилистички поступци којима се постижу фоностилеми различитог типа (асононца, алитерација, ономатопеја) и
хумор – чине ово дело привлачним за децу млађег школског узраста. Дете као
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читалац или слушалац уживаће у ритму, затим, у игри гласовних склопова, као
и у необичним речима које не именују детету познате појмове, него представљају стварност за себе. Наводимо песму у целини: 3
ХУХ, УХ!
Нити скаче скач,
Нити гмиже гмиж.
Ху, у- ху-ху-ху, у-ху! Ух!
Нити клизи клиз,
Нити чучи чуч.
Ху, у- ху-ху-ху, у-ху! Ух!
Нити клечи клеч,
Нити трчи трч.
Ху, у- ху-ху-ху, у-ху! Ух!
Нит’ се љуља љуљ,
нит’ се ваља ваљ.
Ху, у- ху-ху-ху, у-ху! Ух!
Нити лети лет,
Нити плива плив.
Ху, у- ху-ху-ху, у-ху! Ух!
Већ то пуже гђа пуж
и њен вр-ли муж.
Задихани скроз.
Пропустили воз.
Пошли на посело
У Луново Село.
Данијела Василијевић

3

Уз песму Данијеле Васијилевић у збирци Нађи дугу дат је и музички запис Данијеле
Судзиловски, чиме се омогућава да васпитачи и учитељи припреме разноврсне
предшколске односно наставне активности (уп. Василијевић – Судзиловски 2012: 95).
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Већим делом песма исказује нонсенсни садржај, који у завршним стиховима бива одгонетнут духовито осмишљеном песничком сликом, чиме се постиже ефекат изненађења и додатно нијансира хумор претходно остварен у нонсенсном делу песме. По ритму и ескпресивности гласова, као и по језику који је лишен информативне функције, већи део песме подсећа на разбрајалице. 4
Композиција песме базира се на стилској фигури која се назива корекција,
а која подразумева негацију одређеног садржаја, после чега се износи прави одговор (није..., него...). У грађењу композиције учествује и својеврсна кумулација
синтаксичких јединица, што се на формално-синтаксичком плану реализује као
координативни синтаксички низ с напоредним везником нити (нпр. Нити скаче
скач, / Нити гмиже гмиж). Овим стилистичким поступком постиже се напетост
и тајанственост. Посебну стилогену вредност има „ономатопејски“ рефрен којим
се прекида координативни синтаксички низ и уноси динамика.
Стилски ефекат у последњим стиховима постиже се пасивном конструкцијом (Задихани скроз) и крњим перфектом (Пропустили воз. ⁄ Пошли на посело), будући да су наведене синтаксичке конструкције типичне за новинске наслове. У том смислу, песничка слика која се јавља на крају и у којој је разрешење ово загонетне атмосфере, оставља утисак својеврсне новинске вести, а
хумор произлази из неочекиване појаве једне „озбиљне“ чињенице након низа
ведрих стихова. Као што је претходно указано, хумор је остварен и у нонсенсним стиховима. Обликовање нонсенса у поетици хумора, како указују стилистичари, „често се може свести на поједностављену композицијску структуру,
али је суштина у духовитом обрту, [...] који се постиже на више равни – од фонолошког, преко лексичког до синтаксичког, тј. звуковни слој, слој јединица
значења и сл.“ (Николић 2000: 542).
Нудимо једну од могућности за методички сценарио часа на коме се обрађује песма Хух, ух Данијеле Василијевић. У уводном делу часа, ученике можемо мотивисати и припремити за даљи рад разговором о брзалицама. Подсећамо се са ученицима познатих брзалица и уочавамо шта их чини необичним, а
самим тим и привлачним за слушаоца. Циљ је да се дође до тога: (а) да се брзалице разликују од свакодневног говора; (б) да је њихова лепота заснована на
загонетним речима, понављањима гласова и ритму; (в) да су ближе лирским
песмама него прози и да их можемо сматрати уметничким текстовима.
Главни део часа почиње разговором о утиску који песма оставља на слушаоце, чиме проверавамо каква је ученичка рецепција. Циљ је да се дође до
тога да ова песма привлачи реципијента нонсенсним садржајем, ритмом и хумором. Подразумева се да ће дијалог са ученицима бити вођен уз уважавање
4

Деца се упознају са брзалицама још на предшколском узрасту, радо и лако их уче
уживајући у ритму и гласовним ефектима, не бавећи се значењем (Дотлић – Каменов 1996:
175–177).
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принципа примерености узрасту и да ће бити прилагођен њиховом когнитивном нивоу.
Следећа секвенца у наставном раду на часу српског језика биће ученичко истраживачко читање са задатком да се у тексту песме уочи и обележи по
чему се песма разликује од свакодневног говора. Ова запажања биће укључена
у лингвостилистичку анализу.
Интерпретација текста, која представља наредну секвенцу у наставној
обради нонсенсне песме, бавиће се разматрањем композиције. Циљ је да се
уочавањем ритма као композиционог начела дође до лирске атмосфере. Поред тога, разматра се и начин на који језичка уобличеност текста доприноси
укупном смислу песме. Полазиште интерпретације јесте лингвостилистичка
анализа текста, при чему ће бити активирана запажања до којих су ученици дошли у истраживачком читању. У овом делу обраде треба издвојити фоностилеме, а то су различити типови понављања на нивоу стиха, строфе и целе песме.
Треба запазити који се елементи доследно понављају, а где се јавља тзв. преварено очекивање.
У оквиру лингвостилистичке анализе предвиђена је ритмичка анализа,
која у ће се у четвртом разреду основне школе спровести у оној мери у којој то
омогућавају стечена школска знања из српског језика. Ево питања за ученике
помоћу којих се може реализовати ритмичка анализа песме:
(1) Поделите речи на слогове у сваком стиху, нпр: Ни-ти ска-че скач, /
Ни-ти гми-же гмиж; Ху, у-ху-ху-ху, у-ху! Ух! итд.
(2) Одредите наглашене и ненаглашене речи (подвуците одређеном бојом ненаглашене речи), нпр. Ни-ти ска-че скач, / Ни-ти гми-же гмиж.
(3) Усправном цртом разграничите изговорне целине једни од друге, тј.
запазите оне речи или групе речи које имају један акценат, нпр. Ни-ти│ска-че
│скач, / Ни-ти│гми-же │гмиж.
(4) Одредите наглашене слогове (подвуците одређеном бојом ненаглашене слогове), нпр. Ни-ти│ска-че │скач, / Ни-ти│гми-же │гмиж.
(5) Одредите и за наглашене и за ненаглашене слогове да ли су дуги или
кратки. Ево предлога како се то може забележити на тексту песме: (а) изнад
наглашеног дугог напишите (нацртајте) обојни квадрат, а изнад ненаглашеног
дугог саставите необојни квадрат; (б) изнад наглашеног кратког напишите
(нацртајте) обојни круг, изнад ненаглашеног кратког ставите необојни круг.
Када се ритмичка анализа уради на тексту, онда ученицима покажемо
(нпр. на хамеру који смо припремили или на слајду) како би песма изгледала
ако би била представљена графичким симболима употребљеним за наглашене
и ненаглашене односно дуге и кратке слогове. Ево како изгледа ритам песме
представљен симболима које смо предложили:
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Ни-ти│гми-же│гмиж.

●○ ■□ ■
●○ ●□ ■

Ху,│у- ху-ху-ху,│у-ху! │Ух!

● ●○○○ ●○ ●

Ни-ти│кли-зи│клиз,
Ни-ти│чу-чи│чуч.

●○ ■□ ■
●○ ■□ ■

Ху,│у- ху-ху-ху,│у-ху! │Ух!

● ●○○○ ●○ ●

Ни-ти│кле-чи│клеч,
Ни-ти│тр-чи│трч.

●○ ■□ ■
●○ ●□ ■

Ху,│у- ху-ху-ху,│у-ху! │Ух!

● ●○○○ ●○ ●

Нит’ се│љу-ља│љуљ,
нит’ се│ва-ља│ваљ.

●○ ■□ ■
●○ ■□ ■

Ху,│у- ху-ху-ху,│у-ху! │Ух!

● ●○○○ ●○ ●

Ни-ти│ле-ти│лет,
Ни-ти│пли-ва│плив.

●○ ●□ ■
●○ ●□ ■

Ху,│у- ху-ху-ху,│у-ху! │Ух!

● ●○○○ ●○ ●

Већ то│пу-же│гђа│пуж

○■ ●□ ● ■
○■ ●□ ■

Ни-ти│ска-че│скач,

и њен│вр-ли│муж.
За-ди-ха-ни│скроз.
Про-пу-сти-ли│воз.
По-шли│на по-се-ло
У Лу-но-во│Се-ло.

●□□○ ■
●○○○ ■
●○ ○○■○
○○■○ ●○
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Осим наведеног предлога да се употребе обојени и необојени круг и квадрат, могу се урадити и друге варијанте графичког приказа коришћењем другачијих симбола. Примена овог поступка на часовима које смо одржали у школи показала се веома ефектном, јер су ученици након прилично захтевне ритмичке анализе дошли до неочекиваног ликовног решења.
У даљем раду потребно је да ученици примене ранија усвојена знања о
стилогеној функцији ритма, тј. о томе да ритам изражава основно расположење у песми, а у овом случају да запазе ведри тон песме. У завршном делу стилистичке анализе пажња се усмерава на композиционо-стилски поступак којим
се понављају синтаксичке конструкције с везником нити, иза чега долази конструкција с везником већ. Ученике усмеравамо да запазе да се тиме постиже
напетост и тајанственост. Следи разговор о песничкој слици која се јавља на
крају и у којој је разрешење ово загонетне атмосфере.
Последња секвенца у главном делу часа јесте синтетичко уопштавање.
Циљ је да се покаже да форма има посебан удео у укупном смислу песме (ведра и донекле тајанствена атмосфера, говорна игра, хумор). Форма је, дакле,
сама по себи носилац стилистичке информације.
У завршном делу часа на коме се обрађује нонсенсна песма треба методички осмислити прелазак на ликовно изражавање. Ово је уједно и уводни део
часа ликовне културе на коме ће се ритам применити у функцији мотивације за
ученичко креативно изражавање.

ЧАС ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
Ритам у визуелној уметности значи равномерно смењивање ликовних
елемента у простору, усаглашених са целином коју чине. Ритам у ликовном делу представља извесну динамичност, сугерише пулсирање, кретање елемената,
чак и када оно није визуелизовано. Кретање у ликовном делу јесте „визуелна
сугестија промене места на којој се форма налази“, при чему се „сугестивност
покрета у статичној форми“ заснива на промени „ритма масе или сугестије
промене површинског стања форме“ (Богдановић – Бурић 1999: 111). Наведене
поставке о ритму у виртуелној уметности треба применити у осмишљању методичког сценарија часа ликовне културе на коме ће бити примењен ритам
нонсенсне песме као мотив за ученичко ликовно стварање.
Час почињемо разговором о ритму да бисмо активирали искуство ученика, разговарамо са ученицима о томе где су чули ту реч и шта она значи. Користимо конструктивистички приступ у учењу и настави, који наглашава процес,
самоиницијативност, а самим тим и стицање личног искуства, и у својој осно268
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ви је врло близак савременом схватању наставе ликовне културе (Селаковић
2011: 612). Полазимо од ученичког искуства, тј. од свакодневног живота, нпр.
откуцаји срца, корачање, жвакање, тапшање, куцање сата, дрворед, пчелиње
саће, промена годишњих доба, раст и развој једне биљке, човека, смењивање
дана и ноћи и сл. Аналогно овим правилним ритмовима указујемо и на то да се
ритам у природи мења – некад се успорава, а некад је бржи. На пример, разговарамо са ученицима о томе шта ће се десити ако нас после мирног корачања
појури пас. Ритам кретања ће се променити и претворити у трчање, а када опасност прође, поново ћемо се вратити мирном ходању. Слично је и са откуцајима срца и дисањем, који ће се исто тако променити и постати убрзани.
Закључили смо да је ритам присутан свуда око нас и да представља – да
тако кажемо – синоним живота. Све се понавља, постоји динамика, али истовремено и постојаност, јер у ритму нема хаоса, непредвиђених потеза, као ни
скретања са осмишљене путање. Ритам, као важно композиционо начело, саставни је део у архитектури, скулптури и сликарству. Правилном изменом одређених елемената уметник ствара ритам. Сликар постиже ритам понављањем
истих елемената, изменом неких елемената или смењивањем боја и облика.
У даљем раду на часу ликовне културе разговарамо о ритму посматрајући уметничка дела како би ученици запазили ликовни проблем на конкретним
примерима. Осим што ће разговор о слици помоћи ученицима да уоче ритам,
очекује се да ће ученици емоционално доживети слику. Употпуњује се важна
васпитно-образовна улога коју уметничко дело има у настави ликовне културе.
Предочавамо ученицима да су се многи уметници бавили ритмом као ликовним и композиционим начелом. Изабрали смо слике Пита Мондријана (Pith
Mondrijan), Ендија Ворхола (Andy Warhol) и Виктора Вазарелија (Victor Vasarely). Ови уметници узели су ритам као основу својих слика.
Са ученицима прво разговарамо о Мондријановој слици Бродвејски буги-вуги (Broadway boogie-woogie, 1942–1943, Музеј модерне уметности, Њујорк). Овде је уметник на квадратном пољу поставио правоугаоне растере, мрежу жутих трака у чијем пољу је смештао квадрате плавих, црвених и сивих тонова. Позадину чине јединствене беле површине на којима вибрирају линије и
већи број обојених правоугаоника. Настала је слика динамичне равнотеже. Ово
ликовно дело створено је у Њујорку, а Мондријан је метрополу видео као „апстрактни живот, подарен форми – она му је ближа него природа и пре ће покренути његове естетске емоције“ (Арнасон 2003: 361). Иако је слика апстрактна, ученици су успевају да пронађу ритам у смењивању правоугаоних и
квадратних обојених поља.
За Ворхолову слику Флашице кока-коле карактеристично је понављање
флашица кока-коле, дословно представљених као на полицама у супермаркетима (слика 210 флаша кока-коле, 1962, Збирка Мартина и Џенет Блајднер).
Трећа слика о којој са ученицима разговарамо јесте Вазарелијева слика Вега
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Пер (Vega Per, 1969, Академија уметности, Хонолулу). Уметник је узео ритам
као основу својих варијација и кроз мноштво деформација створио привид да је
површина еластична и да се креће, тј. да слика више није дводимензионална већ
да има облик. Користећи мале, обојене облике (квадрат, круг, елипса), који су
понекад фронтализовани а понекад искошени, Вазарели је успео да код посматрача завара око и измени перцепцију. Јавља се привид рађања лоптастог облика
из равне плохе. Сâм назив Вега потиче од најсјајније звезде из сазвежђа Лире.
На часу ликовне културе са ученицима изводимо неколико дидактичких
игара помоћу којих се даље развија идеја о постојању ритму у животи и у
уметности. Наводимо примере дидактичких игара:
(1) За Мондријанову слику може се дати задатак: „Прошетај“ сликом помоћу једноставних слогова, ки, ги, хи где је сваки слог један обојен квадрат на
слици, на пример, жути – ки, црвени – ги, плави – хи, а сиви квадрат може бити пауза, тј. може се извести пљеском или ударањем ноге о под.
(2) За Ворхолову слику задатак је да методом игре и употребом бројалице деца промене ритам ове слике. Говорили су једну бројалицу (Еци, пеци, пец)
и сваки пут, када једна флашица кока-коле „испадне“ на том пољу стављали су
један бели правоугаоник. Након тога ученици су добили једно ново виђење
Ворхолове слике, где је и даље присутан ритам, али у измењеном виду.
Овим дидактичким играма код деце се развијају пажња и концентрација,
као и критичко мишљење. Деца се баве ритмом, композицијом, бојом, покретом, плесом и игром.
Осим уметничких дела које су подстицај за уочавање ритма, на часу ликовне културе могу се употребити брзалице и бројалице. На овај начин повезује се наставни рад на часу ликовног васпитања са часом српског језика и активирају се ученичка знања стечена на часу обраде нонсенсне песме.
Рад на часу ликовне културе наставља се тако што подсећамо ученике на
анализирану песму Хух, ух Данијеле Василијевић. Постављамо проблемска питања: (а) Можемо ли нешто што није видљиво учинити видљивим? (б) Можемо ли гледати ритам? (в) Можемо ли звук, музику и мелодију учинити видљивим? У разматрању постављених питања усмеравамо ученике да запазе да
уметници могу да „преведу“ одређени садржај из једне врсте уметности у другу. Притом, уметник не преводи сâм садржај, него начин на који је тај садржај
структуриран. У том смислу, уводи се идеја о интерсемиотичком превођењу
једне врсте уметности у другу, на чему се темељи концепт примене структурне корелације у настави.
Са ученицима смо, пошто је на насу српског језика песма стилистички
анализирана, наставили да ритам у песми изражавамо геометријским облицима. Ученици су користили од разнобојног папира исечене квадрате, правоугаонике, кругове, троуглове и разне друге геометријске облике и тако стварали
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површинску орнаментику којом је приказиван ритам у песми. Колаж техником
остварена су занимљива и оригинална решења у ученичким радовима.

ЗАКЉУЧАК
Спроведено испитивање показује да се студентима учитељских факултета
може препоручити примена нонсенсне поезије као невизуелног подстицаја у дечјем ликовном стваралаштву. Потврђено је да интердисциплинарно организовани
наставни садржаји могу допринети подстицању развоја дечјих потенцијала.
Очекивани резултати постигнути су успостављањем структурне корелације између наставних предмета српски језик и ликовна култура, при чему је
као повезујући фактор узет ритам. Ликовни радови ученика четвртог разреда
основне школе потврђују да интерсемиотичко повезивање различитих врста
уметности може допринети да се ученик млађег узраста удаљи од стереотипа у
свом уметничком изразу.
Могу се дати следеће методичке препоруке:
(1) На часу српског језика полази се од лингвостилистичке анализе ритма у наставној интерпретацији нонсенсне песме, како би ученик дошао до сазнања да „уметничку“ суштину уметничког дела представља форма.
(2) На часу ликовне културе наставља се рад тако што се ритам као композиционо начело са вербалног семиотичког кода преводи на ликовни знаковни
систем. Интерсемиотичко превођење одређене уметничке творевине укључује
и њену уметничку интерпретацију, коју у овом случају ученик спознаје путем
наставне интерпретације на часу књижевности.
Може се закључити да је за рад у разредној настави погодно примењивати не само тематску, него и структурну корелацију. Како објашњава М. Хузјак, од структурне корелације очекује се да допринесе следећим постигнућима ученика: (а) развија се „себесвестан укус“, који одлази корак даље од пуког
субјективног свиђања и учи се вредновање уметничког дела по објективним
критеријумима; (б) развија се дивергентно мишљење, које, између осталог,
подразумева оригиналност и осетљивост за проблеме, при чему је посебно значајна способност да се да се тражи више различитих решења једног проблема
(http: ⁄⁄ likovna.kultura.ufzg.hr⁄miro3.htm).
Литерарно, као и ликовно васпитање и образовање у основној школи
треба усмеравати тако да дете стекне поверење у сопствени стваралачки потенцијал и изгради став о значају личног стваралачког изражавања. Један од
начина да се то постигне јесте и примена нонсенсне поезије за децу у функцији
мотивације за креативни израз ученика у настави ликовне културе.
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НОНСЕСНАЯ ПОЭЗИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ КАК МОТИВАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИССКУСТВУ В МЛАДШИХ КЛАССАХ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
(МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Резюме
В этой статье обсуждаются методологические аспекты возможности применения нонсенсной поэзии для детей в функции мотивации творческого выражения
в обучении изобразительному искусству в младших классах начальной школы. Авторы устанавливают структурную корреляцию между школьными предметами
сербского языка и изобразительного искусства, а в качестве связующего фактора
берется ритм нонсесной поэзии. Цель состоит в том, чтобы изучить, как такой подход может способствовать, чтобы изобразительное выражение учеников отдалилось от стереотипов. В работе предложен соответствующий методологический сценарий для урока сербского языка и урока изобразительного искусства, где надо начать с лингвостилистического анализа ритма в учебной интерпретации нонсесной
песни, чтобы прийти детскому созданию изобразительных произведений. Применение этой модели в школьной практике показало, что интерсемиотическое связывание различных видов искусства может способствовать тому, чтобы ученики
младшего возраста отдалились от стереотипа в своем художественном выражении.
Ключевые слова: нонсесная поэзия, изобразительное выражение, структурная корреляция, интерсемиотический перевод, младшие классы начальной
школы.
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ОБРАДА НАРОДНОГ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА
У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПО
МОДЕЛУ ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ *
Апстракт: У раду се разматра могућност обраде народног музичког
стваралаштва у млађим разредима основне школе, по моделу интегративне
наставе. Циљ је да се укаже на предности и значај интердисциплинарног
проучавања традиционалног народног музичког наслеђа у основној школи.
Вишеструко расветљавање народног музичког стваралаштва, са становишта
различитих наставних предмета, допринеће његовој бољој рецепцији, упознавању и разумевању културе сопственог народа. То подразумева упознавање целокупног народног живота: околности у којима се музицирало у народу, народних обичаја, митологије, религије, историјско-друштвених односа, географских одлика одређеног подручја. Свеобухватно и целовито сагледавање народне музичке традиције омогућава интегративна настава, кроз
коју се знања стичу јединствено, у прожимајућем процесу, на нивоу међупредметне повезаности. У раду се указује на запостављеност народног музичког стваралаштва Косова и Метохије у Наставном плану и програму и
уџбеницима музичке културе, што онемогућава доживљавање српског музичког фолклора у целини. У другом делу рада дат је практичан пример организације двочаса, по моделу интегративне наставе, у циљу свестраног
упознавања ученика са народним музичким стваралаштвом Сиринићке жупе (област на Косову и Метохији).
Кључне речи: народно музичко стваралаштво, основна школа, интегративна настава, Косово и Метохија.

*

Рад је резултат истраживања у оквиру пројекта III 47023 „Косово и Метохија између
националног идентитета и евроинтеграција“, које финансира Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.
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1. УВОД
У раду се разматра могућност обраде народног музичког стваралаштва у
настави млађих разреда основне школе, по моделу интегративне наставе. Циљ
је да се укаже на значај интегративне наставе у свестраном сагледавању и упознавању народне музичке традиције. Проучавање народне музичке традиције у
контексту целокупног народног живота, и са становишта различитих наставних предмета, треба да допринесе њеном бољем разумевању и потпунијем доживљају. Посебна пажња поклониће се упознавању народног музичког стваралаштва Косова и Метохије, јер је уочена његова запостављеност у Наставном
плану и програму и уџбеницима музичке културе (Павловић, 2010). У раду ће
се, кроз практичан пример, указати на могућност обраде народног музичког
стваралаштва Сиринићке жупе, што учитељима и наставницима може послужити као модел на основу кога могу обрађивати и друге фолклорне области.
Народно музичко стваралаштво је вредан и важан део културне и духовне баштине српског народа. С обзиром да представља једно од кључних обележја етноса, националног и културног идентитета једног народа, јасно је зашто му у основношколском васпитно-образовном процесу мора бити посвећена посебна пажња. Може се рећи да је за очување националног идентитета неговање и заштита народног стваралаштва од прворазредног значаја. Зато је једно од важних питања, о којима треба расправљати на највишем националном
нивоу, очување и неговање народне традиције. Стручњаци из области културне политике сматрају да интегрисање народне културе у шире планове развоја
друштва јача културну политику земље и унапређује креативност, разноликост, социјалну кохезију и привредни успон. Ипак, мишљење појединих културолога јесте да „Србији недостаје културна политика која би снажно подржавала напоре за заштитом аутентичности, али која би заштиту поставила у контекст савремености и тиме подржала виталност народне културе у све бржим
процесима општих и глобалних промена“ (Ђурковић и Вујадиновић 2011: 5).
Због високих естетских и етичких вредности, народна традиција мора
имати приоритетно место у савременом васпитно-образовном систему Србије,
иако се у данашњем времену глобализације упорно тежи потискивању традиционалних вредности и националног идентитета у циљу изградње јединственог
европског простора. Многи педагози, социолози сматрају да је изузетно важно
очувати народну традицију у процесу евроинтеграција, истичући да она не представља негацију глобализације (Сузић, 2010; Шуваковић, 2010). Напротив, усмерена је на пружање сазнајне и мотивационе основе за развој младих, не само у
духу традиционалних вредности већ и у духу универзалних и космополитских
схватања. Народна уметност упознаје ученике са културном прошлошћу свог
народа, али и са прошлошћу човечанства, јер ликови и догађаји о којима говори
носе димензије универзалности, односно присутности у сваком времену.
Поједини аутори уочавају и критикују то што се у школама народно наслеђе проучава искључиво као архивирана, конзервирана грађа, а не као раз276
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војна категорија. Утисак је „да је народна култура, у оквирима нашег образовног система, овештала и статична категорија, која није прошла кроз нужни
процес савременог преображаја у складу са новим захтевима. Она се првенствено тумачи као културолошки феномен који припада славној и митској прошлости предака, а не као још увек динамички и стваралачки процес времена у
којем живимо“ (Златковић 2011: 14). Ученицима треба омогућити истраживање и упознавање народне традиције и њен развој и у садашњем времену. То
подразумева теренско истраживање, прикупљање података о народном стваралаштву, упознавање са његовим значајем и улогом у животу народа. Ученицима је тако омогућен непосредан контакт са ствараоцима и преносиоцима народне културе, што доприноси њеном потпунијем доживљају, бољем разумевању и увиду у све промене културних образаца у времену у којем живимо.
Свестрано и целовито изучавање народне традиције у основној школи омогућава интегративна настава.

2. ЗНАЧАЈ И МОГУЋНОСТИ ИНТЕГРАТИВНОГ ПРОУЧАВАЊА
НАРОДНОГ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
Упознавању и неговању народног музичког стваралаштва у настави музичке културе, поклања се велика пажња. Циљ наставних јединица које обрађују народно музичко стваралаштво јесте „упознавање ученика са музичким
идентитетом сопственог народа, те стицање критеријума за препознавање
аутентичног народног музичког стваралаштва“ (Ивановић 2007: 78). Да би ученици у потпуности доживели и разумели традиционалну народну музичку
уметност, неопходно је упознати их не само са традиционалним песмама, играма и инструментима већ и са историјским околностима у којима се развијала,
географским условима краја у коме је настајала, са начином живота људи у одређеној области, карактеристичним обичајима и обредима, народном ношњом,
карактеристичним говором, навикама становништва и осталим специфичностима. „Што боље упознајемо сопствени народ и културу, то задиремо у човека самог, спознајући универзалност људске психе и јединственост, непоновљивост и оригиналност начина на који се та психа изражава, а који је одређен
управо и специфичном културом једног народа“ (Ивановић 2006: 31). Само
комплексно и свеобухватно проучавање народне музичке традиције омогућиће
њено разумевање и подстаћи интересовање и љубав према њој. Размотрићемо
наставни план и програм за предмете: српски језик, природа и друштво, народна традиција, физичко васпитање, ликовна култура, да бисмо утврдили колико
је пажње посвећено садржајима народне традиције.
Неговање народне традиције важан је задатак у настави српског језика.
Преко бројних садржаја усменог народног стваралаштва (бројалице, лирске и
епске песме, народне бајке, легенде, приче, остале народне умотворине) доприноси се „развијању поштовања према националној културној баштини и
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потреби да се она негује и унапређује“ (Правилник, 2006: 5). Упознавањем ученика са историјском и културном прошлошћу свог народа, у настави природе и
друштва, подстиче се „очување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину“ (Правилник, 2006: 44). Развијање способности за препознавање традиционалне уметности задатак је наставе ликовног васпитања
(Правилник, 2006: 47). Извођење народних игара у настави физичког васпитања, у корелацији са музичком културом, доприноси јачању и развијању естетских, социјалних, националних и етичких осећања ученика. Етнокореолози
Љубица и Даница Јанковић истичу да народне игре могу бити „моћно средство
у остваривању ових задатака“ (Јанковић 1937: 18). Неговање и упознавање народне културе основни је задатак предмета Народна традиција. Посебан акценат, у концепцији овог предмета, јесте на упознавању народне традиције краја
у којој ученици живе, „чиме се у мултинационалној и мултуконфесионалној
средини, каква преовладава у Србији, чувају права и особености мањина и њихов идентитет“ (Правилник, 2006: 64). Упознавање народног музичког стваралаштва различитих народа доприноси мултикултурном васпитању. Неговање народне традиције, која је заступљена у већини наставних предмета, пружа основу
међупредметног повезивања. Интегративна настава, која тежи сагледавању наставног градива са становишта различитих предметних дисциплина, омогућиће
свестрано и целовито упознавање народног музичког стваралаштва у контексту
општих друштвених, историјских и других услова у којима се развијала.
2.1. Појам интегративне наставе
Сведоци смо брзих и непредвидивих друштвених промена, условљених
научним и технолошким напретком, што захтева брзи трансфер знања која ће
бити применљива у свакој ситуацији. Потреба за ускостручним знањима из појединих наука довела је до диференцијације и гранања наука на велики број
научних дисциплина. Међутим, изоловано посматрање појединих делова целине доводи до осиромашене слике стварности, док сједињење са другим деловима целине даје квалитативно нову слику (М. Вилотијевић и Н. Вилотијевић,
2008). У развоју науке, дакле, уочљиви су процеси диференцијације и интеграције. Целовит приступ свету је исто тако потребан колико су потребна и
ускостечена знања из појединих наука. „Зато је диференцијација наука праћена
синтезом научних знања и интегративним процесима, што налаже школама да
наставу подреде стварању вишедимензионалних личности које посматрају и
проучавају окружење у његовој целовитости“ (М. Вилотијевић и Н. Вилотијевић, 2008: 134).
Традиционална, предметна настава, која је до сада била доминантна у
васпитно-образовном раду, не доприноси у довољној мери формирању јединственог погледа на свет, јер су знања издиференцирана по предметима, и, као
таква, тешко су употребљива у практичној делатности. Зато савремени основношколски систем васпитања и образовања захтева креативне и иновативне
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приступе у настави који подразумевају функционално повезивање сличних садржаја из различитих области у јединствене логичке целине. На тај начин се
теме могу свеобухватно расветљавати и истраживати.
Интегративна настава пружа могућност повезивања наставних садржаја
из више наставних предмета, што омогућава целовито сагледавање одређене
наставне теме, њено боље разумевање и памћење. Интегративну наставу проучавали су педагози: Нада Вилотијевић (2006); Младен Вилотијевић и Нада Вилотијевић (2007, 2008); Зорица Ђурић (2007); Ана Спремић (2007); Весна Ђорђевић (2007); Наташа Дробњак (2007) и други. О моделу интердисциплинарне
тематске наставе писале су: Славица Шевкушић и Јасмина Шефер (2006) (Шефер, 1998; 1991; 2003; 2005).
Младен и Нада Вилотијевић (2008) интегративну наставу тумаче као:
комплексно истраживање знања из различитих области и питања из животне
стварности ученика; рационално кретање кроз наставне области и обједињавање различитих елемената у логичне мисаоне целине које реално одражавају
животну стварност; јединствена заједничка чворишта у знању која подстичу
ученике да изналазе односе, стварају моделе, системе и структуре; примењену
методологију и језик више предмета ради истраживања главне теме, проблема
и искуства; спајање више предметних области у једну, онако како деца у свакодневној реалности савладавају предмете и појаве сливајући их у јединствен
процес; нови начин размишљања; припрему за примену знања у новим ситуацијама (трансфер знања) применом усвојених мисаоних модела.
Наставни план и програм кроз сугестије и смернице подстиче интердисциплинарно проучавање наставног градива, истичући да се треба чувати
фрагментарног, изолованог стицања знања у оквиру наставних подручја, „јер
оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији трансфер у стицању других
знања“ (Правилник, 2008: 51). Такође, сугерише се да је пожељно понављати
знање, али не на исти начин, већ у различитим облицима, другачијим речима, у
другачијем контексту и жанру и у другачијем симболичком медијуму од почетне верзије (речју, сликом, графички и слично).
Иако наставни план и програм подржава интегративни приступ у обради
наставног градива, у пракси још увек није довољно заступљен. Учитељима и
наставницима би требало предочити предности интегративне наставе у односу
на традиционалну и едуковати их за њену реализацију. Неопходно је учитеље
и наставнике упутити у литературу и уџбенике који су прилагођени овом моделу наставе; осмислити одговарајући распоред часова; обезбедити наставна
средства и дидактички материјал. Извесне олакшице у планирању и спровођењу интегративне наставе имају учитељи у разредној настави, јер су, због природе посла, у могућности да самостално осмисле наставни план и програм за
разред који воде, док се за планирање наставног плана и програма за ученике
старијих разреда подразумева учешће више наставника различитих предмета.
Од учитеља и наставника се очекује да детаљно размотре наставне планове и
програме свих предмета и утврде које наставне теме могу чинити основу међу279
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предметне повезаности и који наставни садржаји се међусобно могу допуњавати и прожимати. Интегративна настава реализује се кроз блок час или интегративни дан. Ученици се унапред упознају са темом коју ће обрађивати, тако да
имају времена да се информишу о њој, прикупе литературу или други материјал који им може послужити у заједничком проучавању и расветљавању проблема. Тенденције савременог образовања и васпитања су самообразовање, самоваспитање и саморазвијање сваког појединца, чему у великој мери доприноси интегративна настава.
2.2. Обрада народног музичког стваралаштва Сиринићке жупе кроз
интегративну наставу
Важност истраживања музичког фолклора Косова и Метохије и значај
његове примене у настави музичке културе произилазе из самог значаја и
вредности традиционалне националне културе овог региона и потребе да се
она негује и чува. Због несумњивих етичких и естетских вредности, косовскометохијско народно музичко стваралаштво, као део националне и културне баштине српског народа, мора бити заступљено у наставним програмима свих
разреда, а на територији Косова и Метохије му се мора поклонити већа пажња.
Зашто? Примена садржаја музичког фолклора Косова и Метохије има велики
педагошки и национални смисао и значај на самој територији покрајине, нарочито у енклавама. Применом ових садржаја и указивањем на њихово веома
старо порекло, код ученика јачамо представе о континуитету и укорењености
српског ентитета и наше традиције на овим просторима, што јача националну
свест, развија осећај државне, националне и духовне припадности свом народу, патриотизам и родољубље. Тиме пружамо снажну моралну подршку нашем становништву, јачамо вољу и жељу да остану и опстану на територији Косова и Метохије (Павловић, 2012).
Сиринићка жупа је једна од жупа у околини Призрена, уз Средачку жупу, Гору, Опоље и Призренски Подгор. Налази се у котлини горњег тока реке
Лепенац, североисточно од Шар-планине. Земљиште је брдско-планинско, са
веома малом површином обрадиве земље. Становништво се у прошлости
углавном бавило сточарством. Јован Цвијић пише да су постојали добри услови за развој сточарства због могућности испаше на Шар-планини. Међутим,
због насилничког понашања Албанаца из Љуме, у великој мери је спречен развој сточарства (Цвијић, 1966). Описујући живот становништва Сиринићке жупе, Јован Цвијић истиче да живе у селима која су збијена или подељена у две,
три махале. У прошлости се овде развијала и печалба. Мушкарци су обављали
разне мајсторске послове, а нарочито су се бавили зидарством. Одлазили су у
Румунију, Бугарску, централну Србију. Услед тога се у Сиринићу и Средачкој
жупи развијао варошки тип села – села слична варошицама. Таква су скоро сва
села овог подручја: Штрпце, Готовуша, Средска итд. (Цвијић, 1966). За време
Турака становништво је било принуђено и на кулук – рад на турским поседи280
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ма. Многе народне песме настале у том периоду описују тежак аргатски дан.
Напоран живот додатно су отежавали турски зулуми над становништвом. Отмице и превођење жена у ислам био је чест случај.
Становништво Сиринићке жупе је одувек придавало велику пажњу неговању народне музичке традиције. И данас су у овом поднебљу очувани обичаји, песме и игре које воде порекло из далеке прошлости: лазарице, прочке,
вучарске песме, водичарске, обичај љуљашке, додолске. Од музичких инструмената за ово поднебље посебно се везује кавал, шупељка и гоч (Павловић,
2012). Велики број песама и игара изводи се у мешовитом ритму – метаритму,
који је карактеристичан за традиционалну музику Косова и Метохије. Осим
тога, народни говор и ношња Сиринићке жупе имају своје специфичности у
односу на друге делова Косова и Метохије. Међу најлепше делове сиринићке
ношње спада превез са капом. Превез се спушта са главе низ леђа, скоро до појаса. Трапезастог је облика и прављен је од домаћег, црвеног платна. Платно је
извезено срмом и изузетно је украшено манистрима (ситним разнобојним стакленим зрнцима), коситрицама (ситним металним кружићима), коскичкама (разнобојним ситним дугмићима). Носиле су га невесте, до године дана брака, а
друге жене само о празницима. Мушка ношња се састоји од вуненог појаса, затворено црвене боје. Дугачак је 8–10 метара, а широк до 25 цм. Опасивао се поврх чакшира. Зими су мушкарци преко свега облачили још и дугачку хаљину од
сукна (белог, а касније црног) спреда отворену и без рукава, преко које су опасивали појас. То је врста дугачког зубуна који је рано изобичајен (Терзић, 2008).
Наставна тематска целина: Упознавање народног музичког стваралаштва Сиринићке жупе.
Могућа међупредметна повезаност:
–

Српски језик – анализа народне песме Пипиревка, која је са подручја
Сиринићке жупе;

–

Природа и друштво – упознавање рељефа Сиринићке жупе и историјских прилика на Косову и Метохији за време Турака;

–

Музичка култура – слушање песме Пипиревка, упознавање карактеристичних музичких инструмената Сиринићке жупе и свирање песме на блок флаути;

–

Народна традиција – упознавање са жетварским обичајем и народном ношњом овог краја; становањем, исхраном, ручним радовима,
занимањима људи;

–

Ликовна култура – илустрација песме;

–

Разред: IV

–

Наставна јединица: Обрада народне песме Пипиревку мајка кара.
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Циљеви часа:
–

Свестрано упознавање народне традиције Сиринићке жупе.

–

Развијање основних појмова о настанку и развоју народног музичког
стваралаштва у контексту историјског времена у коме је песма настала: период владавине Турака, одлике начина живота, рада, културе и понашања.

–

Развијање способности уочавања и повезивања историјских чињеница и тематике песме и на научним аргументима стицање знања о животу нашег народа у периоду ропства.

–

Развијање логичког мишљења кроз откривање узрочно-последичних
веза појава и процеса у друштву, и у складу с тим разумевање садржаја народне песме.

–

Развијање свести о важности очувања народне музичке традиције и
схватања о њеном васпитном значају у животу човека у прошлости.

–

Оспособљавање за самостално учење и проналажење релевантних
информација.

–

Подстицање самосталног тумачења и образлагање података до којих
се дошло.

–

Упућивање на размену сазнања и искустава са другима.

Задаци:
Проширити и систематизовати знање о народном музичком стваралаштву Сиринићке жупе (упознавање специфичности певачког, инструменталног
народног музичког наслеђа и обичајног живота):
1. Упознавање историјских, друштвених и културних околности у којима је настајало и развијало се народно музичко стваралаштво.
2. Коришћење различитих извора података и информација: енциклопедије, етномузиколошка, етнолошка, музичко-педагошка литература,
историјске читанке, фотографије, слике, интернет, разговор са људима из окружења.
3. Решавати истраживачке задатке у оквиру задате теме.
Облик наставе: интегративна настава.
Тип часа: обрада, утврђивање, дечје стваралаштво.
Облик рада: фронтални, групни, индивидуални.
Наставне методе: метода интерактивног учења, текстуална, проблемске ситуације, кооперативна, демонстративна, метода извештавања, разговора
и систематизовања, илустративна.
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Наставна средства: текст песме Пипиревку мајка кара, снимак песме,
цртежи, слике, етномузиколошки и етнолошки извори и друга литература, делови народне ношње, наставни листићи за ученике, водене боје, блок флаута,
кавал.
Техничка средства: рачунар, интернет, графоскоп.
Активности ученика: Непосредно, пред реализацију овог часа, ученици
ће бити упућени у литературу и изворе из којих треба да се самостално упознају са историјским и културним развојем Сиринићке жупе, као и са географским одликама овог дела Косова и Метохије. На часу ће имати задатак да на
основу стечених сазнања и на основу песме Пипиревку мајка кара, коју ће најпре чути у извођењу певачке групе Рашанке, а затим и кроз наставниково читање верзије ове песме, одговарају на питања које ће бити у вези са тематиком
народног музичког стваралаштва и општим условима у оквиру којих је оно настајало и развијало се. Ученици ће, такође, моћи да свој доживљај о народном
музичком стваралаштву Сиринићке жупе изразе сликањем или музицирањем
на блок флаути.
Временска артикулација часа: Планиран је двочас – 90 минута. Уводни
део часа 15 минута; централни део 45 минута и завршни део 30 минута.
Уводни део: Као повод за разговор о народном музичком стваралаштву
Косова и Метохије, односно Сиринићке жупе, послужиће народна песма Пипиревку мајка кара. 1 Песма је забележена у селу Готовуша у Сиринићкој жупи.
Национална сећања на тежак период ропства под Турцима сачувана су у бројним песмама. „Ни онда, када је скривен иза високих зидова и тешких капија
народ у ору певао, није се могао ослободити страха од насилних отмица лепих
српских девојака“ (Јанковић 1951: 64). Једна од песама која говори о тој тематици је Пипиревку мајка кара. Песма је настала у периоду колонијалног ропства под Турцима и описује потчињен положај српског народа, као и осионо
понашање Турака. Наспрам патријархалних вредности, усмерених на чување
части и достојанства, које репрезентује мајка, описано је непромишљено, изазовно поступање пипиревке.
Након слушања песме, и гледања видео снимка повешће се кратак разговор са ученицима: О чему песма говори? Ко изводи песму? Који инструменти
прате песму? У којем делу Србије је заступљено свирање на тим инструментима? У којој ношњи наступа девојка која изводи песму? Пошто се утврди да песма потиче из Сиринићке жупе, учитељ објашњава да ова песма има више поетских верзија и најављује да ће прочитати опширнију верзију песме која казује о истој тематици.

1

Песма Пипиревку мајка кара може се послушати у извођењу певачке групе Рашанке, на
интернет адреси http://www.youtube.com/watch?v=dMwZ_vpfDRA
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Пипиревку мајка кара.
Диг’ се, диг’ се, мори, пипиревке,
Диг’ се, диг’ се, мори, не дигла се.
Пипиревке, мори, мила ћеро,
Јутрос кажу, ћеро, ангарија, 2
У Бањско Поље, ћеро, у Џинићи.
Ти да слушаш, ћеро, стару мајку,
Што ће стара мајка, ћеро да те учи.
Кад ће приђеш, ћеро, при аргати, 3
Не подизај, ћеро, бел’ јашмака, 4
Ће ти види Турчин бело лице,
Бело лице, ћеро, црни очи,
Црни очи, ћеро, гајтан 5 веђе,
И најбоље, ћеро, твоје косе;

Ће те види, ћеро, ће те узме.
Да му будеш, ћеро, турска жена!
Пипиревка мајку не слушала,
Пипиревка, кучка, не слушала,
Кад је пришла при аргати,
Подигла је, бел’ јашмака,
Видеја је Турчин бело лице,
Бело лице, џанам, црне очи,
Црни очи, џанам, гајтан веђе,
И најбоље, џанам, њојне косе.
На Новаја Турчин наредија
Вечер дома, џанам, да гу носи.....
(Јанковић 1951: 189).

Ученици ће се поделити у 5 група: за српски језик, природу и друштво,
музичку културу, народну традицију и ликовну културу. Свака група решаваће
задатке које је учитељ припремио.
Српски језик:
1. Пажљиво прочитај песму и подвуци непознате речи. Погледај на дну
листића значење речи.
2. О коме се говори у песми?
3. Када се одвијао догађај који је описан у песми и где?
4. Како си се осећао-ла док си слушао-ла ову песму?
5. Опиши како је изгледала пипиревка у песми.
6. Чега се плашила њена мајка?
7. Како је мајка саветовала своју ћерку, и зашто?
8. Како је пипиревка схватила своју мајку и савете?
9. Шта је Турчин урадио када је приметио лепоту девојке?
10. Како се осећала мајка када су Турци одвели девојку?
2
3

ангарија (лат.) – кулук.
аргати (грч.) – радници, надничари.

4

јашмак (тур.) – марама, вео којим су девојке покривале лице.

5

гајтан (тур.) – свилена или памучна врпца за украшавање одела. У изразу гајтан-веђе, реч
има атрибутску службу и означава да су веђе попут гајтана.
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11. Које особине је показала девојка?
12. Извуци поуку из песме.
Природа и друштво:
1. Како и на који начин сазнајемо о прошлости народа?
2. Којем делу Косова и Метохије припада Сиринићка жупа? Пронађи
на географској карти где се налази Сиринићка жупа.
3. У подножју које планине се налази Сиринићка жупа?
4. Која река протиче кроз ову област?
5. Која клима је заступљена у овом подручју?
6. Која грана привреде је најразвијенија у Сиринићкој жупи?
7. У којем временском периоду је живот народа на Косову и Метохији
био изузетно тежак?
8. Колико је трајало ропство под Турцима?
9. Ко је обрађивао турске поседе и имања?
10. Како се назива принудни и бесплатни рад на турским имањима?
11. Како су Турци називали српски народ?
12. Опиши живот народа под турском влашћу.
Музичка култура:
1. У којем делу Косова и Метохије је заступљен кавал?
2. Којој групи инструмената припада кавал?
3. Од којих материјала се може направити?
4. Како се производи тон на овом инструменту?
5. Колико рупица има кавал напред, и колико на полеђини инструмента?
6. Како се зову рупице које се налазе на на доњем делу инструмента, и
да ли се на њима свира?
7. Која је њихова улога?
8. Који је најчешћи репертоар на овом инструменту?
9. Када свирају два кавала заједно, коју улогу има један, а коју други
инструмент?
10. Са којим инструментима се може комбиновати кавал?
11. Како се кавал држи приликом свирања?
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12. Група за музичку културу ће добити нотни пример песме Пипиревку
мајка кара. У наставку ће увежбавати свирање песме на блок флаути.
Народна традиција:
1. Наведи народне обичаје који се и данас одржавају у Сиринићкој жупи.
2. Шта знаш о жетварском обичају?
3. Чија имања су Срби морали да обрађују у прошлости?
4. Којом храном су Турци хранили своје раднике на имањима?
5. Којим занимањима се у прошлости најчешће бавили припадници мушког пола у Сиринићкој жупи?
6. Шта знаш о печалби која је била развијена у Сиринићкој жупи?
7. Опиши како изгледају села Сиринићке жупе.
8. Зашто је у Сиринићкој жупи најзаступљенији музички инструмент
кавал? (пастирски инструмент)
9. Којим пословима су се бавиле жене?
10. Од којег материјала се шила ношња у Сиринићкој жупи?
11. Опиши мушку народну ношњу Сиринићке жупе.
12. Опиши карактеристични детаљ женске народне ношње – превез, који
су носиле девојке и младе жене на глави.
Ликовна култура:
Ученици имају задатак да илуструју садржај текста песме.
У завршном делу часа са ученицима се разговара о реализованим активностима, евентуалним потешкоћама у решавању задатака и о ономе што су научили. Учитељ својим излагањем и помоћу очигледних средстава које је припремио (слике предела Сиринићке жупе, народних ношњи, музичких инструмената и сл.) употпуњује знање ученика о народном музичком стваралаштву
Сиринићке жупе.

ЗАКЉУЧАК
У раду су разматране могућности обрадe народног музичког стваралаштва у млађим разредима основне школе, кроз интегративну наставу. Истакнут је значај неговања народне музичке традиције и неопходност њеног интердисциплинарног проучавања, у циљу бољег разумевања и потпунијег доживљавања народног стваралаштва. Анализирани су наставни планови и програми за музичку културу, српски језик, природу и друштво, физичку културу, на286
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родну традицију и ликовно васпитање, да би се утврдило колико се пажње поклонило неговању народне традиције. Закључено је да се кроз програме свих
наведених наставних предмета прожимају садржаји народног стваралаштва,
што пружа основу за међупредметно повезивање и интердисциплинарно проучавање народне музичке традиције у основној школи. Истакнут је значај интегративне наставе у свестраном и целовитом упознавању народног музичког
стваралаштва. Размотрене су предности овог вида наставе у односу на традиционалну наставу. Док традиционална настава пружа могућност стицања знања о одређеној теми кроз предмете који су програмски строго издељени, интегративна настава омогућава сагледавање исте теме, истовремено, из више
углова, што доприноси остваривању смисленог учења и бољем разумевању наставног градива. Овако организована настава доприноси интелектуалном напретку ученика, који се оспособљавају за целовито доживљавање и разумевање света око себе, као и развоју духовне, емоционалне и стваралачке компоненте личности ученика. Сагледавање одређене тематике са више аспеката чини наставу занимљивијом и пријемчљивијом, а знање стечено на овај начин
остаје трајније у свести ученика.
Посебна пажња посвећена је народном музичком стваралаштву Косова и
Метохије, јер је уочена његова запостављеност у наставном плану и програму
и уџбеницима музичке културе. Кроз практичан пример организације двочаса,
по моделу интегративне наставе, сагледана је могућност упознавања народне
музичке традиције Сиринићке жупе. Кроз предмете: музичка култура, српски
језик, природа и друштво, народна традиција и ликовна култура, сагледани су
и анализирани историјски и друштвени услови, географске околности, културне прилике у оквиру којих је настајало и развијало се народно музичко стваралаштво овог поднебља. На сличан начин учитељи и наставници могу обрадити
и друга фолклорна подручја Србије. Закључено је да интердисциплинарно упознавање народног музичког стваралаштва доприноси потпунијем доживљају,
његовом бољем разумевању, а тиме спознаји и очувању сопственог културног
и националног идентитета.
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ОБРАБОТКА НАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПО МОДЕЛИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
МУЗЫКЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Резюме
В данной работе рассматривается возможность обработки народного музыкального творчества на основе интегрированной модели обучения музыке младших школьников. Цель работы состоит в акцентировании важности интегрированного обучения в рамках всестороннего изучения и ознакомления с народной музыкальной традицией. В процессе анализа учебной программы по сербскому языку,
природоведению, музыке, народной традициии и изобразительному искусству было установлено, что содержание народных традиций пронизывает программы всех
этих предметов, обеспечивая установление межпредметных связей. Изучение традиций народной музыки с аспекта общеобразовательных предметов способствует их
более глубоком осмыслениию. Особое внимание уделено ознакомлению с народным музыкальным творчеством Косова и Метохии, находящемся на маргинах учебных планов и учебников музыкальной культуры для начальной школы. В данной работе рассматривается один из практических примеров обработки народного музыкального творчества Сириничкого района, который учителя могут использовать в качестве модели используемой для обработки других тем из области фольклора.
Ключевые слова: народное музыкальное творчество, начальная школа, интеграция в обучении, Косово и Метохия.
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НАСТАВА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И УПОЗНАВАЊЕ
УЧЕНИКА СА САДРЖАЈИМА НАРОДНЕ
ТРАДИЦИЈЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ
„Култура једног народа, уметност његова,
може и треба да надахне и понесе дух
и стваралачки инстинкт истог тог народа.“
П. Коњовић
Апстракт: Упознавање ученика са садржајима народне традиције
представља један од важних задатака наставе музичке културе у млађим
разредима основне школе. Остваривању овог важног задатка доприносе садржаји народне музике, који у настави музичке културе заузимају посебно
место. Упознавањем ове музике кроз активности певања, играња, свирања,
слушања, и комбиновањем истих, ученици стичу знања о властитим коренима и аутентичној култури. Као таква, традиционална музика представља погодну форму за развијање и задовољавање интересовања ученика и пружа
могућност индивидуалног опредељивања за поједине музичке активности.
Полазећи од тога, аутори су на узорку од 597 ученика четвртог разреда
основне школе организовали истраживање с циљем да: 1) испитају која музичка активност у настави музичке културе највише доприноси упознавању
ученика са садржајима народне традиције у млађим разредима основне школе, и 2) идентификују ваншколске факторе који доприносе упознавању ученика млађих разреда основне школе са садржајима народне традиције. На
основу добијених резултата закључује се да музичку традицију ученици најрадије уче уз песму и игру и да породица, поред школе, значајно доприноси
упознавању садржаја о народној традицији у млађим разредима основне
школе.
Кључне речи: народна традиција, музичка култура, музичке активности, ученик.
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1. ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ
Народна традиција заузима „важно место у животу сваког појединца, јер
преко ње упознајемо своје корене, околности и начин живота својих предака и
тако утичемо на развој личног и националног идентитета, развијање свести и
осећања припадности једном народу“ (Ћалић 2011: 253). Упознавање садржаја
народне традиције представља важан задатак образовања и васпитања у Србији. Тако су у Закону о основама система образовања и васпитања утврђени
циљеви образовања и васпитања који се односе на „формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање
свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског
језика и свог језика, традиције и културе српског народа, националних мањина
и етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне баштине“ (2009: 6). Поред тога,
циљеви и задаци Програма првог циклуса основног образовања и васпитања
јасно указују на „развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних
мањина“ (2006: 3). Логично је да ови садржаји нађу своје место и у настави музичке културе у којој је експлицитно формулисан захтев за „развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције свог и других народа“ (2006: 90).
Као што се види, основно образовање у Србији предвиђа и подржава неговање и очување народне традиције, као дела културе, која има за циљ да пренесе баштину са генерације на генерацију. Међутим, традиција се мења, модернизује, прилагођава, у музици стилизује и као таква опстаје за генерације
које долазе. Како то Делетић истиче, „савременост показује да и друштва која
су доживела значајне техничке и културне промене у време глобалистичких
трендова показују велико поштовање традиције, инсистирају на националним
вредностима и идентитетским питањима“ (Делетић 2013: 25).
Држава такође води рачуна о очувању и неговању народне традиције. У том
контексту значајно је поменути да Република Србија такође подржава заштиту,
одржање и репрезентативност фолклорне музике кроз поштовање Конвенције о
очувању нематеријалног културног наслеђа (Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage) UNESCO-a. То значи да у Србији постоји иницијатива
за умрежавањем музике са наших простора са музичким културама из целог света,
а самим тим и за ревитализацију националног музичког идентитета.
Прикупљена музичка грађа, коју везујемо за народну музику, обухвата
комплексно народно стваралаштво, односно музички фолклор и то: вокалну
традицију, инструменталну традицију, вокално-инструменталну традицију и
орске игре. Овако састављен, музички фолклор се по одређеним законитостима прилагођава и преноси на области рада у настави музичке културе у којој га
ученици упознају и усвајају.
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Музичку традицију обликују бројни фактори као што су: континуитет,
варирање и селекција. Једном отпевана народна песма сматра се уникатом и
више се не може поновити идентично. Вук Караџић у предговору IV књиге народних пјесама каже: „Рђав певач и добру песму рђаво упамти и покварено је
другоме пева и казује, а добар певач и рђаву песму поправи према осталим песмама које он зна“. На тај начин су настале народне песме – варијанте, за које
је Вук Караџић рекао: „Исто то само мало другачије“.
Народна песма, као носилац вокалне традиције, представља примарну музичку активност на путу усвајања садржаја које везујемо за традиционалну музику, како у настави музичке културе основног образовања тако и изван школе.
Многи аутори истичу важност народне песме и кажу да је неопходно „да сва деца уче народне песме, рођене од генија њихове врсте: песме где лепота и музички укус треба да претходе педагошким преокупацијама“ (Willems 1989: 28). Тако је немачки композитор Шуман у својим записима упућивао младе на слушање народних песама свих нација. Многи домаћи композитори, попут Мокрањца,
неисцрпну инспирацију за стварање нашли су управо у народној песми.
Ученици сваку народну песму доживљавају као познату, јер им по природи припада и зато је са лакоћом усвајају. Учење ових песама заправо се
спроводи по мери детета асимилирајући ефикасно и трајно ритам и звук, поштујући прописан опсег гласа по узрасту ученика, нотне вредности, интервалске скокове у мелодији. Народна песма је добро средство за потенцијални развој и јачање природне дечје музикалности и осталих психо-интелектуалних
способности као што су: перцепција, логика, концентрација, памћење, анализа,
синтеза и психомоторне координације. Ако имамо у виду да песму певамо, уз
песму можемо да свирамо (мелодију, ритам или хармонску пратњу), песму можемо да слушамо (са уређаја или уживо), а и великом репертоару песама су
припојене игре, онда употребна вредност народне песме у настави музичке
културе још више долази до изражаја.
Поред народних песама, значајан елемент музичких активности у настави
музичке културе, који доприноси упознавању народне традиције, представља
народна музичка игра. Народна музичка игра подразумева усвајање мелодије уз
координацију покрета са музичким ритмом. Она појачава слушну, визуелну,
просторну и моторичку меморију детета. Као културно-историјску категорију,
не можемо је омеђити просторно и временски. Она се не може ограничити на
чисто кореолошко или музиколошко испитивање јер она захтева и историјско,
етнолошко, социолошко, па и антрополошко проучавање. У табели 1приказан је
најчешћи начин извођења музичких игара међу децом.
Табела 1. Најчешћи начин извођења музичких игара међу децом (Pace 2005: 213)
– Игра у круг
– Круг са играчем у центру
– Воз који пролази испод лука

– Пар са прекрштеним рукама
– У пару ударајући рукама
– Прескачући уже
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– Воз који се преплиће
– Два воза која се сусрећу
– Један велики круг који се
смањује док други круг расте

– Игре с лоптом
– На љуљашци
– На љуљашци са осовином

Од свих игара најсложенија је орска игра, плес. Њу не сачињава покрет
(као нпр. код бацача кугле) са једним унапред јасним циљем. Тај покрет има своју симболику, прати га звук (мелодија – певана или свирана), објашњава га текст
који се уз покрет изговара, употпуњује га опрема – костими и реквизити, неопходни да би тај покрет био потпун и исказао свој смисао. У нашој земљи се термин народне игре најчешће поистовећује са термином орске игре, које су се изводиле на сеоској игранци, у оквиру свадбеног церемонијала, на седељкама и сл.
У народне игре се такође сврставају и витешке игре, забавне игре, игре духа, као
и игре за добит. У Србији је народна игра исто што и коло, док плес означава неку врсту увежене игре која подразумева сценски наступ плесних парова, западноевропске или латиноамеричке игре. Народне игре се изводе најчешће уз певање (једног или више певача), уз свирање на разним музичким инструментима,
или уз певање и свирање, тј. вокално-инструментално (Фрациле, 2002).
У настави музичке културе остварује се први контакт са традиционалном музиком на један организован и систематичан начин. У том циљу треба
вршити избор садржаја народног музичког стваралаштва, тако да у корелацији
са другим наставним предметима представља значајну и вредну наставну
област у оквиру које ће ученици упознавати народну традицију.
Поред наставе музичке културе, велики значај на плану упознавања народне традиције у млађим разредима основне школе припада и настави изборног предмета народна традиција. О значају овог наставног предмета на овом
плану најбоље сведоче постављени циљеви и задаци за овај изборни предмет:
„продубљивање знања о фолклорним празницима, биљкама, кући, занатима;
стицање елементарних знања о традиционалним облицима транспорта и транспортним средствима и њиховом значају за живот људи у селу и у граду; упознавање различитих народних музичких инструмената и њихове улоге у традицијској култури; упознавање са носиоцима народне традиције; схватање важности чувања и неговања народне традиције“ (Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања, 2006: 123). Овако постављени циљеви
и задаци доприносе и развијању осетљивости за музичке вредности, а самим тим
и упознавању музичке традиције и културе свог и других народа, што је и један
од циљева наставе музичке културе у млађим разредима основне школе. Опредељењем за овај изборни предмет ученици имају предност у усвајању свих наставних садржаја из предметних области који се односе на народну традицију.
У настави музичке културе народна традиција заузима посебно место. Садржаји који се односе на народну музику присутни су у свим областима, које се
прожимају у наставном процесу музичке културе: знање и разумевање, слушање
музике, музичко извођење и музичко стваралаштво. У садржају програма посто294
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је препоручене песме, бројалице, композиције за слушање и хорско извођење које томе доприносе, а чак се сви циљеви и задаци овог наставног предмета у млађим разредима основне школе могу реализовати преко традиционалне народне
музике. Задаци наставе музичке културе, „везани за неговање способности извођења музике кроз певање и свирање, стицање навике за слушање музике, подстицање доживљаја, разумевање музичких порука и подстицање стваралачког
ангажовања могу да се реализују преко њих“ (Судзиловски и сар. 2012: 256).
Поред обавезне наставе постоје бројни ваншколски фактори који могу
да допринесу бољем упознавању народне музичке традиције. Између осталих,
то су: породица, вршњаци, медији (телевизија, компјутер), окружење, систем
вредности и културни живот у месту у коме живе и друго. Значај ових фактора
је већи ако се има у виду да „настава музике пружа искуство јединственог
естетског доживљаја, који је њен неодвојиви део и чини је специфичном у односу на већину предмета у наставном програму. Ова преимућства имају трансферну вредност за свакодневни, ваншколски живот, што и јесте циљ образовног процеса“ (Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни
предмет Музичка култура, 2010: 5).
Упознавање народне традиције „започиње у породици, а учење на организован, систематски, плански и континуиран начин се наставља у школи“
(Ћалић 2011: 253). Осим тога, породица захваљујући традиционалним обрасцима још увек успешно одолева савременим изазовима и као таква „представља интимну, крвним сродством повезану и емоционално веома кохезивну институцију, која љубоморно чува традиционалне вредности“ (Чокорило 2013:
521). По питању медија, као утицајног фактора, етномузиколог Девић даје објашњење да у времену „доминације савременог медијског веома агресивног таласа на пољу наше народне музике немамо другу алтернативу него да, као што
говоримо матерњим језиком, наставимо да певамо самосвојим музичким језиком, преносећи усменим путем наше музичко-песничко наслеђе кћерима и синовима“ (Девић 2001: 14). Наравно, и други фактори из средине у којој ученик
живи доприносе упознавању народне традиције.
С обзиром на значај народне традиције за образовање и васпитање ученика, желели смо да испитамо кроз које музичке активности у настави музичке
културе ученици упознају садржаје народне традиције и идентификујемо неке
од ваншколских фактора који томе доприносе.

2. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Задаци истраживања су:
(1) Испитати која музичка активност највише доприноси упознавању
ученика са народном традицијом.
(2) Идентификовати ваншколске факторе који доприносе упознавању ученика са садржајима народне традиције у млађим разредима основне школе.
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У истраживању је коришћена дескриптивна метода. Техником анкетирања дошли смо до података, преко анкетног упитника.
Узорак је сачињавало 597 ученика, од тога 321 дечак и 276 девојчица,
као популација ученика четвртог разреда основне школе на територији града
Ужица и Краљева.
Независне варијабле: пол (дечаци, девојчице) и општи успех (одличан,
врло добар, добар и довољан) ученика.
Статистичка обрада података заснована је на употреби софтверског пакета SPSS, статистичког описивања и закључивања. За утврђивање статистичке значајности разлике у мишљењима ученика коришћен је Хи-квадрат тест.

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
3.1. Музичке активности у упознавању ученика са народном традицијом
Полазећи од чињенице да се настава музичке културе остварује међусобним прожимањем музичких активности које се односе на: певање, играње, певање
уз игру, свирање и слушање музике, желели смо да испитамо коју музичку активност са елементима народне традиције преферирају ученици млађих разреда основне школе. Резултати које смо добили приказани су на графикону 1 и у табели 2.

Графикон 1. Музичке активности у упознавању народне традиције код
ученика
Највећи број ученика 194 или 32,50% преферира у заједничком контексту песму и игру, односно музичку активност певање уз игру, која је погодна за
усвајање садржаја који се односе на народну традицију. Да се знања о овим садржајима стичу слушањем музике, изјаснило се 152 или 25,46% ученика, док
103 или 17,25% ученика мисли да је за тако нешто погодно свирање. Интересантно је да се за певање и играње као две засебне категорије опредељују: 93
или 15,58% ученика (за певање) и 55 или 9,21% (за играње).
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Евидентно је да су се ученици опредељивали за све понуђене опције и да
су резултати прилично уједначени, што је заправо потврда да се народна традиција негује кроз све понуђене музичке активности, односно области рада.
Резултати које смо добили су очекивани, по питању преференција ученика које
се односе на активност певање уз игру, ако се узме у обзир да наставни програм прописује да се пева на сваком часу музичке културе, што укључује народне песме. Народна песма неретко присваја одређени покрет и тако настаје
музичка активност певање уз игру коју су ученици препознали и идентификовали као најпогоднију за упознавање народне традиције. По мишљењу ученика, музичка активност која је после певања уз игру подесна за усвајање садржаја народне традиције јесте слушање музике. То је нешто статичнија категорија,
али опредељење ученика за ову категорију можемо објаснити на првом месту
преференцијама учитеља, лакшом реализацијом садржаја са доступним материјалом који чини компакт-диск као део уџбеничког комплета за музичку културу. Можемо претпоставити да слушање музике добија на значају јер пракса
новијег времена показује да „компакт-диск остаје трајна својина ученика, док
је раније био доступан само учитељима“ (Ћалић, Судзиловски 2011: 165), а уз
то, садржајно оправдава заступљеност прописаног броја композиција у духу
народне традиције.
Желели смо да утврдимо да ли постоје разлике по питању преференције
ученика о музичким активностима са елементима народне традиције у односу
на пол ученика (табела 2).
Табела 2. Музичке активности у упознавању народне традиције у односу на
пол ученика
Пол

Одговори
а) Певање
б) Играње
в) Певање уз игру
г) Слушање
д) Свирање
Укупно

Дечаци
55

Девојчице
38

17,13%
33

93
13,77%

22
10,28%

89

105
26,48%

194
24,28%

18,38%

χ2 = 7,594
df = 4
p = 0,1076

25,46%
103

15,94%
276

100%

32,50%
152

44

321

9,21%

38,04%
67

59

15,58%
55

7,97%

27,73%
85

Укупно

17,25%
597

100%

100%

Увидом у табелу 2 уочава се да највећи број (89 или 27,73%) дечака и највећи број (105 или 38,04%) девојчица мисли да је за усвајање садржаја народне
традиције погодна музичка активност која се односи на певање уз игру. Резултати осталих одговора дечака и девојчица су углавном усаглашени, што потврђује
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да се преференције ученика за одређену музичку активност са елементима народне традиције у односу на пол ученика мало разликују. Тестирањем статистичке значајности разлика у мишљењима ученика по питању најприкладније
музичке активности за усвајање садржаја народне традиције у односу на пол
ученика, хи квадрат тестом добили смо да χ2= 7,594 уз df = 4 степени слободе
није статистички значајан и да се налази испод граничних вредности које на нивоу 0,01 статистичке значајности износи 13,277, а за 0,05 износи 9,488.
Интересовало нас је да ли општи успех ученика утиче на разлике које се
односе на преференције музичке активности у упознавању народне традиције
код ученика (табела 3).
Табела 3. Музичке активности у упознавању народне традиције у односу на
успех ученика
Одговори
Певање
Играње
Певање
уз игру
Слушање
Свирање
Укупно

Одличан
59
14,77%
29
7,65%
134
35,36%
95
25,07%
65
17,15%
379
100%

Општи успех
Врло
Добар
добар
29
8
16,29% 22,22%
20
6
11,24% 16,67%
52
7
29,21% 19,44%
45
9
25,28% 25,00%
32
6
17,98% 16,67%
178
36
100%
100%

Довољан
0
0,00%
0
0,00%
1
25,00%
3
75,00%
0
0,00%
4
100%

Укупно
93
15,58%
55
9,21%
194
32,50%
152
25,46%
103
17,25%
597
100%

χ2 = 14,33
df = 12
p = 0,2801

Увидом у табелу 3 можемо уочити да су мишљења ученика са општим
успехом одличан и врло добар усаглашена, док извесне разлике постоје код
ученика са општим успехом добар и довољан, код којих је слушање музике
примарна музичка активност за усвајање садржаја о народној традицији. Међутим, фреквенција одговора у табели 3 и израчунати хи-квадрат χ2 = 14,33, df =
12, p = 0,2801 показује да не постоји статистички значајна разлика у одговорима ученика по питању преференција музичких активности за усвајање садржаја народне традиције код ученика.
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3.2. Ваншколски фактори у упознавању народне традиције
Имајући у виду да постоје бројни ваншколски фактори који доприносе
упознавању народне музичке традиције, желели смо да идентификујемо неке
од фактора, који по мишљењу ученика, доприносе усвајању садржаја народне
традиције. У анкетном упитнику ученицима смо понудили четири фактора, који, по нашем мишљењу, имају важну улогу у животу сваког појединца, а то су:
породица, вршњаци, компјутер, телевизија, али је остављена и могућност да
ученици допишу још неки фактор, који по њиховом мишљењу доприноси упознавању народне традиције.
По мишљењу највећег број анкетираних ученика (270 или 45,23%), породица највише доприноси упознавању народне традиције (графикон 2 и табела 4). Четвртина ученика (24,62%) изразила је мишљење да су народну традицију упознали кроз друге изворе, где су наводили културно-уметничка друштва, музичку школу, концерте, приредбе, саборе. Народну традицију посредством телевизије упознаје 14,07% ученика и скоро исто толико посредством
компјутера (14,24%). Занимљиво је да најмањи број ученика (1,84%) сматра да
вршњаци доприносе упознавању народне традиције, што нас наводи на размишљање да ли се деца друже ван школе и шта је то што дете основношколског
узраста од вршњака може да научи.

Графикон 2. Ваннаставни фактори који, по мишљењу ученика, доприносе
упознавању народне традиције
С обзиром на разлике у ставовима ученика, интересовало нас је да ли
пол и општи успех ученика, као независне варијабле, утичу на разлике у мишљењу ученика по питању утицаја ваннаставних фактора на упознавање народне традиције (табела 4 и табела 5).
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Табела 4. Ваннаставни фактори који доприносе упознавању народне
традиције у односу на пол ученика
Одговори
Породица
Вршњаци
Телевизија
Рачунар
Други извори
Укупно

Пол
Дечаци
Девојчице
138
132
49,99%
47,83%
8
3
2,49%
1,09%
48
36
14,95%
13,04%
52
33
16,20%
11,96%
75
72
23,36%
26,09%
321
276
100%
100%

Укупно
270
45,23%
11
1,84%
84
14,07%
85

χ2 = 5,065
df = 4
p = 0,2807

14,24%
147
24,62%
597
100%

Увидом у табелу 4 може се приметити да и дечаци и девојчице породицу
сматрају најзначајнијом у учењу традиције. Разлика постоји када су у питању други ваншколски фактори битни за усвајање садржаја народне традиције, и то: компјутер као средство комуникације више доприноси од телевизије упознавању народне традиције, по мишљењу дечака, док девојчице сматрају да од компјутера
већи допринос за упознавање садржаја народне традиције пружа телевизија. С обзиром да је израчуната вредност χ2 = 5,065 мања од граничних вредности (9,488 и
13,277) на оба нивоа значајности (0,05 и 0,01) уз df = 4 степени слободе, нема статистички значајних разлика у мишљењима ученика по питању ваннаставних фактора који доприносе учењу народне традиције с обзиром на пол ученика.
Табела 5. Ваннаставни фактори који доприносе упознавању народне
традиције у односу на општи успех ученика
Одговори
Породица
Вршњаци
Телевизија
Рачунар
Други извори
Укупно
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Успех
Одличан Вр. добар Добар
165
86
17
43,54% 48,31% 47,22%
7
2
1
1,85%
1,12%
2,78%
55
24
4
14,51% 13,48% 11,11%
57
22
6
15,04% 12,36% 16,67%
95
44
8
25,07% 24,72% 22,22%
379
178
36
100%
100%
100%

Довољан
2
50,00%
1
25,00%
1
25,00%
0
0,00%
0
0,00%
4
100%

Укупно
270
13,23%
11
10,22%
84
31,49%
85
27,64%
147
17,42%
597
100%

χ2 = 16,07
df = 12
p = 0,1881
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Увидом у табелу 5 можемо закључити да су ученици различитог општег
успеха јединствени у ставу да је породица најутицајнији ваншколски фактор,
док су вршњаци непопуларан и неутицајан фактор када је у питању упознавање народне традиције. Разлике у мишљењима у односу на општи успех постоје
код опредељења ученика за секундарне факторе. Одлични ученици сматрају да
је од медија утицајнији компјутер од телевизије, док је код ученика са општим
успехом врло добар, обрнута ситуација – њихово мишљење је да телевизија
више доприноси упознавању народне традиције од компјутера. Израчунати χ2
= 16,07 уз df = 12 степена слободе није статистички значајан, тако да уочене
разлике о мишљењима ученика нису статистички значајне.

ЗАКЉУЧАК
Једини пут опстанка једног народа у свету глобализације јесте пут очувања традиције, језика, порекла, културе, правих вредности, једном речју народне традиције. Отуда је важно неговати и очувати народну традицију. Управо из тих разлога велику одговорност сноси школа која у оквиру свог васпитно-образовног рада треба да допринесе упознавању ученика са народном традицијом, али и бројни фактори изван ње. У раду смо желели да испитамо које
активности у настави музичке културе и који ваншколски фактори доприносе
упознавању народне традиције.
На основу резултата истраживања можемо закључити:
–

Музичка активност, која по мишљењу ученика, највише доприноси
упознавању народне традиције јесте певање уз игру, а затим слушање
музике. Најмању улогу у том процесу, по мишљењу ученика, има
свирање, певање, играње. Мишљења ученика у погледу опредељења
за музичку активност у односу на пол и општи успех нису статистички значајна.

–

Међу ваншколским факторима, породица, као институција која чува
традиционалне вредности, по мишљењу ученика, највише доприноси упознавању народне традиције. Поред породице, други извори који искључују школу, вршњаке и медије имају значајну улогу у том
процесу, а најмању улогу имају вршњаци. Резултати показују да се
мишљења ученика у односу на пол и општи успех ученика статистички значајно не разликују.

Имајући у виду да живимо у време технолошког напретка и медијске
експанзије, упознавање народне традиције није нимало једноставан и лак задатак. Кључну улогу у том процесу има школа, која на организован и систематичан начин упознаје ученике са овим садржајима. Настава музичке културе обилује садржајима о народној традицији и као таква пружа добру основу за њено
упознавање. Међутим, треба имати у виду да учитељ има кључну улогу. Његов
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задатак је да на прави начин искористи ове садржаје, мотивише и заинтересује
ученике, приближи им ове садржаје, али и да их подстакне да свакодневно у
ваншколским активностима обрате пажњу на садржаје народне традиције.
Литература
Девић, Д. (2001). Антологија српских и црногорских народних песама с мелодијама. Београд: Карић фондација.
Делетић, З. (2013). Традиција као историјски извор. У: Милисављевић, В. Наука и
традиција, том 2/1. Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, 17–33.
Ивановић, Н. (2007). Методика општег музичког образовања за основну школу.
Београд: Завод за уџбенике.
Крстић, У. (1987). Вук Караџић, Живот и дело. ООУР Београд.
Закон о култури (2009). Београд: Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009.
Закон о културним добрима (1994). Београд: Службени гласник Републике Србије,
бр. 71/94.
Закон о основама система образовања и васпитања (2009). Београд: Службени гласник Републике Србије, бр. 72/09 и 5/11.
Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет Музичка
култура (2010). Београд: Министарство просвете Републике Србије, Завод за
вредновање квалитета образовања и васпитања.
Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред и наставном
програму за трећи разред основног образовања и васпитања (2006), бр. 1/05,
15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11). Београд: Службени гласник Републике Србије,
Просветни гласник.
Pace, A. (2005) „La vocalità infantile“. La vocalità nei suoi aspetti pedagogici, didattici
e psicologici, per un progetto dalla scuola materna alla superiore compresa, dentro
e fuori le istituzoioni pubbliche. Atti e documentazioni del XXXV Convegno Europeo „C. A. Seghizzi“. Gorizia: Edizioni Seghizzi.
Петровић, Р. (1989). Српска народна музика. Београд: Српска академија наука и
уметности, Музиколошки институт.
Судзиловски, Д., Ћалић, М., Ивановић, М. (2012). Музика и народна традиција у
наставним предметима у млађим разредима основне школе, Зборник радова,
бр. 14. Ужице: Учитељски факултет, 255–266.
Ћалић, М., Судзиловски, Д. (2011). Анализа уџбеника за први разред основне школе из предмета музичка култура, Узданица, VIII(1). Јагодина: Педагошки факултет, 151–166.
Ћалић, М. (2011). Народна традиција у наставним садржајима млађих разреда основне школе, Зборник радова, бр. 13. Ужице: Учитељски факултет, 245–256.

302

Ћалић, М., Гркић, Ј.: Настава музичке културе и упознавање ученика са садржајима...
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 16 • БР. 15 • ДЕЦЕМБАР 2013 • 291–304
UNESCO (2003). „Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage“
Линк: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001870/187086e.pdf
Фрациле, Н. (2002). Орске игре. скрипта. Нови Сад: Факултет уметности.
Чокорило, Р. (2013). Традиционални обрасци и савремени изазови породичног васпитања. У: Милисављевић, В.: Наука и традиција, том 2/1. Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, 515–541.
Willems, E. (1989). Le basi psicologiche dell’educazitone musicale. Prevod uredili Civicino, Franca i Ugo Cividino. Udine: Centro ricerca divulgayicone musicale.

303

Ћалић, М., Гркић, Ј.: Настава музичке културе и упознавање ученика са садржајима...
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 16 • БР. 15 • ДЕЦЕМБАР 2013 • 291–304
Майa Р Чалич, Университет в Крагуеваце, Учительский факультет в Ужице
Елена Р. Гркич, Университет в Крагуеваце, Факультет педагогических наук Ягодина
ОБУЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ И ОЗНАКОМЛЕНИЕ
УЧЕНИКОВ СО СОДЕРЖАНИЯМИ НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ В
МЛАДШИХ КЛАССАХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Резюме
Ознакомление учеников с содержаниями народной традиции является одной из важных задач преподавания музыки в младших классах начальной школы.
Достижению этой важной задачи способствуют содержания народной музыки, которые в преподавании музыки занимают особое место. Ознакомление с этой музыкой через активности пения, танца, игры на инструментах, слушания, и их комбинирования, ученики получают знания о своих корнях и подлинной культуре. Таким образом, традиционная музыка является подходящей формой для развития и
удовлетворения интересов учеников и дает возможность индивидуального выбора
определенной музыкальной деятельности. Исходя из этого, автор на выборке из
597 учеников четвертого класса начальной школы организовал исследование с целью: узнавания, какая музыкальная деятельность при обучении музыке вносит наибольший вклад в ознакомление учеников с содержанием народных традиций в
младших классах начальной школы, и 2) обнаружения внешкольных факторов,
способствующих ознакомлению учеников в младших классах начальной школы с
содержаниями народной традиции. На основании результатов сделан вывод, что
музыкальную традицию ученики изучают более охотно через песню и танец, и что
семья, вместе со школой вносит значительный вклад в ознакомление со содержаниями народной традиции в младших классах начальной школы.
Ключевые слова: народная традиция, музыкальная культура, музыкальные
активности, ученик.

304

ЗБОРНИК РАДОВА
Учитељски факултет у Ужицу
Година 16 • Број 15 • Децембар 2013
ISSN 1450-6718

УДК 159.922.7-053.4
Прегледни научни чланак • 305–312
Примљен: 15. 9. 2013.
Прихваћен: 25. 11. 2013.

Проф. др Марија Д. Сакач
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
Доц. др Mиа Р. Марић
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
Jeлена Пантић
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору

ВАСПИТАЧ У КОНТЕКСТУ ДЕЛОВАЊА НА
СОЦИО-ЕМОЦИОНАЛНИ И ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ
ПРЕДШКОЛСКОГ ДЕТЕТА
Апстракт: Основни циљ овог рада представља приказивање улоге
васпитача у подстицању социо-емоционалног и физичког развоја детeта, са
посебним освртом на улогу игре у целокупном психофизичком развоју на
предшколском узрасту.
На основу увида у теоријске поставке и налазе савремених студија, може се закључити да се топла и подстицајна атмосфера у вртићу, коју обликује васпитач, рефлектује на све аспекте и потенцијале психофизичких карактеристика детета. Компетентан васпитач је образован, мотивисан у раду,
одговоран и осетљив за дететове потребе. Успешног васпитача одликује
психолошки профил конституисан на основу низа особина које су тако организоване да омогућавају вођење васпитног процеса, усвајање знања, подстицање иницијативе и прихватање здравих животних навика у оквиру очекиваног и пожељног.
Када је реч о педагошким импликацијама, сврха овог рада се огледа у
истицању оних особина и карактеристика васпитача које су најпожељније са
аспекта деловања на психофизички развој детета.
Кључне речи: предшколски узраст, васпитач, емоционални развој, социјални развој, физички развој.

ДЕТЕ И ЊЕГОВ ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Основна одлика психофизичког развоја детета јесте његова сложеност,
која посебно долази до изражаја у емоционалној сфери. Многи објекти и ситуације, како наводи Смиљанић (1999), у раном детињству немају готово никаквог дејства, док касније изазивају веома снажне емоционалне реакције. Стога
познавање дечјег емоционалног развоја и чињенице да су емоције кључ за срећан и успешан живот сваког детета, захтева веома много стрпљења и такта ка-
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ко би се овај аспект развоја правилно одвијао. Предшколска установа је простор у коме дете треба да се осећа сигурно и срећно и у коме оно има могућност за аутентично емоционално изражавање.
С обзиром да су дечије емоције специфичне и спонтане, васпитач сваког
тренутка треба да има разумевање за такву специфичност и потребу детета за
слободом експресије својих емоција која, истовремено, доприноси и експресији његове целокупне личности. Исто тако, васпитач својим примером и адекватним приступом детету треба да допринесе обликовању и усмеравању дечјих емоција. Успешан васпитач је високо емоционално интелигентан, он успева да веома вешто управља емоционалним тоновима код детета који импликују
позитивна расположења и резултују испуњеношћу и задовољством. Емоционална интелигенција је дефинисана као сет вештина које се односе на опажање, процену и изражавање емоција, емоционалну фацилитацију процеса мишљења, разумевање и анализу емоција; употребу знања о емоцијама, рефлексивну емоционалну регулацију у промоцији емоционалног и интелектуалног
развоја (Salovey, Sluyter, 1999).
Majeр i Koб (Mayer, Cobb, 2000) сматрају да није прикладно говорити о
„учењу“ емоционалне интелигенције, с обзиром на то да је интелигенција капацитет за учење и из тог разлога предлажу термин социо-емоционално учење.
Социо-емоционално учење је процес стицања знања, ставова и вештина које се
тичу препознавања и управљања емоцијама, сналажења у социјалном свету,
стварања и одржавања односа са другима и ефикасног доношења одлука
(Payton i sar., 2008, премa Munjas Samarić i Takšić, 2009).
У вртићу су веома чести дечји емоционални изливи, што од васпитача
захтева стрпљење и умешност прихватања таквих реакција, као и високу свесност о томе да се способност контролисања емоција учи и да сам васпитач у
томе има значајан удео. Стога је васпитач обавезан и незаменљив део дечје
емоционалне сфере. Он учествује у емоционалним доживљајима сваког детета,
са њим пролази кроз страхове, љубав, љубомору, радозналост... Дететов страх
постаје и васпитачев, а дететова љубав према њему, управо је израз васпитачеве
љубави. Љубав помаже детету да напредује у свом развоју, да гради позитивну
слику о себи и да са већим степеном толеранције прихвата и другу децу. Из тог
разлога је необично важно да васпитач воли децу и да ту љубав показује.
Развој и усмеравање дететових емоционалних потенцијала веома често
има свој ослонац у емоционалној компетентности самог васпитача. Тако васпитач треба да подстиче добра расположења, да развија позитивне ставове
личности, да изазива хумане и естетске доживљаје, као и осећања радости, чуђења и радозналости приликом упознавања околине. С обзиром да емоције
имају мотивациони карактер, неопходно их је перманентно подстицати и стварати адекватне услове за њихов развој и њихову експресију (Salovey, Sluyter,
1999; Stajner, 2007).
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У групи деце где је васпитач нервозан, по правилу ће бити и већи број
нервозних навика код деце. Разноврсни емоционални доживљаји васпитача
импликују исте код деце. Активан васпитач своје емоције усмерава и уграђује
у емоционални свет детета. Ситуације које васпитач са лакоћом решава пружају основу и за здраво емоционално функционисање детета и за очување његовог менталног здравља.
Афективна обојеност неког доживљаја одређена је како конкретном ситуацијом, тако и тумачењем те ситуације, што би се могло окарактерисати као
емоционална когниција коју васпитач код детета може да формира, развија и
обликује. Суштину једног емоционалног доживљаја представља његова веза са
карактеристичним контекстом у коме он настаје. Уколико се промене неки од
елемената те целине, доћи ће и до промене у самој емоцији. Познавајући ове
чињенице, васпитач може својом умешношћу да да одговарајући тон и дирекцију, као и исход емоционалном доживљају. На тај начин он може да утиче на
степен пријатности/непријатности емоционалног доживљаја, на његов интензитет и његову емоционалну перцепцију (Pagе, Pagе, 2011; Pantić, 2009).
Стога васпитач умногоме доприноси развоју емоционалне интелигенције детета, може да код њега изазове чуђење, дивљење и поштовање, смелост и
осећање свемоћи, али и осећање жалости и неуспеха.
Од посебне је важности неговати позитиван дух и позитиван приступ
проблемима код детета, још од најранијих дана, јер је управо тај позитиван поглед на догађања у околини основа позитивног расположења, здравих емоција
и психичког благостања детета (Pagе, Pagе, 2011; Rijavec, Miljković, 2010).

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА У ДЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ
Социјализација је дуг пут од несоцијализованог бића до личности са
особинама и облицима понашања које га чине друштвеним бићем. Окружење у
вртићу представља погодну средину за стицање и развој социјално-емоционалне компетенције детета. У вртићу се стичу услови за развој социјалних способности и оних квалитета који су заједнички за велики број појединаца, припадника одређене културе, а истовремено омогућавају и развој специфичних социјалних одлика сваке индивидуе.
Прве социјалне перцепције, реакције и интеракције детета добијају свој
пожељан облик у вртићу, као месту где дете борави свакодневно у друштву својих вршњака. Окружено децом истог узраста у једној васпитно уређеној и организованој средини, дете стиче могућности за развој независности и самосталности, као и нових облика понашања који су друштвено пожељни и оправдани.
Знајући да је социјална перцепција детета значајно сложенија од његовог опажања физичке околине, очекује се да ће социјални миље у вртићу пру307
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жити могућности за усвајање оних сазнања која ће допринети развоју његове
социјалне когниције. Дете у колективу са својим вршњацима учи како да
оствари комуникацију са другима, развија вештине и способности неопходне
за превазилажење конфликата. Оно у средини окружено вршњацима такође
учи како да буде прихваћено од друге деце, што подиже његово осећање сигурности и самопоштовања.
Унутар социјалних акција дете уочава оне моменте који га чине стрпљивим и који су значајни за развој одређених социјалних стандарда. Кроз припадност групи вршњака, дете стиче могућност за развој особина који обогаћују и
оплемењују његову личност. Развој наклоности и симпатије, као и хуманости,
алтруизма, емпатије и одређених облика извињавајућег понашања усмерава
дете на пут развоја просоцијалног понашања и просоцијалних вредности. На
тај начин дете усваја одређене облике понашања који инхибирају антисоцијалне и непожељне видове понашања (Маrić, 2011).
Будући да социјализацију одређују облици социјалног понашања као
што су имитација и идентификација, неопходно је нагласити колико је улога
васпитача у процесу социјализације значајна. Угледајући се на васпитача као
модела, дете подражава понашање васпитача. При томе, васпитач користећи
васпитне методе као што су (не)одобравање, прихватање или одбацивање, похвала или критика, обликује дететове социјалне активности и поставља основу
дететовог вредносног система. У односу на ова два скупа метода треба направити дистинкцију у њиховој ефикасности у корист позитивних подстицаја као
успешнијих фактора социјализације. Васта и сарадници (Vasta et al., 1997) указују да су за процес социјализације значајни позитивни и негативни облици казне. Позитивна казна обухвата кажњавајућу последицу насталу појавом нечег
неугодног након одређеног понашања, док се негативна казна састоји у уклањању нечег угодног.
Социјализација детета у предшколској васпитној установи има незаменљиву улогу у његовом социјалном развоју. У њој се кроз интеракцију детета и
васпитача, као и детета и његових вршњака, остварују васпитни утицаји који
доприносе припреми и оспособљавању детета за функционисање у широј социјалној средини. У целини гледано, васпитач треба да поседује и примени социјалне вештине које ће развијати дете у правцу реализације његових позитивних потенцијала. Исто тако, васпитач треба да искључи оне облике понашања
који су усмерени ка фаворизовању или потчињавању, јер су оба облика супротна
принципу
једнакости,
равноправности
(„демократичности“)
(Маnojlović, Mladenović, 2001).
На тај начин васпитач омогућава развој оних особина, способности и
компетенција детета потребних за активно и конструктивно решавање бројних
социјалних момената и ситуација.
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ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ ДЕТЕТА
Психофизички развој добија своје значајне одлике у физичкој активности детета која се спроводи у предшколској установи. Организованим, планским и систематским телесним вежбама у оквиру усмерених и слободних, односно допунских активности одвија се један од значајнијих развојних процеса
предшколског детета. Телесно вежбање позитивно делује на јачање здравља,
снаге, издржљивости и воље детета. Кроз њега дете реализује своје физичке
потенцијале, развија моторичку спретност и са задовољством учествује у телесном вежбању.
Исто тако, кроз активности физичког вежбања реализују се и васпитно-образовни задаци, као што су васпитање воље, карактера и свесне дисциплине. Према Џиновић Којић (2002), у току организованих физичких активности у вртићу остварују се и естетски, као и рекреативни задаци. Они се састоје у манифестовању смисла за лепо и складно путем телесних покрета и
забаве, као и разоноде, што утиче на животни оптимизам и емоционалну
уравнотеженост детета.
Физичко васпитање развија потребу за правилним држањем тела и ходањем, доприноси развоју чулне осетљивости, омогућава упознавање сопственог
тела, одржава нормално стање локомоторног апарата и целог организма, доприноси развоју психомоторних способности, утиче на развој правилних хигијенских и здравствених навика, и представља значајан фактор у развоју културе провођења слободног времена.
Хрњица (2003) дефинише психомоторне способности као оне активности које се изводе са одређеном тачношћу, интензитетом, брзином, флексибилношћу и координацијом покрета. С обзиром на могућност усавршавања ових
психомоторних квалитета, током организованих и систематских физичких вежби, неопходно је да дете буде мотивисано за активно учествовање у њима. У
том смислу, васпитач, као најзначајнији организатор и носилац ових васпитних садржаја, планира, организује, реализује и учествује као модел у физичком
вежбању користећи адекватне васпитне подстицаје у мотивацији деце.
Васпитач у свој допринос телесном развоју детета, поред усмерених активности, свакодневно треба да укључи и неке форме допунског физичког ангажовања, као што су јутарња гимнастика и разгибавање, рекреативне паузе,
краткотрајне вежбе дисања и релаксације. У свој рад, као подршку телесним
активностима, такође треба да укључи различите дидактичке садржаје. Правилно одабрани садржаји, прилагођени узрасним и когнитивним способностима, као и осталим карактеристикама и потребама детета, треба да пробуде интересовање код деце за телесне вежбе и физичко ангажовање кроз игру и боравак у природи.
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То значи да васпитач треба да организује физичке активности деце на
отвореном, кад год се за такву могућност укаже прилика. Боравећи у природи,
дете упознаје физичку околину, задовољава своју радозналост и потребу за
кретањем, изражава своју позитивну емоционалност и добро расположење.
Физичко и ментално здравље детета уско су повезани и васпитач све активности треба пажљиво да осмисли и да их организује у правцу целокупног
подстицања психофизичког развоја детета (Маrić, 2013).

ЗНАЧАЈ ИГРЕ ЗА РАЗВОЈ ДЕТЕТА
Игра обележава предшколски узраст детета. Оно у игри проводи највећи
и најлепши део свог времена. Кроз игру дете учи и при томе, учећи се игра.
Игра омогућава детету да најпотпуније задовољи своје потребе, жеље и интересовања, као и да изрази своје способности. Путем игре дете открива свет који га окружује, упознаје своју физичку и социјалну средину, развија и контролише своја осећања, увежбава и јача своје моторичке способности и спретности. Игра је, на тај начин, укључена у све аспекте психофизичког развоја детета, јер кроз игру оно стиче прва сазнања о свету, она му омогућава развој првих социјалних вештина и изражајност моторичких спретности, садржајно
обогаћује осећања детета и доприноси контроли њиховог изражавања.
Исто тако, игра задовољава дететове потребе за радозналошћу и дивергентним мишљењем, доприноси развоју његових креативних потенцијала и маште, шири његову фантазију и жељу да се изрази као „добро“ или „лоше“ дете.
Она је извор и његовог моралног васпитања и социјализације, велики и незаменљив део дететовог света и његовог одрастања, као и његове аутентичне
експресије личности.
Улога васпитача у организовању игре је огромна. Стога васпитач треба
да је добар организатор и посредник дечје игре. Он се у игру укључује по потреби, на један вешт и дискретан начин. При томе је неопходно да васпитач
има у виду индивидуалне могућности и способности сваког детета, што значи
да игра по својим садржајима одговара тежини, природи и темпераменту, као и
карактеру детета. Стога се очекује да индивидуализовани васпитни приступ у
активностима игре и играња дође до пуног изражаја (Page, Рage, 2011).
На крају треба нагласити да је игра значајно средство за упознавање
личности детета. Начин на који се дете игра, заступљеност одређених тематских садржаја у његовој игри, емоције које је прате, све то пружа могућност да
се продре и у најдубље слојеве личности детета и да се упозна његов свет потреба, жеља и интересовања, али и конфликата и фрустрација.
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ЗАКЉУЧАК
Имајући у виду наведене потенцијале и карактеристике васпитача, у првом реду љубав према деци, може се закључити да васпитач и предшколско
васпитање пружају неограничене могућности и шансе за развој дететових потенцијала и потреба, што, свакако, утиче да се нове снаге и нове генерације интегришу у друштвени живот.
Личност и индивидуалне карактеристике васпитача имају велику улогу
у подстицању правилног развоја детета предшколског узраста (Маrić, 2013).
Само ће емоционално стабилан, савестан и социјално одговоран васпитач бити
одговарајући узор детету и допринети развоју дететових индивидуалних компетенција у жељеном смеру. Свако одступање и дисфункционално понашање
васпитача имаће одраз на васпитно-образовни процес и настојања да се подстакне дететов развој (Page, Page, 2011).
Социо-емоционалном здрављу васпитача и детета треба дати приоритет,
стога је неопходно да васпитачи буду едуковани кроз различите програме социо-емоционалног учења који ће допринети развоју и усавршавању њихове социо-емоционалне компетенције. Исто тако, заједнички боравак у природи јача
ментално здравље и деце и васпитача. Природа са својим лепотама, тајнама и
изазовима се најбоље може упознати у директном повезивању младих са њом.
Стварање еколошке везе деце са природом и сагледавање суштине интерактивног односа могуће је реализовати кроз различите садржаје (Sakač, Cvjetićanin,
Sučević, 2012).
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ВОСПИТАТЕЛЬ В КОНТЕКСТЕ ВЛИЯНИЯ НА СОЦИАЛЬНОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Резюме
Основной целью этой работы является представление роли воспитателя в
социально-эмоциональном и физическом развитии ребенка, с особым акцентом на
роль игры в общем психофизическом развитии ребенка дошкольного возраста.
На основании рассмотрения теоретических учений и результатов современных теорий, можно сделать вывод, что теплая и уютная атмосфера в детском саду,
создаваемая воспитателем, отражается на все аспекты и потенциалы психофизических характеристик ребенка. Современный воспитатель – образован, мотивирован
к работе, ответственен и чувствителен для потребностей ребенка. Успешный воспитатель отличается психологическим профилем, созданным на основании ряда
характеристик, организованных способом, позволяющим ведение воспитательного
процесса, усвоение знаний, подстрекание инициатив и принятие здоровых жизненных навыков в рамках ожидаемого и желаемого.
Когда речь идет о педагогических импликациях, целью этой работы является подчеркивание тех свойств и характеристик воспитателя, которые являются самыми важными с аспекта воздействия на психофизическое развитие ребенка.
Ключевые слова: дошкольный возраст, воспитатель, эмоциональное развитие, социальное развитие, физическое развитие.
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Апстракт: У раду се расправља о положају деце са посебним васпитним потребама у инклузивном дечјем вртићу. Инклузија у васпитању би се
могла дефинисати као нови педагошки модел организованог васпитања, који обухвата, прихвата и интензивно укључује децу са посебним васпитним
потребама у редовне васпитне групе у инклузивном дечјем вртићу. У инклузивном васпитању измењене су улоге, положај и функције васпитача. Измењен је и педагошко-психолошки побољшан и положај деце са посебним васпитним потребама у односу на положај који су имала у традиционалном,
претежно ексклузивном дечјем вртићу. Да би се утврдио положај деце са
посебним васпитним потребама у инклузивном дечјем вртићу, у другој половини 2012. године спроведено је истраживање приказано у овом раду. Истраживањем је обухваћено 108 васпитача дечјих вртића Косовскомитровичког и Урошевачког округа. Подаци прикупљени истраживањем обрађени су
факторском анализом, којом су издвојена три фактора који указују на најчешће процене васпитача о положају деце са посебним васпитним потребама
у инклузивном дечјем вртићу: партнер у васпитању, активни учесник и самосталност у активностима. Резултати истраживања приказани су у форми
закључка и дате су педагошке импликације.
Кључне речи: инклузија у васпитању, инклузивни дечји вртић, деца
предшколског узраста, деца са посебним васпитним потребама, положај
деце са посебним васпитним потребама, васпитачи.

УВОД
По дефиницији васпитања, крајњи циљ је свестрано развијање личности.
Свестрано је, међутим развијена само она личност којој су пружене могућности да то и оствари. Васпитање деце предшколског узраста са тешкоћама у развоју и препрекама у васпитању, учењу и учешћу, дуги низ година није се спроводило или је било организовано у специјалним дечјим вртићима и у посебним
васпитним групама редовних дечјих вртића. У таквим околностима деца са
сметњама у развоју и препрекама у учењу и учешћу нису успела развити све
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своје потенцијале и вредности, јер је превладавало становиште да се ова деца
најбоље васпитавају и образују у специјалним установама. Мада се васпитање
деце у специјалним дечјим вртићима ни у ком случају не би требало занемарити, потпуно искључити као могућност и сматрати као казна, ипак, деци у специјалним дечјим вртићима не само да није пружена могућност да се свестрано
развију као личности него им је било ускраћено и искуство које би им касније
послужило у укључивању у редовно школовање и у све делове социјалног живота шире друштвене заједнице. Васпитање под оваквим околностима постојања паралелних система васпитања редовног и специјалног, одлика је сегрегацијске васпитне праксе.
У традиционалном дечијем вртићу васпитач је најзначајнији фактор васпитања и образовања. Он има најодговорније место у свим фазама васпитања:
у препаративној, оперативној, верификативној и апликативној фази. Личност
васпитача значајно утиче и на атмосферу у васпитној групи у целини. Утиче и
на његове односе са сваким дететом посебно. Позитивни ставови према деци
уопште, прилагођеност васпитача и емоционална топлина, имају позитивно
дејство на однос према деци, док емоционална хладноћа, ауторитарност, анксиозност, агресивност и депресивност, имају негативно дејство на све аспекте
васпитне и образовне ситуације у дечијем вртићу. Но без обзира на то, кључни
и најзначајнији субјекат васпитања и образовања у дечјем вртићу јесте дете.
У инклузивној васпитној пракси положај детета другачији је и битно измењен од положаја који је имало у традиционалном, претежно ексклузивном
вртићу. Стога и истраживања личности детета и његовог положаја у дечијем
вртићу постају све сложенија. Бавећи се дететом, истражујући га комплексно,
аутори настоје да афирмишу и положај детета у инклузивном дечјем вртићу.
Потреба да се на комплекснији начин истражује положај деце у инклузивном
дечијем вртићу израз је рефокусирања пажње истраживача на нове аспекте педагошког и личносног хабитуса детета предшколског узраста. Да је тако, потврђује и ово истраживање, чији су предмет дете и његов положај у инклузивном дечјем вртићу.

ПРОБЛЕМ ИСТРАЖИВАЊА
О инклузији у васпитању и образовању постоје бројна истраживања. У
њима су проучавани различити аспекти инклузије у васпитању и образовању
(Миленовић, 2013; Максимовић, 2012; Максимовић и Јаблан, 2011; Маринковић и Кундачина, 2012; Обрадовић и сар., 2010). Инклузија у образовању јесте
завршна фаза интеграције (Сузић, 2008). Она има своја полазишта и циљеве
(Cerić i Alić, 2005). У приступу проблему овог истраживања, инклузија у васпитању подразумева фокусирање на осигуравање укључивања деце са сметњама у развоју и препрекама у васпитању, учењу и учешћу у друштвени живот и
вртићко окружење. Темељи се на филозофији прихватања и стварања таквих
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услова у којима ће сва деца (без обзира на њихово порекло или (не)способност), бити вреднована једнако, прихваћена с поштовањем и с једнаким приликама за напредак у друштвеном и васпитнообразовном систему. Ова и друге
дефиниције инклузије у васпитању и образовању упућују на њено опште значење, које подразумева укључивање, обухватање и садржавање свих и без изузетака. Овакав приступ може довести до тога да се инклузија схвати непотпуно
и преуско. Миле Илић наводи да се инклузија не може схватити „само као
укључивање сваког дораслог дјетета у институционално васпитање и образовање...“ (Илић 2010: 12). Овакво схватање инклузије је прихватљивије, зато што
поред васпитнообразовне инклузије, постоји и шира друштвена инклузија.
Према томе, инклузија се односи на могућност да особе са сметњама у развоју
и препрекама у васпитању, учењу и учешћу у потпуности учествују у свим
васпитнообразовним, радним, рекреативним, породичним и друштвеним активностима које чине данашње друштво.
Инклузија је крајњи облик интеграције. То је социјални модел чија је суштина да поремећај код деце који објективно постоји не треба негирати, али
ни дозволити да умањи вредност особе као људског бића. Вредност инклузије
јесте у развоју опште толеранције према индивидуалним различитостима и потребама. Она доприноси ширењу сазнања, богаћењу искуства и развоју човечности. Инклузија као сложен процес подразумева да се дете најпре прихвати
унутар саме породице, а затим да породица у друштву заузме одговарајуће место. Потом следи васпитање и образовање детета и његово оспособљавање за
самостални живот и рад у друштвеној заједници. Полазећи од ових чињеница,
може се закључити да инклузија подразумева шире укључивање деце са сметњама у развоју и препрекама у васпитању, учењу и учешћу у редован систем
васпитања и образовања, а из васпитнообразовног система у све сегменте друштвеног живота и рада.
У инклузивном дечјем вртићу укључена су сва деца без обзира на психофизичку развијеност, етичку, расну, религијску, полну, лингвистичку или било
коју другу припадност. Показатељи инклузивне васпитне праксе јесу бројни.
Основни су: а) активности се планирају тако да сва деца могу учествовати у
њима; б) активности подстичу учешће све деце; в) у активностима се развијају
разумевање различитости; г) деца су активно укључена у своје васпитање; д)
деца уче кроз заједнички рад; ђ) вредновање у инклузивном дечјем вртићу доприноси успеху све деце; е) дисциплина се заснива на узајамном поштовању;
ж) васпитачи планирају, одржавају и процењују васпитни рад кроз сарадњу и
з) сва деца учествују у свим активностима у дечјем вртићу. Инклузивно васпитање, дакле, карактерише различитост система, модела и средстава васпитног
рада и различити видови рационалног васпитања и учења. Карактеришу га и
стратегије функционалног поучавања у циљу побољшања квалитета васпитања
и образовања и развоја сваког детета са посебним васпитним потребама.
Положај деце у инклузивном повољнији је од њиховог положаја у традиционалном, претежно ексклузивном дечјем вртићу. Да би се то постигло,
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неопходно је да се испуне бројни услови. Најзначајнији су: а) обезбеђивање
материјалне, организационе и кадровске претпоставке за инклузивну васпитну
праксу; б) деца, васпитачи, особље дечјег вртића, родитељи и локална средина
прихватају сву децу са посебним васпитним потребама; в) укључивањем у инклузивно васпитање, деца са посебним васпитним потребама не губе у позитивном стимулисању психофизичког развоја и васпитнообразовног рада, г) деца у инклузивном васпитању добијају више подршке у васпитању и образовању него у традиционалном дечјем вртићу и д) у инклузивном дечјем вртићу
предвиђају се и спречавају сви ризици и нежељене последице у васпитању и
учешћу деце према њиховим посебним васпитним потребама.
Непосредни учесници инклузивног васпитања су деца и њихови васпитачи. Деца учесници инклузивног васпитања јесу деца са сметњама у развоју и
препрекама у васпитању, учењу и учешћу, деца масовне популације, изнадпросечна и сва остала деца са посебним васпитним потребама. У традиционалној
васпитној пракси дете има подређени положај. Односи између њега и васпитача
су хијерархијски, неравноправни и сукоординирани. Оно је увек у подређеном
положају. У инклузивној васпитној пракси односи између васпитача и деце су
демократски, сараднички, равноправни, партнерски, толерантни и ненасилни.
Положај деце са посебним васпитним потребама измењен је и педагошко-психолошки побољшан у инклузивном васпитању, а не само у односу на
уобичајено традиционално, претежно ексклузивно васпитање. Положај деце у
инклузивном васпитању зависи и од њихових проблема које имају (деца са
сметњама вида, слуха и говора; деца са тешкоћама у читању и писању и учењу
основних математичких садржаја; деца са телесним и здравственим сметњама;
недовољно ментално развијена деца; деца са поремећајима у понашању и деца
са специфичним поремећајима психичког развоја). Даље је одређен суштином
и карактером инклузивног васпитања. Одређен је и битно другачијим улогама,
положајем, функцијама и стилом васпитача који води васпитну групу у инклузивном дечјем вртићу.

МЕТОДОЛОШКИ КОНЦЕПТ ИСТРАЖИВАЊА
У ширем приступу, предмет рада је положај деце у васпитању у дечјем
вртићу, а у ужем, предмет истраживања је положај деце са посебним васпитним потребама у инклузивном дечјем вртићу. Циљ истраживања је идентификација процена васпитача о положају деце са посебним васпитним потребама у
инклузивном дечјем вртићу. Задатак истраживања је да се издвоје фактори који указују на најчешће процене васпитача о положају деце са посебним васпитним потребама у инклузивном дечјем вртићу. Општа хипотеза гласи: положај
деце са посебним васпитним потребама у инклузивном дечјем вртићу измењен
је и битно другачији од положаја који су имала у традиционалном, претежно
ексклузивном дечјем вртићу. Посебном хипотезом је претпостављено да ће ис316

Миленовић, Ж.: Васпитачи о положају деце са посебним васпитним потребама...
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 16 • БР. 15 • ДЕЦЕМБАР 2013 • 313–324

траживањем бити издвојени фактори који указују на битно другачији и измењени положај деце са посебним васпитним потребама у инклузивном дечјем
вртићу у односу на положај који су имала у традиционалном дечјем вртићу.
Независном варијаблом представљени су васпитачи дечјих вртића, а зависном
њихове процене о положају деце са посебним васпитним потребама у инклузивном дечјем вртићу које су испитиване на Скалеру ПВ-ПДПВПИДВ.
Мерни инструмент. – Примењен је историјски и трансферзални поступак. Коришћена је дескриптивна метода. Истраживачка техника је скалирање.
Спроведено је применом Скале процена васпитача о положају деце са посебним васпитним потребама у инклузивном дечјем вртићу (Скалер – ПВПДПВПИДВ) која је конструисана за ово истраживање. Скалер је Ликертовог
типа и петостепени је. Састоји се од 15 тврдњи. Након сваке тврдње следила је
скала интензитета сагласности: а) слажем се, б) углавном се слажем, в) нисам
сигуран-а, г) углавном се не слажем и д) не слажем се.
Узорак испитаника. – Популацију чине сви васпитачи Косовскомитровичког и Урошевачког округа у другој половини 2012. године, када је истраживање спроведено. У узорку су 108 васпитача који су обухваћени истраживањем.
Обрада података. – Подаци прикупљени Скалером – ПВ-ПДПВПИДВ)
обрађени су факторском анализом применом Vrimax ротације. Рачунато је: фреквенција (N), проценти (%), КМО показатељ, Бартлетов тест сферичности, Корнбахов алфа коефицијент (α), хи квадрат тест (χ²), степени слободе (df) и приближна значајност разлике (p). Резултати истраживања приказани су табелама.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
У емпиријском делу истраживања, 15 променљивих о положају деце са
посебним васпитним потребама у инклузивном дечијем вртићу (Скалер – ПВПДПВПИДВ) било је подвргнуто анализи главних компоненти. Пре спровођења истраживања оцењена је прикладност података за факторску анализу. Прегледом корелационе матрице (Corerlation Matrix), која због своје обимности и
неприкладности није приказана у раду, утврђено је да 192 коефицијента, од
укупно 225, имају вредности које су веће од 0,30.
Табела 1. – КМО показатељ и Бартлетов тест сферичности
KMO
Бартлетов тест
сферичности

χ²
df
p

.869
147.857
170
.000
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Вредност Кајзер-Мејер-Оклиновог показатеља је задовољавајућа (КМО
= 0,869) и премашује препоручену вредност 0,60. То указује на факторабилност корелационе матрице и да је факторска анализа била оправдана. Бартлетов тест сферичности при хи квадрат теста (χ² = 147.857) и 170 степени слободе (df = 170) показао је статистички значајну разлику на нивоу нивоу p < 0,001
(p = 0,000) (Табела 1).
Табела 2. – Факторска матрица и Кронбахове алфа вредности скалера
Партнер у васпитању
а4 – Равноправним учешћем у васпитним
активностима у дечјем вртићу дете постиже
најбоље васпитне резултате.
а13 – Деца би требало равноправно са
васпитачима да одлучују о исходима
васпитања у дечјем вртићу.
а10 – У инклузивном васпитању деца се више
уважавају без обзира имају ли или не
проблеме у васпитању и учешћу.
а14 – Деца са посебним васпитним потребама
постижу боље резултате у редовним неголи у
посебним васпитним групама.
а12 – У редовним васпитним групама деца са
посебним васпитним потребама осећају се
пријатније и лагодније.
Активни учесник
а1 – Активним учешћем у активностима у
дечјем вртићу, деца са посебним васпитним
потребама могу постићи оптимални развој.
а9 – Дечје идеје потребно је користити у
васпитању у дечјем вртићу.
а5 – Деци са посебним васпитним потребама
потребно је дати што више информација о
активности која се изводи.
а15 – Укључивање деце са посебним
васпитним потребама у редовне васпитне
групе има само хуманистички а не педагошки
ефекат.
а8 – Деца која имају сметње у развоју и
проблеме у васпитању, учењу и учешћу
захтевају посебну пажњу и третман у дечјем
вртићу.
Самосталност у активностима
а6 – Деца са посебним васпитним потребама
најбоље резултате постижу самосталним
извођењем активности у дечјем вртићу.
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а11 – Далеко је важније дете упућивати на
поступке самосталног проналажења него им
дати што више информација о одређеној
активности.
а3 – У васпитању у дечјем вртићу тачно је
одређена улога васпитача и детета.
а2 – Дете у васпитању требало би навикавати
да се што више веже за васпитача.
а7 – Најбољи резултати постижу се када
васпитач има неприкосновени ауторитет у
васпитној групи.

,823
,767
,728
,689

Скалер процена васпитача о положају деце са посебним васпитним потребама у инклузивном дечјем вртићу обрађен је факторском анализом, методом главних компоненти са Varimax ротацијом. Након ротације од пет итерација издвојена су три фактора који задовољавају Гутман-Кајзеров критеријум.
Издвојени фактори односе се на процене васпитача о три позиције ученика са
посебним васпитним потребама у инклузивном дечјем вртићу: партнер у васпитању, активни учесник и самосталност у активностима. Задржане су тврдње с факторским оптерећењем већим од 0,60 (табела 2). Сваки наведени фактор чини пет тврдњи. Израчунати коефицијент поузданости (Cronbach alpha)
задовољавајући је за све три суп скале: партнер у васпитању (α = 0,851), активни учесник (α = 0,834) и самосталност у активностима (α = 0,826).
Подаци приказани у Табели 2 показују да све компоненте задовољавају
КМО критеријум и имају појединачне вредности које су веће од 0,60 и у размаку вредности од 0,689 код ајтема седам – Најбољи резултати постижу се када
васпитач има неприкосновени ауторитет у васпитној групи, до 0,969 код ајтема четири – Равноправним учешћем у васпитним активностима у дечјем вртићу дете постиже најбоље васпитне резултате. Према приказаним подацима, положај деце са посебним вaспитним потребама одређују три фактора:
партнер у васпитању, активни учесник и самосталност у активностима, при
чему сваки фактор одређују по пет ајтема.
Први фактор одређују: 1) ајтем четири – Активним учешћем у активностима у дечјем вртићу деца са посебним васпитним потребама могу постићи
оптимални развој, који има појединачну вредност 0,969; 2) ајтем 13 – Деца би
требало равноправно са васпитачима да одлучују о исходима васпитања у дечјем вртићу, који има појединачну вредност 0,859; 3) ајтем 10 – У инклузивном
васпитању деца се више уважавају без обзира имају ли или не проблеме у васпитању и учешћу, који има појединачну вредност 0,771; 4) ајтем 14 – Деца са
посебним васпитним потребама постижу боље резултате у редовним неголи
у посебним васпитним групама, који има појединачну вредност 0,764 и 5) ајтем
12 – У редовним васпитним групама деца са посебним васпитним потребама
осећају се пријатније и лагодније, који има појединачну вредност 0,726.
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Други фактор одређују: 1) ајтем један – Активним учешћем у активностима у дечјем вртићу деца са посебним васпитним потребама могу постићи
оптимални развој, који има појединачну вредност 0,964; 2) ајтем девет – Дечје
идеје потребно је користити у васпитању у дечјем вртићу, који има појединачну вредност 0,852; 3) ајтем пет – Деци са посебним васпитним потребама
потребно је дати што више информација о активности која се изводи, који
има појединачну вредност 0,769; 4) ајтем 15 – Укључивање деце са посебним
васпитним потребама у редовне васпитне групе има само хуманистички а не
педагошки ефекат, који има појединачну вредност 0,762 и 5) ајтем осам – Деца која имају поремећаје у развоју и проблеме у васпитању, учењу и учешћу
захтевају посебну пажњу и третман у дечјем вртићу, који има појединачну
вредност 0,700.
Трећи фактор одређују: 1) ајтем шест – Деца са посебним васпитним потребама најбоље резултате постижу самосталним извођењем активности у
дечјем вртићу, који има појединачну вредност 0,962; 2) ајтем 11 – Далеко је
важније дете упућивати на поступке самосталног проналажења него им дати што више информација о одређеној активности, који има појединачну
вредност 0,823; 3) ајтем три – У васпитању у дечјем вртићу тачно је одређена
улога васпитача и детета, који има појединачну вредност 0,767; 4) ајтем два
– Дете у васпитању требало би навикавати да се што више веже за васпитача, који има појединачну вредност 0,728 и 5) ајтем седам – Најбољи резултати
постижу се када васпитач има неприкосновени ауторитет у васпитној групи, који има појединачну вредност 0,689.
У досадашњој педагошкој и инклузивној пракси углавном су проучавани општи проблеми инклузивне наставе. Било је и истраживања у којима су
проучаване улоге наставника у инклузивној настави и његове компетенције
(Миленовић, 2010 и 2013). Како до сада није било истраживања која су се бавила проучавањем положаја деце са посебним васпитним потребама у инклузивном дечјем вртићу, резултати добијени овим истраживањем поређени су са
резултатима неких тангентних истраживања. То се пре свега односи на истраживања у којима је испитиван положај ученика у инклузивној настави. Приказани резултати потврдили су резултате неких ранијих истраживања која су се
дотицала предмета овог истраживања, посебно истраживања у којима се расправљало о учесницима инклузивне наставе (Gaad, 2010; Freiberg, Driscoll,
2005; Cook et al., 2009; Wallace et al., 2009). У њима је углавном идентификован другачији и измењени положај ученика у инклузивној у односу на традиционалну наставу. Делимично су потврђени резултати истраживања темељених на претпоставци да инклузија у образовању ученика са посебним образовним потребама у редовним одељењима не даје ефикасне резултате (Гринспен и Видер, 2010; Илић, 2010; Хрњица, 1997). Потврђени су и резултати
истраживања који су показали да су деца масовне популације која су од најранијег доба (још од предшколског периода) била заједно са децом са посебним образовним потребама, временом постала свесна о потреби да се таква
деца укључе у редовна одељења и школе у инклузивној настави (Diamond,
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Carpentar, 2000). Резултати ових истраживања показали су да су ова деца постала савеснија, одговорнија и показивала су више разумевања за ову децу.
Временом се код њих јављала жеља да помажу овој деци. При том су често
више бринула о потребама деце са посебним образовним потребама него о
себи и својим потребама.

ЗАКЉУЧАК
Најзначајнији резултати овог теоријско-емпиријског истраживања, могу
се изнети у форми закључка.
(1) Полазећи од опште дефиниције инклузивне наставе као нове дидактичке стратегије, дидактичког система, односно дидактичког модела
организованог учења и поучавања ученика са посебним образовним
потребама, инклузија у васпитању је дефинисана као нова педагошка
стратегија, педагошки систем, односно педагошки модел организованог васпитања и образовања деце са сметњама у развоју и препрекама у васпитању, учењу и учешћу.
(2) У теоријском делу истраживања утврђено је да у инклузивној васпитној пракси деца имају измењен и битно другачији положај у односу на положај који су имала у традиционалном, претежно ексклузивном дечјем вртићу. С једне стране, њихов положај одређен је самом суштином и карактером инклузивног васпитања, а с друге, одређен је и посебним васпитним потребама деце.
(3) Емпиријским истраживањем потврђена је посебна хипотеза истраживања по којој се претпостављало да ће истраживањем бити издвојени фактори који одређују положај деце са посебним васпитним потребама у инклузивном дечјем вртићу. Истраживањем су издвојени
фактори: партнер у васпитању, активни учесник и самосталност у
активностима.
(4) Потврђена је и општа хипотеза истраживања да је положај деце са
посебним васпитним потребама у инклузивном измењен и битно
другачији од положаја који су имала у традиционалном, претежно
ексклузивном дечјем вртићу.
(5) Како је намера аутора да овај рад поред теоријског (научног) има и
практични значај, неопходно је да се на крају изнесу педагошке импликације и препоруке будућим истраживачима. Оне се првенствено
односе на преиспитивање саме инклузивне васпитне праксе. Разлог
је у малом броју спроведених истраживања која су показала да
укључивање деце са посебним васпитним потребама у редовне васпитне групе има значајније васпитнообразовне ефекте. Нема, међу321
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тим, истраживања која су показала да укључивање ове деце у редовне васпитне групе има негативно дејство на децу масовне популације. То указује на значај и потребу подстицања и развијања инклузије
у васпитању. Указује и на потребу продубљених анализа и истраживања у овој области. Будућим истраживачима се препоручује да поново закораче у овај још увек недовољно истражени проблем. Да за
то има потребе, показују и резултати овог теоријско-емпиријског истраживања чији су предмет дете са посебним васпитним потребама и
његов положај у инклузивном дечјем вртићу.
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EDUCATORS ABOUT THE SITUATION OF CHILDREN SPECIAL
EDUCATIONAL NEEDS IN INCLUSIVE KINDERGARTEN
Summary
The paper discusses the situation of children with special educational needs in inclusive kindergarten. Inclusion in education could be defined as a new pedagogical model of organized education, which includes the acceptance, and the intense inclusion of
children with special educational needs in mainstream educational groups in an inclusive
kindergarten. In inclusive education, the role, status and functions of teachers are changed. Pedagogical and psychological status of children with special educational needs are
changed and improved in relation to the position they had in the traditional, mostly exclusive kindergarten. To determine the status of children with special educational needs
in an inclusive kindergarten in the second half of the 2012th the study presented in this
paper was carried out. The study included 108 teachers of kindergartens from Urosevac
and Kosovska Mitrovica district. The data collected by the survey were analyzed by factor analysis and parallel groups, which were separated by three factors that point to most
teachers' assessment of the situation of children with special educational needs in an inclusive kindergarten: Partners in Education, an active participant in the activities and independence in carrying out educational activities. The research results are presented in
the conclusion of given pedagogical implications.
Key words: inclusion in education, inclusive kindergarten, preschool children,
children with special educational needs, the situation of children with special educational needs, educators.
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ОСПОСОБЉЕНОСТ ВАСПИТАЧА, УЧИТЕЉА И
СТУДЕНАТА – БУДУЋИХ УЧИТЕЉА ЗА РАД СА
ДЕЦОМ СА СПЕЦИФИЧНИМ СМЕТЊАМА У
УЧЕЊУ
Апстракт: Специфичне сметње у учењу (ССУ – дислексија, дискалкулија, дисграфија) у последњих 20 година привлаче пажњу стручне јавности.
Препознавање ССУ у предшколском периоду и на самом почетку школовања има велики значај, јер правовремено постављање дијагнозе даје могућност и за програме интервенције и за развој алтернативних и компензаторних стратегија учења на самом почетку школовања, чиме се постиже максимални ефекат. Рад је имао за циљ да истражи у којој мери су учитељи, васпитачи и студенти учитељског факултета едуковани за рану идентификацију специфичних сметњи у учењу. За потребе истраживања структуриран је
screening test према моделу и узору на тестове у другим земљама. Узорак је
чинило 352 испитаника. Од тог броја 90 су васпитачи, 98 учитељи и 164 студенти учитељског факултета. Резултати показују да се информисаност васпитача, учитеља и будућих учитеља односи углавном на познавање основних појмова и дефиниција везаних за ССУ. Учитељи и васпитачи су већински уједначени у процени да су током свог иницијалног образовања били
упознати са основним карактеристикама ССУ (80% испитаних учитеља и
васпитача сматра тако), док само половина студената учитељског факултета
сматра да током своје обуке стичу оваква знања. Када је у питању рана детекција и идентификација развојних проблема, све три групе испитаника већински процењују да нису у довољној мери оспособљени за ову врсту процене. Анализа показује да је природа развојних тешкоћа које се називају
ССУ још увек недовољно блиска и позната свим испитаницима обухваћеним овим истраживањем, без обзира ком подузорку припадају, што имплицира потребу за додатним образовањем васпитачког и учитељског кадра (и
активног и будућег) у овој области.
Кључне речи: специфичне сметње у учењу, школски и предшколски узраст, васпитачи, учитељи, будући учитељи.
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УВОД
Инклузија је концепт који подразумева да заједница мора да се мења и
прилагођава како би могла да прихвати и подржи све своје чланове, без обзира
на различитост, а један од видова институционалног деловања инклузивног
друштва је образовни систем. Инклузивно образовање конципирано као прилагођавање комплетног наставног процеса индивидуалним потребама ученика у
циљу максималне реализације њихових способности поставља нове захтеве
пред образовне системе широм света. Тако, неопходност упознавања различитих облика и врста тешкоћа, као и специфичности у индивидуалном когнитивном, емоционалном и бихејвиоралном функционисању ученика са посебним
образовним потребама, постаје императив, у циљу што ефикаснијих адаптација курикулума и развоја компензаторних стратегија учења према њиховим индивидуалним потребама. Ово подразумева и адекватне промене у образовању
учитеља и наставника, како би стекли потребна знања и компетентности за измењену улогу у образовању која им је додељена.

1. СПЕЦИФИЧНЕ СМЕТЊЕ У УЧЕЊУ
Специфичне сметње у учењу – ССУ (према Међународној класификацији ICD-10, категорија F81.0) представљају необјашњиву тешкоћу у читању, писању и/или рачунању, која постоји упркос нормалној интелигенцији, одговарајућем сензорном и моторном функционисању и адекватним условима за учење.
Ради се о једном од најшире распрострањених поремећаја у образовним системима широм света који се, зависно од средине, открива код око 5–11% деце
школског узраста (Hudson, 2007). Увођење инклузивног облика образовања последњих деценија, а услед инциденције ССУ, иницирало је пораст интересовања научника и истраживача за овај проблем.
Измењена, атипична обрада података сматра се основом сметњи код
особа са дислексијом. Теорије о настанку овог развојног поремећаја су бројне
и различите и везују се, између осталих, за генетске детерминанте, дефиците
ЦНС или атипично неуролошко и когнитивно функционисање, али до данас
међу истраживачима нема консензуса о етиологији дислексије. Иако постоје
одређене специфичности у когнитивном функционисању особа са ССУ које
имају релативно универзално испољавање, савремена истраживања сугеришу
да би успешност читања и писања као и врста доминантног дефицита могла
бити тесно повезана и са језиком и писмом, услед специфичности говорног
подручја и транспарентности писма (Seymoуr et al., 2003; Giannouli, Pavlidis,
2005; Landerl, 2000, prema: Obradović, 2010). У до сада рађеним истраживањима показано је да је енглески језик због специфичне ортографије, можда зна326
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чајније повезан са фонолошком хипотезом од неких других језика (Ziegler et
al., 2003), па се поставља питање оправданости генерализације налаза добијених на енглеском говорном подручју. И неке новије студије (Goulandris, 2003)
показују да процес усвајања различитих ортографија утиче на вештину читања, те деца са дислексијом која усвајају ирегуларне ортографије (као што су
нпр. енглеска, француска, данска) показују лошије постигнуће у читању у односу на општу популацију, како у погледу брзине, тако и у погледу тачности
читања, док деца која усвајају регуларне ортографије (нпр. грчка, италијанска,
немачка и холандска) показују много већу тачност у читању, иако је и њихова
брзина читања значајно мања у односу на општу популацију, и то како у читању речи тако и псеудоречи. Очигледно нам механизам испољавања дислексије
у различитим језицима још није довољно разјашњен, па је последњих година
много пажње посвећено питању да ли је испољавање развојне дислексије у
различитим језицима универзално или језиком условљено.
Циглер и сарадници (Ziegler, Perry, Ma-Wyatt, Ladner, and Schulte-Ko¨rne,
2003) указују да налази различитости постигнућа у читању који су језички
условљени, не умањују неке сличности између популација са ССУ у различитим земљама (енглески и немачки језик) у погледу дефицита фонолошког декодирања. Дислексични у обе земље имају спорији ритам читања у односу на
општу популацију, праве већи број грешака у читању псеудоречи него речи и
показују изузетну спорост у фонолошком декодирању. Дисграфични показују
изузетне тешкоће у спеловању и писању посебно неправилних речи и изузетака, спорији ритам писања, велики број правописних грешака и неправилну
употребу интерпункције. Овај налаз је био сличан у обе језичке популације и
перзистентан у односу на контролну групу, те по њима, сугерише да су сличности међу особама са ССУ веће од разлика у различитим ортографијама, и да
се ипак може говорити о универзалном испољавању дислексије и дисграфије.
Наше писмо сматра се транспарентним и конзистентним. Ипак, и у нашој популацији испољавање дислексије и дисграфије има неке универзалне карактеристике. Подсетимо, неки од најважнијих симптома које сусрећемо у школи
су: споро читање са много грешака; избегавање читања и писмених задатака;
тешкоће сумирања информација; тешкоће одговарања на отворено питање на
тесту; тешкоће учења страног језика; лоша способност памћења, oви ученици
могу бити веома спори; усмеравају мало пажње на детаље или се превише фокусирају на њих; могу погрешно прочитати информацију; имају неодговарајући речник; неадекватно знање или неразумевање онога што је прочитано; показују потешкоће везане са планирањем, организовањем времена, материјала и
задатака; праве велики број правописних грешака у писању; инверзије, супституције и транспозиције слова или бројева; видљива је неадекватна употреба
интерпункције; тешкоће у савладавању математичких операција; погрешна
употреба математичких симбола и неразумевање математичких проблема.
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2. БАЗИЧНИ ДЕФИЦИТ КОД ССУ, НЕУРОБИОЛОШКИ ОСНОВ
Иако заправо не знамо шта је узрок ССУ, претпостављени неуробиолошки основ овог поремећаја спомиње се још у давна времена. У прилог оваквом
схватању говоре налази (Shaywitz et al., 1992, према: Обрадовић, 2010) да се
ове сметње јављају са много већом учесталошћу код дечака него код девојчица
(од 2 : 3 до 4 : 5, у зависности од студије), као и да се често јавља код више
особа у оквиру једне породице. Особе са ССУ често имају и друге удружене
тешкоће, као што су закаснели језички развој, тешкоће у писању, математици,
временској оријентацији (дисхронија), тешкоће у визуоспацијалној оријентацији, поремећаје пажње итд. (Dewey, 1995; Gross-Tsur et al., 1995, 1996; Fawcett
et al., 1996; према: Обрадовић, 2010). Релативна изолованост поремећаја, његова специфичност на коју нам указује податак о очуваности интелигенције (посебно невербалне) и дисоцијација са постигнућем у читању, сматрају се показатељем неуробиолошке основе дислексије. Удруженост са набројаним тешкоћама такође може сугерисати заједничку генетску основу и/или утицаје пренаталних чиниоца. Различити су били покушаји разјашњавања неуробиолошких
основа дислексије, од теорије мождане асиметрије и неадекватне мождане латерализације (Orton, 1925, 1937; Geschwind and Galaburda, 1985, 1987, према:
Обрадовић, 2010), па све до релативно скоријих покушаја повезивања овог поремећаја са специфичним хромозомима (Fagerheim et al., 1999; Fisher et al.,
1999; Gayan et al., 1999, према: Обрадовић, 2010). Истраживања на близанцима
(Castles et al., 1999) указују на значајно присуство наслеђа, посебно код фонолошке дислексије, али и могуће утицаје средине код површинске дислексије.
Други аспект који су сугерисали Гешвинд и сарадници тиче се наследне улоге
имуно-болести, и налази који указују на чешћу појаву дислексије у породицама које болују од различитих имуно-обољења (Pennington et al., 1987; Hugdahl
et al., 1990; Crawford et al., 1994, према: Обрадовић, 2010). Упркос контрадикторности података из разлчичитих истраживања, могло би се рећи да постоји
консензус о комплексној повезаности леворукости, имуно-обољења, полних
хормона и поремећаја учења, вероватно наследне основе, али је природа ових
повезаности и даље потпуно спекулативна.
Иако нам до данас није сасвим познат узрок јављања ССУ, постоје одређене конитивне специфичности које карактеришу ову појаву. Чињеница је да
се успорен и отежан процес читања, писања и рачунања код већине субјеката
са ССУ јавља упоредо са одређеним врстама грешака које се тичу тешкоћа у
разликовању симбола, визуелне конфузије између морфолошки сличних графема, посебно оних са симетричним деловима (b-d, 3-Е, 6–9), тешкоћама у
усвајању логографске стратегије која би омогућила брзо препознавање изложених речи, као и тешкоћама у повезивању графема и фонема. Стога је било теорија које су тешкоће ових особа објашњавале дефицитима визуелне обраде.
Ипак су, међу теоријама које су се бавиле изучавањем узрока ССУ, преовлада-
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вале оне које су у фокус својих истраживања постављале језичку обраду информација, односно деградиране фонолошке представе. Специфично отежана
коресподенција графема и фонема је по многим истраживачима централни
проблем код ССУ, јер је конверзија графема у фонеме неопходан предуслов за
учење читања и писања.
Данас се теоретичари углавном слажу да одређене специфичности у когнитивном функционисању особа са ССУ јесу резултат разлика у функционисању мозга. Ово доводи до разлике у процесирању информација које мозак прима од чула. Особа с дислексијом и/или дискалкулијом може имати тешкоће у
процесирању информација у мањем или већем степену. У одређеном контексту, као што су читање и писање, ове разлике могу бити онеспособљавајуће.
Истраживачи магноцелуларног система слажу се да генерални когнитивни дефицит у временском прорачуну може нагласити ССУ и да наведено може утицати на све модалитете у мозгу (визуелни, фонолошки, или моторички). Кроз
препознавање значаја когнитивних процеса, многи теоретичари заговорници
су интервенције која експлицитно наглашава процесирање информација. Постоји сагласност да манифестације ССУ имају физиолошку основу и да ће будућа истраживања мозга (коришћењем различитих неуропсихолошких и физиолошких мерења нпр. MRI техника) бити корисна.

3. ЕМОЦИОНАЛНЕ И СОЦИЈАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОСОБА
СА ССУ И ЗНАЧАЈ РАНОГ ПРЕПОЗНАВАЊА
Често се у пракси дешава да ученици са ССУ, после бројних поновљених неуспеха, почињу да сматрају себе за мање паметне особе, па је за њихову
мотивацију кључно да схвате да имају специфичне тешкоће. Међутим, свест и
разумевање не треба развијати само код особе са ССУ, него и код родитеља и
учитеља, као и других ученика, који треба да знају да њихови другови имају
специфичне тешкоће, те да се помоћ састоји од изналажења начина за превладавање тих тешкоћа.
Ако дислексија није дијагностикована код особе млађег узраста, то касније може утицати на самопоуздање ученика и слику коју има о самоме себи
(Ryan, 2004; Mai, 2010). Доказано је да особе којима је дијагностикована дислексија уче боље јер су подучавани у складу с преферираним стилом учења, па
су способни да развију алтернативне стратегије учења.
Уколико тешкоће нису дијагностиковане на време, због чега ученик годинама доживљава неуспех у школи, то ће значајно утицати на његово самопоуздање. Анксиозност и фрустрација утичу на то да ученик чак и кад поседује
знање, није у стању да га изрази на начин који се позитивно вреднује. Самопоуздање може бити нарушено током целог живота упркос усвојеној вештини
читања и писања. У случајевима када ССУ нису дијагностикована, може доћи
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до појаве социјалних и емоционалних тешкоћа (Ryan, 2004, Mai, 2010).). Угрожена је слика о себи, самопоштовање и самопоуздање ученика. Самопоштовање је креирано из нашег искуства и обликује се од најранијих година нашег живота. Истраживања су показала да се ова осећања инфериорности развијају до
10. године. Након овог узраста јако је тешко помоћи детету да развије позитивну
слику о самоме себи. Ово је веома снажан аргумент за рану интервенцију.
У образовном окружењу особе са ССУ често се сматрају „лењима и глупима“ и осећају да нема довољно разумевања у односу на природу њихових тешкоћа. Такође, осећају да њихови учитељи нису довољно информисани како
би били у стању да им помогну код проблема које имају у школи (Clark, Breman, 2009). Колико је значајно питање раног препознавања ССУ, показују нам
и резултати неких истраживања која су утврдила висок проценат одраслих с
дислексијом међу преступницима. Проценат варира између 31% и 52% у зависности од метода које су се користиле. Дешава се да ССУ, уколико нису на
време уочене, изазову асоцијално понашање, што је резултат ниског самопоштовања, социјалне искључености и неуспеха у школи. Депресија је, такође,
честа компликација код особа с ССУ (Loftus, 2009; Kavkler i sar. 2010). Иако
многе особе с дислексијом немају депресију, деца с овим обликом тешкоћа спадају у групу високоризичних за доживљај интензивних осећања туге и боли.

4. ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ССУ И
ИНТЕРВЕНЦИЈУ У ОКВИРУ РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
Питање ране детекције, односно дијагнозе ССУ, веома је важно, јер
раније препознавање специфичних тешкоћа неког детета, обезбедиће и рано
започињање терапијских третмана, као и адекватну подршку у оквиру школе.
У свим западним земљама, учитељи и наставници практично први препознају
и упућују на дијагнозу ученика који има типичне симптоме. У развијеним земљама та процена се даље врши у интердисплинарним тимовима у оквиру
школског система, али код нас ова врста ране процене тестовно ни практично
још није заживела. Развојне сметње у нашој земљи остале су везане за медицински модел, односно дијагностикују се и третирају у специјализованим неуропсихијатријским установама (Обрадовић, 2010). Чињеница је да између
установа менталног здравља и школа нема директне сарадње у смислу формирања ИОП-а, као и измена курикулума према потребама деце са ССУ. Управо
из ових разлога медицински модел у Америци и развијеним европским земљама одавно је промењен као неекономичан. Многи проблеми везани за развојне
сметње могу се правовремено и ефикасно решавати у њиховом природном
окружењу, пре свега у оквиру школе (Krstić, 2002). Инклузивно образовање
управо је корак у том правцу.
За препознавање ССУ веома су нам драгоцени и подаци анамнестичког
типа. Опсервирани облици понашања, који се опажају у свакодневном животу
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и активностима детета, од непроцењивог су значаја за откривање ових тешкоћа
и правовремено отпочињање третмана. Комбиновањем ове две групе података
добијамо одређене индикаторе тешкоће. Иако је у питању хетерогена група
сметњи, ипак постоје неки облици понашања који проистичу или се везују за
развојни поремећај, и које по правилу, откривамо путем анамнезе, јер су видљиви и члановима породице и ужем окружењу детета (предшколска или
школска установа). Ови индикативни облици понашања развијају се током детињства и видљиви су током наредних година, а некад и током читавог живота
(Обрадовић и сар., 2011). Управо стога је од непроцењивог значаја способност
васпитача и учитеља за рану идентификацију проблема.
4. 1. Oбразовање наставника за инклузивно образовањe
Балканске земље су развиле различите концепте за припрему наставника
за инклузивно образовање. Премда је инклузивно образовање ученика са посебним потребама обезбеђено законском регулативом, практично највећи број
балканских земаља није довољно припремљено за ту промену. Неадекватан
тренинг наставника да идентификују и третирају децу са посебним потребама
јесте један од озбиљних проблема.
Чињеница је да су у Србији, на нивоу универзитетског образовања, будући учитељи и васпитачи обухваћени садржајима на нивоу базичних, теоретских знања за рад са децом са посебним потребама. У земљама Европске уније,
универзитетско образовање припрема учитеље и на нивоу базичних знања и на
нивоу специфичних, апликативних курсевима, са неупоредиво већим фондом
часова (однос бар 1:20).
Резултати ранијих истраживања (Обрадовић, Златић, Вучетић, 2011,
2012) иницирали су ауторе да направе компаративни преглед курикулума балканских и појединих европских земаља на универзитетском образовању учитеља у специјалном образовању које им омогућава адекватну професионалну
припремљеност за инклузивни рад са децом са посебним потребама (Обрадовић и сар., 2011).
За потребе овог рада селектовали смо два универзитета који се баве образовањем учитеља, једног из земље чланице Европске уније – одељење примарног образовања учитеља Атинског универзитета у Грчкој, и другог из Србије –
Учитељски факултет у Ужицу, на Универзитету у Крагујевцу (табела 1).
Tабела 1. Преглед специјалног образовања у универзитетском образовању
учитеља, Грчка и Србија
Грчка
Универзитет
у Атини,

Базични, обавезни курсеви
1. Специјално образовање 1
2. Проблеми у учењу и
образовна политика

Изборни курсеви
1. Специјално образовање 2
2. Образовање за говор и језик,
програми усмерени за децу
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Одељење
основног
образовања –
образовање
учитеља

Србија
Универзитет
у Крагујевцу,
Учитељски
факултет у
Ужицу

Базични, обавезни курсеви
3. Продукција и употреба
наставних материјала 1
4. Учење са тешкоћама
5. Поремећаји говора у језичком
развоју деце
6. Европске интеграције:
Изазови образовања
7. Психосоцијални проблеми у
школи
8. Психо-педагошко саветовање
и управљање каријером
1. Методика специјалног рада са
ученицима благо ометеним у
развоју

Изборни курсеви
са сензорним проблемима;
3. Употреба дрога у детињству
и адолесценцији
4. Продукција и употреба
наставних материјала 2
(са нагласком на настави са
децом са посебним
потребама)
5. Анализа активности
образовних пројеката са
децом са тешкоћама
6. Дијагноза, процена и
третман дислексије
/

Из компаративног приказа се види да на Учитељском факултету у Ужицу постоји само један основни, обавезни курс који се односи на специјално
образовање учитеља на четворогодишњим студијама; иако су поједини садржаји из области специјалног образовања интегрисани у релевантне психолошке и педагошке предмете, што је случај и са грчким универзитетом. Слично
стање је и на другим учитељски факултетима у Србији, само предмети носе некада другачије називе, нпр., Специјална педагогија на Учитељском факултету
у Врању.
С друге стране, на Атинском универзитету, у примарном образовању
учитеља постоје многи обавезни и изборни курсеви који се односе на садржаје
рада са ученицима са посебним потребама. Иако је накнадна квалитативна анализа садржаја показала да постоје извесне сличности на овим универзитетским
курикулумима (на базичним студијама се углавном усвајају теоријска знања,
која могу бити корисна за детекцију и идентификацију специјалних образовних потреба ученика у редовним разредима, али им делимично недостаје учење практичних вештина за ефикасан рад са том популацијом), очигледно је да
будући учитељи на основним студијама у Србији добијају минимум знања, који
се тиче углавном појмовне диференцијације и генералне представе о клиничкој
слици најчешћих поремећаја. Очита је недовољна обука и припрема будућих
учитеља и васпитача за инклузивни рад. Недостају и теоријска и апликативна
знања која би омогућила финију дискриминацију, детекцију и рад са децом која
имају специфичне проблеме, укључујући и ССУ. То је резултат претходног концепта образовног система који касни за реалним потребама и законским регулативама који се односе на инклузивни рад са децом са посебним потребама.
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Схватање значаја о неопходности нових садржаја и апликативних знања
у области специјалног образовања у образовању учитеља очитава се кроз увођење нових предмета, који се припремају за следећи акредитациони циклус,
иако и даље постоји потреба за још већим продубљивањем знања из ове области. Конкретно, на Учитељском факултету у Ужицу уводе се следећи предмети
на базичним студијама учитеља и васпитача: Основи инклузивног образовања
и Методика рада са децом са посебним потребама, а на мастер студијама Савремени токови инклузивног образовања, Тимски рад у инклузивном образовању, Индивидуализација у инклузивном образовању и, специфично за студијски програм Васпитач – Активности деце са посебним потребама.

5. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА
Циљ истраживања. – Као што је наведено, рано препознавање ССУ је
посебно значајно за даљи ток развоја детета. Стога је циљ ове студије компаративна анализа знања о раној идентификацији, односно препознавања специфичних сметњи у учењу између активних учитеља, васпитача и студената учитељског факултета у нашој земљи.
Задаци истраживања. – Имајући у виду специфичности когнитивне обраде код деце са сметњама у учењу, које се испољавају пре свега кроз дефиците/атипично процесуирање у различитим доменима (језичке обраде, визуопросторне
оријентације и интеграције, радне меморије, моторике), задаци истраживања су:
(1) Испитати активне учитеље и васпитаче и студенте Учитељског факултета тестом за рану детекцију ССУ и утврдити који су од клинички најчешћих симптома ССУ најлакше препознатљиви наведеним категоријама, и које
су разлике између њих у препознавању симптома ССУ.
(2) Утврдити који су најфреквентнији симптоми ССУ на школском и
предшколском узрасту у нашој средини по процени учитеља, васпитача и студената Учитељског факултета.
(3) Утврдити колико су учитељи, васпитачи и будући учитељи професионално оспособљени да уоче специфичност обраде података у различитим доменима развоја код деце са ССУ у односу на вршњаке типичног развоја;
(4) Проверити спремност учитеља, васпитача и студената (будућих учитеља и васпитача) за рад са децом са ССУ у оквиру редовног разреда.
Хипотезе. – У истраживању се пошло се од опште хипотезе да активни
учитељи и васпитачи и поред тога што их реформа школства обавезује да примене инклузију, нису довољно информисани о индикаторима у ССУ на школском узрасту нити су едуковани за посебан педагошки рад са овим ученицима.
У складу с тим, претпостављамо да учитељи, студенти – будући учитељи и
васпитачи – нису у довољној мери професионално оспособљени да уоче специфичност обраде података у различитим доменима развоја (језичке обраде, рад333
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не меморије, визуопросторне оријентације и моторике) код деце са ССУ у односу на вршњаке типичног развоја. Такође, претпостављамо мању информисаност и припремљеност за препознавање индикатора ССУ на школском и предшколском узрасту, а минимално знање о третману деце са ССУ.
Узорак. – Укупан узорак је чинило 352 испитаника. Од тог броја 90 су
васпитачи из два града: Ужице (3 предшколска објекта, укупно 33 васпитача) и
Горњи Милановац (5 предшколских објеката, укупно 57 васпитача). Од преостала 262 испитаника, 1/3 чине активни учитељи на територији Ужица, док 2/3
чине студенти прве и четврте године студија на Учитељском факултету у Ужицу (табела 2). Структура оба узорка по полу је доминантно феминина. Највећи
број васпитача има завршену високу струковну школу за васпитаче, док највећи број учитеља има завршен факултет.
Табела 2. Структура узорка по полу и степену образовања
Демографске варијабле
Пол

Степен образовања

Мушки Женски
Учитељи
Васпитачи
Студенти
∑ f
%

23
2
11
36
10

75
88
149
312
90

Средња Виша/висока
Факултет Друго
струковна струковна
0
2
/
2
1

15
67
/
82
44

73
17
/
90
49

7
4
/
11
6

98
90
164
352
100

Дизајн истраживања и инструменти. – Истраживање је замишљено и
реализовано као пилот истраживање теста за рану детекцију ССУ. За потребе
овог истраживања сачињен је screening тест, према моделу и узору на screening
тестове у другим земљама (Simner 1997; Berninger 2001; Good & Kaminski 2002;
Invernizzi i sar. 2002, према: Обрадовић, 2010).
Тест је дизајниран у облику упитника и састоји се из два дела. Први део
упитника односи се на знања и професионално искуство самих процењивача, односно активних учитеља, а везано за ССУ (6 питања). Други део састоји се од 20
питања, а свако питање представља дескрипцију неког од клиничких индикатора
ССУ (мање или више заступљеног и препознатог). Попуњавање упитника није
било временски ограничено. Испитивање је извршено током марта 2012. године
у основним школама у Ужицу које су показале спремност за сарадњу.
Обрада података. – Основни поступци обраде података подразумевали
су највећим делом дескриптивну статистику (анализа фреквенција). Примењен
је статистички пакет SPSS 17. У обраду нису ушли они упитници који су били
непотпуни (укупно 6 таквих упитника).
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Из добијених резултата види се да је информисаност великог броја васпитача и учитеља (80,6%), током њихове професионалне едукације, везана за
познавање појмова и дефиницију термина ССУ (односно дислексије, дисграфије и дискалкулије). За разлику од учитеља који раде у школама, студенти који се тек образују за то звање, у нешто слабијој мери су обавештени о ССУ од
активних учитеља (та разлика износи 10%). Међутим, само 57% студената саопштава да током студија уче о ССУ, што је за 24% мање од онога што саопштавају активни учитељи и васпитачи (графикон 1).
Графикон 1. Самопроцене знања о ССУ стечених иницијалним образовањем

Што се тиче ране детекције и идентификације развојних проблема, као и
превенције и ране интервенције, 33% васпитача сматра да су довољно едуковани како да препознају ССУ, а свега 13% њих сматра да су нешто сазнали током
студија о превенцији и раној интервенцији ССУ. Учитељи нешто боље процењују себе на овој димензији – 47% њих сматра да су едуковани како да препознају ССУ, док 1/4 учитеља оцењује да су током студија учили о превенцији и
раној интервенцији ССУ. Занимљив је налаз да студенти најлошије процењују
степен едукованости о томе како препознати ССУ – непуних 30% студената
сматра да је за то обучена, што је 17% мање од процене учитеља и 3% мање од
процене васпитача. Велики број студената (84%) сматра да нису стекли сазнања о превенцији и раној интервенцији ССУ током студија.
Знања о ССУ стечена радним искуством (графикон 2), васпитачи и учитељи приближно исто оцењују – скоро половина њих (47–51%) сматра да је у
свом радном искуству стекао нека знања о детекцији и идентификацији ССУ,
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док је нешто мањи број њих (26–38%) мишљења да су током радног стажа стекли знања о томе како се врши исправна превенција и интервенција у овим
случајевима, при чему учитељи знатно боље процењују себе на овом својству.
Студенти су, с друге стране, огромном већином оценили да немају искуства о
ССУ стечена радом, што је и очекиван резултат будући да нису још увек
„ушли“ у учионице, због тога њихових одговора нема на графикону. Што се
тиче програма стручног усавршавања, занимљив је налаз да скоро 48% учитеља тврди да је похађало специфичне едукативне програме о ССУ током рада,
наспрам само 13% васпитача. Важно је истаћи да стечена знања током радног
стажа нису продукт организованог континуираног образовног програма, што је
уобичајена пракса у европским земљама (Обрадовић и сар., 2011), већ су та
знања стицана на други начин. Ипак, скоро половина подузорка учитеља тврди
да је похађало специфичне едукационе програме током рада.
Графикон 2. Самопроцене знања о ССУ стечених радним искуством

Анализом опажања специфичних клиничких индикатора (најчешћих показатеља потенцијалних ССУ), постаје видљиво да природа развојних тешкоћа, које се називају ССУ, још није довољно блиска и позната како васпитачима, тако и активним/будућим учитељима. Као што се види на графикону 3,
студенти, васпитачи и учитељи су на сличан начин проценили индикаторе језичких тешкоћа – свих 7 индикатора је већински процењено да заиста јесу показатељи ССУ. Овај налаз нам говори да су развојне тешкоће препознате највећим делом као језички проблем, иако је њихова природа знатно шира, односно подразумева измењено комплетно когнитивно функционисање.
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Графикон 3. Показатељи језичких тешкоћа
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2 – Успорени развој речника
3 – Тешкоће у изговору речи
4 – Тешкоће у разликовању слова
5 – Тешкоће у препознавању првог слова
6 – Тешкоће формирања реченица
7 – Тешкоће учења слова у предшколском
узрасту

(в) Васпитачи
Много мањи проценат испитаника био у стању да препозна, односно повеже друге индикаторе са ССУ (а то су показатељи везани за моторику и радну
меморију). Посебно су ниски коефицијенти учесталости у препознавању инсуфицијентног моторног понашања (неспретност, односно неразвијеност моторне координације и ритма), које веома мали број и васпитача и учитеља и студената повезује са потенцијалним ССУ (графикон 4). Нешто је већи проценат
оних који знају да је лоша спацијална оријентација често везана за ССУ и у
овој процени постоји слагање на сва три подузорка. Да закаснела латерализација или амбидекстралност често може да буде показатељ ССУ, препознају у
нешто већој мери васпитачи у односу на друга два подузорка испитаника.
Графикон. 4. Показатељи тешкоћа координације
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Тешкоће у учењу имена и редоследа месеца и годишњих доба се, такође,
слабије препознаје као потенцијални показатељ ССУ, док тешкоће у разумевању инструкција и проблеме у досећању студенти, васпитачи и учитељи чешће
перципирају као могуће показатеље ССУ (графикон 5).
Графикон 5. Показатељи инсуфицијентне меморије
100

70

90

60

80

50

70

40
30

DA

60

DA

NE

50

NE

NE ZNAM

40

NE ZNAM

30

20

20

10

10

0

0

1

2

3

4

5

1

(а) Учитељи

2

3

4

5

(б) Студенти

80
70
60
50

DA

40

NE
NE ZNAM

30
20
10

1 – Тешкоће у разумевању инструкција
2 – Тешкоће досећања
3 – Тешкоће учења/памћења стихова
4 – Тешкоће учења год. доба
5 – Тешкоће учења редоследа месеци у
години

0
1

2

3

4

5

(в) Васпитачи

ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА И ИМПЛИКАЦИЈЕ
На основу резултата истраживања може се закључити да је информисаност великог броја васпитача, активних учитеља и будућих учитеља везана само за познавање појмова и дефиницију термина ССУ. Учитељи и васпитачи су
већински уједначени у процени да су током свог иницијалног образовања били
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упознати са основним карактеристикама ССУ (80% испитаних учитеља и васпитача сматра тако), док само половина студената учитељског факултета сматра да током своје обуке стичу оваква знања. Ово је заиста занимљив податак,
с обзиром на то да разлика није мала (24%) између актуелних студената и активних учитеља/васпитача. Могуће интерпретације овог налаза могу да иду у
више праваца; једна опција је да су активни учитељи/васпитачи желели да се
покажу у бољем светлу и да су због тога давали социјално пожељније одговоре, а друга је да су током рада стекли извесна знања о ССУ, па су их приписали иницијалном образовању уместо искуству. Свакако треба прокоментарисати налаз да студенти најлошије процењују степен едукованости о томе како
препознати ССУ, као и како приступити у раду са децом која имају ове тешкоће. Требало би да буде алармантан податак да 84% њих сматра да током студија нису стекли никаква сазнања о превенцији и раној интервенцији ССУ.
Што се тиче ране детекције и идентификације развојних проблема, све
три групе испитаника већински процењују да нису у довољној мери оспособљени за ову врсту процене. Разлике се уочавају у броју позитивних одговора,
па тако скоро половина учитеља сматра да су довољно едуковани како да препознају ССУ, док само 1/3 васпитача и студената учитељског факултета мисли
тако. На који начин васпитачи и учитељи опажају ССУ најбоље се види из начина на који су процењивали најчешће показатеље потенцијалних ССУ. Анализа показује да им је природа развојних тешкоћа које се називају ССУ још
увек недовољно блиска и позната. Ове развојне тешкоће препознате су скоро
искључиво као језички проблем, иако је њихова природа знатно шира. Тако су
већина показатеља који упућују на моторику и радну меморију остали ван „радара“ учитеља и васпитача.
Када је у питању процена нивоа знања о превенцији и раној интервенцији током иницијалног образовања, бројке су још ниже. Свега 1/4 учитеља сматра да су током студија учили о превенцији и раној интервенцији ССУ, док само 16% студената, односно 13% васпитача сматра да су нешто сазнали током
студија о превенцији и раној интервенцији ССУ. Васпитачи и учитељи на сличан начин оцењују знања о ССУ стечена радним искуством, при чему у већој
мери сматрају да су стекли знања о детекцији и идентификацији него о томе
како се врши исправна превенција и интервенција ССУ.
Ови подаци су барем двоструко значајни. Најпре јер пружају увид у то
да васпитачи и учитељи у нашој земљи нису у довољној мери обучени за рад
са децом са ССУ, а посредно говоре о потреби и неопходности да се питању
оспособљавања просветних радника за проблематику ССУ приступи систематски и озбиљно. Практичне препоруке тичу се области подучавања и то на два
нивоа: иницијалног образовања будућих и стручног усавршавања активних
васпитача/учитеља. На нивоу универзитетског образовања васпитача и учитеља у нашој земљи неопходно је увођење нових садржаја и апликативних знања
у области специјалног образовања увођењем нових предмета и продубљивањем постојећих. Када је у питању стручно усавршавање, приоритет би требало
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да буду програми из области превенције и ране интервенције, односно обука
васпитача и учитеља у начинима рада са различитим категоријама ССУ, а затим област ране идентификације ових развојних одступања. Такође, треба узети у обзир налаз да је скоро 40% учитеља похађало специфичне едукативне
програме о ССУ током рада, наспрам само 13% васпитача, и да учитељи генерално себе боље процењују на свим димензијама, па би се следећа практична
импликација тицала активности у правцу подизања процента васпитачких компетенција у погледу ССУ.
Осетљивост васпитача и учитеља за препознавање и рану детекцију
ССУ и за рад са децом са ССУ зависиће како од садржаја курикулума, знања и
компетенција предавача, тако и од њихове личне спремности за преузимање
компетенција за рад са новим приступима у третману деце са ССУ, на чему је
неопходно порадити. Нарочиту пажњу треба усмерити на освешћивање комплексности ових тешкоћа и на то да се не посматрају искључиво као недостатак у језичком функционисању.
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PRE-SCHOOL TEACHERS`, SCHOOL TEACHERS` AND STUDENT FUTURETEACHERS` QUALIFICATIONS FOR WORK WITH CHILDREN WITH
SPECIFIC LEARNING DISABILITIES
Summary
Specific learning disabilities (SLD – dyslexia, dyscalculia, dysgraphia) have been
attracting the attention of experts for the last 20 years. Recognizing SLD in pre-school
period and at the beginning of schooling is very important because timely diagnosis provides an opportunity for intervention programs and the development of alternative and
compensatory learning strategies at the beginning of school which will give maximum
effect. The work is aimed to investigate the extent to which the school teachers, preschool teachers and students of the Faculty of Teacher-training are qualified to early
identify the specific learning problems. For the purpose of this research a screening test
has been structured, based on the model and the model tests in other countries. The sample consisted of 352 respondents. Of this number, 90 were pre-school teachers, 98 school
teachers and 164 students of the Teacher-training Faculty. The results show that the awareness of pre-school teachers, school teachers and future teachers generally refers to the
knowledge of the basic concepts and definitions related to SLD. School teachers and preschool teachers are largely uniform in assessing that during their initial education they
were introduced to the basic characteristics of SLD (80% of school teachers and preschool teachers think that), while only half of the students of Teacher-training Faculty
think that during their training they acquire these skills. When it comes to the early detection and identification of development problems, all three groups of respondents estimate that they are not sufficiently trained for this type of assessment. The analysis shows
that the nature of developmental disabilities called SLD is still not close and familiar to
all respondents included in the survey, regardless of the sub-sample they belong to,
which implies the need for additional training of the teaching staff (both active and future) in this area.
Keywords: specific learning disabilities, school and pre-school children, preschool teachers, school teachers, future teachers.
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ПСИХОЛОШКО ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА ЗА
РАД СА УЧЕНИЦИМА БЛАГО ОМЕТЕНИМ У
РАЗВОЈУ
Апстракт: Резултати истраживања наше педагошке праксе (Миљковић,
1982, Бала, 1991, Хрњица и Пецељ, 1988 и други) указују на проблем укупног наставног рада и неадекватне комуникације наставника са децом, ученицима благо
ометеним у развоју. Њихови резултати указују да ометена деца, ученици у редовним одељењима основних школа, постижу веома слаб успех у школи, да су изложена подсмеху од стране вршњака да учитељи немају компетенције, ни разумевања ни довољно стрпљења за њихове проблеме, што има за последицу њихово повлачење, губљење интересовања за заједничке активности, депресивне и агресивне
реакције и до застоја у укупном развоју личности ометеног детета. Као нужност
намеће се потреба едукације будућих савремених учитеља о свим категоријама
ометене деце у развоју која се налазе у редовним одељењима наше основне школе.
Кључне речи: социјализација и укупни развој личности, психолошка основа
комуникације, благо ометено дете – ученик у развоју, личност – ученик, страх од
неуспеха, принципи комуникације, компетенције наставника разредне наставе.

У савременој науци и педагошкој пракси, код нас и у свету, којe се бавe
децом ометеном у психофизичком развоју, са медицинског, психолошког, педагошког или социјалног становишта – постоје још увек одређени терминолошки проблеми који даље производе нејасноће у погледу идентификовања појединих категорија ометености, као и проблеме у погледу школовања и концепцијског приступа који се примењује у задовољавању посебних потреба деце,
ученика благо ометених у развоју. Дакле, први проблем је благовремено и компетентно идентификовање и дијагностификовање категорије и нивоа детета
благо ометеног у развоју.
На енглеском говорном подручју користе се следећи термини: „изузетно
дете“ (exceptional child) и „хендикепирано дете“ (handicapped child). Интересантно је да се првим од наведених израза означава и обдарено дете. Француски термин „неадаптирано хендикепирано дете“ (enfant handicape inadapte)
означава дете коме је због интелектуалног или физичког дефицита или због
емоционалних сметњи потребна специјално организована настава. У Немачкој
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се користе термини „ометено дете“ и „оштећено дете“ (behinderte Kind и
geschadigte Kind).
Код нас у нешто ранијој медицинској пракси за ометеност у развоју, како би се одредила материјална и друга права ових особа и њихових породица,
постојала је пракса да се означе речју „инвалид“. Међутим реч „инвалид“ има
изразито неповољно значење. Потиче од латинске речи „invaliditas“, која је изведена од основе „invalidus“ – што значи неспособан. Овом речју се означава
стање организма настало услед болести, повреде или урођене мане која има за
последицу трајно, делимично или потпуно смањење способности за нормалан
живот и рад.
У нашој новијој медицинској, педагошкој и психолошкој пракси и законодавству, да би се избегла негативна конотација речи „инвалид“, уводи се
термин деца и лица ометена у развоју. Овим термином означава се лице које
због оштећења неких органа или функција има посебне рехабилитационе или
образовно-васпитне потребе како би се ометеност у развоју ублажили или пак
у потпуности отклонила. Међутим, за свако појединачно дете, по нашем мишљењу, најадекватније је следеће решење које предлаже наш психолог С. Хрњица (1997). Он предлаже да се свако појединачно дете са сметњама у развоју
опише терминима индикације и терминима алокације. Термини из прве групе
указују на основно оштећење (узрок, ток развоја, тј. да ли је оштећење стабилизовано или је у току процес продубљивања оштећења, врста и степен оштећења, време настанка и сл.). Термини из друге групе указују на степен очуваности здравих потенцијала (телесних и менталних), са посебним истицањем
оних који су добро развијени (или их је могуће развити) и на којима је могуће
градити осећање сигурности и самопоштовања. Овај опис, по нашем мишљењу, требало би да садржи и анализу породичне ситуације и социјалне последице развојних сметњи.
Као што се може уочити, термини, а тиме и класификација ометених лица, варира од земље до земље у Европи и код нас. Због тога је УНЕСКО и истраживачки тим OECD-CERI 1988. године предложио да се сва деца, лица са
развојним сметњама евидентирају и класификују према следећим класама
функционалних поремећаја:
(1) Оштећење сензорних функција (оштећење вида, слуха, сензорни поремећаји тактилне осетљивости, бола, додира, кретања и равнотеже);
(2) Поремећаји когнитивних, интелектуалних, перцептивних и функција пажње, окуломоторни перцептивни поремећаји и сл.);
(3) Поремећаји контроле мишића (посебно они који ометају или онемогућују кретање детета, непосредну комуникацији и интеракцију детета са средином, као што су: церебрална парализа, ортопедски поремећаји, поремећаји у
говорној артикулацији, ампутације, дисторфички синдроми, стање мишићне
слабости и сл.);
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(4) Оштећење физичког здравља детета (метаболички и физиолошки
поремећаји, као што су хипотироидизам, галактосемија, фенилкето нурија, астма, јувенилни дијабетес, урођене болести срца, зависност од апарата за одржавање живота и сл.);
(5) Емоционални дечји поремећаји (ситуациони поремећаји, дечје неурозе, дечје психозе, емоционалне промене изазване оштећењем нервног система и сл.); и
(6) Спољашњи фактори у односу на дете који ометају њихову способност да адекватно функционишу (дисфункционалне или хаотичне породице,
неодговарајуће и неодговорно понашање родитеља, злостављање деце од стране родитеља, тежи облици неуроза родитеља, психотични родитељи и сл.).
Треба истаћи да је наведена класификација развојних сметњи урађена само према једном доминантном виду ометености које дете има. Око 60% све деце
са развојним сметњама, поред једне доминантне, има још неку додатну сметњу.
Овом класификацијом није обухваћен узраст адолесценције, првенствено деликвентно понашање адолесцената. Разни облици деликвентног понашања су ометајући фактор развоја који се најчешће јавља у адолесцентном добу.
Међутим, већина институција које се баве ометеном децом и омладином немају у својим програмима развијене моделе рада и са деликвентном популацијом.
Том популацијом у развојном периоду баве се, углавном, институције социјалне заштите. Дакле, психологија деликвенције се и концепцијски и по конкретном приступу разликује од теоријских и практичних модела рада развијених за
ометену децу и налази се на граници психопатологије детињства и младости,
развојне психологије адолесцентног доба и криминологије.
Поред терминолошких проблема и проблема класификовања, проблеми
деце ометене у развоју, настају и у процесу истраживања, у евиденцији учесталости јављања. Учесталост деце са развојним сметњама није могуће тачно проценити. Док је за теже случајеве свих категорија ометених у развоју могуће одредити учесталост јављања, код лакших и прелазних стања то је знатно теже.
Нека стања су реверзибилна, тј. отклонива (већина говорних поремећаја и већина симптома тзв. минималне церебралне дисфункције); лаки облици менталног заостајања се, најчешће, откривају тек приликом поласка у школу, а
лакши поремећаји вида и слуха тек током школовања. Такође, у нашој педагошкој пракси показало се да дијагностички инструменти нису довољно поуздани и недовољни су, посебно у процени тзв. „граничних“ стања деце школске популације.
Већина истраживача у овој области код нас и у свету слажу се да је број
деце млађег школског узраста, тј. ученика којима је потребна трајнија помоћ
због неког тежег, иреверзибилног оштећења између, 7% и 10% укупне ученичке популације. Међутим, процена учесталости тзв. „прелазних стања“, тј. броја
ученика са блажим и отклоњивим сметњама у развоју социјалног или органског порекла изузетно варира и, како наводе наши истраживачи, креће се у ра345
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спону од 14% до 40% укупног броја ученичке популације. Тако Станчић (1982)
наводи да је најчешћа процена по којој 10% школске популације чине ученици
са тешкоћама у развоју којима је потребна помоћ да би остварили успех у
складу са својим могућностима. С. Хрњица (1997) наводи да је у истраживањима (Hagerтy, 1981) утврдио да је број ученика у школама Енглеске и Велса којима је потребна посебна помоћ за подстицање развоја између 10% и 20%.
За овај рад сматрамо значајним следеће резултате истраживања наше актуелне педагошке праксе које наводимо. У истраживању (дипломски рад Д.
Ђоковић, Учитељски факултет Ужице, 2004. г.), на основу евиденције психопедагошких служби у шест градских ужичких основних школа, утврђено је да
су претпостављени примарни разлози неуспеха ученика у школи приписани
следећим факторима:
(1) Неуспех у учењу због недовољно развијених менталних способности
(тзв. „гранични случајеви“, IQ = 72, разврстани као лако ментално
заостали а похађају редовну школу) – 2%;
(2) Неуспех у учењу због емоционалне и социјалне неприлагођености – 25%;
(3) Социјална неприлагођеност као основни проблем – 7%;
(4) Емоционалне сметње као основни проблем – 8%;
(5) Специфичне сензорне и телесне сметње као узрок неуспеха у школи
(разни облици инвалидитета, слабовидост, оштећење слуха, хронична обољења и сл.) – 1%;
(6) Тешкоће у развоју говора (сви облици логопатија) – 3%,
што је укупно 46%.
Оно што је карактеристично у овом истраживању јесте податак да су
најучесталији проблеми емоционалне и социјалне природе, комбиновано чак
њих 25%. Овај налаз има и значајне практичне последице, пошто је јасно да
отклањање емоционалних сметњи, а посебно поремећаја у понашању у раном
школском узрасту захтева посебну припрему и примену посебних техника рада наставника и стручних сарадника школе. Треба имати на уму да ове ученике, у случају неуспеха учитеља и стручних служби у школи и ван ње да им се
пружи одговарајућа помоћ у отклањању сметњи и подстицању развоја, није
могуће упутити у специјалне школе (осим разврстаних лако ментално заосталих ученика) пошто за наведене категорије развојних сметњи и нема специјалних школа за степен оштећења сензорних и моторних функција.
Посебно интересантни налази за овај рад нађени су у једној ужичкој
основној школи. Анализиране су следеће социјално-емоционалне тешкоће развоја деце-ученика у прва четири разреда Основне школе „Андрија Ћуровић“,
јер је највећи број био регистрован у тој школи (60 или 40% те деце). Узорак је
обухватио 150 ученика. Од тога су:
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(1) деца са емоционалним тешкоћама (осећала су се несигурна и несрећна због слабог успеха у школи) јер су благо ометена у интелектуалном развоју. То су гранични случајеви – према резултатима тестирања приликом уписа у први разред њих је било 12, што је 20% од
укупног броја ометених;
(2) од 60 ученика са социјално-емоционалним тешкоћама, њих 36 или
60% било је са израженом доминантном емоцијом страха, честом узнемиреношћу и повлачењем у себе, депресивношћу, са поремећеним
навикама, енурезом, грицкањем ноктију и сличним реакцијама, емоционалним тешкоћама изазваним тешком породичном ситуацијом –
алкохолизам, наркоманија, тешко економско стање породице, избеглиштво и сличне ситуације у породици;
(3) шест ученика или 10% је са социјалним неприлагођеним облицима
понашања (импулсивно понашање, насилничко понашање, крађе и
слично); и
(4) шест ученика или 10% са неуролошки заснованим облицима поремећеног понашања (са хиперактивношћу, дистрактибилношћу пажње,
разни присилни нефункционални покрети и лакши облици ометености у говору, муцање, тепање и слично).
Карактеристичне за ово истраживање јесу дакле доминантне комбиноване социо-емоцијаналне тешкоће ометене деце-ученика у овој школи. Емоционална преосетљивост, раздражљивост и повремене тешкоће у прилагођавању
су неизбежан пратилац развоја сваког људског бића. Дечје неприлагођено понашање је и побуна против понашања одраслих и њихових ригидних захтева.
Кроз васпитни процес и у породици и у школи дете постепено усаглашава своје потребе и жеље са захтевима средине и код већине деце се успоставља унутрашња равнотежа у оквиру које су унутрашње тенденције колико толико усаглашене са спољашњим притисцима.
Такође, оно што је карактеристично у овом истраживању јесте да су ова
деца несигурна и несрећна у свом понашању и да су у лошим односима са
окружењем, како са вршњацима тако и одраслима. Примање емоција је исто
тако велики проблем као и давање емоција и у већини случајева они су неспособни да реагују на тако једноставне подстицаје као што су пажња и љубав.
Дакле, основни проблем ове ометене деце у развоју су тешкоће у развоју њиховог селф концепта, њихове личности. Заједничко школовање деце која показују ометеност у развоју, са неометеним вршњацима показало се нема увек позитивне последице. Свако дете неизбежно пореди себе, своју личност са другим дететом и резултати тог поређења углавном су неповољни по децу са развојним сметњама.
Међутим, према резултатима истраживања овог проблема код нас и у
свету, то зависи од тога да ли се доживљај властите личности везује за развојно заостајање, оштећење или за његове очуване способности. Посебно значајне
347

Радомировић, В.: Психолошко образовање наставника за рад са ученицима благо...
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 16 • БР. 15 • ДЕЦЕМБАР 2013 • 343–352

особине су независност и самосталност које треба код ове деце развијати, насупрот презаштићивању које ове особине смањује. Многе активности у школи
и породици ове деце није могуће предузети, а да се при томе не преузме ризик
од неуспеха и погрешних радњи. Кроз активност дете истражује свет око себе,
али и сазнаје границе својих могућности у односу на тај свет. Према томе,
спремност за активност је основни услов развоја, а тиме и услов задовољења
низа важних потреба детета. Разуме се да је подстицање независности личности
и спремности за акцију од посебне важности за децу са посебним потребама, пошто се ове тежње код неометене деце спонтано развијају и није их потребно посебно подстицати, док код деце са развојним сметњама постоји низ баријера
психолошке, органске и социјалне природе које треба савладати организованом
помоћи, третманом особа које се баве негом и образовно-васпитним радом детета, а оваква знања у образовању наших актуелних наставника недостају.
Већина психолога који се баве рехабилитацијом, ресоцијализацијом и
интеграцијом личности ометеног појединца, истиче да није могуће дати конкретне савете који би сваком детету-ученику ометеном у социо-емоционалном
развоју помогли да развије осећање самопоуздања и независности, а тиме и самопоштовања у целини, али најчешће нуде следеће принципе, учитељима, родитељима и другим сарадницима, у раду са овим ученицима. Ти принципи би
требало да буду полазна основа методике рада наших наставника са овом децом, ученицима. То су: (1) реално одредити могућности детета; (2) дозволити
детету да преузме ризик и толерантно реаговати на евентуални неуспех; (3)
свести на минимум интервенције одраслих или вршњака; (4) правити уступке
само онда када је то неопходно; и (5) мирно поднети иступе гнева или друге
неодговарајуће облике понашања детета.
Сви истраживачи истичу да је дете, ученик, који је на било који начин
ометено у психофизичком развоју, у опасности да у већем или мањем степену
заостаје у образовању. Склоп фактора као што су: мотивација, способност, повољност социо-економске ситуације у породици и ставови средине (вршњака,
васпитача и осталих особа које, директно или индиректно, утичу на стварну
животну ситуацију детета) представљају најважније одреднице успеха или неуспеха ове категорије деце, и то не само током школовања, него још и више у
животу одрасле особе.
Дакле, у савременој школи и нашој актуелној педагошкој пракси са оваквом децом-ученицима постоји доминантна усмереност на то да мењамо само
оне који имају тешкоће. Међутим, по нашем мишљењу, то није довољно. Додатни интервентни програми, ментално хигијенски рад са ученицима и породицама, израда специјализованих учила и прилагођених уџбеника за рад са
ученицима који имају развојне сметње јесте нужан, али не и довољан услов да
се побољша њихова ситуација, успех у образовном процесу. Укључивање ових
ученика у редовну школу, што је карактеристично за нашу актуелну педагошку праксу, нужно мења школу у целини – делује на атмосферу у одељењу,
утиче на методичке приступе у извођењу наставних јединица, мења праксу у
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оцењивању и изазива многе друге промене. Досадашње искуство у раду са
ометеном децом код нас и у свету указује на нужну припрему такве деце пре
поласка у школу и нове компетенције за рад наставника у школи са оваквом
децом-ученицима.
Оно што је аксиом у образовању, знању нашег савременог наставника,
јесте да је школа изузетно значајна институција за социјализацију и укупан
развој сваког детета, поготову на млађим узрастима. У школи се стичу нове и
стабилизују већ стечене навике и тестирају својства зрелости формирана у породици и међу вршњацима. У школи деца врло брзо бивају суочена са чињеницом да осим њихових интереса постоје и интереси других (вршњака и одраслих) о којима морају водити рачуна. Школа може да значајно стабилизује и
даље развија осећање сигурности када је дете, ученик ометено у развоју успешно и прихваћено од стране наставника и вршњака. Када дете не буде успешно или не буде прихваћено, школа може постати велики извор непријатности
за њега. Како наводи С. Хрњица (1991), неприлагођеност детета, ученика ометеног у развоју у школи, испољава се на три суштински повезана, иако наоко
различита начина: (1) кроз емоционално неприлагођене реакције као што су
раздражљивост, плач и узнемиреност; (2) кроз разне облике агресивности и хиперактивног понашања; и (3) кроз повлачење, изолацију.
Према налазима већине наших аутора, као неизбежни пратиоци неприлагођеног понашања деце-ученика, са доминантним социоемоционалним
сметњама у школи јављају се: слабији успех у школи, смањена одговорност
према обавезама и на тим својствима засновани поремећени односи са вршњацима и наставницима.
Да би савремена школа омогућила успешно решавање ових проблема и
задовољење посебних потреба ове деце, неопходно је, по нашем мишљењу, извршити многе промене у актуелној педагошкој пракси са овом децом како би
се ублажили, превазишли њихови хендикепи и интегрисали у животне токове
нормалне популације деце и друштва. Пре свега, неопходна је стручна едукација наставног кадра о специфичним карактеристикама и законитостима развоја ове деце које смо све истакли у овом раду; едукација стручних сарадника
школе у раду на развијању адекватне комуникације наставник – ученик – вршњаци, индивидуализовани рад преко посебних садржаја са специфичном методиком рада наставника, са ометеним дететом у развоју у циљу постизања бољег успеха, прихваћености, сигурности и самопоуздања личности таквог појединца. Дакле, нужна је израда и прилагођавање терапијских третмана, прилагођавање наставних програма сваком ометеном детету, избор и адаптирање посебних наставних метода и средства рада и друге промене у раду свих појединаца са овом децом и организације рада школе у целини.
Није редак случај да наставници у својој педагошкој пракси заузимају
два екстремна васпитна става према свој ометеној деци у развоју не водећи
рачуна о њиховим индивидуалним специфичностима због чега не решавају
успешно ове проблеме. Jедни смањују захтеве, попуштају ометеној деци у
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раду или показују знаке наклоности и симпатије према њима, а други занемарују, одбацују, исмејавају и заједно са вршњацима не прихватају ометено дете-ученика у разреду.
Овакво стање наше актуелне педагошке праксе нужно је потребно мењати да би се одговорило савременим захтевима школе. По нашем мишљењу, први и најважнији циљ савремене школе било ког облика организације образовања за децу-ученике са посебним потребама јесте да она добију такво образовање и посебан третман који ће им омогућити оптимални развој личности и свести на минимум негативне последице њихове развојне сметње. Дакле, у образовању деце-ученика ометених у развоју у првом плану мора бити развој дечјих способности и личности. Развојне сметње и неадекватан став средине (породице, школе, вршњака и шире друштвене средине) доводе до секундарних
тешкоћа које не произилазе нужно из самог развојног хендикепа. Ове секундарне тешкоће, које су се и у нашем истраживању испољиле као најмногобројније, разни су облици социјалне и емоционалне неприлагођености, незрелости
и склоности социјалној изолацији или агресивности подстакнутој фрустрацијама због неуспеха и неповољног односа вршњака и наставника према њима, могуће је ублажити или избећи са добро планираним превентивним активностима у породици, предшколским установама, школи и другим институцијама
усмереним на максимално постигнуће у границама способности те деце. Иако
превентивне активности и интеграциони програми померају пажњу учитеља са
реализације наставног програма на развој дечјих способности и личности, то
никако не значи да се занемарују њихова образовна постигнућа.
У процесу образовања ометене деце-ученика поред одмерених наставних програма, нужно је прилагодити и начине реализације програма, то јест
његову методичку основу у раду са ометеном децом-ученицима. У савременој
школи, полазећи од резултата истраживања педагошке праксе код нас и у свету, по нашем мишљењу, то треба да буду најчешће следеће компетенције наставника и следећи методички поступци који су у функцији развоја способности и личности ометене деце-ученика у развоју: (1) поједноставити излагање,
давати упутства полагано и јасно, разложити сложене целине у краће јединице,
давати краће задатке; (2) планирати остварење наставних јединица тако да
садрже што разноврсније активности; (3) обратити више пажње на дете,
охрабривати га и када је успешно и када застане у раду (захтеве треба исказати са симпатијом, али без попуштања; дете треба да стекне осећање да учитељ брине о њему и да му је свако дете једнако важно); (4) детету које је
успорено треба дозволити да ради спорије од друге деце; (5) толерисати тешкоће у говору и кретању; и (6) кад год је могуће треба подстицати развој
интересовања све деце. Атмосфера при излагању новог градива, а посебно
при испитивању, треба да буде што је могуће више опуштена. Кад год је могуће, у савладавање новог градива и проверу знања треба унети елементе
игре и дати им предност над поучавањем.
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Међутим, поред потребних компетенција савременог наставника у раду
са оваквом децом, ученицима, укључивање ових ученика у редовне школе, односно увођење такозваног инклузивног образовања, нужно мења рад школе у
целини. Најважнији циљ интеграције деце са посебним потребама у редовна
одељења школе јесте да та деца добију такво образовање које ће им омогућити
оптимални развој и свести на минимум негативне последице њихове развојне
сметње. Да би се остварио овај циљ, неопходна је хармонизација рада породице, предшколских установа, установа социјалне и здравствене заштите, које су
биле укључене у рад са децом ометеном у развоју од рођења до поласка у школу. Школа, посебно наставник, треба да зна листу институција и већ припремљене начине сарадње са њима, укључујући и имена особа којима се школа
може обратити за одговарајућу интервенцију и помоћ када је то потребно. На
почетку рада наставника са овом децом потребна је сарадња школе са породицом како би се припремили родитељи за сарадњу и како би одбацили сваки
страх да ће им деца бити одбачена у редовној школи. С поласком у школу, у
непосредном раду са овим ученицима најзначајнију улогу има рад учитеља,
наставника. Децу ометену у развоју требало би школа да прихвати са пригодном добродошлицом како би им се ставило до знања да је то њихова школа као
и све остале деце. Недвосмислена, али не и нападна наклоност учитеља према
овој деци има позитивно дејство на стварање позитивних ставова осталих ученика у разреду према њима. Дакле, на питање како треба да се односи учитељ
према деци са посебним потребама нема савета који би имао општу вредност и
који би био применљив за свако дете и у свакој прилици. Бити добар учитељ у
тим ситуацијама значи, пре свега, развити сензибилност за дете као људско биће и његове потребе. Нема сумње да ће на том путу ка детету као људском бићу бити грешака. Ако буду ненамерне и ако пожеле да их не понове, то је показатељ доброг учитеља. Истраживања и у свету и код нас указују да се већина
деце плаше школе, али не учитеља већ неуспеха. Плаше се да не доживе неуспех пред другима и пред собом. Оно што је карактеристично за сву децу ометену у развоју јесте низање, акумулација, неуспеха, а њихово понашање је само реакција на те неуспехе. Поред наведеног, у компетенције наставника за
рад са децом, ученицима ометеним у развоју, по нашем мишљењу, неопходно
је усвојити нова психолошка и методичка знања о особеностима у развоју и
понашању деце са појединим врстама развојних сметњи, са посебним освртом
на активирање њихових очуваних потенцијала; како се користе адаптирана наставна средства и како се прилагођавају програми и мерила оцењивања деце,
ученика са посебним потребама.
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PSYCHOLOGICAL EDUCATION OF TEACHERS FOR WORK WITH
STUDENTS WITH MILDLY DISTURBED DEVELOPMENT
Summary
The research results of our pedagogical practices (Miljkovic, 1982, Bala, 1991,
Hrnjica and Pecelj 1988, and others) point to the problem of the overall teaching and inadequate communication between teachers and children, pupils with mildly disturbed development. Their results suggest that disabled children, pupils in regular classes in primary schools achieve very poor performance at school, that they are exposed to ridicule
of their peers, that the teachers do not have the competence, understanding or patience
for their problems, which results in children`s withdrawal, loss of interest in joint activities, depression and aggressive reactions and to the delay in the overall personality development. As a necessity, there is the need to educate our future teachers about all categories of the disabled children in regular classes of our primary schools and about their development.
Keywords: socialization and overall personality development, psychological basis of communication, mildly disturbed, developing child – pupil, person – pupil, fear of
failure, the principles of communication, competences of class teachers.
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INCLUSION IN TERTIARY EDUCATION *
Abstract: The study focuses on the analysis of research results of inclusion in
tertiary education with an emphasis on monitoring indicators of inclusive environment such as building an inclusive culture, creating an inclusive policy, and development of inclusive practice. Monitored constructs were creating an inclusive environment, inclusive values, school for all, promoting diversity, organization of learning, and mobilization of resources in the reflection of university pedagogues.
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INTRODUCTION
The history of human society is a reflection of existence of a wide variety of
human individualities. Individual personality characteristics and their affiliation to
various cultural and social entities are reflected also in the field of education; in different types of schools at all levels. The need to address diversity – diversity of the
population as the basis of policy-making, and the inclusion in the educational reality
follows the basic principles of education in the Slovak Republic, and the whole
Europe, too; affecting equity, the prohibition of all forms of discrimination, and segregation in particular, taking into account the educational needs of intact and exceptional individual.
Creating equal opportunities in access to education may substantially affect
the quality of social inclusion, and the quality of life of individuals in society. Inclusion as a phenomenon determines educational processes in a given environment, but
also influences the effects of education in terms of personality changes, and in terms
of social changes reflecting; on the one hand in the educational structure of the po*

The contribution is solution to research project KEGA 052 UKF-4/2011 Building an inclusive
environment in university terms.
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pulation, and the educational potential society, and on the other hand the economic
efficiency funds spent on education.
Efforts to respect individual needs arising from the diversity of the student
population (its anthropogenic, psychogenic, and socio-cultural context)carry the basis of affirmative action and these should be given an opportunity to be perceived as
a source of mutual enrichment.

1. THEORETICAL BACKGROUND
1.1. Inclusion
Inclusive education in recent years is a current topic; orientation of educational policies of many countries in the world in the context of globalization tendencies
became part of the legislative changes in our educational system, too. Governments
of countries which have ratified Convention on the Rights of Persons with Disabilities commit themselves to:
– the full development of human potential and sense of dignity, self-worth
and to the strengthening of respect for human rights, basic freedoms and
human diversity;
– to create conditions enabling individuals to develop their personality, talents and creativity, as well as mental and physical ability of individuals
with health disabilities in their full possibilities;
– to enable individuals with health disabilities to participate effectively in
community life.
After all, countries have to ensure that individualized support measures are
provided in environments that maximize academic and social development in accordance with the objective of full integration.
The countries recognize the right of persons with health disabilities to education and committed to realize this right without discrimination; on the basis of ensuring equal opportunities at all levels of the educational system and lifelong learning.
Means of meeting the commitments made at the adoption of proinclusive policy in the educational environment of schools.
Inclusion in education begins with understanding and comprehension of pupil
population diversity and in the school context teaching is based on the heterogeneity
and differences. (Duchovičová, 2012)
Inclusive culture in schools, according to M. Ainscow and M. Booth
(2002a) is characterized by indicators:
• The school accepts students from all of its area covered, which means that
education is available at their place of residence, and so social services
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•

•

•

•

are decentralized. All the local community is involved in the cooperation
with the school; teachers communicate respectfully with students and in
some respects as with partners. Parents are also involved in educational
process and they participate by promoting the interests of their children
and the children’s education progress.
The value of inclusion in school is supported through the sharing of inclusion by teachers, pupils, parents, and all staff and by minimizing the discrimination. The school has developed minimum preventive program,
which includes bullying prevention program. All students are motivated
to succeed and are valuing. Teachers seek to remove obstacles to learning
and in participation of pupils with individual problems.
The school is seen as an area of education for all, based on good professional relationships, career fair progress, a well-equipped classroom environment, accepting all students, places physically accessible to all persons. The school prepares study groups so these are involved and appreciated by all pupils.
Inclusive practice is developed in organization of learning, which means
that teaching is planned in way that it benefited for all students. The teacher uses methods and means to see whether all students understand the
curriculum. The involvement of all of pupils and development of understanding the differences is supported in lessons. There are used mainly
activating teaching methods.
Inclusive practice is developed by mobilization of resources. As a resource
for teaching and learning differences of pupils are used - pupil diversity, teachers’ expertise knowledge and resources of the whole community.

According to those authors (2002b), inclusion establishes inclusive structures
that these participate in the creation of an inclusive culture and participate in inclusive practice.
A. Sander (2004) emphasizes that inclusive teaching is not only focused on
the process of integration of exceptional pupils into mainstream schools or integration with other partial objective, but it focuses on the unit, and its characters are the
integrity and complexity.
Inclusion in school practice is characterized by the total participation of community in school happenings, educational system accessible to all students, common
and individual education at school, common reflection and planning of all involved,
promoting by special pedagogue, synthesis of special and general pedagogy, collegial solutions and strong support among teachers, control by team. (Seidler,
Žovinec, 2008).
Inclusive education requires a restructuring of culture, policy and practice of
school; so that these basic elements determine the quality of the school, eliminate
barriers and discrimination, and implement the process of gradually increasing complex and multicultural participation of exceptional students (students with disabiliti355
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es, respectively student with diverse needs; see Duchovičová et al., 2012) on teaching and school life. Participation in the educational process takes place only if the
conditions allow common education for exceptional and intact pupils, active involvement of all students in education, leading discussion and exchanging of knowledge, ideas and experiences of all educants without derogation.
Precisely indicators: building an inclusive culture, creating an inclusive policy and inclusive practices development are considered by T. Booth and M. Ainscow (2007) for the basic framework for the assessment of inclusion in the school
environment and also important components of systematic planning for school development. Based on need of assessment of inclusion at the university environment we
formulated categories of individual indicators and created a basis of identification
instrument.
Building an inclusive culture means paying attention to the creation of common inclusive values and relationships based on cooperation, which subsequently
will support the necessary steps to improve learning and involvement. It includes the
determination of values and inclusive community building. The field can include:
• Partnerships between professionals and students in the school environment, without any differences, conditions which do not create any restrictions and students can achieve the maximum.
• Students are encouraged to be proud of what they proved and also to the
fact that they can appreciate what others were able to do.
• Teachers are trying to overcome negative view of students who are zealous, active and achieve excellent results and also to overcome negative view of students for whom the lessons are problematic and they do not give
the expected performance.
• Teachers do not compare the evaluation results of one student to another`s results in the same area. The emphasis is on valuing differences and
not to conform to what is perceived as „normal“.
• Promoting cooperation between teachers and pupils (building school
community) is considered as important as the orientation on academic
performance of students.
• The diversity of pupils (socio-economic status, level of ability, special needs, learning style, language, culture, race, religion, gender, religion, etc.) is
seen as a rich resource to support student learning, rather than a problem.
• Efforts to limit inequality of opportunities given by the diversity of students
are strongly supported in school and all staff shares a desire to accept students regardless of their background, results, disorder, and disability.
• School fights attitude that inclusion has its limitations. All school employees are perceived as constant learner and as those from which it is necessary to learn.
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Pedagogues are able to reduce and break down obstacles in learning and to
involve student arising form diversity by appropriate teaching procedures.
School staff is trying not to label students according to their abilities and
aware of dividing students on intact and students with special needs, because it may reduce their value and lead to segregation.
Obstacles arising among students (differences resulting from the diversity
of culture, race, and others) and the environment where are systematically
(institutionally - planned) removed.
The school and teachers are trying to minimize all forms of institutional
discrimination (intolerance of differences).
School staff seeks to minimize the stereotype access to students based on
their gender, age, culture, skin color, social status of the family, disability,
sexual orientation, appearance, etc.

Creating an inclusive policy represents creating the conditions for education
for all by promoting diversity. It is mean of ensuring equity. Fulfillment of indicator
consists of ensuring such strategic planning that the idea of inclusion is not the missing part I any aspect. Inclusion of students and teachers seems involvement from
crossing the doorstep of the school and all the concepts and processes represent a
change strategy.
Implementation of indicator lies in achieving openness to all students and teachers with disabilities as well as for students and teachers without disabilities.
• The school takes care to ensure that all students were recruited regardless
of their disability, ethnicity (including Roma), or any other variety. Inclusion of all students is publicly presented as a policy of the school.
• Nomination of staff into functions and their career is fair and open to all
candidates within the school.
• All forms of support and assistance for students with diverse abilities and
needs are coordinated at school.
• Teachers are responsible for the elimination of racism, sexism, and homophobia and know how to proceed against bullying.
• The concept of special needs is realized in inclusive way – focuses on improving learning and minimize exclusion.
• Differentiated approach to students is natural, is not based on formal procedures. The support for teaching diverse groups and individuals in the
school is based on competent pedagogical diagnostics by teachers.
• All teachers have the opportunity to receive information and have adequate awareness (including legal) how can restrict disinterest, discipline
problems, etc.
• The school deals with feelings of a lack of appreciation and undervaluation resulting in ethnic minority groups and certain social classes in rela-
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tion to disciplinary problems. School addresses and adequately limits
conflicts between groups differing in terms of ethnicity and social class.
Developing inclusive practice involves organization of learning and mobilization of resources generating practical procedures taking into account an inclusive
culture and school policy. Indicator from our point of view:
• The teaching is based on the principles of mediation, which aim is to support learning, not compliance of syllabus.
• Learning processes are coordinated to reflect the background, socio-cultural experience, abilities, and educational needs of all students.
• Teachers use appropriate methods and techniques, decreasing the need for
individualized support of students.
• Teachers know and see to emotional and intellectual aspects of learning.
Teachers know the psycho-didactic patterns of learning.
• Teachers develop communication competence of students and teach them
to present their work in oral, written form, through ICT individually or in
groups and teach them to share their knowledge and skills with each other.
• Evaluation of students is complex.
• Teachers guide students by adequate methods to think and share opinions
differing from their own.
• Students are encouraged to share their skills, traditions and experiences.
• Teachers know all the resources how to support student`s learning and
create their own resources for intact students as well as for students with
various disabilities.
• Teachers prepare projects to get resources to support the inclusive education.
1.2. Inclusive education and readiness of university teachers
Applying the principles of inclusion is not a simple process, because it is not
based only on realization participation procedures and respect for student diversity.
Above all, this requires change in thinking based on the values and proinclusive teacher`s attitudes. The personal framework is followed by pedagogical, didactic and
special pedagogical competence, knowledge, skills and competence of university teachers which are necessary for the implementation of the optimized educational process. Not every university pedagogue has relevant teaching ability, including a special pedagogical one.
V. Kurincová and P. Seidler (2008: 209) empirically observe that all university teachers who come into contact with students with disabilities should receive
special pedagogical minimum, respectively basics of integrative pedagogy. In particular, it is desirable for those teachers who are not graduates of teaching programs.
Lack of professionalism can cause irreparable technical and human errors. Addres358
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sing education in this direction would be a challenge for coordinators and especially
the departments of education.
The similar opinion was expressed by A. Watkins et al. (2009> 18). Teacher
training should according to the authors in undergraduate stage, as well as during
training develop knowledge and skills enhancing inclusive practices and proinclusive settings. The content of proinclusive training should include:
• Knowledge of the philosophy of inclusion and institutional, national and
transnational policy of inclusion in educational practice.
• The differentiation in education is aimed to ensuring diverse needs, so the
individualization of learning is supported.
• Cooperative skills to work in a team of experts and specialists (other educators, coordinators of support for students with special needs, etc.).
• Effective approaches to education based on learning outcomes, alternative
ways to teaching, use of feedback, adequate and effective assessment of
learning outcomes of students with diverse needs.
• Knowledge about professional services to support the diversity. Basic requirements defined in the decree 458/2012 on the minimum requirements
for student with special needs, which is a framework guideline and it is
expected that the detailed procedures will be implemented by universities
in their own internal rules and systems to ensure quality of education.

2. RESEARCH OBJECTIVE AND METHOD
Based on the theoretical background of inclusion in tertiary education in the context of building an inclusive environment in university terms, we have defined the objective to identify inclusion in the university environment in Slovakia through indicators: building an inclusive culture, creating an inclusive policy, development of inclusive practice and identify the level of professional competence of university teachers
in various indicators on the basis of the rating assessment of university teachers.
Research problem:
Evaluation of inclusion at university environment by university teachers through indicators: building an inclusive culture, creating an inclusive policy, and development of inclusive practice.
Research objective:
Find out how university teachers evaluate the process of building an inclusive
culture, creating an inclusive policy and development of inclusive practices at the
university environment in Slovak republic.
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2.1. Research method
The basic instrument for identifying the evaluation of building an inclusive
culture, creating an inclusive policy and development of inclusive practices at the
university environment in the Slovak republic by university teachers was multitask
rating anonymous questionnaire (Duchovičová, 2013) with scalability responses (1–
5) to evaluate the level of agreement with a specified item for identifying the factor
of inclusivity at university. Items were formulated in the form of unambiguous
fulfilment of the terms and principles of inclusivity, on basis: rating 1 - full agreement represents a high level of application of the principles of inclusivity and evaluation 5 we evaluate as non-application of the principles of inclusion in the environment.
(Achieving the interpretation of the range we assign each item: 1 - Full Inclusion,
2 - Satisfying inclusion, 3 - Moderately applied principles of inclusion, 4 - Inadequately
applied the principles of inclusion, 5 - Without principles of inclusion.)

All factors were examined through indicators:
• indicator: creating inclusive environment and culture A1 – included 3
items,
• indicator: inclusive values A2 – included17items,
• indicator: school for all A3 – included 4 items,
• indicator: support of diversity A4 – included 7 items,
• indicator: organization of learning A5 – included10 items,
• indicator: mobilization of resourcesA6 – included4 items.
The value of each indicator for each teacher was determined as the average of
the responses (1 – strongly disagree ... 5 – strongly agree) for items that are related
to the given indicator. The fact that such practice is justified, we have verified by the
factor analysis. For all indicators, we identified one strongly dominating factor.
We used the Friedman test to find out whether the university teachers significantly differ in values of those indicators.
The total number of questionnaires was 50, but the return of the questionnaire
was 80%, whereas we have excluded from the evaluation two questionnaires because of items left blank. The results are processed on the basis of 38 questionnaires.

3. RESULTS
The results we have obtained by analyzing responses are medians of the individual indicators with quartile in Figure 1.
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Figure 1. Median box plot for indicators A1-A6 expressing evaluation of diversity
by university teachers 1_D to 6_D.
Box & Whisker Plot
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Legend: comparison of indicators:
1_D – creating inclusive environment and culture A1
2_D – inclusive values A2
3_D – school for all A3
4_D – support of diversity A4
5_D – organization of learning A5
6_D – mobilization of resources A6

Creating inclusive environment and culture A1
On average university teachers rated indicator inclusive environment and culture at the university environment on a scale from 1 to 5 at 3.8, whereas vertical boundaries of boxes represent 25% and 75% quartile (that means inside the box is 75%
-25% = 50%). Based on the above values we conclude that university teachers consider creating an inclusive environment and inclusive culture at the university environment rather less satisfactory and in accordance with their assessment of the inclusive principles rather inadequately applied.
Inclusive values A2
Indicator inclusive values university teachers rated on average on a scale of 1
to 5 at 3.4, whereas boundaries quartile ranged from 3.0 to 3.6, which means that
university teachers considered inclusive values applied at the university environment
as moderate satisfactory..

361

Duchovičová, J., Babulicová: Inclusion in Tertiary Education
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 16 • БР. 15 • ДЕЦЕМБАР 2013 • 353–366

School for all A3
School for all is indicator of inclusive policy applied in the school environment. University teachers on average rated indicator on a scale from 1 to 5 at 3.9,
whereas boundaries quartile ranged from 3.5 to 4.3, which means that the application of the principle of school for all at the university environment, teachers evaluated as unsatisfactory.
Support of diversity A4
Promoting diversity, similar to previous factor, an indicator of an inclusive
school policy and the level of the quartile ranges from 2.9 to 3.9. The average value
of the indicator on a scale from 1 to 5 calculated on the basis of the evaluation by
university teachers at the relevant items is 3.3, which means that diversity at the university environment is supported on moderate (average) level.
Organization of learning A5
Learning organization is an indicator of developing inclusive practices and
the level of the quartile ranges from 3.1 to 3.7. The average value of the indicator on
a scale from 1 to 5 calculated on the basis of the evaluation of university teachers at
the relevant items is 3.4. Finding can be interpreted as the average level, respectively
moderate application of the inclusive principles in organizational aspects of learning
and teaching.
Mobilization of resources A6
We found evaluating the indicator for mobilization of resources the lowest
value of ranging on a satisfactory level of inclusion to moderate application of the
inclusive principles. The factor is an indicator of developing inclusive practice and
its average value on a scale from 1 to 5 is 2.7. Quartile boundaries are 2.5 to 3.3.
Comparison of indicators
Value of test statistic F Friedman’s test, F = 62.19; 5 degrees of freedom, p
value obtained is less than 0.001 (p < 0.001).
We reject the hypothesis that the medians of indicators are equal, so there is
at least one pair of indicators that are statistically significantly different.
To identify such pairs, we used the Wilcoxon test for two dependent samples.
Chart 1 p – values inWilcoxon test for two dependent samples
2_D
3_D
4_D
5_D
6_D
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The results indicate that statistically do not differ significantly:
1_D – creating inclusive environment and cultureA1 & 3_D – school for all
A3 (p = 0,745)
2_D – inclusive values A2 & 4_D – support of diversity A4 (p = 0,36)
2_D – inclusive valuesA2 & 5_D – organization of learning A5 (p = 0,49)
4_D – support of diversity A4& 5_D – organization of learning A5 (p = 0,83)
All other pairs of indicators vary at significance level of 0.05.
The results showed that there were three groups of indicators; whereas the indicator values of teachers within the group were not statistically significantly different.
The highest values (strongest agreement) is at 1_D (creating an inclusive environment and culture, A1) and 3_D (school for all).
The lowest rates are in 6_D indicator (mobilization of resources).
Among these indicators are 2_D (inclusive values A2), 4_D (support of diversity), 5_D (organization of learning).

4. DISCUSSION AND CONCLUSION
The results showed that university teachers consider creating an inclusive environment and inclusive culture at the university environment rather less satisfactory
and inclusion principles are applied rather inadequately. Inclusive values are applied
at the university environment rather moderate, the level is less satisfactory and the
application of the principle of school for all even rated as inadequate.
Promoting diversity is based on the evaluation of university teachers at the
university environment, supported at moderate (average) level and the organization of learning in the context of the inclusive principles achieved by teachers average level, too.
Mobilization of resources to support of inclusion at the university environment was valued by university teachers as satisfactory.
We conclude by assessment of individual indicators that building an inclusive culture (culture and inclusive values) achieved by university teachers unsatisfactory level.
Creating an inclusive policy (school for all and support of diversity) moves
at the university environment from satisfactory to inadequate level.
Developing the inclusive practice (organization of learning, mobilization of
resource) achieved at university environment according to the evaluation by university teachers average and satisfactory level.
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The above findings show the need to pay attention to strengthening the implementation of an inclusive culture and values in tertiary education, i. e. opportunities
to strengthen the involvement of individuals in school activities without any differences and limitations (parents’ education, economic status, money contribution and
support of schools, cultural background); appreciate the work and achievements of
others, not compare student performance in evaluating; promote cooperation between teachers and pupils (building school community); perceive diversity of students
(socio - economic status, level of ability, special needs, learning style, language, culture, race, religion, gender, religion, etc.) as a rich resource to support learning, not
as a problem; perceive school employees and students as constantly learning ones
and at the same time as those from which it is necessary to learn; reduce barriers in
learning and in participation of students arising from their diversity.
Pedagogues rated at the lowest level building an inclusive policy –school for
all involving support of diversity in the school, which follows the need to strengthen
the openness of schools, accepting students regardless of their health limitation, ethnicity, or other diversity, fair career progress, opened to all candidates in the schools, coordination of all forms of support and assistance to students with diverse abilities and needs and eliminate racism, sexism and homophobia.
The results also show a requirement to continue in applying of psycho-didactic patterns of learning and encourage students to think by adequate methods and
share opinions differing from their own and to apply such methods and forms of
educational work, which respects individual learning needs and the needs of students
with diverse needs.
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ИНКЛУЗИЈА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
Резиме
Студија се фокусира на анализу резултата истраживања укључивања у високом образовању са нагласком на праћењу индикатора инклузивног окружења, као
што су изградња инклузивне културе, креирање инклузивне политике, и развој инклузивне праксе. Посматрани конструкти су стварали инклузивно окружење, инклузивне вредности, школу за све, промовисали су различитости, организацију
учења, и мобилисање ресурса по мишљењу универзитетских педагога.
Кључне речи: инклузија, филозофија укључености, разноликост, стварање
инклузивног окружења на универзитету, стварања инклузивног окружења, инклузивне вредности, школа за све, промовисање различитости, организација учења и
мобилизација ресурса.

366

УДК 376.1-056.26/.36:371.64/.69
Прегледни научни чланак • 367–374
Примљен: 25. 6. 2013.
Прихваћен: 25. 11. 2013.

ЗБОРНИК РАДОВА
Учитељски факултет у Ужицу
Година 16 • Број 15 • Децембар 2013
ISSN 1450-6718

Doc. dr Jasna Maksimović
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu
Doc. dr Dragana Stanimirović
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

PRIMENA ASISTIVNE TEHNOLOGIJE U
INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU
Apstrakt: Obrazovanje je osnovni element društvene uključenosti za sve
građane (Savet Evrope 2003). Da bi to moglo postati i za decu sa smetnjama u
razvoju, neophodno je razvijati takav sistem obrazovanja koji će biti u stanju da
se nosi sa različitim potrebama ovih učenika i koji će omogućiti uspešan pristup
svim nivoima i sadržajima obrazovanja. Inkluzivno obrazovanje podrazumeva
podršku i pomoć koja se sastoji u bilo kojoj adaptaciji ili modifikaciji sa ciljem da
se obezbedi što bolja uključenost ovih učenika u obrazovni proces. Rad predstavlja doprinos sagledavanju obrazovnih potencijala asistivne tehnologije i mogućnosti njene upotrebe u inkluzivnom obrazovanju.
Ključne reči: dete sa smetnjom, inkluzivno obrazovanje, asistivna tehnologija, augmentativna komunikacija.

UVOD
Poslednjih decenija došlo je do korenitih promena u teoriji i praksi obrazovanja
i vaspitanja dece sa smetnjama u razvoju. U osnovi teorijskih promena nalazi se promena u samom pristupu prirodi smetnje i iz nje proistekle ometenosti/invalidnosti. Dolazi do napuštanja medicinskog modela koji sagledava ometenost/invalidnost kao problem pojedinca nastao usled bolesti, traume ili iz nekih drugih razloga, pa se napori
društva i stručnih službi usmeravaju ka „ispravljanju nesposobnosti“. Cilj obrazovanja
i rehabilitacije u sklopu ovakvog modela jeste da se osoba sa hendikepom promeni kako bi se što bolje uklopila u prethodno ustanovljeni koncept „normalnosti“.
Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom uvela je socijalni model invaliditeta, koji prepreke iz socijalne okoline prepoznaje kao osnovne uzročnike invaliditeta, odnosno naglašava da je nemogućnost učestvovanja osoba sa smetnjama u aktivnostima,
na ravnopravnoj osnovi s drugima, rezultat delovanja sredinskih faktora, a ne same smetnje (Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 42/2009). Dolazi do pomeranja težišta
sa nesposobnosti na sposobnosti i potencijale, sa ometenosti na osobu koja je ometena i
sa fizikalnih aspekata ometenosti na socijalno-psihološke aspekte integracije. Cilj više
nije samo smanjivanje nesposobnosti, smanjivanje hendikepa, adaptacija osobe sa hendikepom okruženju, već je suštinski cilj u okviru ovog pristupa prilagođavanje okruženja i
aktiviranje osobe u njenoj prirodnoj sredini.
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Kao rezultat takvih teorijskih promena došlo je do reformskih procesa i promena u sistemu obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju. Zaživeo je
inkluzivni model obrazovanja, koji se oslanja na međunarodna i domaća dokumenta,
i koji podrazumeva: uključivanje učenika sa različitim oblicima i stepenima smetnji
u razvoju u redovne škole (kao prvog koraka u opštu, društvenu inkluziju); prihvatanje različitosti; odgovaranje na različite potrebe učenika; podržavanje različitog tempa učenja itd. Obaveza nosilaca inkluzivnog obrazovanja jeste da omoguće svim
učenicima sticanje jednakih ishoda učenja, i to ne oslobađanjem učenika od izvođenja određenih aktivnosti i zadataka, nego pronalaženjem kreativnih načina na koji će
učenik uprkos svojim teškoćama ispuniti zahteve definisane standardima obrazovanja (Hrnjica i sar. 2004).
Faktori koji u redovnoj školi uglavnom dovode do slabijeg školskog postignuća
učenika sa smetnjama u razvoju jesu: primena neodgovarajućih nastavnih metoda; neuvažavanje mogućnosti i specifičnosti razvoja dece sa senzornim, telesnim i intelektualnim smetnjama; brz tempo obrade gradiva kao i tradicionalan pristup proučavanju. Kao
jedno od rešenja za prevazilaženje takvih problema nameće se potreba prilagođavanja
sadržaja obrazovanja različitim potrebama učenika i korišćenje posebnih didaktičkih
sredstava i pomagala koja uvažavaju sposobnosti i potencijale dece sa smetnjama.

POJAM I PODELA ASISTIVNE TEHNOLOGIJE
U određivanju pojma asistivna tehnologija autori nude uglavnom identičan
sadržaj. Asistivna tehnologija je zbirni naziv koji uključuje asistivna, adaptivna i rehabilitaciona sredstva za osobe sa invaliditetom. Takođe uključuje proces izbora, pronalaženja i korišćenje tih sredstava. Ona predstavlja instrumente i strategije koje deluju tako da omogućuju upotrebu tehnologije svim učenicima, kao i da „potpomažu“ uzajamno
delovanje i proces učenja. (Scherer, Vanbiervliet, 2005; Reichle, 2011).
Pod asistivnim tehnologijama podrazumeva se svaki proizvod, deo opreme ili
sistem, bez obzira da li se upotrebljava u izvornom obliku, modifikovan ili prilagođen, koji se koristi da bi se povećale, održale ili poboljšale funkcionalne mogućnosti
osoba sa invaliditetom (Encyclopedia of Disability, 2006).
Ovaj pojam slično definiše i Lazor Mirjana: „Asistivna tehnologija obuhvata
instrumente, aparate, sredstva i uređaje koje učenici koriste da bi obavili zadatke koje inače ne bi mogli da obave. Uz to, asistivna tehnologija obuhvata i alatke pomoću
kojih te zadatke mogu da obave lakše, brže i bolje. Ti instrumenti mogu da budu
industrijski proizvodi ili alatke iz domaće radinosti – od jednostavnih hvataljki za
olovku, do skupocene opreme kao što su računari“ (Lazor i sar. 2012: 14).
Svaki predmet koji nas okružuje, ukoliko njegova originalna ili modifikovana
namena omogućava bolje funkcionisanje osobe, predstavlja asistivnu tehnologiju i
može biti upotrebljen kao pomagalo u obrazovanju dece sa smetnjama. Ovi predmeti
i pomagala omogućavaju deci i osobama koje ih koriste veći stepen nezavisnosti i
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samostalnosti i olakšavaju im da ovladaju veštinama samopomoći (jedu, obuku se,
uključe aparate), da se pokrenu i kreću, da savladaju akademske veštine (čitaju, pišu, komuniciraju).
Postoje na hiljade sredstava, aparata i instrumenata koji se mogu svrstati u asisistivnu tehnologiju. Jedan od načina njihove klasifikacije jeste prema zadatku u čijem
izvršenju pomažu:
– Asistivna tehnologija u obezbeđenju radnog okruženja;
– Asistivna tehnologija u prevazilaženju teškoća u govornoj komunikaciji;
– Asistivna tehnologija u povećanju dostupnosti i korišćenju računara.
Pored toga, podela može i uključiti kategorije kao što su: teškoće u učenju – čitanje, matematika; teškoće u vizuelnoj i auditivnoj percepciji; svakodnevne životne
aktivnosti i upravljanje aparatima; odmor i rekreacija.

ASISTIVNA TEHNOLOGIJA U OBEZBEĐENJU RADNOG
OKRUŽENJA
Jedan od preduslova za učešće i uključivanje učenika sa smetnjama u redovan
sistem obrazovanja i vaspitanja jeste omogućavanje pristupačnosti radnog prostora i
dostupnost svim resursima (aktivnostima, uslugama) u školskom okruženju. Udobno
sedenje, odgovarajuća visina stola, dobro osvetljenje, odsustvo buke, prijatan prostor
sa svim potrebnim materijalom za rad, čine da učenje ili bilo koja druga aktivnosti
bude efektnija i osigurava učešće učenika sa smetnjama. Pravilnim držanjem tela
učenika minimizira se prejak tonus mišića, amortizuju se nedostaci i dobija se velika
površina oslonca za korišćenje ruke i šake.
Asistivna tehnologija koja ima ulogu da obezbedi pristupačnost radnog prostora i omogući kretanje je širokog raspona, od prilagođenih stolica i radnih stolova,
do složenih pomagala koja zadovoljavaju specifična potrebe svakog deteta (kao što
su električna invalidska kolica sa džoistikom ili drugim kontrolnim mehanizmom). U
opremu asistivne tehnologije spadaju i pomagala koja služe za oslanjanje glave, ruku,
nogu i tegovi koji omogućavaju fiksiranje ekstremiteta i bolju kontrolu pokreta.
Kad učenik ima problema sa pokretljivošću ili stabilnošću, što je najčešće posledica teškog i trajnog oštećenja motornog i koštano-zglobnog sistema, potrebno je
razmotriti mogućnost upotrebe različitih sredstava asistivne tehnologije (hvataljke,
hodalice, invalidska kolica). Učenik sa cerebralnom paralizom, na primer, može koristiti invalidska kolica da bi bio pokretljiv, ali u tim kolicima može stajati uložak za
povećanje stabilnosti i pristup računaru. Pored toga, na tržištu se može naći tzv. trapezasti sto (TAVOLO DA LAVORO 425) koji omogućava osobama sa telesnim invaliditetom podešavanje visine i nagiba stola onako kako njima odgovara dok čitaju
knjigu ili rade na računaru. Ovi stolovi imaju podupirače za knjige, što olakšava
učeniku manipulaciju na samoj radnoj površini.
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Kao i za učenike sa motornim smetnjama, tako i za učenike oštećenog vida klupe u učionici treba da budu tako napravljene da se gornja plača može pomerati i fiksirati u najpogodnijem položaju. Nepravilno držanje tela, odnosno povijenost tela nad
radnom površinom zbog oštećenja vizuelne percepcije, može kod ovih učenika dovesti
do telesnih deformiteta u obliku iskrivljenosti kičme, pa je nabavka ovakvih stolova
neophodna. Podesno je koristiti „plavu tablu“ – jer daje dobru kontrastnu pozadinu, što
je za ovu grupu učenika od izuzetne važnosti zbog toga što vizuelnu percepciju čini
efikasnijom. Plava boja je uzeta zato što je to hladna boja i više od zelene i ostalih boja
deluje umirujuće, ali se ipak ne piše svim flomasterima, već belim, što takođe daje dobar kontrast i olakšava rad učenicima koji slabije vide.
Asistivna tehnologija za specifične potrebe radnog mesta uključuje veoma široku lepezu uređaja i instrumenata, a može se ukazati i potreba za specifično projektovanim sredstvima koja se koriste na radnom mestu, kao što su: police, specijalni stalak,
specijalne lampe i sl. U većini slučaja treba slediti ustaljenu proceduru: identifikovati
ograničenja i mogućnosti; identifikovati zadatke koje dete treba da obavlja; analizirati
radno mesto da bi se odredila neophodna prilagođavanja, uključujući i primenu asistivne tehnologije (Lazor i sar. 2012: 14).

ASISTIVNA TEHNOLOGIJA U PREVAZILAŽENJU TEŠKOĆA U
GOVORNOJ KOMUNIKACIJI
Kod jednog broja dece uključene u inkluzivni sistem vaspitanja i obrazovanja
prisutan je usporen i disharmoničan razvoja govora, tako da je neophodno preduzimati specijalne metodske postupke kako bi učitelj mogao da ostvari komunikaciju sa
ovim učenicima. Govor je u školi osnovno sredstvo za socijalizaciju deteta i transfer
znanja, pa govorno-jezički poremećaji ugrožavaju saznajni, emocionalni i socijalni
razvoj ličnosti, snižavaju nivo obrazovnih dostignuća i smanjuju mogućnost učestvovanja učenika u nastavnom procesu.
Probleme u komunikaciji mogu imati deca sa: mentalnom retardacijom, gluvoćom, afazijom, autizmom, traumatskim povredama mozga, laringektomijom, motoričkim govornim problemima i sl. Posebnu grupu učenika sa teškoćama u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji čine učenici sa cerebralnom paralizom. Usled oštećenja motornog neurona kod njih se javljaju teškoće u vidu smanjene sposobnosti percipiranja, usmenog izražavanja, interpretiranja i motoričkog izražavanja putem govora i gesta. Jedan od najčešćih pratilaca cerebralne paralize jeste govorno oštećenje
u obliku disartije (greške u artikulaciji usled slabije motorne kontrole), otegnutog
govora, mucanja, pa i nemogućnost verbalne komunikacije.
U prevazilaženju postojećih problema, pored saradnje sa odgovarajućim
stručnim službama, posebno logopedskom, veliki značaj ima asistivna tehnologija
koja omogućava augmentativnu i alternativnu komunikaciju. Mi svi koristimo tehnike augmentativne komunikacije u svakodnevnom životu, kao što su facijalne ekspre370
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sije, gestovi, pisanje. Ljudi koji imaju govorno-jezičke smetnje koriste ovaj način
komunikacije bilo kao potporu ili kao jedini način komunikacije. Danas se koriste
različiti modaliteti od gestova, znakova koji su preuzeti iz znakovnog jezika gluvih,
vizuelnih/piktografskih simbola do reprezentativnih ili stvarnih objekata (Powell,
Clibbens, 2003).
Augmentativna i alternativna komunikacija (AAC) je dopuna ili zamena za
prirodni govor ili pisanje, upotrebom potpomognutih ili nepotpomognutih simbola
(npr. Blis simboli, daktilologija, gest, ideografi, logografi, manuelni znaci) i odgovarajućih načina selekcije i prenosa tih simbola (Blackstone, Cassatt, 1988). Najveći
razvoj, primenu i istraživanja u svetu asistivna tehnologija je dostigla upravo u oblasti augmentativne i alternativne komunikacije.
Postoje mnoga, raznovrsna sredstva za poboljšanje ili augmentaviju (povećanje) sposobnosti komuniciranja. To su slike, simboli i štampane reči koje mogu biti
ispisane na papiru, tabli, računaru, ili uz korišćenje posebnih uređaja. Veliku pomoć
u odabiru adekvatnih pomagala pružaju portali na internetu poput besplatnog portala
ARASAAC http://www.aachr.com/aac, koji nudi gotove prikaze u vidu 20 000 piktograma i mogućnost unosa vlastitih fotografija i alata za izradu i sortiranje slika
koje će poslužiti neverbalnoj komunikaciji.
Neka od sredstava asistivne tehnologije koji se koriste za augmentativnu komunikaciju su: komunikaciona tabla; knjiga sa slikama predmeta ili rečima; tabla za
fokusiranje pogleda; jednostavni aparat sa glasovnim izlazom (npr. Cheap Talk, Voice-in-a-Box, MicroVoice). Koji će oblik biti odabran zavisi od individualnih mogućnosti, sposobnosti i interesa deteta sa smetnjom, ali i od spremnosti i obučenosti
nastavnika u inkluzivnom odeljenju da se uključi u ovaj vid komunikacije sa učenikom. U izbor najadekvatnijeg načina komuniciranja neophodno je uključiti i roditelje, zbog toga što najbolje poznaju svoje dete i mogu dati povratnu informaciju koja
metoda daje najbolje rezultate.
Jedan od uređaja koji se može naći na tržištu i koji omogućava efikasnu komunikaciju u svim oblicima, od kumunikacije „licem u lice“ do komunikacije na daljinu, jeste Tobii C15. (On je posebno pogodan za korisnike koji nisu pokretni i
korisnike koji koriste invalidska kolica. Zajedno sa opcionim modulom za kontrolu
pokretima očiju (eye control module), Tobii C15 je pogodan za učenike koji imaju
ograničene pokrete ili nemaju ruku ili druge delove tela, kao što su učenici sa
cerebralnom paralizom. Uz pomoć Tobii C15 komunikacionog uređaja oni mogu lako
da se uključe u komunikaciju putem teksta ili simbola koji generišu govor. Takođe, mogu na jednostavan način da se povežu sa drugima putem e-maila i tekstualnih poruka,
kao i da surfuju internetom i pristupe „običnim“ računarskim aplikacijama.
Korišćenje sredstava augmentativne komunikacije, kao dela asistivne tehnologije, treba razmotriti u situacijama kada između detetovog razumevanja jezika i
njegove sposobnosti za ekspresivnu komunikaciju postoji značajan i dokumentovan raskorak, kada je ekspresivni jezik nedovoljno razvijen, što u značajnoj meri
ometa funkcionalne komunikacione veštine učenika, kada je govor učenika nerazumljiv onima koji ga okružuju. „Na rezultate korišćenja uticaće kako sredinski,
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tako i lični faktori, odlike samog proizvoda i pravilna procenu potreba korisnika.
Koristi primene ovih tehnologija su brojne, ali je neophodan i stručan, profesionalan pristup prilikom njihovog odabira i rada sa korisnicima i njihovim porodicama“ (Golubović i sar. 2012: 107).

ASISTIVNA TEHNOLOGIJA U POVEĆANJU DOSTUPNOSTI I
KORIŠĆENJU RAČUNARA
Razvoj računarske tehnologije svakodnevno menja svet kakav poznajemo.
Multimedijalni programi kreirani za personalne računare nude mogućnost kreiranja
elektronskih udžbenika sa tekstom, slikama, zvučnim animacijama i filmovima, tako
da učenici mogu samostalno da napreduju u ovladavanju nastavnih sadržaja, da se
vrate na sadržaje koji im nisu dovoljno jasni, da dobiju povratne i dodatne informacije u skladu sa svojim mogućnostima i interesovanjima (Mandić, 1997). Uvođenje
računara u pedagoški rad i profesionalno obrazovanje učenika sa smetnjama ima višestruki značaj. Kompjuterizacija većine poslova, od daktilografskih do visoko naučnih, učinila je da mnogi poslovi postaju dostupni i osobama sa smetnjama u razvoju, pod uslovom da se obezbede adaptirani kompjuterski dodaci.
U razrednom okruženju asistivna tehnologija (AT) može pomoći učenicima
sa telesnim, senzornim i intelektualnim poteškoćama u pristupu računarima. „Služeći se njima, pojedinci se mogu izražavati, raditi i učiti u situacijama u kojima su njihove sposobnosti pre bile iznimno ograničene. Računala i internetska tehnologija
imaju potencijal pružanja pomoći osobama s posebnim potrebama kroz pristup
mnoštvu profesionalnih, obrazovnih i društvenih ekonomskih izvora. Informaciona
tehnologija time (It) time postaje ključno sredstvo sudelovanja u društvenom životu“
(Bilić i sar., 2011).
Uvođenje učenika sa oštećenim vidom u redovno odeljenje stavlja učitelja u
poziciju da ovlada novim kompetencijama neophodnim za uspešnu realizaciju
predviđenih sadržaja. Jedna od njih je i poznavanje vrednosti i umeće primene savremenih sredstava i pomagala namenjenih ovim učenicima (Maksimović,
Golubović, 2008). Glavna prepreka slepim i slabovidim licima u korišćenju informativnih tehnologija jeste ta što se ne mogu koristiti postojećim ispisom na monitoru,
pa se javlja potreba za njegovim prilagođavanjem. Postoje dva načina prilagođavanja standardnog izlaza za slepe osobe:
1) Brajev red, koji omogućava korisniku da Brajevim pismom čita po redu
napravljenim od Brajevih ćelija. Ekran monitora u tekstualnom režimu rada računara
ima 25 redova sa po 80 karaktera. U zavisnosti od broja ćelija korisnik može iščitati
deo ili ceo red prikazan na monitoru.
2) Zvučni izlaz, koji daje govorne informacije o sadržaju monitora na jeziku korisnika. Dinamički, kako se ispisuju poruke na ekranu monitora, korisniku se generišu i
zvučne poruke. Takođe, korisnik može na zahtev dobiti informacije o sadržaju ekrana.
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Dostupnost informacija na vebu se mogu povećati na dva osnovna načina: korišćenjem tehnologije za pristup i usvajanjem dobrih praktičnih rešenja u dizajniranju interfejsa. Nabavka pomoćne tehnologije (prilagođavajuće, omogućavajuće ili
pristupne) osposobiće korisnike sa oštećenjem da pristupe informacijama sa ekrana i
dobiju rezultat koji odgovara njihovim potrebama.
U svetu su sredstva asistivne tehnologije veoma aktuelna i zastupljena u svim
školama. Ova oprema je često skupa i nedostupna mnogim našim ustanovama jer nije moguće koristiti samo jedno sredstvo u radu sa svim učenicima. Takođe, jedno
sredstvo ne pokriva potrebe svih korisnika jer su oštećenja i potrebe veoma različite.
Međutim, postoje i veoma jednostavna i dostupna pomagala iz oblasti augmentativne komunikacije, koja mogu predstavljati značajnu pomoć u radu sa ovom grupom
učenika. Zadatak svih učesnika u inkluzivnom obrazovanju jeste da prate aktuelnosti
u svetu i edukuju se u oblasti savremenih i asistivnih tehnologija, kako bi svoje
kompetencije održali na svetskom nivou.

ZAKLJUČAK
Tokom poslednjih decenija istraživači na polju savremenih tehnologija istakli
su se u naporu da se poboljša dostupnost obrazovanja deci sa smetnjama. Oni su u tu
oblast uneli pojačano zanimanje za koncepte koji učenika i njegove mogućnosti stavljaju u prvi plan, što je dovelo do niza novih strategija i načina prevazilaženja ograničenja u pristupu aktivostima i sadržajima obrazovnog procesa. Kombinacijom napretka u asistivnoj tehnologiji i obuke zaposlenih i korisnika, postiže se ono čemu se
oduvek težilo u konceptu inkluzivnog obrazovanja: individualizacija, uvažavanje
razlika među korisnicima i mogućnost napredovanja prema ličnim afinitetima i sposobnostima. Koristi primene ovih tehnologija su brojne, ali je neophodan i stručan,
profesionalan pristup prilikom njihovog odabira i rada sa korisnicima.
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Резюме
Образование является основным элементом социальной интеграции для
всех граждан (Совет Европы 2003). Чтобы это могло стать важным и для детей с
ограниченными возможностями, необходимо разработать такую систему образования, которая будет в состоянии справиться с различными потребностями этих учеников и обеспечить эффективный доступ к образованию на всех уровнях и содержаниях. Инклюзивное образование предполагает поддержку и помощь, которая
состоит из любой адаптации или модификации в целях обеспечения наилучшего
участия этих учеников в образовательном процессе. Работа является вкладом в понимание образовательного потенциала ассистивной технологии и возможности ее
использования в инклюзивном образовании.
Ключевые слова: ребенок с ограниченными возможностями, инклюзивное
образование, ассистивная технология, аугментативная коммуникация.
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MOGUĆNOSTI PRIMENE STRATEGIJE KRUG
PRIJATELJA U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU
DECE SA AUTIZMOM *
Apstrakt: Krug prijatelja pripada grupi vršnjačkih strategija, koje se koriste
u cilju promovisanja inkluzivnog obrazovanja dece sa autizmom. Svrha ove strategije je uključivanje dece sa autizmom u školsku zajednicu i razvijanje njihovih
socijalnih veština.
Cilj ovog rada je da pregledom dostupne literature ukaže na mogućnosti i
efekte primene strategije Krug prijatelja u inkluzivnom obrazovanju dece koja se
nalaze u autističkom spektru.
Pozitivni efekti primene ovog tipa strategije ogledaju se u podizanju nivoa
vršnjačkih kontakata, poboljšanoj socijalnoj interakciji, kao i redukciji anksioznosti dece sa autizmom.
Imajući u vidu da u našoj zemlji u okviru inkluzivnog obrazovanja najčešće
izostaje očekivana podrška deci sa autizmom i da ova deca uglavnom ne ostvaruju pravo na pedagoškog asistenta, a da se specijalne škole nisu u potpunosti transformisale u resursne centre, strategija Krug prijatelja bi zbog svojih pozitivnih karakteristika mogla biti dobar izbor u praktičnom radu učitelja i stručnih saradnika.
Ključne reči: autizam, inkluzija, vršnjaci.

UVOD
Strategija Krug prijatelja nastala je u Severnoj Americi kao jedna u nizu metoda za promovisanje inkluzivnog obrazovanja dece iz autističkog spektra poremećaja. Ovaj tip pristupa baziran je na vršnjačkoj podršci deci sa autističkim spektrom
poremećaja u matičnoj školi. Svrha ove strategije je uključivanje dece sa autizmom
u školsku zajednicu i razvijanje njihovih socijalnih veština. Pozitivni efekti primene
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ovog tipa strategije ogledaju se u podizanju nivoa vršnjačkih kontakata, poboljšanoj
socijalnoj interakciji, kao i redukciji anksioznosti dece sa autizmom.
Krug prijatelja (u daljem tekstu koristiće se skraćenica KP) predstavlja strategiju kojom se deluje na dva polja, s jedne strane kapaciteti se usmeravaju na pružanje pomoći detetu sa poteškoćama u ponašanju, a s druge strane modifikuje se ponašanje vršnjaka i njihovih stavova prema deci sa smetnjama u razvoju (Frederickson
et al., 2005). Iako se u nazivu ove tehnike pominju prijatelji, njen cilj nije usmeren
na sklapanje prijateljstava, već na razvijanje prikladnih socijalnih i komunikativnih
veština dece sa autizmom u interakciji sa vršnjacima redovne populacije (Whitaker
et al., 1998).
Pre nego što se formira grupa, koja će činiti krug, neophodno je da uprava
škole stvori sve potrebne uslove za to, odnosno da obezbedi saglasnost roditelja dece
za učešće u tom tipu aktivnosti, pristanak učenika, prostor, vreme i nastavnike koji
će uzeti učešće u realizaciji (Frederickson, Turner, 2003). U razredu se zatim biraju
„volonteri“ koji će biti članovi KP. Izbor vršnjaka može da se realizuje tajnim popunjavanjem listića, za ili protiv učešća u aktivnostima KP. U situaciji pojave previše
dobrovoljaca, formiraju se rezervne liste volontera. Odabrani tim vršnjaka, dete sa
autizmom i odrasla osoba čine KP. Uloga odrasle osobe je da olakša, a ne da vodi
ovaj proces. Broj članova te grupe trebalo bi da se kreće od 6 do 8 osoba. Dete sa
autizmom (u daljem tekstu fokus dete), ne prisustvuje početnim susretima KP, na
kojima se diskutuje o njegovim potrebama i poteškoćama, kao i o strategijama koje
će biti korišćene za podsticanje njegove socijalne uključenosti (Texas Statewide Leadership for Autism, 2009). Nakon inicijalnog sastanka, KP se sastaje svake sedmice
u istom terminu i na istom mestu. U samom početku članovi kruga se dogovaraju o
pravilima ponašanja, ulogama članova i jasnoj strukturi sastanaka (Frederickson,
Turner, 2003). Imajući u vidu da deca sa autizmom zahtevaju jasnu, strukturiranu
organizaciju vremena i prostora, kako bi se smanjila njihova anksioznost i povećala
mogućnost predikcije onoga što sledi, KP predstavlja za ovu decu sigurno i predvidivo okruženje, u kom oni imaju mogućnost da posmatraju i imitiraju svoje vršnjake. Na svakom sastanku obrađuje se jedna tema, pri čemu vršnjaci uzimaju aktivno
učešće u pružanju podrške fokus detetu da usvoji ispravan obrazac ponašanja u okviru socio-komunikativne sfere. Na svakom narednom sastanku učesnici se podsećaju
prethodnih aktivnosti. Značajno je da svi članovi KP budu pohvaljeni i nagrađeni za
svoj angažman.
Mnogi autori daju preporuke za generalizaciju usvojenih znanja i veština na
sastancima KP (Frederickson, Turner, 2003; Frederickson et al., 2005; Kalyva,
Avramidis, 2005). Prema njima, potrebno je učiti ponašanja u prirodnom okruženju,
u prostoru u kom dete provodi dosta vremena i u kom će imati priliku da primeni datu veštinu, uz dosta ponavljanja i upotrebu konkretnih nagrada.
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Cilj
Cilj ovog rada je da pregledom dostupne literature ukaže na mogućnosti i
efekte primene strategije Krug prijatelja u inkluzivnom obrazovanju dece koja se
nalaze u autističkom spektru.
Metod
Uvid u dostupnu literaturu izvršen je pregledom elektronskih baza podataka dostupnih preko Konzorcijuma biblioteke Srbije za objedinjenu nabavku – KoBSON i
Google Schooler. Pretraživanje je rađeno prema ključnim rečima: krug prijatelja, inkluzivno obrazovanje, autizam, uz korišćenje pretraživača EBSCO i Science Direct.
Pregled istraživanja
Frederikson i Tarner (Frederickson, Turner, 2003) su ispitivali da li KP doprinosi promeni socijalnog položaja fokus deteta u školskom okruženju. Uzorak je
činilo 20 ispitanika sa emocionalnim i bihejvioralnim problemima i teškoćama u
učenju, uzrasta od 6–12 godina. Svako dete iz ovog uzorka predstavljalo je fokus dete jednog kruga, a broj ostalih učesnika varirao je od 2 do 5. Istraživanje je dizajnirano tako, da je u njegovoj prvoj fazi aktivno radilo deset krugova, tokom šest nedelja,
a druga polovina je predstavljala kontrolnu grupu. U drugoj fazi se i ostalih deset
krugova aktiviralo i sastajalo, takođe tokom šest nedelja. Dobijeni rezultati pokazuju
da KP ima pozitivne efekte na društveno prihvatanje fokus deteta od strane njegovih
vršnjaka. Međutim, ispostavilo se da primena ove strategije ne dovodi do promene
ponašanja fokus deteta.
Frederikson sa saradnicima sprovodi studiju u kojoj procenjuje socijalne relacije na nivou grupe (stepen prihvatanja i odbijanja fokus deteta u KP, ali i u celom
razredu) (Frederickson et al., 2005). U prvoj fazi istraživanja uzorkom je obuhvaćeno četrnaest ispitanika različitog uzrasta. Svaki ispitanik od ovih četrnaest je predstavljao fokus dete u svom razredu, a svi ostali učenici su predstavljali učesnike KP.
Za svako fokus dete pre započinjanja serije sastanaka KP, u toku trajanja i nakon poslednjeg sastanka, vršene su procene i izračunavani indeksi prihvatanja i odbačenosti
deteta u razredu. Ispostavilo se da je KP uticao pozitivno na stepen prihvatanja učenika sa smetnjama u razredu i da je to evidentirano upoređivanjem vrednosti indeksa
pre započinjanja i tokom trajanja sastanaka KP. Rezultati ovih autora, pokazuju da
šest nedelja nakon završetka serije sastanaka KP dolazi do vraćanja vrednosti indeksa prihvatanja na period pre započinjanja KP, dok se kada je u pitanju indeks odbačenosti ispostavilo da učesnici imaju stabilnije rezultate, odnosno da novi indeks odbačenosti zadržava svoju vrednost i da se ne vraća na period pre započinjanja serije
sastanaka. Generalno, autori zaključuju da KP utiče na promenu stavova ostalih vršnjaka prema fokus detetu.
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Da li i u kojoj meri primena strategije KP može doprineti poboljšanju interpersonalne komunikacije fokus deteta, ispitivali su Kaliva i Avrimidis (Kalyva,
Avramidis, 2005). Uzorak njihovog istraživanja činilo je petoro dece iz autističkog
spektra i dvadeset pet vršnjaka redovnog razvoja. Svi ispitanici su imali između 3 i 4
godine. Autori ove studije su decu sa autizmom podelili u dve grupe, troje njih je činilo eksperimentalnu, a dvoje kontrolnu grupu. Svako dete iz eksperimentalne je
predstavljalo fokus dete u jednom KP, gde se još nalazilo i petoro dece opšte populacije i vaspitač. Vršnjaci su dobili uputstva o aktivnostima koje će se realizovati u
budućnosti i njihovim ulogama. Krug se sastajao tri meseca, jednom nedeljno, po 30
minuta, gde su se vršnjaci naizmenično angažovali u ohrabrivanju i podsticanju komunikacije deteta sa autizmom, kroz pokazivanje igračaka, njihovo deljenje i upotrebu u igri. Dobijeni rezultati ukazuju na poboljšanje socijalne responzivnosti i socijalne inicijative dece sa autizmom koja su učestvovala u aktivnostima Kruga. Rezultati su se zadržali dva meseca nakon prestanka održavanja sastanaka KP.
Gas (Gus, 2000) u svom radu deskriptivno predstavlja primenu strategije KP
u razredu koji pohađaju petnaestogodišnjaci. Predmet njegovog istraživanja bio je
dečak sa autističkim poremećajem, koji je pre primene ove strategije bio u potpunosti odbačen i neshvaćen od svojih vršnjaka. Gas ukazuje na to da su svi učenici tog
razreda već nakon prvog sastanka KP pokazali promenu u mišljenju i odnosu prema
fokus detetu, jer su tim prvim susretom dobili sve neophodne informacije o karakteristikama autističkog poremećaja, ali i odgovore na pitanja o razlozima neobičnog
ponašanja njihovog druga. Po završetku višenedeljne serije sastanaka učenici su zamoljeni da anonimno popune anketu koja je sadržala pitanja o karakteristikama ponašanja fokus deteta, kao i o eventualnim promenama u njegovom ponašanju. Ispostavilo se da su učenici pokazali veću spremnost za prihvatanje fokus deteta i bolje
razumevanje razloga njegovog ponašanje. Takođe, asistent koji je pružao podršku u
nastavi dečaku sa autizmom primetio je promene u njegovom ponašanju, ali i ponašanju ostalih učenika u razredu, ističući da ovaj dečak sa više radosti i zadovoljstva
pohađa nastavu i da ga vršnjaci radije uključuju u njihove aktivnosti. Autor ističe da
su se pozitivne promene u stavovima i ophođenju učenika, evidentirane na samom
početku primene ove strategije, zadržale dvadeset i tri nedelje nakon završenog ciklusa (Gus, 2000).
U cilju identifikacije efekata koji se ostvaruju primenom strategije KP, grupa
autora je sprovela istraživanje na populaciji roditelja dece sa smetnjama u razvoju
koja su u prethodne dve godine učestvovala u KP, nastavnika i stručnog osoblja koji
su bili zaposleni u školi za vreme trajanja primene ove strategije, kao i na populaciji
dece redovnog razvoja koja su učestvovala u realizaciji KP (Calabrese et al., 2008).
U svakoj od ove tri grupe bilo je po osam ispitanika. Rezultati sprovedenog istraživanja pokazuju da svi ispitanici ukazuju na postojanje pozitivnih efekata ove strategije. Roditelji su najčešće naglašavali da se primenom ovakve tehnike u školskom
okruženju poboljšava društveni položaj njihove dece, povećava nivo integracije dece
sa ometenošću i ublažava osećaj otuđenosti i odbačenosti. Deca koja su učestvovala
u KP pokazala su veći nivo empatije i tolerancije za specifične karakteristike ponašanja njihovih drugara sa smetnjama u razvoju.
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U jednom istraživanju, autori su prikazali efekte strategije KP, prateći sedam
učenika sa autizmom (Whitaker et al., 1998). Svaki od ovih učenika je predstavljao
fokus dete u svom krugu. Uzrast učesnika se kretao od 3–10 godina. Šest grupa ispitanika je pohađalo redovnu školu, dok je sedmi KP bio u specijalnoj školi. Do evaluacije efekata istraživači su došli obradom podataka koji su dobijeni intervjuisanjem
fokus dece, ostalih učesnika Krugova, roditelja dece koja su bila angažovana u ovim
aktivnostima, kao i školskih nastavnika. Istraživači su sumirali subjektivne impresije
i iskustva svih direktnih i indirektnih učesnika Krugova. Dobijeni rezultati pokazuju
da je kod većine dece sa autizmom došlo do redukcije anksioznosti, kao i ublažavanja emocionalnih i bihejvioralnih problema; s druge strane, ostali učesnici kruga su
izveštavali o višem nivou empatije, samopoštovanja, kao i boljem razumevanju potreba drugara sa autizmom.

UMESTO ZAKLJUČKA
Sumirajući rezultate sprovedenih istraživanja, možemo primetiti da se ispitivanja efikasnosti primene ove strategije u nekim slučajevima zasnivaju na deskriptivnoj obradi podataka, što umanjuje stepen pouzdanosti, a ujedno i ne daje jasne podatke o tome da li je i u kojoj meri primena ove strategije doprinela promenama u
ponašanju i socijalnoj interakciji osoba sa autizmom. Takođe, ograničenja ovih istraživanja ogledaju se i u nepreciznim opisima težine kliničke slike autizma fokus deteta, što limitira mogućnost generalizacije zaključaka o primenljivosti ove tehnike na
svu decu sa autizmom. Navodeći metodološka ograničenja sprovedenih istraživanja,
ne smemo zanemariti ni suštinske pozitivne karakteristike same strategije – jednostavnost pri pripremi i sprovođenju procedure, kao i ekonomičnost u realizaciji, jer
ne zahteva skupu i komplikovanu obuku nastavnika i saradnika, a ni dodatnu opremu i materijale.
Imajući u vidu da u našoj zemlji u okviru inkluzivnog obrazovanja izostaje
očekivana podrška deci sa autizmom i da ova deca uglavnom ne ostvaruju pravo na
pedagoškog asistenta, a da se specijalne škole nisu u potpunosti transformisale u resursne centre (Glumbić i sar., 2013), strategija KP bi zbog svojih pozitivnih karakteristika mogla biti dobar izbor u praktičnom radu učitelja i stručnih saradnika. Primenom ovakvih strategija deca sa autizmom bi dobila priliku da se uključe u vršnjačke
aktivnosti i poboljšaju kvalitet socijalnih interakcija.
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Белградский университет, Факультет специального образования и реабилитации
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ КРУГ ДРУЗЕЙ В
ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ
Резюме
Круг друзей принадлежит к группе стратегий сверстников, которые используются для продвижения инклюзивного образования детей с аутизмом. Цель этой
стратегии является включение детей с аутизмом в жизни школьного сообщества и
развитие их социальных навыков.
Целью данной работы является то, чтобы рассмотрением доступной литературы показали возможности и последствия стратегий реализации Круг друзей в
инклюзивном образовании детей, которые находятся в аутистическом спектре.
Положительные эффекты этого типа стратегии находят свое отражение в
повышении уровня взаимного контакта, в улучшении социального взаимодействия, а также в снижении тревожности у детей, страдающих аутизмом.
Учитывая, что в нашей стране в рамках инклюзивного образования, как правило, не хватает ожидаемой поддержки детям с аутизмом, и что эти дети, как правило, не
имеют права на ассистентов, а также специальные школы не полностью преобразованы в ресурсные центры, стратегия Круг друзей в силу их положительных характеристик может быть хорошим выбором в практической работе учителей и педагогов.
Ключевые слова: аутизм, инклузия, сверстники.
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CLOUD ПРОГРАМИРАЊЕ – МОГУЋНОСТ
ПРИМЕНЕ У ОБРАЗОВНЕ СВРХЕ
Апстракт: Сloud програмирање („Сloud“ – облак) представља вероватно
до сада највећу иновацију у употреби ИКТ, још од креирања и увођења
WWW интернет сервиса. Сloud нам омогућава приступ нашем раду, било кад,
било где, као и могућност да га поделимо са било ким. Ослобађа нас потребе
да поседујемо средство (попут текст-процесора или spreadsheet програма) да
бисмо приступили нашим фајловима и/или апликацијама. Сloud мења начине
комуникације, рада и учења. У овим променама окружења важно је мислити о
могућностима и ризицима које Сloud програмирање може представљати за
образовни сектор, као и о томе шта се може научити из искуства других, који
већ користе ову технологију, па и о томе како отићи корак даље.
Кључне речи: Сloud програмирање, ИКТ, обрaзовање.

1. CLOUD ПРОГРАМИРАЊЕ – ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И
КАРАКТЕРИСТИКЕ
Данашње образовање, које подразумева употребу савремених технологија, постаје тесно повезано са ИКТ по питању комуникације и сарадње, као и
доступности образовних садржаја. Потреба за серверима, репозиторијумима и
софтвером је веома изражена на факултетима и у школама, што подразумева
употребу бројних рачунара и других ИКТ уређаја. Модернизација образовне
употребе ИКТ иде у правцу растерећивања крајњих корисника од често компликованих процедура преузимања материјала са одређених сајтова. Такође се
тежи томе да се крајњи корисник ослободи потребе поседовања компатибилног рачунара, већ да му се обезбеди приступ материјалима и технологијама било када и било где, са било ког уређаја који поседује конекцију на интернет
(лаптоп, таблет, мобилни телефон). Овакве технологије су засноване на сloud
програмирању. Сloud је интернет оријентисано програмирање, помоћу кога се
заједнички ресурси, софтвери и информације, на захтев корисника, допремају
рачунарима (али и другим уређајима).
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Уопштено говорећи, сloud се може описати као „програмирање на захтев“ за свакога са мрежним приступом. Потенцијал исход је приступ апликацијама и подацима било где, било када, са било ког уређаја. У пракси, имплементирани сloud је знатно сложенији него што корисник из своје перспективе
то претпоставља, а многе потенцијалне користи од сloud програмирања заправо потичу од ове особине (Armbrust et al., 2009).
Бројне су дефиниције сloud програмирања (по неким изворима, у оптицају их је чак 22), а NIST (The National Institute of Standards and Technology) даје следећу дефиницију: „Сloud програмирање је модел који омогућава погодан,
на захтев, приступ мрежи и заједничким репозиторијумима рачунарских ресурса (нпр. мрежама, серверима, складиштима, апликацијама и услугама), којима се може брзо и, уз минималан напор, управљати.“
Постоје две основне врсте сloud инфраструктуре: приватни сloud (интерни) и јавни сloud (екстерни). У интерном сloud-у, сервери, софтверски ресурси
и ИТ експертизе се користе унутар (школског) система у циљу изградње скалабилне инфраструктуре која задовољава захтеве сloud програмирања. У екстерном сloud-у, провајдери услуга продају (на захтев школа) услуге и сервисе. ИТ
подршка, услуге и експертиза су укључене у пакет, а школа само треба да
стартује пружене услуге и апликације (Armbrust et al., 2009).
Полазна тачка (доњи слој) је физички хардвер – сервери, без обзира да
ли у власништву фирме или универзитета за интерну употребу, или су за јавну
употребу и приступ као Google.
Следећи слој је виртуелизација. Виртуелизација омогућава једном серверу да покрене много независних виртуелних сервера. Неопходна је ради постизања ефикасности, коју сloud програмирање може понудити онима који воде
центре са базама података.
Аутоматска алокација рачунарских ресурса међу виртуелним серверима и
праћење корисникове употребе ресурса, захтева и подразумева управљачки слој.
Како истиче Naone (2009), ово омогућава истински обрачун „плаћања по потрошњи“, што је и захтев сloud корисника. Управљачки слој омогућава низ услуга,
које омогућавају корисницима да дођу у непосредни контакт са сloud-ом и његовом способношћу обраде и складиштења материјала. За неке кориснике ово је
место где престаје нагомилавање слојева сloud-а. Амазон, на пример, омогућава
корисницима да изнајме виртуелни сервер по сату, да раде са њим шта хоће – да
га покрећу као веб сервер или за обраду података, према жељи корисника.
Међутим, сloud се овде не завршава. Обезбеђивање софтвера (услуга)
крајњим корисницима, посредством интернета, постало је познато као Software
as a Service – софтвер као услуга (SaaS). Ово гради још један слој – софтвер
који ради у сloud-у и коме корисник приступа преко свог веб читача или
другог веб-компатибилног алата.
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Корисници који
изнајмљују
виртуелни
сервер

Корисници који
приступају путем
веб оријентисаног
софтвера

Слика 1: Једноставан модел слојева сloud-а (Naone, 2009)

2. ПРЕДНОСТИ CLOUD ПРОГРАМИРАЊА У ОБРАЗОВНОМ
ОКРУЖЕЊУ
Примарна предност коришћења cloud програмирања умногоме има везе са
са трошковима и ефикасношћу, који су тесно испреплетени. У суштини, капитални трошкови програмирања могу бити уклоњени или бар смањени уколико
се организација ослања на јавни cloud, закуп времена на виртуелном серверу и
простора за складиштење. Расходи за ИТ постају више оперативни, пре него капитални. Штавише, значајна је и уштеда на простору и пратећој опреми, коју поседовање сопствених, физичких сервера додатно изискује од једне организације.
Осим чисто економских предности, коришћење cloud програмирања у
образовним институцијама и за образовне сврхе има бројне предности. Иако за
образовни сектор cloud може изгледати као небулозна и бесциљна технологије,
која је корисна само за велика предузећа и корпорације, cloud је у могућности
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да драстично унапреди циљеве образовног система – да институцијама олакша
мотивацију ученика за успех, а да истовремено смањи трошкове и побољша
доступност.
Опште је познато да образовни систем пати од недостатка ресурса: недостатак простора, мале учионице, недостатак особља и квалификованих наставника/предавача и стално мењање стандарда. Cloud програмирање може постати вредно оруђе за побољшање квалитета образовања и унапређење постигнућа. Cloud може да одговори поменутим изазовима на бројне начине.
Недостатак и проблем са простором решава се виртуелизацијом учионичког окружења, где се студенти пријављују и похађају онлајн наставу, ван
традиционалног, учионичког окружења. Дистрибуирани систем рада, такође,
смањује оптерећење настало вођењем папирне евиденције, тако да се овим путем повећава и администраторска ефикасност. Cloud, такође, може допринети
бољој сарадњи и комуникацији између наставника и ученика, али и самих наставника и особља школе.
Када предности cloud-а посматрамо са аспекта образовних платформи,
уочава се да сервери могу обезбедити неке или све софтверске апликације,
оперативни систем, и приступ интернету, а да они не морају бити инсталирани
и одржавани на свакој платформи посебно. Сервери достављају на захтев, по
потреби школске популације, пун спектар образовне платформе. На пример,
једна апликација се може делити на стотине студената и наставника који јој
приступају путем мобилних телефона, таблета и рачунара (CASE STUDY, Intel
Education, 2010).
Са аспекта школског ИKТ, cloud програмирање омогућава ефикаснију
централизацију школске инфраструктуре (посматрајући у светлу смањења трошкова и побољшања ефикасности). Cloud користи предности могућности сервера да се прилагоди алокацији на основу потражње – све невидљиво за наставнике и ученике. Даљинско управљање и одржавање може да уштеди време и
повећа безбедност. На пример, апликација или оперативни систем доступан путем cloud-а пре се може надоградити једном на нивоу сервера, него на свакој појединачној платформи. Приступ платформи се може ограничити или искључити
у случају губитка или крађе података (CASE STUDY, Intel Education, 2010).
Посматрано са аспекта приступа, уз већу контролу за ИKТ, долази и већа флексибилност за наставнике. Они могу из целог репозиторијума доступних
апликација изабрати оне које најбоље допуњују и подржавају наставни план и
које, по њиховом мишљењу, најбоље одговарају студентима. Широк спектар
интернет оријентисаног софтвер и алата такође може бити брзо и лако доступан путем cloud-а (CASE STUDY, Intel Education, 2010).
Као што се види, коришћење cloud програмирања пружа флексибилан,
скалабилан, економичан модел који не везује школе за инфраструктурне или
апликацијске инвестиције, које релативно брзо постају неактуелне и застареле.
Cloud омогућава флексибилност, потребну да се задовоље софтверски захтеви
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који се брзо мењају, а који се свакодневно постављају како пред ученике, тако
и пред наставнике. Нова технологија пружа стандардизацију софтвера, заједничке, дељиве базе и репозиторијуме апликација, које се користе у школском
или ширем окружењу, а значајно је олакшано одржавање кроз централизовано
лиценцирање и обнављање софтвера. Још једна од предности cloud-а јесте брз
развој и примена комплексних решења одређених проблемских ситуација, без
потребе за постојањем одређење експертизе и упошљавања додатног стручног
кадра (који школе, можда и немају). Cloud подржава више клијентских платформи, како унутар, тако и ван школске инфраструктуре (CASE STUDY, Intel
Education, 2010).
Овако разматране предности коришћења cloud програмирања потенцирају првенствено на уштеди ресурса – материјалних, образовних и људских.
Можда на први поглед то не делује толико битно за образовно окружење, али
када се узме у обзир да cloud подржава и омогућава сва технолошка решења
најбољих и највише коришћених LMЅ система, а притом ослобађа крајње кориснике бриге о компатибилности, перформансама, па и самом постојању потребне рачунарске опреме, онда предности нове технологије долазе до пуног
изражаја.
Ако разматрамо које предности и олакшице наставницима и студентима
доноси cloud технологија, неопходно је истаћи следеће:
9 Сигурност података (Back Up) – важна функција cloud-а је да аутоматски чува садржај, па је немогуће изгубити или избрисати било
који вредан материјал. То значи да ће, чак и ако се рачунар или други приступни уређај поквари, сви документи и садржај остати безбедни, копирани, и доступни у cloud-у.
9 Складиштење – cloud омогућава својим корисницима да складиште
скоро све типове садржаја и података, укључујући музику, документе, е-књиге, апликације, фотографије и још много тога.
9 Приступачност – свим подацима сачуваним у cloud-у лако се може
приступити са било ког ИТ уређаја, укључујући и мобилне уређаје
као што су телефон или таблет.
9 Сарадња – како cloud омогућава да више корисника, у исто време,
ради на уређивању докумената, то је тиме омогућена сарадња корисника, дељење и размена идеја. Уз ову функцију и одлику cloud технологије, групни пројекти и планови, или сараднички лекције могу
бити оптимизовани и за наставнике и за ученике.
9 Уштеда времена и ресурса – уз доступност садржаја на мрежи, постаје
непотребно и излишно да наставници троше време и ресурсе на штампање или копирање докумената, планова или образовних материјала.
Студенти су сада у могућности да приступите домаћим задацима, белешкама лекција и другим образовним материјалима на мрежи.
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9 Задаци и задужења – cloud омогућава наставницима да поставе задатке и друга задужења на мрежи. Студенти могу да им приступе,
попуне их и реше и, коначно, сачувају у одређеном фолдеру, да би
касније били прегледани.
За крајње кориснике (наставнике и студенте), осим побољшане доступности, постоје и друге, јасне користи од услуга cloud програмирања и технологија, што се нарочито опажа у опсегу нових апликација које су доступне и које
се користе. Оне садрже и укључују најновије алате и функције из иновативних
компанија као што су Microsoft и Google. Студенти могу да користе понуђене
апликације бесплатно, без потребе да их купе, инсталирају и одржавају на својим рачунарима. Већ је речено да је могућности за сарадњу знатно побољшана.
Наиме, кроз cloud технологију је омогућен вишекориснички систем рада, али
је и на располагању развијени комуникациони систем (кроз сервисе електронске поште, форума и причаоница). Наиме неки студенти су слободнији у онлајн комуникацији, него у уобичајеном разговору лице у лице, па се кроз овакву комуникацију се осећају слободнијим да размене своје идеје, запажања,
али и да предоче своје сумње и оно што не знају, а за шта им је помоћ потребна (било од наставника или својих колега). Образовни материјали и подаци су
доступни са било које локације, али и са бројних уређаја. На овај начин се студентима омогућава да уче независно од школског окружења, одакле и када им
одговара. Тиме се побољшава персонализација образовног окружења и процеса учења, чему теже савремени образовни системи. Технологије, као што је
HTML5, омогућавају и значајно олакшавају корисницима да раде ван мреже
(offline) када je интернет конекција недоступна или у прекиду (Sclater, 2010b).
Све побројане карактеристике воде једном образовном окружењу које је
наклоњено и прилагођено студенту, али и наставницима, што би требало да резултира побољшањем постигнућа и крајњих исхода процеса учења и самог
образовања.

3. РИЗИЦИ
Cloud програмирање је нова парадигма која се од стране неких појединцима у институцијама схвата као претња. Особље рачунарских сервиса и центара стављено је пред искушење, и могу страховати од последица употребе ове
технологије, чиме су њихове улоге маргинализоване. Поред тога, управни органи институција (директори, управници...) могу се осећати нелагодно због
преноса услуга хостинга ван установе, као и откривања пословних података
трећој страни. То су неки ризици који су више повезани са перцепцијом и личним доживљајима, него са стварношћу.
Главна брига тиче се безбедности података институције. Већина је мишљења да су њихове информације сигурније уколико су похрањене на соп386
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ствени серверима институције, тј. уколико је хостовање у оквиру институције.
Пренос података трећем лицу за хостинг у удаљеним центрима, који нису под
контролом институције, и локације које су можда непознате, представља ризик
(Sclater, 2010a). Строги закони о заштити података ограничавају чување личних података у одређеним земљама, са којима су ти споразуми потписани. Неки cloud провајдери сада, у својим уговорима, дају гаранције о безбедности
личних података, ограничено само за одређене земље. Основни ризик је у томе
што би било прекршено поверење и приватност података, које може подразумевати студента (или члана особља), чиме се отвара могућност да дотични тужи
институцију, што би довело до великих трошкова и негативног публицитета.
Док је велика доступност сервиса једна од главних предности cloud програмирања и технологија, постоји могућност да су провајдери, посебно истакнутих профила, у већем ризику од претњи, као што су ускраћивање услуга или
хакерски напади, него што су то сервери појединачних институција. Предочено је да је пружање услуга cloud технологија од стране једног провајдера битна
тачка неуспеха и ризика, и да би, у циљу смањења ризика, било боље да се уговор оствари са више од једног cloud провајдера (Sclater, 2010a).
Други ризик је могућност затрпавања корисника нежељеном е-поштом
или рекламама од стране cloud провајдера. То је, на пример, у ЕУ незаконито,
а институције морају да предузму кораке како би се осигурало да се то не деси,
јер су казне за прекршиоце високе.
Поред тога, акумулација података, коришћених од стране провајдера,
може бити интересантна за даљу продају трећим лицима, под претпоставком
да то подразумева анонимности. Укључивањем одговарајућих клаузула у уговору може се смањити ризик од злоупотребе података овим путем.
Вероватно, један од већих ризика, представља могућност да институција
постане „везана“ за производе одређеног провајдера. Постоје знатни трошкови у
мигрирају из било ког широко коришћеног система. Док неки провајдери износе
тврдње о интероперабилности њихових производа, у стварности је веома ретко
лако и без проблема пренети садржаја из једног система у други (Sclater, 2010a).
Дакле, и поред бројних предности које нова технологија нуди, потребно
је обратити пажњу на могуће, постојеће ризике и предупредити њихово остваривање приликом практичне примене cloud програмирања.

4. ЗАКЉУЧАК
Инерција образовних институција и њихова аверзија према предузимању рискантних корака учинила је да оне спорије и касније прихватају иновације у односу на фирме и предузећа. Тај случај је и са актуелним технологијама
cloud програмирања. Јасно је да су специфични захтеви образовних система
(образовне методе, регулативе везане за испитивање и оцењивање, државна
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политика и питање легалности) донекле узроковали такав став, те стога, потражња за cloud апликацијама и технологијама пре може бити вођена од стране
корисника него од стране институција.
Повећана употреба cloud сервиса нижег нивоа у образовању, као што су
сервиси за складиштење података, изгледа неизбежна, посебно за услуге где
безбедност не представља проблем, као што су репозиторијуми образовних садржаја. Неке образовне институције желе да одрже своју стручност у хостингу
рачунарских ресурса у истраживачке и наставне сврхе, али то може проузроковати трошкове, које већина образовних институција гледа да избегне. Слободно се може рећи да cloud програмирање представља пун добитак за образовне
институције, како у образовном погледу тако и у материјално-финансијском.
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CLOUD COMPUTING – ITS APPLICATION IN EDUCATION
Summary
Cloud computing („the cloud“) represents the most significant change to the way
we use information technology since the introduction of the World Wide Web. The
cloud allows us to access our work anywhere, anytime and share it with anyone. It frees
us from needing a particular machine to access a file or an application like a word
processor or spreadsheet program. The cloud is changing the way people communicate,
work and learn. In this environment changes, it’s important that we think about the
opportunities and risks that cloud computing presents for education sector, as wel as
about what we can learn from how some are already making use of this technology, and
how we proceed from here.
Key words: Cloud computing, ICT, education.

388

РОМАН О ДЈЕЧЈОЈ ДРУЖИНИ
(Миомир З. Милинковић, Воденица Код три јарца, BOOKLAND, Београд,
2013, 146 стр.)
Тематика дјечјих дружина у књижевности за дјецу није нова. Она датира
још из 1876. године када се појавио роман Марка Твена Доживљаји Тома Сојера. Твенови описи авантура дјечакâ из америчког градића Ханибала (мјеста на
обали ријеке Мисисипи у коме је Твен одрастао) касније су инспирисали низ писаца са европског тла да теми дјечјих дружина посвете странице својих дјела по
којима су постали познати не само међу дјецом читаоцима. Наводим неколицину аутора чија дјела припадају том жанру. Ференц Молнар је 1907. објавио роман Дјечаци Павлове улице, а Ерик Кестнер 1933. године Летећи разред. Романе
о дјечјим дружинама публиковали су и писци Бранислав Нушић (Хајдуци, 1933),
Мато Ловрак (Дружба Пере Квржице, 1933). Тоне Селишкар (Дружина Сињи
галеб, 1935) и Бранко Ћопић (Орлови рано лете, 1957).
Романи о дружинама настају из списатељевог увјерења да дјеца на одређеном узрасту имају потребу да доживљавају авантуре и да показују властите
способности. Да би остварила поједине заједничке циљеве, дјеца се удружују и
организују колективне акције, чиме манифестују своју зрелост и одговорност.
Вјерујем да је и роман Воденица Код три јарца познатог историчара књижевности за дјецу, Миомира З. Милинковића (студије: Хоризонти детињства, Страни писци за децу и младе, Нацрт за периодизацију српске књижевности за децу)
и аутора трију збирки пјесама намијењених најмлађима (Краљевство за детињство, Лет у свет, Корак даље), настао из сличних побуда.
Романом Воденица Код три јарца Милинковић наставља линију приказивања дјечјих дружина, али уноси и битне новине у погледу теме, фабуле и ликова.
Кад је ријеч о теми, у роману се говори о спуштању ванземаљаца код неког планинског села у Србији, киднаповању двоје школске дјеце из тога села и
о намјери ванземаљаца да их претворе у чипове, као што су то учинили са дјецом коју су раније уграбили у неком другом насељу.
Што се фабуле тиче, она је иновирана самим тим што у тој причи не
учествују само овоземаљска него и бића са друге планете. Осим тога, у роман
су као врло важни актери укључени пси – Шарко и Гаров. Једном од њих
(Шарку) је приписана способност разумијевања језика људи, трава и животи391
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ња, а ту моћ пас је заслужио својим добрим дјелом, јер је спасио травку која га
је за то наградила. Када мјештани, удружени са полицијом, не успију да пронађу отету дјецу, чланови ђачке дружине Коло заклињу се да ће наставити потрагу
све док не открију гдје се налазе дјечак Жарко и дјевојчица Дара. Уз помоћ паса,
чланови дружине Коло успјели су да открију пећину у којој су се били склонили
ванземаљци и у којој су у заточеништву држали двоје дјеце из села.
Фабула романа Воденица Код три јарца је вођена вјешто, заплет и расплет су дати ефектно, а догађаји су изложени прегледно и занимљиво.
Два поглавља романа (Златни град и Чудесни бунар) искачу из главног
тока радње и представљају самосталне епизоде са доста елемената класичне
бајке. У њима је описано како одважни дјечаци Часлав и Чекетало и храбра
дјевојчица Зора планирају и остварују посјету Златном граду при којој доживљавају низ авантура. На путу до Златног града и у самом граду наилазе на
бројне препреке, које савлађују захваљујући помагачима (совама и орлу), који
су тој храброј тројци били нека врста путовођа.
Ликови у Воденици Код три јарца су врло различити по узрасту, нивоу
образовања, навикама и карактеру. Уз ученике једне подручне школе, ту су
учитељица Бојана, учитељ Јоле и директорица Кркобабић, а затим мјештани
села у коме је смјештена школа: воденичар Божа Божетић, његов син Милован, снаха Милица и унук Ђорђе, затим удовица Симуна, сеоски свештеник,
дједа Тривун, дједа Драгутин, Милија Трогуз, хармоникаш Миладин, двоје новинара из престонице и др. Од ученика се издвајају: Коста, вођа дружине, Чекетало, Часлав и Зора, тројка која самоиницијативно посјећује Златни град, Гаврило, назван у дружини Милушино дијете од момента када је испричао да је
његова бака Милуша у врту видјела два ванземаљца, те још неколико дјевојчица и дјечака који учествују у акцијама које предузима дружина Коло: Веселинка, Тијана, Ангелина, Ранка и Милош.
По уобичајеној шеми, карактеристичној за дечју књижевност, ликови су
издиференцирани на позитивне и негативне. Писац је настојао да на бази контраста паралелно приказује позитивне и негативне јунаке (племенита учитељица Бојана – арогантни, страначки постављен учитељ Јоле; креативна дјечја
дружина Коло – ванземаљци као оличење насиља). Иначе, у самој дјечјој дружини Коло сви њени чланови одговорно се односе према задацима и нема међусобних несугласица.
Посебан квалитет овога романа јесу добро оцртани ликови дјечака и дјевојчица. Захваљујући несумњивом посматрачком дару, Милинковић је уочио
мноштво специфичних детаља у дјечјем понашању и на врло приступачан начин их предочио читаоцу. Није ту само ријеч о освјетљавању односа дјеца –
учитељица или учитељ, дјеца – родитељи, дјеца – одрасли уопште, него и о врло деликатним и суптилним емоцијама карактеристичним за дјецу претпубертетског узраста. Аутор је посебну пажњу посветио дјечјој радозналости, ма392
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штовитости, склоности шалама и подвалама, али и њиховој озбиљности и одговорности када предузимају колективне акције. Чланови дјечје дружине Коло
западају у низ искушења, али увијек успију да нађу рјешење за насталу ситуацију јер имају јасан циљ – да ослободе заточене другове. У портретисању чланова дружине Коло, Милинковић се највише угледао на Бранка Ћопића, посебно у погледу хумористичког тона у описима ђачких несташлука, као и цјелокупног дјечјег размишљања и понашања.
Дјелом Воденица Код три јарца Миомир Милинковић је захватио један
крупан проблем савременог србијанског села – а то је стално опадање наталитета и замирање живота на селу. Приказивањем судбине остарјелог млинара
Боже Божетића, који је у старости остао сам на имању које полако пропада,
као што дотрајава и његова воденица која је међу ријеткима у томе крају које
још раде, аутор указује на поразне посљедице одласка младих из села и на препуштање сеоских домаћинстава старим и изнемоглим особама. Вијешћу да се
Божин син са породицом трајно вратио из Канаде у завичај, да ће остати да
живи у селу, да ће ту подићи мљекару и у њој запослити одређен број радника
наговјештава извјесну обнову живота у селу, али тај појединачан случај ипак
не пружа превише оптимизма.
Увјерен сам да ће Милинковићев роман првенац о одважном дјечјем колективу Коло својом занимљивом и динамичном фабулом, вјешто описаним
ликовима, квалитетно инкорпорираним хумором и ненаметљивом педагошком
поруком побудити интересовање младих читалаца.
Проф. др Цвијетин Ристановић

393

ПУТОКАЗ ЗА ЈЕЗИЧКО И КЊИЖЕВНО
ОБРАЗОВАЊЕ У САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ
(Прилози језичком и књижевном образовању, књ. 1–3, Друштво за српски језик и
књижевност Србије, Београд: Зборник 1, приредила Босиљка Милић, 2009, 232
стр.; Зборник 2, приредили Босиљка Милић и Вељко Брборић, 2010, 302 стр.;
Зборник 3, приредили Босиљка Милић и Вељко Брборић, 2010, 350 стр.)
Друштво за српски језик и књижевност Србије објавило је 2009. и 2010.
године три зборника изабраних предавања са Републичког зимског семинара за
наставнике и професоре српског језика и књижевности, који се одржава на
Филолошком факултету у Београду. Овим издањима обележен је јубиларни педесети Зимски семинар, али и стогодишњица Друштва за српски језик и књижевност Србије. Тротомни зборник Прилози језичком и књижевном образовању, који се надовезује на богату издавачку делатност Друштва за српски језик
и књижевност, представља само један део прегалаштва његових чланова. То је
и повод да се укаже на значај ове дугогодишње филолошке традиције.
Друштво за српски језик и књижевност Србије основали су 1910. године
Александар Белић, Павле Поповић и Јован Скерлић. 1 Године 1953. покренут је
часопис Књижевности и језик, а од 1997. године објављује се средњошколски
часопис Свет речи. У оквиру богате издавачке делатности Друштва за српски
језик и књижевност заступљене су публикације из различитих области лингвистике и науке о књижевности. Посебно место заузима методичка литература
која се бави теоријским и практичним питањима наставе српског језика и књижевности, а за будуће студенте филологије ту су и збирке задатака са ученичких такмичења. Друштво за српски језик и књижевност јесте покретач и организатор Зимског семинара за наставнике и професоре српског језика и
књижевности, али и других активности, као што су такмичења ученика из
српског језика и књижевности, такмичења литерарних дружина и лингвистичких секција.
Многе генерација наставника српског језика имале су прилику да се на
Зимском семинару усавршавају, присуствујући предавањима најпознатијих
1

Друштвом за српски језик и књижевност руководили су познати српски филолози, као
што су> Михаило Стевановић, Драгољуб Павловић, Димитрије Вученов, Слободан Ж.
Марковић, Живојин Станојчић, Јован Деретић, Радоје Симић, Љубомир Поповић и други.
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стручњака из филологије, као и промоцијама књига, трибинама и сусретима са
познатим писцима. 2 Поред универзитетских професора, на семинарима су и
наставници из основних и средњих школа износили своја искуства из наставне
праксе. На тај начин одвија се комуникација између науке и наставе. Формалном акредитацијом Завода за унапређење образовања и васпитања Зимски семинар постаје неизоставни део усавршавања професионалних компетенција и
борбе за лиценцу наставника српског језика и књижевности.
Тротомни зборник Прилози језичком и књижевном образовању омогућава
методичарима и практичарима да стекну увид у питања која су расветљавана на
Зимском семинару од његовог заснивања до данас. Током претходних пет деценија на Зимском семинару одржано је преко 500 предавања, од чега је 80 текстова одабрано и објављено у Прилозима језичком и књижевном образовању. Текстови се доносе у изворном облику, а коришћени су материјали из часописа
Књижевност и језик и из записника Друштва за српски језик и књижевност.
Како указују приређивачи, није било лако да се из великог броја научно
релевантних текстова издвоје они „који су могли да покажу истовремено домет научне евокације аутора, али и акутне проблеме, мањкавости и празнине,
карактеристичне за наставу овог предмета у одређеним етапама протеклог периода“ (Зборник 1, стр. 3). Услед тога, избор студија, расправа и прилога конципиран је према хронолошком принципу. Према тематици и научном приступу, изабрана предавања репрезентативна су за време када су настала.
Први зборник (Зборник 1), који је приредила Босиљка Милић, обухвата
предавања са семинара одржаних од почетка 60-их до почетка 80-их година
XX века. Овим предавањима постављена је класична методика наставе српског
језика и књижевности, која у свим временима одолева захтевима новог друштва, остајући нека врста канона методике као науке и струке.
На почетку Зборника 1 дат је текст А. Белића о улози језичког осећања у
„разумевању језичке граматике једног времена“ и начинима примене језичког
осећања у анализи језичких јединица. Друго је по реду предавање М. Стевановића о јасности и прецизности језичког израза као основним параметрима језичке културе. У овом зборнику нашли су се радови утемељивача савремене
методике наставе српског језика и књижевности – Радмила Димитријевића,
Милије Николића, Милорада Дешића и Павла Илића.
У лингвистичким текстовима сврстаним у Зборник 1 разматрају се теме
као што су класификација српскохрватских дијалеката (П. Ивић), актуелни
лингвистички правци (М. Ивић) и лингвостилистички приступ књижевном делу (Д. Јовић). Из науке о књижевности изабрани су антологијски научни тек-

2

Први Републички зимски семинар одржан је 1960. године. Такмичења које организује Друштво за српски језик и књижевност одржавају се од 1990. године.
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стови који представљају незаобилазно штиво студената србистике. Међу њима
посебно се издвајају разматрања послератног југословенског романа (М. Бандић), принципи историјскокњижевне периодизације (Д. Живковић), односа
европске и југословенске књижевности (В. Ђурић, Д. Павловић), питања средњовековне књижевности (Р. Маринковић, Ђ. Трифуновић), народна епика (Н.
Милошевић-Ђорђевић), као и поједини аспекти стваралаштва Д. Обрадовића, П.
П. Његоша, Ј. Ј. Змаја, Р. Домановића, М. Црњанског и И. Андрића (у предавањима Ј. Деретића, П. Пешута, Д. Вученова, М. Егерића и С. Ж. Марковића).
Други зборник (Зборник 2) приредили су Босиљка Милић и Вељко Брборић, а садржи предавања са семинара од 80-их година XX века до почетка XXI
века. Осим предавања знаменитих универзитетских професора, овај зборник
садржи и моделе из наставне праксе.
Текстови у Зборнику 2 који доприносе унапређивању наставе књижевности баве се домаћим и станим писцима. У изабранима предавањима разматра
се поетика Ф. М. Достојевског, комедиографски опус М. Држића, поезија Д.
Максимовић, стваралаштво Ј. П. Стерије, роман Странац А. Камија, поезија Ј.
Дучића, поетски израз Ђ. Јакшића и стваралаштво А. Г. Матоша. Аутори поменутих текстова јесу познати универзитетски професори и проучаваоци књижевности – М. Бабовић, З. Бојовић, С. Гордић, Д. Иванић, Н. Милошевић, Н.
Петковић, И. Тартаља, М. Поповић и Т. Чолак. У лингвистичким текстовима у
Зборнику 2 расветљавана су питања жаргона (Р. Бугарски), полисемије (Д. Гортан Премк), идентитета и обима српског књижевног језика (Љ. Поповић), функционалних стилова (Р. Симић) и класификације изведеница (Б. Ћорић).
Конкретна методичка питања и импликације за наставну праксу разматрају аутори: Р. Јосимовић, А. Маричић, В. Милатовић, Б. Милић, Ј. Недељковић, Д. Мршевић Радовић и М. Стакић. Ови аутори баве се питањима методичког приступа књижевном делу уопште, али и појединим делима (Слово
љубве С. Лазаревића, Проклета авлије И. Андрића, Људи говоре Р. Петровића,
народна лирска песма Највећа је жалост за братом). Унапређивању наставе
језика доприносе предавања о структурно-семантичким аспектима фразеологије и о морфонолошким гласовним алтернацијама.
Трећи зборник (Зборник 3), који су приредили Босиљка Милић и Вељко Брборић, обухвата предавања са семинара са краја XX века и из прве деценије XXI века. „Ова књига презентује достигнућа и актуелна кретања у наукама о језику и књижевности и научно потврђеним методичким теоријама“
(Зборник 3, стр. 5).
Методички прилози у Зборнику 3 баве се питањима припремања наставника за стваралачку наставу књижевности, правописним вежбама, корелацијом
наставе језика са наставом књижевности, мотивисањем ученика за читање и
проучавање народне прозе, методичким иновацијама у настави граматике, као
и проблемским повезивањем романа у настави. Аутори ових радова јесу данас
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најактуелнији методичари (Љ. Бајић, В. Брборић, Д. Вељковић Станковић, З.
Мркаљ, Љ. Петровачки и О. Радуловић).
У области науке о језику издвајају се текстови о принципима стилистичке анализе (Ј. Јовановић), дијалекатској бази језика медија (Ј. Јокановић Михајлов), функционалним стиловима у српском језику (Д. Кликовац), односу народног и књижевног језика (М. Николић), као и о партиципу у савременом
српском језику (Љ. Суботић). У предавањима из науке о књижевности актуелизоване су теме као што су авангардизам Р. Драинца (Т. Брајовић), епска слика света у реалистичкој приповеци (Д. Вукићевић), Свети Сава као писац и
књижевни лик (Т. Јовановић), сатира у делима П. Кочића (Г. Максимовић), савремена српска приповетка (М. Пантић), однос народне епске песме према
историјском предању (Б. Сувајџић). Текстови у Зборнику 3 омогућавају да се
класична методика повеже са иновацијама у теорији и пракси наставе језика и
књижевности.
Тротомни зборник Прилози језичком и књижевном образовању, који су
приредили Босиљка Милић и Вељко Брборић, показује да у српској филологији више од једног века постоји тежња да се у наставну праксу уграђују актуелна достигнућа лингвистике и науке о књижевности. Предавања са Зимског семинара доприносе да се методика наставе српског језика и књижевности развија као примењена лингвистика и примењена наука о књижевности. Друштво
за српски језик и књижевност Србије омогућава да се стручно усавршавање
наставника унапређује имплементацијом филолошких дисциплина у наставу.
Дакле, у оквиру концепције која се може назвати филологија од науке до наставе – налази се једини прави пут за заснивање методике наставе језика и
књижевности.
Др Милка Николић
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УПУТСТВО ЗА САРАДНИКЕ
Редакција часописа
Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу је часопис који објављује теоријске, прегледне и оригиналне истраживачке радове из области васпитања и
образовања који нису претходно штампани. Битни критеријуми селекције су квалитет аргумената, јасноћа презентације и образовни значај. Циљ је да се широком
читалачком кругу (који укључује истраживаче, људе из педагошке праксе и студенте педагогије и наставничких факултета) омогући приступ оваквим истраживањима. Позивају се аутори из целог света да дају своје прилоге.
Језик. – Радови се објављују на српском или енглеском језику (и другим
светским и словенским језицима). Сваки рад треба да има резиме на српском и 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 знакова (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 простор.
Оцењивање радова. – 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...“). На основу рецензија редакција доноси одлуку о објављивању рада и о томе обавештава аутора у року од три месеца.
Услови достављања текста. – Достављање рада. Све рукописе треба доставити на папиру и електронском поштом на адресу: ucfak@ucfu.kg.ac.rs, или на CD.
Рад се доставља у Word формату са Times New Roman фонтом, величина 12. Уколико се рад доставља на српском језику, користи се Serbian, cyrillic или Serbian, latin.
Писане верзије се не враћају аутору.
Писање рада. – Текст треба да буде откуцан двоструким проредом и широким маргинама. Све странице треба да буду нумерисане. На насловној страни треба навести наслов рада, име и презиме аутора, средње слово, институцију, место и
контакт адресу (електронску и поштанску).
Табеле – Табеле би требало да буду откуцане двоструким проредом, свака на
посебној страни, означене бројем, са насловом који их јасно објашњава, да буду исцрпне, без позивања на текст, приложене на крају рукописа, а њихова пожељна позиција означена у тексту. Ширина табеле не сме прелазити 12,5 цм.
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Графички прилози – Графички прилози се достављају у посебним фајловима,
обележени великим словима, са симболима и у сагласности са типом коришћеног
текста. Треба избегавати линије и сенчења која нису неопходна. Наслови, легенде
или објашњења која прате графичке прилоге треба да буду наведени на посебној
страни. Резолуција дигиталних слика мора да буде најмање 300 dpi. У тексту треба
обележити приближну позицију одређеног графичког прилога. Ширина графичког
прилога не сме прелазити 12,5 цм.
Апстракт – Апстракт треба да је дужине до 1.400 карактера (с празним местима). 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
због превођења на друга два језика. Наводи се наслов рада, име и презиме аутора.
Апстракт треба да садржи шест обавезних елемената: значај и контекст проблема,
циљеви, узорак, методе, резултати, закључци и педагошке импликације. У случају
теоријских радова и приказа садржај апстракта треба прилагодити.
Кључне речи (до пет) дати на језику приложеног рада, а пожељно је и на једном од два језика (енглеском и руском) због прецизнијег превода.
Референце – Списак референци треба откуцати са двоструким проредом. Све
српске референце у списку референци и у заградама у тексту наводе се ћирилицом, без обзира на врсту коришћеног писма у тексту и писма на коме су штампани
коришћени извори – књиге и часописи. Имена свих аутора која се наводе у листи
референци и у заградама у тексту чланка, пишу се увек на исти начин. Имена српских аутора наведена у тексту ван заграда пишу се у писму у коме је достављен
текст.
Имена страних аутора у тексту се наводе у оригиналу или у српској транскрипцији – фонетским писањем презимена, а затим се у загради наводе онако како
је наведено у извору који се налази у списку референци на крају текста, уз годину
публиковања рада: Пијаже (Piaget, 1975). Навођење више аутора у загради треба
уредити алфабетски а не хронолошки (Krnjajić, 1996; Maksić, 1998; Ševkušić, 1997).
Ако су два аутора, у загради се наводе оба (Pavlović i Šefer, 1995). Уколико је више
од два аутора, у загради се наводи презиме првог аутора и скраћеница и сар. или et
al. На пример, уместо (Joksimović, Mirkov, Polovina, Spasojević, 1996) написати
(Joksimović i sar., 1996).
Списак референци на крају рада наводи се у складу са стилом АРА (Америчка психолошка асоцијација). Списак треба да обухвати све референце на које се
аутор позвао у раду. Не треба додавати референце које нису поменуте у тексту.
Референце се наводе азбучним редом по презименима аутора.
(а) Референце у књизи треба да садрже презиме и иницијале аутора, годину
издања, наслов књиге (курзивом), место издања и издавача: Maksić, Slavica (1998).
Darovito dete u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
(б) Поглавље у књизи наводи се на следећи начин: Lazarević, D. (2003).
Udžbenik i uvažavanje različitosti: oslonci u kritičkom i kreativnom mišljenju. U: J.
Šefer, S. Maksić i S. Joksimović (prir.): Uvažavanje različitosti i obrazovanje. Beograd:
Institut za pedagoška istraživanja, str. 40–70.
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(в) Чланак у часопису треба да садржи презимена свих аутора с иницијалима,
годину издања у загради, наслов чланка, пуно име часописа (курзивом), волумен и
странице: Plomin, R. & S. О. Walker (2003). Annual review: Genetics and educational
psychology. British Journal of Educational Psychology, No. 73, pp. 3–15.
(г) Web документ – име аутора, година, назив документа (курзивом), датум када је сајт посећен, Интернет адреса сајта: Degelman, D.: APA Style Essentials. Retrived
May 18, 2000 from the World Wide Web http://www.vanguard.edu/psychology/apa.
Ако се један аутор наводи више пута, наводи се по редоследу (години) публиковања референце. Ако има више аутора, референца се наводи према презимену
првог коаутора, али садржи презимена и иницијале свих осталих. Уколико се наводи више радова истог аутора у једној години, треба их означити словима а, b, с
(1997а, 1997b).
Навођење непубликованих радова (резимеа с научних скупова, рукописи, магистарски рад, докторски рад и сл.) није пожељно. Уколико је такво навођење неопходно, треба навести што потпуније податке.
Фусноте и скраћенице – Фусноте и скраћенице треба избегавати. Фусноте садрже само додатни текст (коментар), а не библиографске референце. Све скраћенице наведене у табелама и графичким прилозима треба да буду објашњене.
Међународни стандарди – За сва мерења користе се међународни стандарди,
заокружени на практичне вредности где год је то примерено (са локалним еквивалентима у загради). Међународни стандарди се такође односе на коришћење статистичких показатеља који треба да поткрепе и илуструју тврдње у тексту.
Дозвола за цитате – Аутори су обавезни да прибаве писмену дозволу за публиковање дугачких цитата (преко 350 знакова), илустрација итд. за које немају ауторска
права. После цитата у загради се наводи презиме аутора, година издања и страница).
Додатни подаци. – Додатни подаци који су илустративни за текст или представљају доказни материјал а преобимни су за објављивање (нумерички подаци,
компјутерски програми, комплетнији подаци о студијама случаја и експерименталним техникама) могу се послати уреднику, заједно са радом, ради симултаног оцењивања.
Ауторска права. – Да би се аутори и часопис заштитили од неовлашћене
репродукције радова, Учитељски факултет у Ужицу задржава ауторско право као
издавач, уз напомену да аутори могу да користе сопствени материјал кад год желе
и то без дозволе издавача.
Препорука. – Треба избегавати коауторске радове јер – по модерним схватањима
и захтевима у науци – један аутор може да има само 10% коауторских радова.
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