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Исидора Б. Кораћ 
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре 

Сирмијум, Сремска Митровица 

РУКОВОЂЕЊЕ УСТАНОВОМ – ПЕРСПЕКТИВА 
ВАСПИТАЧА 

Апстракт: Ефекти руковођења представљају фактор који значајно 
утиче на развој и унапређивање квалитета рада образовне установе. У ра-
ду је приказан део резултата истраживања чији је циљ био да се испита 
мишљење васпитача о показатељима квалитета лидерства директора уста-
нове; затим, како васпитачи перципирају стил руковођења и начин одлу-
чивања директора установе у којој су запослени и да ли постоји повеза-
ност између њиховог задовољства послом и препознатог стила руковођења 
и начина одлучивања директора. Коришћена је скала процене задовољства 
васпитача послом и упитник за потребе испитивања мишљења васпитача о 
руковођењу директора установе. Узорак је чинило 115 васпитача запосле-
них у предшколским установама у различитим градовима у Србији. Нала-
зи истраживања указују да као показатеље квалитета лидерства директора 
највећи број васпитача препознаје: управљање људским ресурсима, затим 
уважавање мишљења и правично вредновање рада запослених. Највећи 
број њих описује стил управљања директора као демократски, где сви за-
послени учествују у доношењу одлука. Трећина сматра да одлуке важне за 
рад установе доноси само директор, не консултујући запослене. Задовољ-
ство васпитача начином одлучивања и стилом руковођења директора ви-
соко корелира са њиховим општим задовољством послом. У закључним 
разматрањима указано је на потребу професионалног развоја васпитача у 
области руковођења и интерперсоналних односа.   

Кључне речи: руковођење, задовољство послом, васпитачи. 

УВОД 

Руковођење јесте једна од централних димензија која утиче на развој и уна-
пређивање квалитета рада сваке установе (Marzano et al., 2005; Шевкушић, 2015). 
Важност улоге директора, његових компетенција за руковођење установом, дола-
зи до изражаја када покушамо да дамо одговор на питање: који су услови нео-
пходни да би један колектив хармонично и продуктивно функционисао? 
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Гуд и Брофи (Good, Brophy, 1991, према: Крњајић, 2002) наводе три 
услова: интегрисаност, сигурност и диференцирани статус њених чланова. По-
сматрајући колектив као систем сачињен од узајамно повезаних делова, обје-
дињених везама између њих самих и њихових својстава, при чему се њихова 
својства одређују и понашањем и функцијом осталих елемената система 
(Крњајић, 2002), можемо рећи да оно што чини један систем интегрисаним је-
су заједничка визија, из ње дефинисани циљеви развоја установе и ангажовање 
запослених на њиховом остваривању. Изнет став имплицира да сваки поједи-
нац унутар колектива треба јасно да сагледа удео сопствене одговорности и за-
лагања у остваривању планираног, да осећа да припада систему, да је његов 
елеменат. Неопходни услови за формирање хомогене групе, чији су чланови 
повезани истим, заједничким циљевима и активностима, јесу: међусобно ува-
жавање различитости компетенција, поверење и сарадња свих актера образов-
но-васпитног процеса. У светлу реченог, улога директора јесте стварање такве 
атмосфере у којој сваки појединац унутар колектива осећа припадност органи-
зацији, у којој се осећа сигурним, уваженим, питаним за проблеме важне за 
развој установе, мотивисаним и укљученим у реализацију планираних актив-
ности (Кораћ, 2011б). Поред тога, његова улога јесте и да омогући ефективну 
организацију рада, обезбеди потребне ресурсе и неопходну помоћ запосленима 
у постизању циљева установе. 

Узимајући ефективност и ефикасност организације као основне критери-
јуме успешности установе, сматрамо да директори треба да буду лидери своје 
установе. Бити лидер значи: промишљати постојеће, испробавати могуће, кре-
ирати ново, делити са другима и сарађивати, доприносити афирмацији профе-
сионалних знања у својој установи, у локалној средини и у широј заједници 
(Frost, 2008). Оптимизам, поверење, интенционалност, поштовање и сарадња 
са другим актерима у образовном процесу јесу карактеристике успешног лиде-
ра, карактеристике које дају пример другима и надахњују их да се за њима по-
веду. Изнет став ставља директора установе у позицију покретача промена, 
али и оног који уме да препозна и омогући да стручни потенцијали колектива 
буду искоришћени на најбољи начин. 

Са лидерством у вези јесте и стил руковођења директора установе. У ве-
ликом броју радова који се баве проблемом руковођења унутар организације 
могу се наћи бројне типологије стилова руковођења: неинтервенишући, интер-
акционистички, интервенишући (Martin, Boldvin, 1993); ауторитативни, демо-
кратски и lesse fer (Levin et al., према: Крњајић, 2002); визионарски, демократ-
ски, афилијативни и тренерски стил (Големан, 2006) и др. Без обзира на разно-
ликост подела и коришћење различитих термина, аутори су сложни са ставом 
да различити стилови руковођења стварају и различиту атмосферу унутар 
организације, а самим тим и различите облике индивидуалног и групног пона-
шања (Големан, 2006; Кораћ, 2011б; Крњајић, 2002; Martin, Boldvin, 1993; 
Максић, Ђуришић-Бојановић, 2006; и др.). Налази истраживања (Levin at al., 
према: Крњајић, 2002) указују да у демократски организованим колективима, 
где је основни принцип руковођења сарадња и уважавање, „долази до веће ко-
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оперативности, вишег нивоа фрустрационе толеранције, личне иницијативе, 
конструишу се стабилније подгрупе, заједнички циљ и ангажовање уједињују 
чланове“ (Крњајић 2002: 69). Насупрот томе, у колективима у којима је руко-
вођење ауторитарно често долази до конфликтних ситуација, спутавања прото-
ка информација и иницијативе запослених, а самим тим и њихове мотивације 
за рад. Такође, у колективима где не постоје јасно дефинисана правила, начини 
одлучивања, где нема правог руковођења од стране директора, долази до ниске 
социјалне одговорности и тимског рада (Крњајић, 2002). 

С тим у вези, налази истраживања указују да руковођење директора, које 
доприноси успостављању сарадничких односа унутар установе, стварању по-
зитивне атмосфере унутар колектива, повећава и задовољство запослених по-
слом који обављају (Кораћ, 2011а). С друге стране, задовољство послом пред-
ставља фактор који обликује понашање запослених, одређује интензитет зала-
гања, степен истрајности, преференције, продуктивност и слично (Anseel, Lie-
vens, 2007). У светлу реченог, истраживање повезаности руковођења устано-
вом и задовољства запослених послом, доприноси разумевању сложене соци-
јалне структуре колектива, представља основу за компетентно руковођење 
установом у правцу њене веће ефективности и ефикасности. 

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

У раду ћемо представити сегмент истраживања чији је циљ био да се ис-
пита: (а) мишљење васпитача о показатељима квалитета лидерства директора 
установе; (б) како васпитачи перципирају стил руковођења и начин одлучива-
ња директора установе у којој су запослени; (в) да ли постоји повезаност изме-
ђу задовољства васпитача послом који обављају и препознатог стила руковође-
ња и начина одлучивања директора установе. 

Истраживање је извршено применом дескриптивне, неексперименталне 
научно-истраживачке методе попречног пресека. У складу са методом истра-
живања коришћена је петостепена скала процене задовољства васпитача по-
слом. Будући да под појмом задовољство послом подразумевамо афективни 
одговор индивидуе који је резултат искуства на послу, односно опште осећање 
према послу узимајући у обзир повољне и неповољне аспекте посла, задовољ-
ство послом васпитача мерено је преко индикатора: интересантност посла који 
обављају, процена учесталости разочарања који доживљавају на послу, проце-
на да ли посао обављају квалитетно и на време, љубав према послу који оба-
вљају, степен учесталости непријатности и пријатности које доживљавају на 
послу, доживљај дужине трајања и лакоћа обављања посла (укупно десет ајте-
ма). Други инструмент конструисан је за потребе испитивања мишљења васпи-
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тача о показатељима квалитета лидерства директора установе, њихове пер-
цепције стила руковођења и начина одлучивања директора установе у којој су 
запослени. Упитник је садржао питања отвореног и затвореног типа. Прили-
ком статистичке обраде података рачунат је Кромбахов алфа коефицијент за 
процену поузданости инструмената, рачунање аритметичких средина, стан-
дардних девијација и рачунање процената одговора. Рачунат је и коефицијент 
линеарне корелације између укупног скора на скали задовољства васпитача 
послом који обављају и скорова на скали процене квалитета лидерства дирек-
тора установе, њихове перцепције стила руковођења и начина одлучивања ди-
ректора установе у којој су запослени. Добијени подаци у питањима отвореног 
типа анализирани су применом методе анализе садржаја. 

У истраживању је учествовало 120 васпитача запослених у предшкол-
ским установама у Београду, Крагујевцу, Жагубици, Рашкој и Нишу. 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Налази истраживања, приказани у Табели 1, указују да је задовољство 
васпитача послом који обављају највише испољено кроз аспекте: љубав према 
послу (AS=4,95) и настојање да се посао обавља квалитетно и на време 
(AS=4,95). У доменима у којима су у питању спољашње околности, на које 
васпитачи могу слабо или не могу уопште да утичу, задовољство васпитача је 
слабије испољено (нпр. На свом послу разочарања доживљавам AS=3,20). 
Што се тиче варијабилитета одговора, он је највећи на ставкама које се односе 
на субјективни доживљај ентузијазма при обављању посла, енергије за оба-
вљање посла и осећаја протока времена на послу. 

Табела 1. Задовољство васпитача послом 

Задовољство послом AS SD 
Посао којим се бавим ми је интересантан 4,30 0,847 
На свом послу разочарања доживљавам 3,20 0,779 
Настојим да свој посао обавим квалитетно и на време 4,95 0,830 
Волим посао који обављам 4,95 0,864 
Посао који обављам доноси ми задовољство 4,50 0,858 
На свом послу непријатности доживљавам 3,52 0,772 
Посао који обављам доноси ми пријатност 3,72 0,841 
Сваки радни дан ми изгледа бескрајно дуг 3,40 0,970 
Одлазак на посао ми тешко пада 3,60 1,210 
Посао обављам са полетом 3,69 0,954 
Скала у целини 3,98 0,743 
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Надаље, када смо васпитаче питали да наведу који су, по њима, показатељи 
квалитета лидерства директора установе, највећи број њих (52%) навео је да ди-
ректор треба да добро управља људским ресурсима; затим, да уважава мишљења 
запослених (44%); да правично вреднује рад запослених (32%); да буде посвећен 
раду установе (25%); да даје пример у понашању и раду (23%); да буде амбицио-
зан (23%); да поседује визију установе (21%); да прихвата конструктивну критику 
од стране запослених и родитеља (10%). Добијени налази указују да испитани вас-
питачи препознају показатеље квалитета лидерства директора установе који су са-
држани и у индикаторима који се наводе у другим истраживањима домена лидер-
ства у образовању (Алибабић, 2008; Bush, 2008; Максић, Ђуришић-Бојановић, 
2006). Поред тога, наведени показатељи садржани су и у Стандардима компетен-
ција директора установа образовања и васпитања (Сл. гласник РС, 38/2013) у 
различитим областима квалитета рада директора. 

Налази истраживања указују да више од половине испитаних васпита-
ча (60%) стил руковођења директора установе у којој су запослени описује 
као демократски (основни принцип руковођења је сарадња и уважавање, ди-
ректор руководи тако што подстиче, храбри и помаже иницијативе и потен-
цијале запослених, сви чланови колектива учествују у доношењу одлука). За-
тим, 26,40% васпитача сматра да нема правог руковођења од стране директо-
ра, да постоји веома низак степен контроле (запослени раде самостално без 
већег мешања директора), да унутар установе запослени функционишу као 
група индивидуа. Један број одговора сврстали смо у поменуту категорију 
либералног, laissez-faire стила, иако испитаници нису заокружили понуђен 
одговор са описаним стилом. Наиме, формулишући своје мишљење у вези са 
стилом руковођења, васпитачи су наводили да је директор незаинтересован 
за све што директно установи не доноси финансијску добит, да не омета ди-
ректно рад васпитача мада „често заборави да помогне“. Они истичу да се у 
установи тимови организују ад хок и да се послови одрађују кад се приближи 
последњи рок, да недостају механизми и процедуре за праћење и унапређива-
ње рада тимова. Један број васпитача сматра да је директор установе често 
неинформисан о важним питањима за функционисање предшколске устано-
ве. Најмањи проценат испитаних васпитача (13,60%) препознаје ауторитарни 
стил руковођења, сматрајући да директор руководи тако што издаје наређе-
ња, прети казнама или кажњава чланове колектива. 

Васпитаче смо питали и колико су задовољни стилом руковођења директо-
ра установе, сматрајући да сваки од поменутих стилова може у различитој мери 
одговарати запосленима у зависности од њихових личних особина, типа групе ко-
јом се руководи, руковођења на вишем нивоу, различитих ситуација и слично. До-
бијени подаци указују да највећем броју васпитача (37,01%) углавном одговара 
стил руковођења директора, а нешто мањем броју (22,83%) чак у потпуности од-
говара, док се 15,35% васпитача изјаснило да им уопште не одговара, а 14,29% да 
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им углавном не одговара. Најмањи проценат васпитача (10,52%) одговорио је да 
им стил руковођења директора понекад одговара. 

Испитивана је, затим, корелација општег задовољства васпитача по-
слом и њиховог задовољства стилом руковођења унутар установе. Према до-
бијеним подацима, задовољство стилом руковођења унутар установе високо 
корелира (на нивоу 0,560) са општим задовољством послом. Опште задовољ-
ство послом веће је код васпитача који су задовољнији стилом руковођења 
директора. Поменути налаз истраживања у сагласности је са резултатима 
других истраживања (Arnold, Randal, 1995; Anseel, Lievens, 2007) који указу-
ју да руковођење установом представљају један од најважнијих фактора за-
довољства послом, поред односа на раду, зараде, бенефиција и самог садржа-
ја посла запослених. 

Занимало нас је и да ли унутар установе постоје договорени механизми 
и процедуре одлучивања, с тим у вези, који све актери учествују и у којој ме-
ри и, коначно, каква је корелација између начина одлучивања и задовољства 
васпитача послом. Добијени подаци истраживања указују да нешто више од 
половине испитаних васпитача (56%) сматра да у установи постоје договоре-
ни механизми, процедуре одлучивања, док 44% негира њихово постојање. 
Више од половине васпитача (65,40%) изјаснило се да одлуке унутар устано-
ве доносе у договору управа и васпитачи, а мањи број (34,60%) да доноси са-
мо управа установе, не консултујући запослене. Да је задовољно начином од-
лучивања директора изјаснило се 62% васпитача, док се 38% изјаснило да је 
незадовољно. 

Налази указују да задовољство начином одлучивања унутар установе 
високо корелира (на нивоу 0,550) са општим задовољством послом. Задовољ-
ство послом је веће код васпитача који су задовољни начином одлучивања 
унутар установе. Сматрамо да добијени налази иду у прилог изнетом ставу да 
укључивање запослених у процес доношења одлука обезбеђује запосленима да 
остваре своје мотиве за достигнућем и самоактуализацијом, мотивише и по-
креће на остварење заједнички усаглашене визије и циљева установе. У том 
контексту, договорени механизми и процедуре одлучивања јесу један од чини-
лаца који обезбеђују да се сваки члан установе осећа уваженим и прихваћеним, 
што позитивно утиче на квалитетне међуљудске односе и задовољство васпи-
тача послом који обављају. Са друге стране, њихово неукључивање у процес 
одлучивања може довести до незадовољства, а сам „систем показује тенденци-
ју да редукује аутономију својих саставних делова до критичне тачке на којој 
она почиње да нестаје, те сам ствара услове за своју дезинтеграцију“ (Хавелка 
2000: 156). Изнет став заправо отвара и питање да ли васпитачи, којима је оне-
могућено учешће у одлучивању о важним питањима која се тичу живота и ра-
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да предшколске установе, и даље настоје да одлучују о себи и својим активно-
стима чинећи то кроз неформалне групе, клике, које могу неповољно утицати 
на међуљудске односе унутар колектива. 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Налази истраживања указују да највећи број васпитача препознаје као 
показатеље квалитета лидерства директора установе следеће критеријуме: 
управљање људским ресурсима, уважавање мишљења и правично вреднова-
ње рада запослених. Стил руковођења директора установе у којој су запосле-
ни, највећи број васпитача описује као демократски, али није занемарив број 
испитаних васпитача који препознаје да директор руководи тако што издаје 
наређења, прети казнама и/или кажњава чланове колектива. Поред тога, 
немали број васпитача сматра да нема правог руковођења од стране директо-
ра, да унутар установе запослени функционишу као група индивидуа. С тим 
у вези, нешто више од половине испитаних васпитача сматра да у установи 
постоје договорени механизми, процедуре одлучивања и да одлуке унутар 
установе доносе у договору управа и васпитачи, а једна трећина васпитача 
сматра да одлуке доноси само управа установе, не консултујући запослене. 
Задовољство васпитача начином одлучивања и стилом руковођења директора 
установе високо корелира са њиховим општим задовољством послом. Задо-
вољство послом веће је код васпитача који су задовољнији стилом руковође-
ња директора и начином одлучивања унутар установе. 

Имајући у виду да задовољство послом представља чинилац који обли-
кује понашања запослених, интензитет њиховог залагања на послу, налази ис-
траживања недвосмислено указују на важност улоге директора, његових ком-
петенција за руковођење установом. У том контексту, добијени налази отвара-
ју питање: Колико наш образовни систем оспособљава директоре за руковође-
ње установом? Треба истаћи да у нашем образовном систему не постоји стан-
дардни профил педагошких кадрова специјализованих за стручно руковођење 
установом, не постоји обавезна формална припрема за директоре установа, не 
постоји развијен систем за усавршавање постојећих руководилаца у образова-
њу, као ни институција која образује будуће директоре образовних установа. У 
том контексту, сналажење у улози директора представља скуп вештина и спо-
собности које се развијају кроз свакодневну праксу. 

Сматрамо да је неопходно да се у склопу иницијалног образовања бу-
дућих васпитача развијају компетенције за руковођење групним активности-
ма, компетенције из области лидерства и менаџмента. Потребно је, такође, 
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размотрити питање конципирања посебног студијског мастер програма наме-
њеног образовању директора образовних установа. Такође, потребно је да се 
приликом конципирања програма стручног усавршавања запослених у обра-
зовању, али и приликом конципирања испита за директоре за добијање 
лиценце за рад у установи, као смерница, користе усвојени стандарди компе-
тенција директора установа образовања и васпитања. 
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Исидора Б. Корач 
Высшая школа специального обучения воспитателей и специалистов 
информационных технологий Сирмиум, Сремска Митровица 

РУКОВОДСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ – 
ПЕРСПЕКТИВА ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Резюме 

Эффекты управления представляют собой фактор, который существенно 
влияет на развитие и повышение качества работы общеобразовательного 
учреждения. В работе представлена часть результатов исследования, целью 
которого было изучить мнение педагогов о показателях качества лидерства 
директора учреждения; затем, как педагоги воспринимают стиль руководства и 
способ принятия решений директора учреждения, в котором они работают, и есть 
ли связь между их удовлетворенностью работой и узнаваемым стилемруководства 
и способа принятия решений директора. Использовалась шкала оценки 
удовлетворенности педагогов работой и анкета для целей исследования мнения 
педагогов о руководстве директора учреждения. Образец составлял 115 педагогов, 
работающих в дошкольных учреждениях в разных городах Сербии. Результаты 
исследования показывают, что показателями качества лидерства директоров 
наибольшее количество педагогов признает: управление человеческими 
ресурсами, затем, уважение мнения и справедливая оценка работы сотрудников. 
Наибольшее количество из них описывает стиль управления руководителя как 
демократический, где все сотрудники принимают участие в принятии решений. 
Треть считает, что решения, важные для работы учреждения, принимает только 
директор, без консультации сотрудников. Удовлетворенность педагогов способом 
принятия решений и стилем руководства директора высоко коррелирует с их 
общим удовольствием от работы. В заключении работы автор указывает на 
необходимость профессионального развития педагогов в области руководства и 
межличностных отношений. 

Ключевые слова: руководство, удовольствие от работы, воспитатели. 
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ТИМСКА НАСТАВА – МОГУЋНОСТИ И ИЗАЗОВИ∗ 

Апстракт: У теоријским разматрањима дат је приказ основних ка-
рактеристика тимске наставе; указано је на значај колаборације у тимској 
настави, на факторе који олакшавају њено остваривање и тешкоће на које 
тим наставника при колаборацији наилази. 

Циљ емпиријског дела овог рада је сагледавање перцепција учитеља о 
чиниоцима који подстичу њихово опредељење за колаборацију и разлозима 
због којих се за њу не опредељују. Узорак истраживања чинило је 120 учи-
теља из двадесет четири школе са територије Републике Србије. Подаци су 
прикупљени помоћу упитника. Резултати истраживања указују да постоје 
бројни разлози који опредељују учитеље да сарађују у разредној настави и 
да се највећи број учитеља опредељује за сарадњу због уверења да ће кроз 
групне процесе допринети унапређивању учења ученика, али и свом профе-
сионалном развоју. С друге стране, доста је мањи број чинилаца који учите-
ље ометају у колаборацији, али су поједини разлози веома доминантни и 
односе се на временску компоненту, као и на формирање и функционисање 
наставничког тима. Унапређивање колаборације у припремању, реализацији 
и вредновању наставе треба остваривати кроз рад  на смањењу утицаја фак-
тора који отежавају сарадњу, а односе се на индивидуалне, групне, структу-
ралне и организационе карактеристике. 

Кључне речи: тимска настава, колаборација, учитељи. 

УВОД 

За прво извођење тимске наставе сматра се кооперативни подухват основ-
не школе из Лексигтона и Универзитета Харвард, давне 1957. године. Пројекат 
је био усмерен на стварање подстицајних услова за рад наставника, а имплицит-
но и квалитетније наставе за ученике. У  тим настојањима да се створе атрактив-

 
∗ 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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ни услови за наставнике било је уверење да ће тимска настава допринети флек-
сибилнијем груписању ученика и задовољити њихове појединачне интересе, да 
ће се унапредити сарадња између ученика и наставника, као и између самих уче-
ника, да ће наставници развити занимљиве и ефикасне начине реализације на-
ставе, кроз групни рад и блокове часова (Anderson et al., 1960). Од тада, па до 
данас, запажене су осцилације у погледу њеног прихватања и коришћења. Током 
протеклих деценија дошло је чак и до напуштања тимске наставе, претпоставља 
се због њене сложености, као и недовољног теоријског и практичног утемељења, 
док се последњих година јавља поновно интересовање за овај наставни систем 
који се развија и модификује, а запажа се и појава сличних стратегија наставе, 
као што су ко-настава и професионалне заједнице. 

Поред већ наведених разлога, који су условили настанак тимске наста-
ве, запажају се и други. Међу најчешће истицаним су: 1) превазилажење не-
достатака традиционалне, уобичајене наставе: (а) број ученика у одељењу је 
сталан, а потребно је да буде еластичан и променљив, б) организација кла-
сичне наставе према тачно утврђеном распореду у одређеним учионицама са 
одређеним наставницима, што није у складу са карактеристикама наставних 
јединица, различитостима између наставника, као и потребама да се одређене 
наставне јединице реализују у кабинетима, библиотеци, природном окруже-
њу, музејима и слично, в) монодисциплинарно поучавање, наспрам потреба 
за интердисциплинарним, г) неопходност диференцираног приступа ради за-
довољавања потреба ученика (Jovan, 1987); 2) експлозија знања у сфери нау-
ке и 3) нова схватања дечјег развоја (Jaruda, Takeuchi, 2007); 4) тимска наста-
ва као кључни део реформи средњих школа (Alexander, 1995; Pendergast, 
2006). Уопштено речено, тимска настава је настала као резултат настојања да 
се превазиђу недостаци постојећих наставних система и да се настава и уче-
ње у школи учине ефикаснијим (Laketa, Vasilijević, 2006). 

ОСНОВЕ ТИМСКЕ НАСТАВЕ 

Основе тимске наставе превасходно леже у конструктивистичком погле-
ду на учење. Подвлачимо, важне педагошке импликације конструктивистич-
ких теорија учења: 

– истиче се значај претходног знања ученика, њихових веровања, 
усвојених појмова, погрешних схватања (Hendry, 1996); 

– поклања се пажња метакогнитивним и саморегулационим спо-
собностима и знању (Boekaerts, 1996; Vermunt, 1995; Silven, 1992); 

– нагласак је на преговарању и размени мишљења кроз дискусију и 
различите форме колаборације (Gergen, 1995); 

– користи се вишеструко приказивање појмова и информација 
(Ernest, 1995); 
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– истиче се потреба за развојем наставних приступа који узимају у 
обзир ситуационалну природу учења, тако да интегришу конструк-
цију знања и његово коришћење (Eraut, 1994; Lave, Wenger, 1991); 

– нагласак је на развоју процедура оцењивања које су укључене у 
процес учења, фокус је на оригиналним задацима и при том се узи-
мају у обзир индивидуалне оријентације ученика и јачају мета-
когнитивне вештине (Biggs, 1996; Jonassen, 1991). 

Поменуте импликације су значајне и са становишта разумевања учења 
наставника и са становишта подстицања и усмеравања учења ученика у оквиру 
тимске наставе, али и ван ње. 

Учење са становишта конструктивистичке перспективе обухвата кон-
кретно искуство, колаборативни дискурс и рефлексију (Brooks, Brooks, 1993). 
С друге стране, у тумачењу тимске наставе и њених основа, истиче се њена за-
снованост на колаборацији два или више наставника у планирању реализацији 
и/или вредновању наставе (Crow, Smith, 2005; Davis, 1995; Murata, 2002; 
Sandholtz, 2000) и значај дељења искуства и успостављање рефлексивног дија-
лога између наставника (Jang, 2008; Chang, Lee, 2010). 

Сугерише се да је потребно уложити напоре за унапређивање постигну-
ћа ученика, пружајући наставницима могућности да сарађују у оквиру питања 
у вези са курикулумом, наставним методама и професионалним развојем 
(Goddard et al., 2007). Наставници који учествују у колаборативним активно-
стима користе у већој мери иновативне моделе рада, показују веће задо-
вољство послом и већу ефикасност (European Commission, 2013). Током тим-
ске наставе наставници учествују у заједничким активностима: деле идеје, 
разговарају о најбољим начинима за њихову реализацију, сагледавају пробле-
ме из различитих перспектива, дају савете једни другима. Кроз социјалну ин-
теракцију наставницима се пружа могућност да предложе и дискутују о 
предложеним идејама, да их реализују и процењују, и на основу добијених ре-
зултата рефлексије доносе одлуке о даљем поступању. 

Наставничке тимове чине наставници различитих компетенција или раз-
личитог степена развијености истих компетенција. Тако да се у појединим си-
туацијама дешава  да неки чланова тима раде у „зони наредног развоја“ (ЗНР) 
и да кроз сарадњу у тимској настави изграђују одређене компетенције. ЗНР ни-
је карактеристика индивидуе која постоји независно од процеса заједничке 
активности, већ је то карактеристика саме интеракције, која се креира и мења, 
у зависности од тога са ким је дете (одрасли) у интеракцији и на који начин 
компетентнији други води процес решавања проблема (Tudge, 1992). 

Конструктивистичко окружење за учење ученика је засновано на тим-
ском напору, у којем наставници моделују колаборативно учење третирајући 
ученике као своје сараднике (Anderson, Speck, 1998). Постигнућа ученика се пове-
ћавају, уколико активно учествују у учењу и имају могућности да истраже своје 
идеје кроз разговор, дебату и истраживање (Anderson, Piazza, 1996).  Четири вари-
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јабле утичу на учење ученика у тимској настави: компатибилност чланова тима, 
тимско поучавање, пол наставника и колаборативно окружење (1998). Наставници 
имају улогу фасилитатора активности, а ученици преузимају одговорност за своје 
учење (Fosnot, 1996). Наставници који практикују конструктивистичке принципе 
усмеравају учење ученика показујући им како се учи. 

КОЛАБОРАЦИЈА – СУШТИНСКА КАРАКТЕРИСТИКА            
ТИМСКЕ НАСТАВЕ 

Тимска настава се најчешће објашњава преко следећих показатеља: број 
наставника и ученика, садржаји једног или више предмета, усмереност на за-
једничко припремање и/или реализацију и/или вредновање наставног процеса, 
флексибилност у погледу груписања ученика, комбиновање компетенција чла-
нова тима, колаборација (Austin, Baldwin, 1991; Buckley, 2000; Đorđević, 1980; 
Piechura-Couture et al., 2006; Polak, 2007). 

Тимска настава, у правом смислу те речи, обухвата три фазе: тимско пла-
нирање и припремање, тимску реализацију и тимско вредновање рада које реа-
лизују два или више наставника кроз одређен степен колаборације. Колабораци-
ја је идентификована и као кључан аспект професионалног развоја наставника 
(Jang, 2006), што значи да треба да буде заступљена  на свим нивоима, од иници-
јалног образовања наставника до њиховог професионалног ангажовања. Игра 
важну улогу у изградњи сараднички оријентисаних ученика и студената, који 
могу да уче и науче колаборативне вештине једино ако их вежбају (Coke, 2005). 
Дељењем искуства и кроз социјалну интеракцију будућим учитељима се пружа-
ју прилике да критички преиспитују сопствену праксу и уче како се поучава 
(Wassell,  LaVan, 2009). Ефективан професионални развој мора бити колаборати-
ван, заснован на дељењу знања у оквиру заједнице наставника (Roth et al., 2002). 

Дакле, суштинска карактеристика тимске наставе је колаборација. На 
основу прегледа дефиниција овог појма група аутора сматра да се под колабо-
рацијом подразумева заједничка интеракција у групи у оквиру свих активно-
сти које су потребне за обављање заједничког задатка (Vangrieken et al., 2015). 
Овај концепт није статичан и јединствен. Обухвата различите  врсте сарадње 
које могу бити различитог нивоа. Литл (Little, 1990) разликује четири нивоа 
колаборације, распоређена у континууму, у распону од независности до међу-
зависности: разговор и тражење идеја, вођење и асистенција, дељење и зајед-
нички рад. Значај колаборативног рада наставника се огледа у заједничком 
учешћу у селектовању материјала за наставу, давању и примању савета и по-
моћи у вези са наставом, дељењу циља и заједничком фокусу на учење учени-
ка (1990). Колаборативни рад јача вишеструке перспективе наставника, промо-
више партиципацију засновану на дијалогу и унапређује евалуацију и по-
вратну информацију. Наставници у колаборативном раду у тимској настави 
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промишљају о томе шта су поучавали, зашто су то поучавали и како би то мо-
гло да се унапреди. Колаборативни рад наставника у тимској настави пружа 
могућности за стално преиспитивање и унапређивање наставне праксе. 

МОДЕЛИ ТИМСКЕ НАСТАВЕ 

У литератури се уочавају многобројни модели тимске наставе. Најчешће 
су креирани према некој карактеристици наставничког тима: број наставника 
присутних у непосредном раду: 1) два или више наставника су присутни у не-
посредном наставном раду (традиционална тимска настава, комплементарна 
тимска настава, паралелне инструкције, диференцирана подела, наставник који 
надзире, колаборативно поучавање); 2) само један наставник је присутан у не-
посредном наставном раду (Robinson, Schaible, 1995); степен сарадње: 1) тим-
ска настава заснована на заједничком планирању, организацији, инструкцији и 
вредновању; 2) тимска настава заснована на заједничком планирању, док је из-
вођење наставе индивидуално; 3) два или више наставника врло флексибилно 
деле одговорности унутар тима (Sandholtz, 2000); предметна припадност чла-
нова тима: 1) хомогени (у оквиру једне дисциплине) и 2) хетерогени (у оквиру 
две и више дисциплина) (Battershell, 2011) и слично. 

Пошто је колаборација једна од значајних карактеристика тимске наста-
ве и самог рада тима,  чини се да је најприхватљивије извршити поделу тимске 
наставе у складу са континуумом – од ниске до високе могућности колабора-
ције. Издвојено је пет модела: 1) опсервациони модел; 2) коучинг модел; 3) мо-
дел асистента у настави; 4) модел заснован на једнаком статусу (обухвата три 
подмодела: а) парцијално поучавање, б) паралелно поучавање и в) поучавање 
по станицама) и 5) тимски модел (Baeten, Simons, 2014). 

Прва три модела (опсервациони модел, коучинг модел, модел асистента 
у настави) подразумевају да један наставник води наставу, а други, најчешће 
почетник, посматра и бележи запажања, помаже, учи од искуснијег наставни-
ка. Ови модели представљају најнижи степен колаборације између наставника 
у којем наставници немају једнаки статус. 

Виши ниво колаборације је заступљен у оквиру модела у којем су  на-
ставници равноправни, заједнички планирају и припремају наставу, али сваки реа-
лизује свој део: а) парцијално поучавање – наставници деле садржаје и/или актив-
ности, тако да сваки наставник реализује свој део; б) паралелно поучавање – оде-
љење се дели на субгрупе према темпу рада, стилу учења или ранијем успеху и 
сваки наставник ради са једном групом ученика и в) поучавања по станицама – сва-
ки наставник ради на специфичном садржају или активностима са једном групом 
ученика, након завршетка рада са том групом, ученици или наставници се ротирају. 

Пуна колаборација се остварује у тимском моделу. Оба наставника уче-
ствују у припремању, реализацији и вредновању наставе. Наставници истовре-
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мено поучавају цело одељење кроз интеракцију и дијалог. Они размењују и ди-
скутују идеје и теорије, док један говори, други демонстрира концепте или мо-
деле и бележи напомене, и обрнуто. Тимски модел се обично примењује у ка-
снијим фазама тимског поучавања, зато што је потребно време да би се настав-
ници упознали и усагласили стилове поучавања. 

УСЛОВИ И ОГРАНИЧЕЊА ЗА КОЛАБОРАЦИЈУ НАСТАВНИКА 

Ефективна тимска колаборација се не остварује сама од себе. Да би се кола-
борација у настави остварила, потребно је да буду испуњени одређени услови. 

Група аутора (Vangrieken et al., 2015) је факторе који условљавају кола-
борацију, на основу опсежног прегледа литературе, сврстала у пет група:         
1) личне карактеристике – позитивни ставови према тимском раду, разумевање 
користи од тимског рада, искуство у тимском раду, комуникационе способно-
сти, познавање тимских процеса, способности комбиновања знања и искуства 
у тимском раду, самоевалуационе способности и вештине тимског вреднова-
ња); 2) групне карактеристике – вештине рада у тиму, величина тима, сталност 
чланова тима, састав тима, атмосфера подршке (дељење и размена), неформал-
но вођство и ефикасност тима; 3) организационе карактеристике (односе се на 
школски контекст у којем се одвија колаборација) – школска филозофија усме-
рена ка тимском раду, креирање атмосфере поверења, надгледање колабораци-
је које не нарушава колегијалност, обучавање наставника за тимски рад, по-
вратна информација и подршка тимском раду; 4) карактеристике процеса тим-
ског рада – флексибилност, изградња односа у тиму, поверење, снажан осећај 
заједништва, међузависност чланова, проактиван приступ, нагласак на задатку, 
ученик у фокусу,  комуникација (размена информација и отворена дискусија); 
5) структуралне карактеристике – структура тима (правила, циљеви, норме, 
процедуре), структура простора, време (распоред часова, састанци тима, вре-
менски рокови за извршавање задатака). 

Колаборација између наставника често наилази на препреке и изазове 
које треба превазићи, а дешава се да и поред свих предузетих мера не досегне 
жељени ниво. 

Група аутора (Vangrieken et al., 2015) је факторе који ометају колабора-
цију наставника сврстала у четири групе: 1) личне карактеристике – напор који 
је потребно уложити, недостатак вештина и обуке, неспремност на сарадњу, 
конфликти који су постојали од раније, погрешно спојени појединци или раз-
личите филозофије поучавања; 2) групне карактеристике – недостатак јасно 
одређеног или неслагање у вези са постављеним циљем, изразита хетероге-
ност, неефикасно вођство, оскудна комуникација, недостатак у континуитету 
рада тима, конфликти који нису решавани на прави начин, неколегијалност, 
величина тима (било да је мали или велики); 3) организационе карактеристике 
– укорењена изолација и индивидуализам у школској култури, норме професи-
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оналне аутономије, потреба за независношћу и приватности, школска архитек-
тура и 4) структуралне карактеристике – углавном се односе на временска 
ограничења у различитим сегментима тимског рада. 

Полазећи од ових налаза запитали смо се како учитељи у нашим школа-
ма сагледавају сарадњу у настави, односно, како перципирају колаборативни 
рад наставника. 

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Циљ овог рада је сагледавање перцепција учитеља о чиниоцима који утичу 
на њихово опредељење за колаборативне активности у припремању, реализацији 
и вредновању наставе и разлозима због којих се за њих не опредељују. 

Задатак истраживања 

1. Сагледавање перцепција учитеља о колаборативном раду у настави са 
два становишта: 

а) чиниоци који утичу на опредељење за колаборативне активности; 
б) чиниоци који ометају учешће у колаборативним активностима. 

Узорак 

Истраживање је спроведено на пригодном узорку од 120 учитеља (89,17% 
женског пола и 10,83% мушког пола) из двадесет четири школе са територија гра-
дова: Београда, Аранђеловца, Ужица, Врања и Инђије. Структура узорка према 
стручној спреми и годинама радног стажа  је приказана у Табели 1. 

Табела 1. Карактеристике узорка у односу на стручну спрему и године  
радног стажа 

Стручна  
спрема f % Године радног 

стажа f % 

виша 27 22,5 1–5 год. 26 21,66 
висока 67 55,83 6–15 год. 31 25,83 
мастер 24 20 16–25 год. 34 28,33 
магистар 2 1,66 26–35 год. 29 24,16 

Инструмент 

За потребе истраживања коришћен је анкетни упитник. Учитељи су има-
ли задатак да поред општих података о себи (пол, године радног стажа, струч-
на спрема) наведу три разлога због којих се опредељују или би их определили 
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да сарађују са колегама у припремању, реализацији и вредновању наставе и 
три разлога који ометају колаборацију учитеља. 

Процедуре анализе  

Податке смо обрадили тако што смо рачунали фреквенције појединач-
них одговора и њихове проценте и рангирали их на основу учесталости јавља-
ња. Анализирали смо оне одговоре којих је дало пет и више одсто учитеља. 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  

Резултати истраживања о перцепцијама учитеља о разлозима који их 
опредељују да сарађују са колегама у припремању, реализацији и вредновању 
наставе дати су у Табели 2. 

Табела 2. Перцепције учитеља – разлози који их опредељују                                          
да сарађују са колегама 

Разлози због којих учитељи сарађују са колегама f % 
Подела улога и задужења између чланова тима  24 20 
Могућност јављања већег броја идеја 24 20 
Размена искустава 23 19,17 
Узајамна помоћ и подршка колега 20 16,67 
Успешније мотивисање ученика 19 15,83 
Већа активација ученика у наставном процесу  16 13,33 
Учитељи се упознају са радом других колега  15 12,5 
Лакше и брже се заједнички планира и припрема настава  14 11,67 
Тимском реализацијом се добија на квалитету наставног 
процеса  11 9,17 

Користе се различити облици рада  10 8,33 
У већој мери се утиче на развој интересовања ученика 10 8,33 
Чланови тима имају прилику да размењују идеје и да их 
остварују  9 7,5 

Бољe се организује рад  9 7,5 
Лакше се сагледавају и задовољавају потребе ученика  9 7,5 
Тимска настава је оквир за увођење иновација  8 6,67 
Флексибилније се распоређују наставни садржаји  8 6,67 
Часови су занимљивији и креативнији  8 6,67 
Успостављање корелације између наставних садржаја  7 5,83 
Лакше се остварује интегративност  7 5,83 
Употребљавају се разноврсни материјали  7 5,83 
Користе се различите наставне методе  7 5,83 
У већој мери се подстиче социјализација ученика  7 5,83 
Стварају се прилике за упознавање ученика предметних наставника  6 5 
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Разлози због којих учитељи сарађују са колегама f % 
Наставници деле одговорност за остварење циљева  6 5 
Наставници су мотивисанији за рад  6 5 
Стварају се могућности за преиспитивање  сопствене праксе  6 5 
Учитељи уче једни од других  6 5 
Примењује се диференцирани приступ  6 5 
Примењује се индивидуализација 6 5 
Развија се  креативност ученика  6 5 
Омогућава стручно усавршавање наставника  6 5 
Позитивно се утиче на постигнућа ученика 6 5 
Објективније се вреднује 6 5 

 

У прегледу разлога који опредељују учитеље за колаборативне активности 
запажа се  велики број чинилаца (укупно тридесет и три) на које је указало, када се 
појединачно разматрају, 5–20% учитеља. Не издвајају се доминантни чиниоци, за 
које бисмо могли да тврдимо да су важни разлози за колаборативне активности. 
Међутим, њихова бројност посредно указује да учитељи схватају значај колабора-
ције у настави. Међу важне чиниоце за укључивање учитеља у колаборативне 
активности убрајамо: подела улога и задужења између чланова тима (20%), мо-
гућност јављања већег броја идеја (20%), размена искустава (19,17%), узајамна по-
моћ и подршка колега (16,67%), успешније мотивисање ученика (15,83%), већа 
активација ученика у наставном процесу (13,33%). 

Када смо размотрили садржај свих чинилаца, запазили смо заступљеност 
две групе: 1) усмерене претежно на унапређивање учења ученика (нпр. могућност 
јављања већег броја идеја, успешније се мотивишу ученици, лакше се сагледавају 
и задовољавају потребе ученика, часови су  занимљивији и креативнији, лакше се 
остварује интегративност и тако даље) и 2) усавршавање наставника (нпр. долази 
до размене искустава, остварује се узајамна помоћ и подршка колега, наставници 
су мотивисанији за рад). Констатујемо да се учитељи опредељују за колаборацију 
јер верују да ће кроз тај процес унапређивати различите аспекте свога рада и до-
принети стварању квалитетнијих услова за учење ученика. 

Када су у питању разлози који ометају колаборацију (в. Табела 3), уоча-
ва се мањи број изнетих чинилаца (укупно дванаест), доминантност појединих 
и заступљеност више различитих група (четири) у које смо их сврстали. Запа-
жа се да су време (37,5%) и проблеми које се јављају у функционисању тима 
(30%) доминантни чиниоци због којих се учитељи не опредељују за колабора-
тивне активности. Поред њих, значајно место заузимају и проблеми у комуни-
кацији (20%), немогућност формирања тима због немотивисаности и неспрем-
ности наставника за заједнички рад (16,67%), као и тешкоће које настају у при-
премању наставе при договарању дидактичко-методичких аспеката (13,33). 
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Табела 3. Перцепције учитеља –                                                                   
разлози који ометају колаборацију учитеља 

Разлози који ометају колаборацију учитеља f % 
Потребно је много више времена за припремање наставе 45 37,5 
Проблеми у функционисању тима због: 
неравноправног односа (постојање надређеног и подређених 
чланова тима) (f=17) 
пасивности неких чланова (f=13) 
постојање контроле од стране појединих чланова (f=6) 

36 30 

Проблеми у комуникацији  24 20 
Немогућност формирања тима због: 
немотивисаности за тимски рад (f=12) и неспремности за 
заједнички рад (f=8) 

20 16,67 

Тешкоће при договарању чланова тима у вези са садржајима, 
наставним приступима, методама, облицима рада и наставним 
средствима  

16 13,33 

Усаглашавање распореда часова  14 11,67 
Опремљеност школе  12 10 
Проблеми у артикулацији наставног часа/ова  10 8,33 
Усклађивање времена за одржавање састанака тима  10 8,33 
Могу се јавити просторна ограничења за реализацију тимске 
наставе  10 8,33 

Присуство више наставника може бити непријатно за неке 
ученике  8 6,67 

Тешкоће у праћењу рада ученика 8 6,67 
 

Из прегледа разлога (в. Табела 3) због којих се учитељи не опредељују 
за колаборативне активности, запажа се да су учитељи указали на све четири 
групе чинилаца (Vangrieken et al., 2015): 1) структуралне (потребно је много 
више времена за припремање наставе, усаглашавање распореда часова, ускла-
ђивање времена за одржавање састанака тима, проблеми у артикулацији на-
ставног часа/ова); 2) групне (проблеми у функционисању тима, проблеми у ко-
муникацији); 3) индивидуалне (немогућност формирања тима због немотиви-
саности за тимски рад и неспремности  за заједнички рад) и 4) организационе 
(опремљеност школе, просторна ограничења за реализацију тимске наставе) и 
да су они, углавном, равномерно заступљени. 

Разлози за сарадњу потичу из схватања да ће она допринети стварању 
подстицајне средине за учење и ученика и учитеља. С друге стране, колабора-
цију учитеља ометају разноврсни фактори који потичу од индивидуалних ка-
рактеристика појединаца, од карактеристика групе, карактеристика контекста 
у којем се одвија и структуралних карактеристика (временских оквира). 
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ЗАКЉУЧАК 

Тимска настава је наставни систем на који је код нас спорадично обраћа-
на пажња. Њен потенцијал није на прави начин ни сагледаван ни искоришћен, 
претпостављамо зато што се показало да је тимска настава сложенија него што 
се могло замислити на самом почетку њеног увођења. 

Основе тимске наставе превасходно леже у конструктивистичким теори-
јама учења. У складу са тим треба проучавати, тумачити, припремати, реализо-
вати и вредновати тимску наставу. Конструктивистичко окружење за учење је 
по природи колаборативно, тако да колаборативност опажамо као важан алат у 
припремању, реализацији и вредновању тимске наставе. Поред колаборативно-
сти, у тимској настави треба да буду заступљени рефлексивни дијалог, депри-
ватизација праксе, усмереност ка заједничком циљу и фокус на учење ученика 
(Louis, Marks, 1998). 

Посебна пажња у овом раду је усмерена на колаборативност. Констато-
вали смо да су опажања наших учитеља о разлозима за колаборацију окренута 
првенствено ка групним процесима у функцији унапређивања учења ученика и 
професионалног развоја наставника, док су ометајући фактори у сагласности 
са истраживачкима налазима (Vangrieken et al., 2015) и могу се сврстати у 
предложене категорије (индивидуални фактори, групни и процесни фактори, 
организациони фактори и структурални фактори). Као ометајући фактори 
доминантни су време и групне карактеристике. 

Сматрамо да је решење за подстицање и унапређивање колаборације 
наших учитеља у решавању питања у вези са разлозима који их ометају да се 
укључују у колаборативне активности, јер, иако су се показали малобројнији, 
учитељи су им дали већи значај (гледано према фреквенцијама и проценти-
ма). С друге стране, учитеље треба подржавати у колаборативним настојањи-
ма кроз предузимање мера на нивоу школе (обучавање за тимски рад и поме-
рање школске филозофије од наглашеног индивидуализма ка тимском раду). 
Дакле, у даљим истраживањима овог феномена потребно је одговорити на 
питања: Како смањити утицај ометајућих чинилаца за колаборацију настав-
ника? Које су најделотворније мере подстицања колаборативних активности 
наставника? 
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TEAM TEACHING – OPPORTUNITIES AND CHALLENGES  

Summary 

In theoretical considerations the basic characteristics of team teaching are 
presented; the importance of collaboration in a team teaching is highlighted, and also the 
factors that facilitate its implementation and the difficulties that the team of teachers in 
collaboration faces with. 

The aim of the empirical part of this paper is to examine the perceptions of 
teachers about the factors that encourage their commitment to collaboration and the 
reasons why they do not opt for it. The study sample consisted of 120 teachers from 
twenty-four schools from the territory of the Republic of Serbia. The data were collected 
using a questionnaire. The research results indicate that there are a number of reasons 
that determine teachers to collaborate in class teaching and that most teachers opt for 
cooperation due to the belief that through group processes they will contribute to the 
improvement of student learning, but also to  their own professional development. On 
the other hand, there are quite a small number of factors that hinder teachers in 
collaboration, but some reasons are very dominant and refer to the time component as 
well as to the formation and functioning of the teaching team. Enhancing collaboration 
in the preparation, implementation and evaluation of teaching should be achieved 
through work on reducing the impact of factors that hinder cooperation, and which relate 
to the individual, group, structural and organizational characteristics. 

 Keywords: team work, collaboration, teachers. 



ЗБОРНИК РАДОВА 
Учитељски факултет у Ужицу 
Година 19 • Број 18 • Децембар 2016
ISSN 1450-6718 

УДК 37.012
Прегледни научни чланак • 33–44

Примљен: 22. 10. 2016.
Прихваћен: 1. 12. 2016.

 

  

                                                       

Јелена Д. Стаматовић 
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу 

ПРИМЕНА АКЦИОНИХ ИСТРAЖИВАЊА У 
ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА РАДА 

НАСТАВНИКА∗  

Апстракт: У раду су анализиране неке од основних одлика акционог 
истраживања које су адекватне за примену у процесу самовредновања рада 
наставника. Кроз процес самовредновања наставник добија слику о томе да 
ли су активности које реализује ефикасне и доводе до мењања и унапређи-
вања његовог рада. Имајући у виду да сврха акционих истраживања такође 
лежи у томе, оправдано је да се ова врста истраживања спроводи као део 
процеса самовредновања. Савремене потребе образовања и школе виде на-
ставника као рефлексивног практичара, истраживача и креатора позитивних 
промена у васпитно-образовном процесу. Питање које се отвара у овом раду 
су и компетенције наставника и методолошка припремљеност за реализаци-
ју како акционог истраживања, тако и процеса самовредновања.  

Кључне речи: акционо истраживање, самовредновање наставника, 
рефлексивни практичар. 

УВОД 

Школа и потребе које јој намеће савремени друштвени контекст мењају 
и проширују професионалне улоге наставника. Због тога се често професио-
нални развој наставника поставља као претпоставка и резултат развоја школе 
као институције (Хебиб 2013: 107). У школи која тежи сталном развоју настав-
ници се не могу само руководити резултатима истраживања која реализују 
углавном професионални истраживачи, већ морају тежити да се активно укљу-
че у истраживачке процесе на различитим нивоима, али првенствено у оквиру 
своје школе у којој реализују васпитно-образовни процес. Дуги низ година је 
важио приступ да научно истраживање не подразумева укључивање у праксу 
која се истражује, а они који реализују васпитно-образовне активности углав-

 
∗ Рад је настао у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перпективе, бр. 

179026, чији је носилац Учитељски факултет у Ужицу, а који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
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ном су корисници добијених решења и резултата. Међутим, потреба мењања и 
унапређивања постојеће праксе види наставнике као активне учеснике у про-
цесу истраживања, односно педагошка истраживања треба да постану део њи-
хових активности. То намеће потребу да савремени наставник има развијене 
методолошке компетенције. Важност методолошких компетенција наставника 
наводе неки аутори истичући повезаност успешне реализације васпитно-обра-
зовног рада и способност наставника да је научно утемељи, као и то да ће про-
мишљањем сопствене праксе, кад је он сам истраживач, обезбедити квалитет 
праксе (Мужић, 1999; Поткоњак, 1999). 

АКЦИОНО ИСТРАЖИВАЊЕ 

Акционо истраживање представља темељну стратегију професионалног 
развоја наставника. У том контексту можемо га одредити као индивидуално 
или групно испитивање сопствене праксе у циљу њеног унапређивања, али и 
као подршку и начин оснаживања наставника да решавају битна питања свога 
рада и унапређују га. Често се акционо истраживање везује за конкретне сту-
дије социјалне ситуације чије спровођење реализују они који непосредно уче-
ствују у тој ситуацији тежећи да је унапреде и појасне квалитет њеног разуме-
вања (Winter, Munn Giddings, 2001). 

Специфичност акционих истраживања огледа се у томе што проблеме 
праксе идентификују, анализирају и решавају сами наставници, који су њени 
носиоци, понекад и у сарадњи са сарадницима или професионалним истражи-
вачима. Имајући у виду активну улогу наставника у школским истраживањи-
ма, они постају рефлексивни практичари, наставници истраживачи или акцио-
ни истраживачи (McNiff, 2013). 

Анализирајући различите приступе акционом истраживању, Максимо-
вић (2012) наводи да се углавном истичу следећи елементи: сарадња, сазнава-
ње и друштвене промене. Већ у самом називу издвајају се две битне компонен-
те – акција и истраживање. Активност је везана за промене, а истраживање та-
кође указује на приступ. Акционо истраживање у свом приступу се разликује 
од класичних истраживања начином на који се резултати примене техника за 
прикупљање и обраду података користе. Такође се могу издвојити и кључна 
обележја акционог истраживања која представљају одговоре на следећа пита-
ња: ко? практичари; циљ? унапредити властиту праксу; где? властито под-
ручје; зашто? због предузимања акције у сврху унапређивања праксе и како? 
квалитативно и/или квантитативно (Markowitz, 2011). Учесници у акционом 
истраживању су сами наставници који учествују у свим фазама истраживања и 
тиме мењају позицију у односу на класична научна истраживања, те се често 
наводи да се она спроводе не на људима већ са људима. Самим тим веома је 
важна сарадничка атмосфера и односи који се формирају и негују у току самог 
истраживања. Савремени приступи акционом истраживању виде овај процес 
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флексибилно и указују на значај спонтаности у креативном, стваралачком и 
развојном процесу истраживања. Наводи се да је акционо истраживање систе-
матичан процес посматрања, описивања, планирања, деловања, рефлексије, 
евалуације модификовања, чије се етапе не морају нужно спроводити по утвр-
ђеном редоследу (McNiff, Whitehead, 2002). Одређивање фокуса истраживања 
захтева од наставника преиспитивање, промишљање и размишљање о питањи-
ма шта је то чиме није задовољан у својој пракси или како може побољшати 
свој рад, као и зашто је управо то фокус коме се усмерава у даљим активности-
ма. Када се говори о планирању самог тока акционог истраживања, главни је 
циљ, осим сазнајног, и мењање ситуације истраживања. Не може се унапред 
планирати завршетак истраживања, већ је истраживање завршено када се пока-
же да је ситуација промењена и када се види унапређење. Тиме се акционим 
истраживањима превазилази јаз између теорије и праксе, што омогућава кон-
тинуиран трансфер теоријских знања у праксу, а васпитно-образовна пракса 
постаје теоријски рефлексивна (Максимовић 2010: 192). Богнар наглашава да 
је важно саморефлексивно сазнање које је у исто време дубоко ангажовано и 
неумољиво самокритично. У том смислу битна је критичка субјективност уче-
сника акционог истраживања која подразумева могућност суочавања са иску-
ством у основи веома критичког, самосвесног и информативног просуђивања 
истраживача (Богнар 2006: 216). 

Наставник у процесу континуираног учења препознаје изазове који су 
повезани са конкретном променом или педагошком акцијом као и кроз свесно 
и размишљајуће тражење одговарајућих решења (Skok, 2000). Неки аутори ис-
тицали су повезаност рефлексије и искуственог учења. Свако искуствено уче-
ње представља повезивање теорије и праксе. Међутим, концепт рефлексивне 
праксе види однос теорије и праксе не само као помоћ теорије наставнику да 
истражује и критички анализира сопствено искуство. Наставник као ре-
флексивни практичар не примењује готова сазнања усвојена као својеврсне 
технике, већ мисли на свој рад, истражује своју праксу, увиђа и дефинише про-
блеме праксе у конкретном контексту, доводи их у везу са досадашњим знањи-
ма, даље спроводи активности и делује, покушавајући свој рад да прилагоди 
новим ситуацијама, ученицима са којима ради, као и својим новим сазнањима, 
и наставља да испитује своје деловање. 

Одлике рефлексивног практичара подразумевају наставника као истра-
живача сопствене праксе, као онога ко самостално одлучује о својој пракси и 
свом развоју, као онога ко опажа, дефинише и решава проблеме васпитно-
образовне праксе. Све поменуте одлике јесу предуслов и за приступ само-
вредновању свога рада који подразумева испитивање праксе и приписивање 
вредности, што за наставника може имати информативну или регулативну 
вредност, а у функцији су увида у сопствени рад, знања наставника, његове 
ставове и вредности. Самовредновање отвара простор за доношење одлука о 
мењању праксе, унапређењу и праћењу процеса и ефеката уведених промена. 
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САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА НАСТАВНИКА И АКЦИОНО 
ИСТРАЖИВАЊЕ 

Процењивање сопственог рада, према сагледавању многих аутора, не 
може се посматрати одвојено од вредновања. Важна је та повезаност, где се 
стиче увид у разлике и сличности које постоје у процени квалитета рада од 
стране самог себе и у односу на процењивање од стране других. Због тога су 
самовредновање и заједничко вредновање две стране истог процеса усмерене 
на услове и циљеве који доприносе квалитету. Самовредновањем ствара се 
слика и даје одговор на питање да ли су активности које наставник реализује и 
предузима адекватне, ефикасне и благовремене, а полази од сопственог сагле-
давања, праћења и процене себе у активностима чија адекватност и ефикасност 
зависе од самог наставника. Основно питање које се намеће наставницима који 
планирају самовредновање свога рада јесте шта је потребно вредновати, то 
јест идентификација и усмеравање на питања која треба посматрати, пратити и 
вредновати. Чињеница је да таквих питања има много, али начин идентифика-
ције која је усмерена ка унапређивању и позитивним променама у раду јесте 
реална потреба (Стаматовић, 2015). 

Питање успешности наставника и његове ефикасности у раду одувек је 
имплицирало захтеве за утврђивање показатеља успешности. Ова питања на-
рочито су постала актуелна осамдесетих година XX века, када се питање успе-
шности наставника истицало као занимљива област истраживања. Међутим, 
различити погледи и разумевање улоге наставника, као и различити приступи 
подучавању и учењу дали су разноврсна, често и опречна схватања и одређења 
успешности наставника. Често се успешност наставника поистовећује са успе-
шном наставом, али покушаји дефинисања ових синтагми нису дали полазне 
стандарде, а отворило се и питање флексибилности приступа под утицајем раз-
личитих околности (стални развој педагошке и психолошке науке, различите 
друштвене околности, нове потребе у образовању и слично). Наставници ква-
литетно и успешно обављају свој рад уколико су за то припремљени и довољ-
но оспособљени да га побољшавају до краја своје каријере (Day, 1999). Про-
блем јединственог описа успешне наставе и наставника као тезу поставља и 
Кирјаку сматрајући да је неопходно примењивати читав низ инструмената по-
сматрања како би се сагледала настава и наставник. Процењивање наставника 
мора полазити од формативне стране оцењивања и наглашавања подршке која 
ће их подстицати да размишљају о свом раду и просуђују своју наставу. Међу-
тим, најчешће наставници, процењујући свој рад, имају потребу за променом 
када су незадовољни или када је сматрају мањкавом. Тада прибегавају неком 
субјективном избору стандардизованих питања о свом раду или формализова-
ним лествицама самооцењивања сопственог рада или рада колега. Праћење и 
процена највише помажу када наставник испитује свој рад у ситуацији када 



Стаматовић, Ј.: Примена акционих истраживања у процесу самовредновања... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 19 • БР. 18 • ДЕЦЕМБАР 2016 • 33–44 

 

 37

нема већих проблема (Kyriacou, 2001). Оправданост става да наставник кроз 
своје професионалне активности реализује себе неки аутори виде у неопходно-
сти самовредновања као трајног и формативног процеса, који уважава самог на-
ставника као самопроцењивача, који примењује довољно валидну меру успе-
шности, 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 свог 
рада где свесно приступа ономе што се чини, дајући му вредносну конотацију. 
Такође, самовредновање се односи на разматрање оцене наставниковог рада, са-
гледавање вредности и квалитета, што указује на одговорност за резултате тог 
рада. То подразумева његову спремност за критички приступ своме раду, а 
основни циљ је унапређивање и позитивне промене које воде квалитету. 

Ако говоримо о комплекснијем приступу процесу самовредновања, који 
подразумева повратну информацију, анализу, документовање и вредновање 
резултата рада, онда је такав приступ усмерен позитивним променама, па је 
оправдано говорити о примени акционих истраживања као методи самовред-
новања. Хопкинс (Hopkins, 1985) наводи да се комбинацијом акције и истра-
живања чини покушај да се разуме, промени и побољша пракса. Многи аутори 
налазе везу између акционих истраживања и унапређивања васпитно-обра-
зовне праксе, као и система решавања специфичних проблема на које настав-
ници наилазе у својој пракси (McNiff, Whitehead, 2002; Patton, 1997). Још једна 
карактеристика акционих истраживања која указује на могућност примене у 
процесу самовредновања односи се на то да ова истраживања представљају на-
чин учења о сопственој пракси. Сазнање васпитно-образовне праксе или њеног 
сегмента, која је предмет истраживања, јесте један аспект, али се истовремено 
тежи кроз истраживачку делатност да се она мења, развија, унапређује, друга-
чије организује, тако да представља процес сазнавања мењањем и мењања са-
знавањем (Кундачина, Банђур 2004: 76). Акциона истраживања полазе од по-
треба наставника који је реализатор васпитно-образовне праксе. У центру ових 
истраживања је акција, а прикупљени подаци служе као повратна информација 
на основу које је могуће прилагођавати и мењати планиране активности. Акци-
оно истраживање одвија се као спирала циклуса планирања, акције, посматра-
ња и рефлектовања. У основи акционог истраживања јесте вредновање и само-
вредновање процеса и резултата уведених активности да би се пракса мењала 
и побољшавала, а специфичност је у томе што се добијају резултати активно-
сти и резултати истраживања који су настали и формативним и сумативним 
вредновањем и самовредновањем. 

У процесу самовредновања акценат се ставља на праћење активности, 
прикупљање података или повратних информација, као и њихово документо-
вање, анализирање и вредновање. Облици прикупљања података су разновр-
сни и могу се посматрати по унапред планираним критеријумима, али и слу-
чајним, који подразумевају податке који су тренутно актуелни или који тре-
нутно представљају фокус пажње наставника. Најчешће примењивани не-
структуирани облици у пракси су вођење дневника, забелешки и записа (Ста-
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матовић, 2015). Вођење дневника је корисно јер помаже и омогућава наставни-
ку да уочи и разуме природу ситуација и проблема и да сагледа догађаје који 
илуструју тај проблем (Kyriacou 2001: 188). Вођење дневника је такође једна 
од метода акционих истраживања које може бити извор података за анализу. 
Централна метода акционих истраживања је дискурс који се на адекватан на-
чин може применити у хоризонталном вредновању или заједничком вреднова-
њу наставника. Већина аутора указују на то да је дискурс основна метода у ак-
ционим истраживањима. Првобитно значење речи дискурс можемо одредити 
као расправу. Потребно је имати на уму како је овде говор, односно језик, ин-
струмент који користимо како бисмо што тачније описали објективно постоје-
ћи предмет разматрања. Такође се под дискурсом  подразумева заједничко са-
ветовање о томе шта је потребно учинити у конкретној фази истраживања. По-
моћу дискурса се, заједно са заинтересованим особама, практичарима, могу 
разумети и планирати потребне промене у школској пракси (Кундачина, Бан-
ђур 2004: 110). Прва претпоставка која одређује улоге наставника у процесу 
самовредновања односи се на његову спремност и отвореност према промена-
ма које су усмерене на развој и унапређење (Стаматовић, 2013). 

ДИСКУСИЈА 

Крајем прошлог века тенденције у методологији друштвених наука 
условљене су повећаним захтевима за квалитативним истраживањем у педаго-
гији, чиме се мења приступ истраживачким процесима и њиховим резултати-
ма, али и позицијом истраживача. Наставници преузимају улогу истраживача и 
постају рефлексивни практичари, а педагошка истраживања постају саставни 
део професионалне активности. И у акционим истраживањима позиција истра-
живача се битно мења. На основу анализираних сазнања о положају и улози 
наставника као истраживача у акционом истраживању можемо констатовати 
његову активну улогу у свим фазама истраживања, аутономију у избору про-
блема којим ће да се бави у истраживању, рефлексивни приступ пракси и ко-
рективни приступ у евалуацији. 

Како је циљ самовредновања школе усмерен на увођење позитивних 
промена, унапређење квалитета школе као организације како би се школама 
помогло да постигну и одрже напредак, унапређење наставника као професио-
налца, унапређивање наставног процеса и постигнућа ученика, онда се може 
изнети да велики допринос у овом усмерењу могу дати акциона истраживања 
у школи. Постоји неколико разлога који могу да оправдају овакав став. Наиме, 
ако се пође од одређења акционих истраживања као поступке који има интен-
цију да непосредно утиче на унапређење процеса који реализује на једној стра-
ни, као и на улогу наставника као практичног реализатора и истраживача 
сопственог васпитно-образовног рада у процесу самовредновања, може се 
уочити и препознати слична тенденција у сврсисходности ова два процеса. 
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Исто можемо да кажемо и за одређење које наводи да се акционим истражива-
њем настоји, не само сазнати нешто о васпитно-образовној пракси, што је 
предмет истраживања, већ се истовремено жели кроз истраживачку делатност 
променити, развити, унапредити. 

Још један разлог који оправдава спровођење акционих истраживања у 
оквиру процеса самовредновања јесте тај што су ограничена на област у којој 
се спроводи акција и на узорак испитаника на који се акција односи. Такође, 
учесници у реализацији акционог истраживања су непосредни учесници у си-
туацији која се истражује у циљу унапређивања праксе и квалитета њеног раз-
умевања. Истраживачи нису изван, већ постају део реалности, учествују у ак-
цији и интервенишу у проучаваним процесима. Партиципаторска улога настав-
ника у свим фазама истраживања доприноси јачању тимског рада и равноправ-
ној комуникацији свих учесника у истраживању. Вредновање и самовреднова-
ње рада школе и наставника претпоставља тимски рад и непосредно учешће 
наставника који реализују васпитно-образовни процес. 

Акциона истраживања се развијају спирално укључујући рефлексију, 
полазећи од циклуса планирања, деловања, односно примене планова, опажа-
ња које мора бити систематично, рефлектирања, а потом поновног планирања, 
даље примене, опажања и рефлектовања. Квалитетно образовање подразумева 
циклично смењивање самовредновања и акционог и развојног планирања. Сам 
ток акционог истраживања подразумева више корака у више циклуса. Полазна 
идеја у истраживању представља идентификацију проблема који се истражује. 
Потом следи увођење договорених поступака, акција и праћење нових ефеката 
различитим квалитативним поступцима. Анализа завршене етапе кроз распра-
ве, дијалог, анализом резултата, доводи до критичке процене и закључака да 
ли се наставља у истом правцу или се нешто мења и редефинише. Промене се 
могу вршити и по неколико пута у зависности од природе проблема, ставова 
учесника, времена... 

Предмет акционих истраживања могу бити проблеми из образовно-вас-
питне праксе који треба да се унапређују, односно ситуације које постају 
предмет самовредновања. То могу бити области квалитета рада школе или 
подручја вредновања који имају своје показатеље остварености. Резултати до 
којих се долази током акционог истраживања могу представљати путоказе у 
процесу самовредновања и акционог планирања даљег развоја те области и шко-
ле у целини. 

Примена самовредновања рада школе и рада наставника путем акционих 
истраживања укључује више фаза. Први корак је постављање проблема, то јест 
одређивање области квалитета која се истражује и која треба да се унапреди и 
развија. Ако се тим за самовредновање определи за кључну област квалитета 
настава и учење, то је уједно и проблем истраживања. Потом се тим бави изра-
дом стратегије долажења до резултата у оквиру те кључне области. Конкрет-
није, постављају се задаци истраживања у односу на подручја вредновања, од-
носно шта је задатак истраживања у односу на следеће проблеме: планирање и 
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припремање наставника, наставни процес, процес учења и праћење и напредо-
вање ученика... Дефинишу се технике које ће се применити у долажењу до по-
вратних информација, то јест резултата. Технике одређују примену инструме-
ната, дефинишу се врста и намена инструмената (наставници у школи, учени-
ци, родитељи). За израду инструмената полазишта могу бити дефинисани по-
казатељи у оквиру подручја вредновања. Следећи корак био би примена техни-
ка и инструмената уз стално праћење стања као и анализа добијених података. 
Критичка анализа резултата и закључци усмеравају следећу етапу у истражи-
вању која на основу утврђеног стања дефинише даље стратегије у самовредно-
вању. Тачније, одређује се да ли је потребно применити додатне технике и ин-
струменте за добијање реалније слике стања у тој области или подручју или је 
потребно увести неке промене, односно дефинисати план унапређења за кон-
кретна подручја вредновања. Овом фазом се засигурно не мора завршити ис-
траживање, већ може у зависности од самог тока да се дефинишу нови пробле-
ми који ће даље усмеравати истраживање. Крајњи ефекти акционог истражива-
ња у области настава и учење требало би да доведу до позитивних промена и 
унапређења. 

Тешко је дати готова решења и стратегије у примени и реализацији 
акционог истраживања у процесу самовредновања, због тога што је свака шко-
ла институција и организација са одређеним специфичностима и карактеристи-
кама, а наставници имају специфичне потребе за усавршавањем свога рада. 
Самовредновањем рада школе и рада наставника пружа се могућност да свака 
школа унапређује свој рад у реалном контексту, својим темпом и могућности-
ма којима располаже. 

На почетку смо поменули сложеност и комплексност акционог истра-
живања и представили могуће организационе смернице и захтеве које поста-
вља реализација у процесу самовредновања. Због тога се не може заобићи 
питање компетенција наставника као акционог истраживача. Наставници се 
морају уводити у ове процесе, а то подразумева методолошку припрему, по-
хађање програма усавршавања који се баве овим проблемом. Чињеница је да 
би наставник требало да активно приступа мењању и унапређивању своје 
праксе, истражујући је, али се овде поставља питање колико је она опште-
прихваћена у програмима професионалног образовања и усавршавања (Вуји-
сић Живковић, 2007). Налази истраживања које је спровела Максимовић 
(2012) указују да наставници морају да се оспособљавају и усавршавају на 
начин који ће одговорити суштини и нивоу сложености професије, а то дово-
ди у везу са оспособљавањем наставника за улогу рефлексивног практичара, 
то јест од наставника се тражи јача методолошка усмереност. Резултати по-
менутог истраживања на узорку од 390 наставника разредне наставе са висо-
ком стручном спремом говоре да је познавање елементарних садржаја педа-
гошке методологије просечно, док је познавање статистике задовољавајућа 
оцена (око 30% познавања садржаја). Општа констатација указује да постоји 
раскорак између очекивања времена у коме се налазимо, веће аутономије 
школе и одговорности за обавезе које се преузимају и стварне компетентно-
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сти наставника за очекивану улогу рефлексивног практичара, што је у основи 
примене процеса самовредновања и акционог истраживања (Максимовић 
2012: 26). Овде се отвара ново питање и проблем који може бити област не-
ких наредних истраживања, али и питање и потреба оних који креирају и реа-
лизују програме образовања и усавршавања наставника. 

ЗАКЉУЧАК 

Побољшање квалитета образовања првенствено зависи од избора, обра-
зовања, друштвеног статуса и перманентног развоја наставника. Неопходно је 
да наставници поседују одговарајуће знање, вештине, личне особине, професи-
оналну перспективу и мотивацију, ако се очекује да задовоље захтеве који се 
пред њих постављају (Стаматовић 2006: 41). Овако сложени захтеви и реални 
контекст у коме наставник остварује своју професионалну улогу захтева од 
њега одговорност, али и мотивацију за властити професионални и лични раз-
вој. Ако покушамо да одговоримо на питање шта за процес самовредновања 
значи бити компетентан наставник, онда се мора нагласити да се ради о на-
ставнику који зна објективно и систематично да прати, промишља, истражује, 
критички анализира и процењује сопствени рад да би га мењао и унапређивао. 
Управо акционо истраживање, као врста истраживања, има као крајњи циљ да 
непосредно утиче на унапређење образовно-васпитног процеса, па га можемо 
сматрати адекватним за примену у процесу самовредновања. Такође, наставни-
ци су непосредни реализатори акционих истраживања заједно са својим учени-
цима, колегама па и родитељима. То подстиче тимски рад и међусобну са-
радњу учесника што доприноси већој мотивацији за учешћем, објективнијем 
сагледавању истраживачке проблематике и оснаживању учесника за доноше-
њем одлука о променама и мењању постојеће ситуације, заједничком проми-
шљању и тражењу решења за унапређивањем. 

Самовредновање школа у нашој земљи јесте законска обавеза која оба-
везује школе и наставнике да унапређују квалитет рада. Оспособљеност на-
ставника да се баве процесом самовредновања и да спроводе истраживања, 
како показују наведена истраживања, није у складу са потребама и очекива-
њима у образовању. Имајући то у виду, образовање и усавршавање наставни-
ка би требало обогатити садржајима који ће развијати и јачати компетенције 
за праћење, вредновање, истраживање и рефлексивни приступ образовно-
васпитној пракси. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЙСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ПРОЦЕССЕ САМООЦЕНКИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ  

Резюме 

В работе проанализированы некоторые из основных особенностей 
действенного исследования, адекватные для применения в процессе самооценки 
работы учителей. Через процесс самооценки учитель получает представление о 
том, являются ли мероприятия, которые он реализует, эффективными и приводят к 
изменению и совершенствованию его работы. Имея в виду, что цель действенных 
исследований также заключается именно в этом, то оправдано, что этот вид 
исследований проводится как часть процесса самооценки. Современные 
потребности образования и школы видят учителя как рефлексивногопрактика, 
исследователя и создателяпозитивных изменений в учебно-образовательном 
процессе. Вопрос, который открывается в этой работе, представляет и 
компетентность педагогов и методическую готовность к реализации действенного 
исследования, а также к процессу самооценки.  

Ключевые слова: действенное исследование, самооценка учителя, 
рефлексивный практик. 
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ПОТРЕБЕ УЧЕНИКА У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА 

Апстракт: У оквиру овог рада настојали смо да истакнемо значај 
потреба као темеља образовања ученика, да утврдимо ко све утиче на 
формирање појединачних потреба, општељудских – трајних, на формирање 
потреба које нису тако трајне, као што су потребе за образовањем. У вези с 
тим обрађена је класификација, подела, дати су различити приступи 
потребама од стране многих еминентних аутора. Истакнут је значај потреба 
као детерминирајућег критеријума образовања, изнет је став да поред 
потреба човека/ученика, које су биолошког и друштвеног карактера, 
потреба за образовањем, било она условљена степеном усвојеног знања и 
постигнутог развоја способности, има за циљ да задовољи потребе ученика 
као појединца са једне стране и друштва у целини са друге. 

Кључне речи: потребе,  потребе за образовањем, човек, ученик. 

УВОД 

Појединац, човек, рађа се са потребама, биле оне примарне – потребе за 
храном, пићем, скровиштем – или потребе за разонодом, интелектуалним раз-
војем и напретком. Без обзира што се човек зна изоловати од своје околине, 
друштва, ипак има потребу за разонодом, интелектуалним развојем и напрет-
ком. Његов развој потиче од њега самог, он се развија захваљујући природним 
законима и њиховим токовима.  

Друштво, средина, утичу на формирање појединачних потреба, нарочи-
то оних универзалних, општељудских – трајних, али и на формирање потреба 
које нису тако трајне и које су подложне мењању у свакодневном животу и 
интеракцији са окружењем.  

Већи број фактора утиче на индивидуални и друштвени живот, на разно-
врсне потребе и њихово задовољавање на оба нивоа – индивидуалном и дру-
штвеном – чија повезаност задовољава материјалне (биолошке и физичке), 
функционалне (социјално-економске, еколошке, културне) и социјалне (еко-
номске, духовне, друштвене) потребе. 
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Квалитет живота садржи одредницу задовољавања потреба, а, сходно 
томе, намећу се питања, шта су потребе уопште, као и шта су то људске потре-
бе, како се оне могу класификовати, шта их одређује и од чега зависи начин 
њиховог задовољења. 

Потребе можемо сагледати са три становишта: субјективистичко (које 
изражава недостатак нечега, па подразумева оно што се жели), објективистич-
ко (полази од становишта да су индивидуалне жеље пролазне, а да су потребе 
друштвено условљене степеном развоја производних снага и одређеним начи-
ном живота), док се трећи приступ чини најприхватљивијим, будући да полази 
од става да су људске потребе детерминисане субјективним и објективним 
факторима. Потребе мотивишу људе на делање, чији је крајњи циљ њихово за-
довољавање, а тиме се отвара могућност формирања нових (Dictionary of Soci-
ology, 1998: 442). Различити приступи у одређењу потреба узроковали су раз-
личите критеријуме за њихову класификацију тим пре што потребе имају своје 
порекло, еволуцију, изворна и променљива обележја, општа и посебна значења 
и вредност (Ненадић, 1997). 

Дефинисање појма потреба, образовних потреба уопште и образовних 
потреба ученика, поставља питање да ли су потребе за образовањем део сваког 
васпитног рада, па тако и образовно-васпитног рада ученика. Без обзира на то 
што се различито схвата појам потреба и потреба за образовањем, сви који се 
баве проблемом образовања ученика сматрају да су потребе за образовањем 
ученика као индивидуалног и друштвеног бића основа сваког образовања. Ако 
појам потреба за образовањем дефинишемо као мотивациону снагу ученика, 
која служи за остваривање њихових циљева, можемо закључити да су потребе 
за образовањем покретачка снага васпитно-образовног процеса.  

ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА ПОТРЕБА 

Потребе као појам уведене су у психологију ради описивања физиоло-
шког и психолошког карактера личности. Термин је врло динамичан и користи 
се у различитим наукама, а највећи број аутора прихвата дефиницију којом се 
потребе означавају као унутрашње силе, покретачи човековог рада. 

Под појмом потреба подразумевамо да оне увек указују на нешто што 
недостаје и настојање да се тај недостатак отклони, то јест настојање да се не-
ка потреба задовољи. Човекове потребе су разноврсне, неке су више, а неке 
мање изражене код различитих појединца. „Људске потребе, аутентичне по-
требе и универзалне потребе јесу појмови који имају својство синонима“ 
(Ненадић, 1997). 

Тако се у Економском лексикону истиче да су потребе захтеви поједина-
ца и друштвених група за материјалним добрима и услугама ради отклањања 
осећања незадовољености и постизања одговарајућег нивоа благостања, одно-
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сно захтеви привредних субјеката за добрима и услугама неопходним за оба-
вљање њихове економске делатности (Економски лексикон, 1975: 989). Меди-
цина дефинише потребе као тежњу човека да живи у здравој околини, да се  
здраво храни и да га служи телесно и ментално здравље. 

Потребе су у непосредној вези са мотивацијом, али су као појам шири од 
појма мотива, јер су дефинисане ка одређеним садржајима и спремности поје-
динца да се тим садржајима бави. Д. Крстић каже да је мотивација специ-
фичнија и да има мање-више одређен циљ, а да потребе нису строго дефиниса-
не и да полазе из целокупне структуре личности (Крстић, 1996).   

Потребе којима се човек остварује као биће и којима се разликује од 
свих осталих, називају се културним потребама. То је, у ствари, све оно што 
нас разликује од животиња и што човека чини јединственим на планети. Те по-
требе су основа за надградњу једног људског друштва, за формирање поједин-
ца као јединствене личности и свеопштих културних садржаја. Задовољавајући 
своје потребе, човек развија своју личност, он ствара, процењује, прихвата или 
не прихвата, вреднује, комуницира, изражава се на различите начине. Кул-
турне потребе су потребе за учењем – сазнањем, потребе за естетским дожи-
вљајем и стваралачке потребе, и међусобно су зависне, а код људи који имају 
формиране културне навике срећу се у форми интересовања и начина њиховог 
остваривања.  

Психолошки приступ је општији и обухватнији. Д. Крстић истиче да су 
гелшталтисти тај термин увели у психологију да би њиме описали психолошке 
димензије динамике људске личности, а да у савременој употреби тај појам 
може да означи било који вид понашања (сан, храна, физиолошки интегритет, 
духовне потребе). Потреба, да би се тако могла оквалификовати, мора да има у 
себи довољну снагу, довољну динамику да би утицала на сазнајне и друге пси-
холошке функције у селекцији онога што је опажено и психолошки разматра-
но, утичући на промену и актуелизацију датих и одређених психолошких ста-
ња (Крстић 1996: 491–492).  

ПОТРЕБЕ КАО ТЕМЕЉ ОБРАЗОВАЊА 

Потреба као појам уведена је у психологију ради потпунијег описивања 
физиолошких и психолошких карактеристика личности. Највећи број аутора је 
прихватио дефиницију којом се потребе приказују као унутрашње силе, покре-
тачи човековог деловања. Међутим, треба рећи да се у свакој науци тај појам 
одређује складно природи конкретне науке. 

Ерих Фром истиче да потребе извиру из човекове егзистенције. Он каже 
да постоји пет главних људских потреба: потреба за повезаношћу, за превази-
лажењем, за укорењеношћу, за идентитетом и потреба за оквиром оријентације 
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и веровања. Фром увек поставља потребе у антиномијама, па је за њега 
потреба за превазилажењем – стваралаштво насупрот деструктивности. Човек 
може себе превазићи стварањем или уништавањем (Фром 1963: 204). 

Друштво, у ширем смислу, утиче на формирање појединачних потреба,  
универзалних, општељудских, које имају трајнији карактер, али и оних које 
нису тако трајне и које су подложније мењању у свакодневном животу и у ин-
теракцији са околином. На задовољавање и развој потреба битно утичу социо-
културни услови породице. Породица и школа се против таквих утицаја боре 
садржајима и активностима који младе упућују ка честитим потребама и вред-
ностима, развијају код њих љубав према правој уметности, подстичу ствара-
лачке способности и сл. 

Потребе су у непосредној вези са мотивацијом, али су као појам шире од 
појма мотиви. Дефинишу се као усмереност ка одређеним садржајима и као 
спремност појединца да се тим садржајима бави. Д. Крстић истиче да је мотива-
ција специфичнија и да има мање-више одређен циљ, а да потребе нису строго 
дефинисане и да произлазе из целокупне структуре личности. Статистички гле-
дано, постоји позитивна корелација између способности и потреба за области у 
којима постојеће способности могу да дођу до изражаја (Крстић 1996: 257).  

ФРОМОВ ПРИСТУП ПОТРЕБАМА 

Ерих Фром у свјим радовима истиче да потребе извиру из човекове егзи-
стенције. Потребе дели на пет главних људских потреба. Постоје две могућно-
сти да човек остварује своје потребе: (а) неаутентичан (болестан) приступ који 
води у нарцизам и (б) прогресиван који карактерише  повезивање са светом пу-
тем љубави, стваралаштва и разума. 

Нерон и Хитлер су превазилазили себе уништавањем других. Моцарт и 
Достојевски су превазишли себе својом уметношћу. Фромову потребу за пре-
вазилажењем треба схватити као човекову тежњу да се не мири са постојећим 
стањем. Човек то стање може да мења рушењем или грађењем што зависи од 
његовог менталног склопа и моралних начела. Он није задовољан оним што 
зна и осећа потребу да научи још. Знање је само по себи позитивна вредност, 
али прелази у своју супротност ако се користи у неетичке сврхе.  

Потребу да се човек искаже као индивидуалитет Фром формулише као 
осећање идентитета – индивидуалност насупрот конформизму хорде. Човек то 
може постићи излажењем из оквира који га везују за природу и кроз процес 
индивидуализације. У племену човек није „ја“ него „ми“. Фром цитира Декар-
та, који је идентитет изражавао речима. „Сумњам, дакле ја мислим, ја мислим, 
дакле ја јесам“, и истиче да је Декарт доживљавао „ја“ као субјекат мисаоне 
активности, а није видео да се „ја“ доживљава у процесу осећања и стваралач-
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ке акције. Човек који своју личност тражи у нацији, вери, професији или некој 
хијерархији није стекао осећање идентитета.  

Потреба за оквиром оријентације и веровања – разум насупрот ирацио-
налности – остварује се мисаоном оријентацијом у свету. Човек се сусреће са 
многим стварима и појавама које му дају неки оквир за мисаону активност. Ти-
ме ствара властити оријентациони систем који не мора бити научно утемељен, 
али важно је да је задовољена његова потреба било да је теиста, атеиста или да 
је формирао научни поглед на свет. Фром каже: „Разум је човеково оруђе да 
дође до истине, интелигенција је човекова способност којом успешније упра-
вља стварима; прво је суштински људско, друго припада животињском делу у 
човеку“ (Фром 1963: 50). 

О класификацији потреба постоји огромна литература и томе се питању 
теоријски различито прилази, али постоји велики степен сагласности у томе да 
постоје основне (примарне) потребе, које су физиолошког карактера (храна, 
ваздух, вода, биолошка репродукција), и потребе вишег реда (секундарне), ко-
јима се тежи задовољавању духовних интересовања и захтева. 

Фром износи да потребе настају као последица услова у којима човек 
живи. Ако човек све расположиво време, не рачунајући оно за сан, мора да 
утроши да би прехранио себе, породицу, онда су његове потребе у оквиру голе 
егзистенције и своде се на једење и становање. Ако мора само о томе да брине, 
онда он других потреба ни не може да има. Увек ће постојати разврставање по-
треба по степену хитности – прво ће се задовољавати оне базичне, па тек онда 
потребе вишег реда. Таква подела је историјског карактера, јер се развојем 
друштва мења структура, степен и интензитет људских потреба. Кад човек све 
време утроши на одржавање голе егзистенције, природно је да му је књига 
луксуз. Енгелс је у говору на гробу Карла Маркса рекао да је Маркс открио 
просту чињеницу која је дотад била скривена под идеолошким наслагама – да 
људи, пре свега, морају јести, пити, становати и одевати се, пре него што ће 
моћи да се баве политиком, науком, уметношћу и религијом (Маркс 1978: 20).  

КАКО СЛОБОДНО ВРЕМЕ УТИЧЕ НА ПОТРЕБЕ ЧОВЕКА 

Потребе су историјски условљене. У робовласништву (у античкој Грч-
кој, Риму) робовласницима је све време било на располагању и они су га могли 
користити по својој вољи – ићи на скупштинска већања, филозофирати, бавити 
се музиком, поезијом, проводити га у забави и доколици. Презирали су и ома-
ловажавали сваки производни рад јер он није достојан слободног човека. Робо-
ви нису могли имати слободног времена нити потреба вишег реда јер су били 
производно средство. Потребе вишег реда за припаднике ширих слојева јавља-
ју са на вишем степену развоја. М. Ненадић истиче да је радно време, које им-
плицира појам слободног времена, феномен индустријског друштва, инду-
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стријске поделе рада и фабричке организације производње. Појмовно и исто-
ријски, слободно време је феномен наше цивилизације. С тим у вези, каже:  

„За роба, а тако је, у принципу, и са кметом, али и са занатлијама, ко-
ји су, према цеховским прописима, радили од изласка до заласка сунца – ни 
објективно ни субјективно не постоји категорија радног времена јер је роб 
читавим својим животом управо то радно време само. Суштина његовог би-
ћа састоји се у томе да буде живо оруђе за рад, оруђе које говори, те као што 
не постоји за вола, коња или ручну направу, категорија радног времена не 
постоји ни за роба“ (М. Ненадић 1997: 42).  

Не постоји радно време јер је читав његов живот само радно време. А 
кад не постоји радно, не постоји ни слободно време. 

Слободно време је постало масовна појава захваљујући развоју произ-
водних снага, што је индустријском друштву омогућило да радно време скра-
ћује испод нивоа који читав живот радног човека затвара у круг нужности. 
Према подацима које наводи М. Ненадић, године 1850. радна седмица је траја-
ла 85 сати, а 1989. свега 36,5 сати; године 1850. радило се 52 седмице годи-
шње, а 1984. само 46 седмица (Ненадић 1997: 42).  

Од многих карактеристика радног времена за ову тему су битне две:                
а) слободно време је током цивилизацијског развоја различито тумачено – као 
слобода од рада, као доколица и ленствовање, као репродукција радне снаге, 
као културни феномен; б) слободно време је могућност за пуно испољавање 
стваралачких потенцијала, могућност за лично самоостваривање, то је време за 
властити индивидуалитет. 

Слободно време, као културни феномен и као могућност за испољавање 
стваралачких потенцијала, уз школске активности, врло је погодно за развија-
ње љубави према учењу, за формирање потреба за образовањем.  

МАСЛОВЉЕВА КЛАСИФИКАЦИЈА ПОТРЕБА 

Већ је речено да се човекове потребе устаљено деле на две групе – на ба-
зичне и на потребе вишег реда. Ту грубу поделу прихвата и Абрахам Маслов, с 
тим што он ниже (основне, базичне) потребе, које су физиолошког карактера, 
назива потребама мањкавости, јер оне су подређене искључиво телу (храна, те-
лесна заштита, биолошка репродукција, сексуални односи, емоционална си-
гурност). Потребе вишег реда, у ствари, научене потребе, он назива потребама 
израстања или натпотребама (његов термин је метапотребе), јер су изнад егзи-
стенцијалног опстанка. Ту спадају сазнајне, естетске и духовне тежње уопште. 
О термину потребе мањкавости може се расправљати, јер све потребе су из-
раз неке мањкавости. Човек осећа потребу за јелом кад је гладан, кад му јело 
мањка. Кад се наједе, ту потребу више не осећа, она престаје бити потреба. 
Исто важи и за сан. Човек осећа потребу да упозна стваралаштво неког слика-
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ра, јер му то знање недостаје (мањка), али кад је видео и простудирао његове 
слике, прочитао многе приказе и критике, оформио своје мишљење о сликаре-
вој уметности, он је ту потребу задовољио. Она више није потреба. Овде се 
треба сетити теорије Ж. Пијажеа о когнитивној  равнотежи. Сваки појединац се 
често налази у когнитивној неравнотежи због тога што његова знања одударају 
од његових потреба, мања су него што он жели да буду. Да би успоставио равно-
тежу, он мора да прошири знања и да задовољи ту потребу (Пијаже 1990: 25). 

Основна разлика између нижих и виших потреба је у томе што су прве 
заједничке свим људима (ако се оне не задовоље, не може се опстати), а више 
имају индивидуални карактер и разликују се од појединца до појединца који се 
може самоостварити као личност (самоактуализација је трајан процес који ни-
када није завршен) само ако је у највишем степену развио и задовољио метапо-
требе. Самоактуелизоване личности  аутономно расуђују и делују, стваралачки 
раде, демократично се понашају, отворене су за различита питања, нису его-
центричне, изграђују свој унутрашњи свет, свестрано процењују људе и окру-
жење, независне су, њима се не може манипулисати. Маслов је на основу поу-
зданих истраживања утврдио да само 10% испитиване популације има потребу 
за самоактуелизацијом, углед и поштовање потребује 40% испитиваних, афек-
тивну везаност 40%, а задовољавању биолошких потреба тежи 85% испитива-
них (Маслов 1982: 48). 

Самоактуелизација је врхунац међу Масловљевим потребама израстања. 
Речено је да за задовољавање виших (духовних) потреба треба да постоје усло-
ви (обезбеђена егзистенција, слободно време), али је, пре свега, неопходно да 
човек неку потребу носи у себи. Много је појединаца који су одрасли у завид-
ним материјалним и социокултурним условима, а ипак су остали са оскудним 
образовањем и уским духовним видицима. Значи, нису у себи носили потребу 
за сазнавањем. Нису тако ретки људи са поремећеном вредносном лествицом у 
којима врх заузимају материјалне, а дно духовне вредности. У Економском 
лексикону се истиче да привредна пропаганда у потрошачком друштву стално 
намеће грађанима нова добра и подстиче њихове потребе. То иде тако далеко 
да се може говорити о потрошачком терору. При томе се подстичу разна осе-
ћања престижа и таштине који доводе до тога да се друштвена вредност поје-
динца мери према количини и квалитету (скупоћи) трајних потрошних добара 
којима располаже (Економски лексикон, 1975: 991).  

Развоју потреба вишег реда поставља се као велика препрека малогра-
ђански менталитет знатног дела материјално обезбeђених људи. То су они по-
јединци који своје вредности доказују материјалним добрима, положајима и 
почастима. Немају култног идентитета, али настоје да пред другима прикажу 
свој „префињени“ укус. Доказују да имају оно што немају – културу. Све што 
чине је чиста имитација оних које желе да достигну или, можда, надмаше. У 
њиховој поремећеној психи развијена је једна потреба – потреба за поседова-
њем која је пригушила све друге. Такве људе су изванредно приказали Моли-
јер и Стерија. 
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ПОТРЕБЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕМ УЧЕНИКА 

Потреба за образовањем и образовање има велики значај за ученике и 
друштва у којима се остварује. Постоје различита схватања образовања јер га 
једни посматрају прешироко, и поистовећују са перманентним образовањем 
које се остварује од рођења па до краја живота, док га други, са становишта пе-
дагошке науке, виде као саставни део васпитања, онако како су га посматрали 
водећи педагошки мислиоци и филозофи. 

Можемо рећи да већина дефиниција појма образовања садржи васпитно-
образовне елементе, да се из угла многих дидактичара, у основи одреднице пој-
ма образовања налазе две значајне педагошке категорије: знање и способности. 

Потреба ученика за образовањем је неопходна и помаже им да перма-
нентно развијају своје психофизичке потенцијале, који ће им помоћи у изград-
њи и формирању властитог погледа на свет. Знање и способности су трајно бо-
гатство сваког ученика, јер ће потреба ученика за образовањем и само образо-
вање ученицима омогућити у будућности обављање разноврсних функција у 
друштвеној заједници, јер образовање има институционални и ванинституцио-
нални карактер. 

Потреба ученика за образовањем условљена је степеном усвојених зна-
ња и постигнутог развоја способности, јер степен образовања сваког појединца 
одређују многи фактори, а највише његова диспозиција, средина и лична ак-
тивност. Када сагледамо садржаје васпитно-образовног рада, морамо да имамо 
у виду потребе ученика као појединца, с једне стране, и друштва у целини, с 
друге. Јасно је да су индивидуалне потребе примарне. Полазећи од претпостав-
ке да људи  још као деца треба да уче првенствено оно што је потребно једном 
друштву, те да њихову индивидуалност треба обликовати по потреби друштва, 
овај приступ је занемарио једно од основних људских права – право на образо-
вање, које омогућава право на живот и слободу у друштву у коме човек живи. 

Појединац има право да плати своје образовање, да учи ако то жели и да 
га користи на индивидуални начин, а друштво може да подржи и развије кон-
цепт појединачног образовања за друштвене потребе, не присиљавајући мла-
дог човека да се школује за нешто што не жели. Друштво без појединца не по-
стоји, јер се оно састоји од тог истог појединца, јача његову способност у свим 
аспектима живота и тиме друштво у целости јача.  

Још као дете, човек има низ врло различитих потреба. Дете може исто-
времено осећати потребу да се припреми за сутрашњу наставу  и потребу да 
се необавезно забавља играјући, на пример, шах са својим другом. Која ће од 
тих двеју потреба бити задовољена зависи од снаге коју у себи носи. Сна-
жнија потреба елиминисаће ону другу и тиме одлучно утицати на дететово 
понашање, а колико је она снажна закључује се по томе на колике је напоре и 
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одрицања неко дете спремано да би је остварило. На пример, дете које вежба 
по неколико сати дневно, да би усавршило своју виолинску технику, одриче 
се многих великих и малих задовољстава с циљем да покаже колико је над-
градило свој таленат. 

Друштво, у ширем смислу, утиче на формирање дететових потреба још 
у најранијем добу, не само оних универзалних, трајних општељудских, него и 
оних које су подложније мењању у свакодневном животу. Значи, није довољно 
да дете само оспособимо да осети потребу за образовањем, већ и да утичемо на 
формирање његове свести. На развој и задовољавање потреба битно утичу со-
циокултурни услови. Ако је дете рођено у браку спортиста, природно је да и 
оно развије такве потребе.  

Из свега овога не би се могло закључити, ако је реч о потребама, да је 
дете пасиван продукт средине, јер му однос са околином доприноси да сам из-
грађује свој систем потреба и вредносних оријентација. Оно не копира потребе 
других, већ их ствара кроз утицај окружења и има низ потреба које су искљу-
чиво његове. Ово се нарочито односи на изразите индивидуалности и на децу 
обдарену за неку област. Талентовано дете за музику има потребу да напредује 
у тој области иако ниједан његов вршњак у одељењу нема таквих потреба. Де-
те са цртама јаке личности може своје потребе, своје мисаоне и акционе моде-
ле да наметне средини. Самоостварење је потреба везана за потребу за образо-
вањем и жељу детета да покаже своје знање и да се труди да достигне свој 
максимум. Дете које тежи самоостварењу тежи да прихвати себе и друге и да 
повећа своју способност решавања постављених проблема.  

ЗАКЉУЧАК 

Много је радова објављено о потребама, много је различитих теоријских 
приступа овоме питању, али је свима заједнички један став – човекове потребе 
су и биолошког и друштвеног карактера. Биолошком делу човека припадају 
оне ниже, основне потребе – храна, одевање, становање, биолошка репродук-
ција, а друштвеном оне више, духовне – култура, уметност итд. Иако прво мо-
ра да једе и да има кров над главом, човек се, као свесно друштвено биће, 
остварује по томе колике су његове слободне потребе и колико се остварује у 
мисаоном и емоционалном погледу. 

Потреба је извор мотива који можемо да дефинишемо као недостатак 
нечега у организму или човековој психи. Оне могу бити материјалне и немате-
ријалне, односно духовне природе. Човек је мотивисан некаквим уџбеником, 
из којег црпи знање, како би ту своју потребу коначно и остварио. 

Веома је важно да човек оствари потребу за образовањем, јер је она бит-
на за његов живот и њено неостваривање довело би до негативних последица 
прво за самог појединца који их не остварује, а затим и на његову околину. 
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Древна друштва широм света истицала су потребу за учењем и образо-
вањем „од  колевке па до гроба“. Велики број аутора сматра да се образовање 
детета не завршава у школи већ дете, када постане и одрасла особа, учи, обра-
зује се кроз цео свој живот. Данас је то неизбежно јер образовање омогућава да 
се суочимо са својим многобројним актуелним и новонасталим изазовима. У 
данашње време човеку нису довољне исте оне животне и радне вештине које је 
поседовао пре десет година па и мање. Способност човека да научи да учи, да 
се образује, решава проблеме, да критички гледа на ствари, само су неке од су-
штинских вештина и способности потребних свима, у времену које долази. 
Учење и образовање кроз цео живот подразумева да је људима потребно, без 
обзира у ком су старосном добу, омогућити прилику за образовањем, што 
представља потребу и циљ савременог човека. 

Можемо закључити да су потребе, као и потребе за образовањем, ди-
ректно повезане са жељама и вољом појединца и његовим настојањем да се не-
достатак нечега елиминише, да се човек доведе у равнотежно избалансирано 
стање и да се након тога осети задовољним. 
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NEEDS OF PUPILS IN THE FUNCTION OF EDUCATION 

Summary 

In this work we have tried to emphasize the importance of the need as the 
foundation of education students to determine when all the influences on the formation 
of individual needs, general human – permanent, the formation of needs that are not so 
permanent, such as the need for education. 

Treated classification, division, given the needs of different approaches by many 
eminent authors. 

The importance of the need as the determining criteria of education, the opinion 
that an addition to human/students needs, which are biological and social character, the 
need for education, she was conditioned by the level of acquired knowledge and skills 
development achieved, aims to meet the needs of students as individuals on the one hand 
and society on the other. 

Keywords: needs, the needs for education, man, pupil. 
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КОГНИТИВНИ СТИЛ И СТИЛ УЧЕЊА КАО БИТНИ 
ФАКТОРИ САВРЕМЕНОГ ПРИСТУПА 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНДИВИДУАЛИЗОВАНЕ НАСТАВЕ 

Апстракт: Од психолошких фактора, како у теоријским објашњењима 
тако и емпиријским налазима, утврђено је да најзначајније место и улогу за 
успешнији процес учења у настави имају: интелектуалне способности, мо-
тивација за учење, методе и технике рационалног учења и радне навике. 
Модел објашњења и вредновања утицаја ових фактора се састојао у истица-
њу места, улоге и деловања претежно независних појединачних фактора 
(интелигенције, мотивације, емоција, навика и других психичких чинилаца) 
на успешност процеса учења и наставе. Новија теоријска разматрања и 
емпиријска истраживања указују на нужност увођења једног новог холи-
стичког приступа објашњења утицаја психолошких фактора на успешност 
школског учења и индивидуализоване наставе, за којом се указује све већа 
потреба у актуелној педагошкој пракси. У раду су приказана само нека са-
временија теоријска објашњења (теоријска схватања Хауарда Гарднера и 
Роберта Стернберга) когнитивног стила и стила учења, са холистичким, је-
динственим моделом деловања свих психолошких чинилаца учења, као зна-
чајних психолошких фактора успешног процеса индивидуализованог учења и 
наставе. Такође, наведени су и неки резултати савремених емпиријских истра-
живања когнитивног стила и стила учења ученика у настави код нас и у свету 
(Р. Квашчева, П. Стојаковића,  Р. Стернберга, Х. Гарднера и других), који нам 
дају нове смернице и указују на могуће правце  унапређења процеса индиви-
дуализоване наставе и учења у оквиру савремене педагошке праксе. 

Кључне речи: когнитивни стил, стил учења, индивидуализована 
настава, холистички приступ, психолошки фактори успешног учења и 
наставе. 

УВОД 

Успешност учења у традиционалном моделу наставе, који је доминантан 
и у садашњој педагошкој пракси наших школа, најчешће је објашњавана и 
вреднована, како теоријски тако и резултатима емпиријских истраживања, пре-
ко деловања следећих категорија фактора: физичко-климатских, органско-фи-
зиолошких, социо-економских и психолошких фактора. 
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Од психолошких фактора утврђено је да најзначајније место и улогу за 
успешнији процес учења у настави имају: интелектуалне способности, мотива-
ција за учење, методе и технике рационалног учења и радне навике. Модел об-
јашњења и вредновања утицаја ових фактора се састојао у истицању места, 
улоге и деловања претежно независних појединачних фактора (интелигенције, 
мотивације, емоција, навика и других психичких чинилаца) на успешност про-
цеса учења и наставе. 

Међутим, релативно новији приступ у истраживању психолошких 
фактора успешног учења и наставе указује на значај и других психолошких ка-
рактеристика личности које су у тесној вези са способностима, мотивацијом, 
навикама и методама учења. Ту првенствено мислимо на когнитивне стилове и 
стилове учења који падају на граничну линију између интелектуалних спо-
собности и особина личности. Они су и у тесној вези са мотивацијом, емоција-
ма, жељама, ставовима, вредностима, физиолошким процесима централног 
нервног система и условима средине, од којих су најзначајнији и обрађени у 
овом раду. Да бисмо имали истинско разумевање и објашњење успешности 
учења сваког појединца, нужно је познавање деловања свих ових психолошких 
варијабли на целовито, јединствено биће у свету у коме живи појединац. Такав 
приступ бисмо могли назвати холистичким приступом решења овог проблема. 
Полазећи од познавања свих ових психолошких фактора, креирају се и аде-
кватни садржаји преко индивидуализоване наставе. 

ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМОВА КОГНИТИВНИ СТИЛ И СТИЛ УЧЕЊА 

У психолошко-педагошкој литератури појам когнитивни стил се одређу-
је на следећи начин. Још је Гордон Олпорт (Allport, 1968) тврдио да се свако 
људско биће разликује од другог, поред осталог и у начинима мишљења, опа-
жања и решавања проблема, то јест по свом когнитивном, сазнајном стилу. Он 
даље истиче да, ако заиста желимо да боље упознамо неку особу, није довољ-
но да знамо само њене резултате на тестовима личности, нити да знамо само 
њену прошлост, нити само оно што би та особа могла да о себи каже у једном 
интервјуу или оно што бисмо о њеној личности могли да сазнамо преко других 
психолошких техника. Истинско разумевање те особе захтева да је обухватимо 
целу као јединствено биће у свету у којем живи. Овакво Oлпортово одређење 
појма когнитивног или сазнајног стила, како наводи Стојаковић (2002), при-
хватили су и други аутори и код нас и у свету (Виткин, Брунер, Гарднер, Стер-
нберг, Квашчев, Стојаковић и други) чије дефиниције се, у суштини, не разли-
кују и могу се свести на следеће: Когнитивни или сазнајни стил подразумева 
индивидуалне разлике и особености личности у начину опажања, мишљења, 
учења и решавања проблема. Стил учења се односи и на моделе, методе и тех-
нике учења и решавања проблема у процесу учења. 
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Дакле, може се закључити да су стилови учења шири појам од когнитив-
них стилова, јер у себе укључују не само когнитивне већ и емоционалне и фи-
зиолошке аспекте учења и решавања проблема. Према томе, познавање когни-
тивних стилова и стилова учења може веома добро послужити за ефикаснију и 
квалитетнију индивидуализацију наставе и учења у смислу избора ефикасни-
јих модела и облика учења, водећи рачуна о способностима и особинама 
личности свих категорија ученика, како даровитих тако и оних ометених у раз-
воју. Истраживања ових проблема код нас (Андриловић, Чудина, 1985; Вучић, 
1978; Даниловић, 1970) и у свету (Allport, 1968; Брунер, 1972) омогућују боље 
познавање личности ученика, па самим тим и избор адекватнијих стратегија и 
метода рада у настави и учењу, што ће бити приказано у раду. 

ФИЗИОЛОШКА ОСНОВА СТИЛОВА УЧЕЊА 

Истакли смо већ да, поред когнитивних, афективних и мотивационих, 
на стил учења ученика утичу и физиолошки чиниоци. Како наводи Стојаковић 
(2002), истраживања функција леве и десне хемисфере мозга данас су бројнија 
него икад. Мозак је практично неисцрпан резервоар људских способности и до 
сада се користи отприлике само 10% тих могућности. То је вероватно и ре-
зултат тога (што је истраживањима утврђено) да што се више користе функци-
је мозга тиме се и његов капацитет све више увећава у смислу психичких 
функција: памћења, мишљења, учења и решавања проблема. 

Истраживања физиолога у овој области су открила значај раног учења 
и искуства за стимулисање и развитак психичких функција и њихову локали-
зацију у левој и десној хемисфери мозга. Тако су утврђени и одређени по-
вољни критички или сензитивни интервали учења и развоја, тј. периоди када 
је наш нервни систем најспособнији и најеластичнији да прими или усвоји 
одређено искуство. Уколико се о томе не води рачуна, онда ће процес учења 
бити отежан или се неће одиграти никако. Истраживања показују да се по-
себно нагао и буран развој мозга дешава у интервалима између 2 и 4, 6 и 8, 
10 и 12, и 14 и 16 година живота. Након сваког од тих периода интензивног 
развоја мозга и његових структура следи и двогодишње „мировање“. То су 
платои развоја кад се мождане структуре стабилизују. Ове чињенице упућују 
на то да постоје периоди и време (критички или сензитивни интервал учења) 
кад је одређено учење ефикасније и квалитетније у односу на периоде када је 
оно теже и спорије. Такође је утврђено да се најбржи и најбурнији период 
развоја можданих структура и функција код девојчица одиграва између 12 и 
14 година живота, а код дечака између 14 и 16 година живота. 

Сигурно је да се, ако желимо учење и наставу учинити квалитетнијим, 
мора водити рачуна о утврђеним разликама међу ученицима. Програми и темпо 
рада и напредовања не могу бити једнаки за све ученике. То најбоље изражава и 
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следећа тврдња настала током многобројних истраживања у овој области: „Ни-
шта није тако неједнако, али и неправедно као једнак приступ неједнакима“. 

Дакле, истраживања централног нервног система и локализације пси-
хичких функција у левој и десној хемисфери мозга знатно доприносе унапре-
ђивању сазнања о когнитивним стиловима и стиловима учења, што се покуша-
ва искористити и за побољшање ефикасности процеса школског учења у цели-
ни. Ранија схватања функционисања мозга претпостављала су да је у већине 
људи доминантна лева хемисфера. Функције које контролише и у којима је до-
минантна десна хемисфера су музичке способности, цртање геометријских об-
лика и фигура, визуелно и просторно резоновање, визуелна меморија, осећај за 
целовитост ситуације итд. У начину обраде података, такође, постоји разлика 
међу можданим хемисферама. Нађено је да се у левој хемисфери подаци обра-
ђују тако што се анализирају у логичком следу, док десна хемисфера врши об-
раду нових информација на синтетички начин и симултано. На основу досада-
шњих савремених истраживања можемо закључити да је лева хемисфера спе-
цијализована за логичку и сукцесивну (или секвенцијалну) обраду информаци-
ја и да се, пре свега, бави вербалним, аналитичким и апстрактним материја-
лом, док десна обрађује информације и податке нелинеарно, симултано и це-
ловито, истовремено се бавећи различитим врстама информација, првенствено 
сликовним, просторним, естетским и емоционалним материјалом. 

Приказани биолошки, медицински модел нам указује на порекло инди-
видуалних разлика међу појединцима, које обавезују наставника да ова сазна-
ња имплицира у савремену наставу и учење. 

НОВИЈА ТЕОРИЈСКА СХВАТАЊА КОГНИТИВНОГ СТИЛА И 
СТИЛА УЧЕЊА 

Савременија теоријска објашњења когнитивног стила и стила учења, као 
значајних психолошких фактора успешног процеса индивидуализованог учења 
и наставе, теоријска су разматрања Хауарда Гарднера и Роберта Стернберга. 

Стерберг (Sternberg, 1997) у својој теорији истиче важност обраде ин-
формација и стратегија стицања знања у склопу појма интелигенције. Овакав 
приступ на првом месту истиче  важност оних когнитивних функција и когни-
тивних операција које су неопходне за стицање знања и које се изгледа могу 
побољшати и унапређивати вежбањем, што је од огромне важности за наставу 
и васпитање. Ова теорија истиче важност оних аспеката интелигенције који 
помажу појединцу да буде успешан у интеракцији са својом средином. Зато се 
по том схватању за интелигентну особу и каже да се ефикасно користи услови-
ма средине и ту средину успешно контролише. Ту се не мисли само на мењање 
и моделовање одређених аспеката средине у циљу њихове боље контроле и ко-
ришћења, већ више на селекцију и избор оних аспеката средине који ће помо-
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ћи особи да реализује своје способности и циљеве. Способност успешног сна-
лажења и уопште учења у једној средини Стернберг назива „контекстуална 
интелигенција“. Она је најједноставнији индикатор како и колико успешно 
одређена особа остварује своју интеракцију са датом средином (прилагођава се 
средини, мења је, модификује, користи и контролише). Ово је први ниво 
Стернберговог тријархичног модела интелекта, чија је битна карактеристика 
адаптивна и односи се на брзо прилагођавање захтевима дате ситуације. Други 
је искуствени ниво интелигенције која се огледа у томе да се појединац успе-
шно сналази у новим ситуацијама. Такви појединци су способни да вишестру-
ко користе знање и искуство које поседују и да то успешно примењују у новим 
ситуацијама и решавању проблема. Они врло брзо уочавају сличности и разли-
ке међу датим подацима или ситуацијама. Трећи ниво Стернбергове три-
јархичне теорије интелигенције је ниво компонената, при чему се као компо-
ненте интелектуалног функционисања разликују: метакомпоненте (задужене 
за надгледање, процењивање и  контролу процеса, а манифестују се кроз скло-
ности појединца да своје менталне способности користи преко три функције: 
законске – планирање задатака, извршне – реализација задатака, судске – про-
цена и вредновање задатака); изведбене компоненте (менталне операције које 
учествују у решавању задатака); и компоненте стицања знања (коришћење 
различитих техника и стратегија за стицање знања). 

Оно што је посебно важно у Стернберговој теорији способности и ког-
нитивних стилова је то што она истиче процесе и операције (мишљење, памће-
ње, учење и решавање проблема), а не само продукте, као што је то био случај 
са већином других, сада већ класичних теорија способности. Стернберг, слич-
но компонентама интелектуалне способности, класификује и стилове учења у 
три велике групе: стилови учења усмерени на когницију, стилови усмерени на 
активности (учење) и стилови усмерени на личност (персоналистички стил ко-
ји је усмерен на особине личности у ужем смислу). У групу стилова учења 
усмерених на когницију спадају: стил зависности и независности перцепције 
од поља, стил генерализације – дискриминације, рефлексивни и импулсивни 
стил, стилови категоризације и класификације, стилови концептуализације и 
интеграције и стил толерантности – нетолерантности на нејасноће и неизве-
сности. Може се рећи да Стернбергова тријархична теорија интелигенције 
(компонентална, искуствена и контекстуална) представља најуспешније савре-
мено теоријско објашњење когнитивних стилова и стилова учења ученика. 

Значај ове теорије за педагошку праксу, првенствено за индивидуализа-
цију наставе, је у томе што истиче важност оних когнитивних функција и ког-
нитивних операција, као и стилова учења усмерених на когницију, активност и 
личност, које су неопходне за стицање знања и које се  могу побољшати и уна-
пређивати вежбањем што је од огромне важности за наставу и васпитање. Та-
кође, ова теорија истиче важност оних аспеката интелигенције које помажу по-
јединцу да буде успешан у интеракцији са својом средином. Тако се према овој 
теорији може закључити да је интелигентна особа она која се ефикасно кори-
сти условима средине, која се успешно сналази у новим ситуацијама и која 
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надгледа, контролише, критички преиспитује и вреднује одлуке и активности 
које врши. Према Стернбергу, све ове менталне операције је могуће развијати 
адекватним наставним садржајима и преко индивидуализоване наставе  по-
бољшавати квалитет интелектуалног функционисања ученика. 

Слично објашњење и импликације у процесу индивидуализованог учења 
и наставе нуди и теорија мултипле или вишеструке интелигенције Хауарда 
Гарднера (Gardner, 1993). Интелектуалну способност према овој теорији чини 
осам врста интелигенције (лингвистичка, логичко-математичка, телесна, визу-
елно-просторна, музичко-ритмичка, интерперсонална, интраперсонална и при-
родњачка интелигенција). 

Оно што је битно за теорију мултипле интелигенције је то да она нагла-
шава културолошки аспект интелигенције, тј. да је интелигенција значајно од-
ређена условима средине. Интелигенција се одређује као успешно сналажење у 
одређеној средини. Уочава се потпуна подударност овакве одредбе са кон-
текстуалном субтеоријом из Стернбергове теорије интелигенције. Такође, ва-
жно je истаћи да свако од нас поседује свих осам врста интелигенције, само 
што оне нису развијене код сваког у једнаком степену, па их и не можемо ко-
ристити у једнакој мери, што  оставља могућност наставнику да преко индиви-
дуализоване наставе развија поједине врсте интелигенције. 

Поука Гарднерове теорије способности је у томе да свака особа као свој 
основни стил сазнавања и учења користи своју јачу страну. Тако, на пример, 
ако је код неког наставника јако развијена вербална способност, он ће то најви-
ше и користити као свој когнитивни стил сазнања, али и као наставни стил ра-
да. У његовом наставном раду ће доминирати вербална предавања, у чему је 
он и најспособнији. Са овим стилом учења он је погодан само за ученике који 
имају развијене вербалне способности. Други ученици, који као своју јачу 
страну имају развијене, нпр. визуелно-просторне или музичке способности и 
који као основни стил сазнања и учења траже више графикона, слика, илустра-
ција, звуковног материјала, филмова, у таквој ситуацији учења биће сигурно у 
много чему ускраћени ако наставник стално користи само вербално излагање.  
У контексту ових карактеристика когнитивног стила ученика и наставника 
треба креирати индивидуализовану наставу за сваког ученика, што је и циљ са-
времене наставе и учења. 

Оно што посебно треба истаћи у вези са Стернберговом и Гарднеровом 
теоријом јесте њихов педагошки оптимизам – схватање да се интелигенција мо-
же мењати, тј. побољшавати вежбањем и васпитавањем (неким обликом индиви-
дуализоване наставе). Такође, треба нагласити да већина класичних теорија при-
роду интелигенције приказује као фиксирану способност и статичан ентитет.  
Ове две теорије указују да је могуће побољшати интелектуално функционисање 
и подстицати интелектуални развој на свим нивоима когнитивног развоја и на 
свим узрастима, првенствено зато што постоје многобројни разноврсни облици, 
стилови учења и когнитивни стилови сазнавања спољашњег света. 
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Са становишта ове две теорије интелигенције, као и приказаних емпи-
ријских истраживања когнитивних стилова и стилова учења, може се закључи-
ти да сваки ученик успешније учи ако му се омогући да учи на начин који ње-
му највише одговара, а не тако што му се намеће нешто што је у супротности 
са његовим когнитивним стилом или стилом учења и рада. Ове теорије, за раз-
лику од традиционалних теорија интелекта, указују на мултидетерминисаност 
интелектуалних способности, когнитивних стилова и стилова учења многим 
чиниоцима, како генетским, физиолошким, тако и срединским (почев од раног 
учења, породичне климе и васпитне праксе, преко социјалне средине ближег и 
ширег окружења, до примерене индивидуализоване наставе), што указује на 
динамички процес њихове васпитљивости. Овакав теоријски концепт је близак 
савременом холистичком приступу објашњења и разумевања савремене инди-
видуализоване наставе,  која је у функцији развоја когнитивних стилова и сти-
лова ученика. Холистички приступ се, с једне стране, препознаје у истицању 
деловања свих фактора (истакнутих у Стернберговој и Гарднеровој теорији) у 
међусобној интеракцији. С друге стране, холистички приступ се заснива и на 
налазима емпиријских истраживања која истичу бројне чиниоце (генетске, фи-
зиолошке, разноврсне социјалне и психолошке чиниоце попут интелигенције, 
мотивације, емоција, склопа особина личности и других) који детерминишу 
интелектуално функционисање, когнитивни стил и стил учења појединца као 
јединствене непоновљиве јединке, према којој креирамо савремену индивидуа-
лизовану наставу. 

ИСТРАЖИВАЊА КОГНИТИВНИХ СТИЛОВА И СТИЛОВА 
УЧЕЊА 

Истраживања ових психолошких феномена су започета интензивније у 
другој половини двадесетог века, прво у земљама које су на већем ступњу раз-
воја психолошке науке, а нешто касније и код нас. Већина истраживача се сла-
же да су интелектуалне способности и сазнајни стилови повезани, али да се не 
могу потпуно изједначавати. Како закључује Стојаковић (2000), способности 
су претежно усмерене на садржаје процеса сазнања (чињенице, појмове, идеје 
и информације), док се когнитивни стил односи на сам процес стицања знања, 
то јест на методе и начин усвајања знања. 

Мандић и Гајановић (1991) и Мандић (1995), анализирајући већи број 
радова у тој области, сматрају да те поделе ипак треба узети условно, као што 
ни поделу стилова на когнитивне, афективне и физиолошке не треба апсолути-
зовати, већ да се то ради више из практичних и методолошких разлога. Дакле, 
један гешталтистички, холистички модел објашњења ових феномена је нужан, 
јер се људска сазнајна делатност не може вештачки делити, она функционише 
у интегралној форми. 



Радомировић, В.: Когнитивни стил и стил учења као битни фактори савременог... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 19 • БР. 18 • ДЕЦЕМБАР 2016 • 57–72 

 

 64

Истраживања Џексона и Месика (Jacskon & Messiik, 1965, према: Стоја-
ковић, 2002) у овој области открила су повезаност когнитивног стила са ства-
ралачким способностима личности и указала на следећу везу између особина 
личности и когнитивног стила. Они су утврдили да проналажење нечег новог у 
науци и стварање нових уметничких дела, пре свега, зависи од развијености 
следећих когнитивних стилова личности: толеранције према нереалности, не-
подударности и неконзистентности; аналитичког и интуитивног сазнајног сти-
ла; отворености духа и рефлексивног сазнајног стила. Ови когнитивни стилови 
су повезани са следећим особинама личности: са тежњом према оригинално-
сти; тежњом да се поетски доживи стварност, тежњом ка флексибилности и 
осетљивости. Нађена је постојана веза између креативности, когнитивног сти-
ла и постигнућа у школском учењу. Код креативних личности је нарочито раз-
вијен интуитивни сазнајни стил. 

Већи број истраживања у овој области, како наводи Грозданка Гојков 
(1995), бавио се и индивидуалним разликама у стилу решавања проблема. У 
тим истраживањима утврђени су следећи стилови решавања проблема: 

– употреба хипотеза у току решавања задатака насупрот чињеници да 
се проблеми решавају путем покушаја и погрешака; 

– стил систематизације или анализирања насупрот подробном истра-
живању у току решавања проблема; и 

– тежња да се примењују правила и у измењеним ситуацијама у току 
решавања проблема. 

Харвеи (Harvey, 1967, према: Стојаковић, 2002) је открио да личности које 
имају развијен једноставан когнитивни стил у поређењу са личностима које 
имају развијен комплексан когнитивни стил манифестују следеће особине: 

– ниску флексибилност и везаност за правила,  
– високу зависност од ауторитета, 
– имају једноставну когнитивну структуру која је мало диференцирана 

и недовољно интегрисана, 
– ниску толерантност према двосмислености, 
– изражену неспремност да се мења усмереност мишљења, што је 

узрок великој стереотипности и неуспешности у решавању проблема,  
– тенденцију да се генерализују импресије на основу некомплетних ин-

формација, итд. 

Гарднер (Gardner, 1993) је са сарадницима истраживао принципе когни-
тивне контроле и утврдио следеће: 

– Толеранција према нереалистичком искуству као принципу когни-
тивне контроле дефинише се као усвајање знања које није у сагласно-
сти са постојећим искуством. Толерантнији субјекти немају велику 
потребу да своје искуство доведу у склад према уобичајеној и очеки-
ваној реалности. 
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– Други принцип когнитивне контроле односи се на начин сврставања 
чињеница у одређене категорије. Неке особе веома детаљно  катего-
ришу своје искуство у оквиру одређених стандарда за процењивање 
личности, док друге особе сврставају стимулусе у широке категорије 
и тешко откривају диференцијације према стимулусима. 

– Трећи принцип когнитивне контроле јесте усредсређење на проблем 
насупрот подробном испитивању. 

– Четврти принцип односи се на зависност перцепције од поља као ког-
нитивна контрола. 

Овај четврти принцип когнитивног стила темељно је истражио Виткин 
(Witkin, 1971). Он је испитивао индивидуалне разлике у когнитивном стилу 
личности. Резултати властитих истраживања су му показали да се личности 
значајно разликују у односу на карактеристике свог опажања. Открио је да по-
стоји „стил зависности и независности перцепције од поља“. У стилу зависно-
сти од поља начином опажања доминира организација перцептивног поља, а 
делови поља се стапају са њиховом околином. У стилу независности пер-
цепције од поља манифестује се аналитички квалитет перцепције. Такође, у 
својим истраживањима је открио да постоје импулсивни и рефлексивни когни-
тивни стил. Анализом реаговања импулсивних и рефлексивних појединаца на 
постављена питања дошао је до закључка да импулсивни појединци дају одго-
воре брзо, али са доста грешака, док рефлексивни ученици одговоре дају пола-
ко, размишљајући и тражећи најбоље могуће решење. 

Нека друга истраживања (Гојков, 1995) су утврдила да се разликује 
васпитање деце (нарочито у раном детињству) која имају стил зависности 
перцепције од поља од деце која имају стил независности перцепције од по-
ља. Родитељи ове прве категорије деце (стил зависности перцепције од поља) 
су већином користили круту и ауторитарну контролу и дисциплину у одгоју 
и подизању својих најмлађих. Они су чак често своју децу кажњавали и ус-
краћивали им родитељску пажњу и љубав и нису били толерантни према де-
чијој тежњи за подршком и независношћу у понашању и мишљењу. Таква 
деца су углавном расла у атмосфери несигурности и неприхватања, и већи-
ном су из страха бирала узоре са којим су се идентификовалa. Супротно то-
ме, родитељи чија деца спадају у категорију која имају стил независности 
перцепције од поља, пружали су својој деци осећај сигурности и прихватања 
и од најранијих дана их охрабривали да изразе слободно своје мишљење и 
самосталност у суђењу и понашању. 

Све наведено нам говори да особе које су расле у атмосфери неразумева-
ња, страха и неприхватања и које су се осећале угроженим у периодима свог 
интензивног младалачког развоја, теже да развију крути когнитивни стил или 
стил везаности перцепције за поље. То може да буде узрок немогућности зау-
зимања других стајалишта у току решавања проблема и немогућности промене 
дирекције у мишљењу и решавању проблемских задатака. Насупрот томе, осо-
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бе које су расле у атмосфери разумевања, прихватања и охрабривања за истра-
живање околине и самосталност у суђењу и понашању, теже да развију стил 
независности перцепције од поља. 

Дакле, нужно следи закључак да средина, првенствено васпитна пракса 
у породици, непосредно окружење и друштвена средина у целини, значајно де-
лује на изграђивање одређених типова когнитивних стилова појединаца, што 
нужно захтева индивидуализацију процеса учења и наставе у савременој педа-
гошкој пракси. 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА УЧЕЊА И НАСТАВЕ 

Један од успешнијих модела индивидуализације процеса учења и 
наставе (по нашем мишљењу, релевантан за ову тему), који се заснива на ин-
дивидуалним разликама по способностима и особинама личности ученика, од-
носно специфичним когнитивним и стиловима учења, дао је наш психолог Ра-
дивој Квашчев (1980). Он је помоћу специјалних задатака испитивао одлике 
когнитивног стила код ученика средњих школа и утврдио да ученици који 
имају развијен дивергентни, интуитивни и имагинaтивни когнитивни стил 
имају развијене следеће способности учења: способност стваралачке прераде 
градива, осетљивост за проблеме, способност елаборације и гипкост мисао-
них процеса. Квашчев је развио хеуристичан модел учења, где је покушао да 
створи различите алтернативне моделе учења с обзиром на индивидуалне ка-
рактеристике ученика  (способности и особине личности). Садржину таквог 
начина учења чине: 

– Индивидуализација процеса учења у односу на ниво развоја способ-
ности испитаника – у се ради о индивидуализацији у односу на раз-
вијеност различитих карактеристика мишљења, различитих способ-
ности решавања задатака, интелигенције, о индивидуализацији у од-
носу на ниво појединих групних фактора интелектуалне способности 
(вербалног, нумеричког, фактора резоновања и других). Могуће је 
извршити индивидуализацију процеса учења и у односу на ниво раз-
воја способности учења, као и способности критичког и стваралачког 
мишљења; 

– Обезбеђивање широког репертоара могућности избора алтернатив-
них модела учења који највише одговарају појединим категоријама 
испитаника; 

– Индивидуализација обима и сложености наставног градива, начина и 
темпа његове обраде; 

– Примена технике „прескакања“, где способнији и даровитији учени-
ци могу да мимоиђу оне делове програма у којима се просечним уче-
ницима даје материјал без којег не би могли схватити и усвојити на-
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редне информације. Дакле, додатне информације су намењене искљу-
чиво најспособнијим ученицима. Хеуристички модел учења саста-
вљен је у више варијанти, од којих је свакa намењена испитаницима 
одређеног нивоа развоја. Програми су тако састављени да дају више 
алтернатива за ученике различитих могућности; 

– Адаптација инструкције помоћу мењања циљева и њихове дифе-
ренцијације; 

– Индивидуализација процеса учења у односу на особености структу-
ре личности, где се узима у обзир утицај мотивационих карактери-
стика личности на школски успех, утицај особина темперамента и 
карактера личности на школски успех, утицај анксиозности и неу-
ротичности на школски успех, утицај интереса и навика ученика на 
школско постигнуће. 

Истиче се да су сазнања о когнитивним стиловима пружила наставници-
ма корисне информације о томе које су разлике у стиловима учења присутне 
код ученика, као и то колико оне делују на став ученика према настави и уче-
њу. Све је то омогућило наставницима да врше адекватнији избор средстава и 
садржаја наставе, као и да унапређују властите методе и поступке рада, уважа-
вајући индивидуалне разлике у способностима и особинама личности ученика. 
Све то доприноси не само да се открију потешкоће у учењу појединих катего-
рија ученика већ да се оне превазилазе водећи рачуна о смислу оног што се 
учи и како се учи и какве ефекте има све то на укупан развој личности. 

Осим за децу  која су просечна по свим психолошким карактеристикама, 
индивидуализација процеса учења и наставе у савременој педагошкој пракси 
нужно претпоставља и додатне специфичне захтеве за ученике ометене у раз-
воју и даровите ученике (Банђур, 1991; Ђорђевић, 1995; Јовановић-Илић, 1977; 
Милинковић, 1980). Ученици са посебним потребама су она деца која се у 
одређеној друштвеној, културној и ученичкој заједници разликују од про-
сечног нормалног детета по телесним особинама, интелектуалним, сензорним, 
комуникацијским способностима, социјалном понашању, емоционалном дожи-
вљавању и другим различитим цртама личности. Те разлике у односу на про-
сечну децу су такве да захтевају додатни образовни напор, посебан методички 
рад и индивидуализовану наставу како би дете могло потпуно развити своје 
способности и целокупну личност. 

У скупину деце с посебним потребама убрајају се и деца која су по 
својим способностима и другим особинама личности изнадпросечна. Реч је о 
даровитој деци која, такође, захтевају посебну пажњу како би могла опти-
мално развити своје потенцијале. Постоји више теоријских приступа појму 
даровитости. Према класичној теорији даровити појединац је онај који посе-
дује висок количник интелигенције (IQ 140 и више), чија је интелигенција 
претежно наслеђена. Данас се сматра да је интелектуална способност поје-
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динца детерминисана како наслеђем, тако и срединским факторима. Интели-
генција није непроменљива, рани утицаји из породице, али и каснији утицај 
школе и других релевантних срединских фактора могу довести до промена у 
коефицијенту интелигенције. Новије теорије о даровитости истичу да даро-
витост укључује: надпросечне опште и специфичне интелектуалне способно-
сти, емоционалне и мотивационе особине и специфичне особине личности 
појединца. Такође, истиче се да даровитост може бити потенцијална, али и 
манифестна. Манифестна даровитост се назива и креативношћу. Креативност 
је когнитивна особина која је релативно независна од интелигенције. Бити 
креативан, значи створити нове идеје или продукте, или комбиновати посто-
јеће идеје и продукте на нов начин. 

Међутим, оно што је, по нашем мишљењу на овом месту значајно ис-
таћи, то је да су за успех у учењу, како заговарају савремене теорије интелек-
та (Гарднерова и Стернбергова), значајнији когнитивни стилови и стилови 
учења који су релативно независни од интелектуалне способности појединца. 
Истиче се да се људи међусобно разликују по начину на који перцепирају и 
организују информације из околине. Појединци „зависни од поља перцепци-
је“ опажају делове перцептивног поља као део јединствене целине; поједин-
ци „независни од поља“ усмерени су на анализирање појединих делова пер-
цептивног поља; „импулсивни“ решавају когнитивне задатке брзо, али уз 
бројне погрешке; „рефлексивни“ решавају задатак споро, али тачно. Такође, 
треба подвући да ове две  савремене теорије интелекта указују да на успех у 
учењу и настави не делују само когнитивне варијабле, већ и средина и вари-
јабле личности, које се формирају како под утицајем актуелних срединских 
утицаја, тако и под утицајем прошлости, ранијег искуства и утицаја непо-
средног и ширег социјалног окружења у интеракцији са појединцем. Дакле, 
можемо закључити, да због великих индивидуалних разлика у интелигенци-
ји, когнитивним стиловима, особинама личности, различитим срединским 
утицајима, нужно морамо креирати флексибилну индивидуализовану наставу 
прилагођену потребама различите деце. 
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ЗАКЉУЧАК 

У раду су разматрани концепти индивидуализације процеса учења и на-
ставе, когнитивних стилова и стилова учења. Истакли смо да се индивидуали-
зација процеса учења и наставе првенствено заснива на индивидуалним разли-
кама по способностима и особинама личности ученика, односно специфичним 
когнитивним стиловима, стиловима учења и другим релевантним психолошко-
педагошким варијаблама. 

У психолошкој литератури се когнитивни или сазнајни стил своди на 
индивидуалне разлике међу појединцима у начинима опажања, памћења, ми-
шљења и решавања проблема, или краће речено, то је индивидуални начин 
когнитивне обраде података. Други појам који је у тесној вези са когнитивним 
стилом је стил учења ученика. 

Стил учења ученика у психолошко-педагошкој литератури укључује 
исте одреднице као и когнитивни стил, само што је потребно нагласити да су 
то индивидуалне разлике међу ученицима које утичу на постигнуће у 
школском учењу и, поред когнитивне компоненте, укључују још и физиоло-
шке и афективне аспекте процеса учења. 

Важно је истаћи да су оба појма („когнитивни стилови“ и „стилови уче-
ња“) настали као резултат настојања да се боље објасни и разуме процес обра-
де информација и процес школског учења. Једино што је термин „стилови уче-
ња“ настао нешто касније и укључује у себе многе карактеристике ранијих 
истраживања когнитивних стилова, како  наших тако и страних истраживача, 
проширивши им значење и садржај са физиолошким и афективним компо-
нентама процеса учења. Зато се у савременој психолошко-педагошкој литера-
тури и истиче да су „когнитивни стилови“ и „стилови учења“ само два лица 
исте појаве. То су, у ствари, унутрашњи одговори појединца на спољни свет и 
средину у којој живе. Такође, истакли смо значај функционисања леве и десне 
мождане хемисфере у процесу обраде информација и учења, као и значај сре-
динских утицаја, првенствено раних утицаја и породичне васпитне праксе, на 
когнитивне стилове и стилове учења, на чему наставници заснивају свој рад у 
креирању и извођењу индивидуализоване наставе. 

Приказане су савремене теорије интелекта Хауарда Гарднера и Роберта 
Стернберга, које потпуније објашњавају структуру и природу интелектуалне 
способности и когнитивних стилова и стилова учења, као теоријске основе 
индивидуализоване наставе. Оно што је посебна вредност ових теорија је њи-
хов педагошки оптимизам – схватање да се интелигенција може мењати, тј. по-
бољшавати вежбањем и васпитавањем (неким обликом индивидуализоване на-
ставе). Такође, треба нагласити да је у већини класичних теорија интелигенција 
приказивана као фиксирана способност и статичан ентитет.  Ове две теорије ука-
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зују да је могуће побољшати интелектуално функционисање и подстицати инте-
лектуални развој на свим нивоима когнитивног развоја и на свим узрастима, пр-
венствено зато што постоје многобројни разноврсни облици, стилови учења и 
когнитивни стилови сазнавања спољашњег света. Стога ови аутори пружају зна-
чајну теоријску основу на којој почива индивидуализована настава. 

Са становишта ових двеју теорија интелигенције, као и приказаних 
емпиријских истраживања когнитивних стилова и стилова учења, закључује се 
да  сваки ученик успешније учи ако му се омогући да учи на начин који њему 
највише одговара, а не тако што му се намеће нешто што је у супротности са 
његовим когнитивним стилом или стилом учења и рада. Ове теорије указују на 
мултидетерминисаност интелектуалних способности, когнитивних стилова и 
стилова учења многим чиниоцима, што је блиско савременом, холистичком 
приступу објашњења и разумевања савремене индивидуализоване наставе, ко-
ја је у функцији развоја когнитивних стилова и стилова ученика. 

Такође, теоријска разматрања и емпиријски резултати истраживања овог 
феномена нуде импликације за унапређење педагошке праксе. Ове практичне 
импликације би се могле исказати кроз захтев да вежбамо како ученике, тако и 
наставнике да опажају и реално процењују себе, како би што више постали 
свесни својих стилова учења, својих начина мишљења и решавања проблема и 
на тај начин унапређивали своје способности учења преко адекватно креиране 
и реализоване индивидуализоване наставе. 
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Vojko B. Radomirovic 
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COGNITIVE STYLE AND STYLE OF LEARNING AS IMPORTANT FACTORS 
OF CONTEMPORARY APPROACH TO REALIZATION 

Summary 

It was determined, both by theoretical explanations and empirical findings, that 
the most important place and role for successful learning in the classroom have the 
following psychological factors: intellectual ability, motivation to learn, methods and 
techniques of rational learning and work habits. Model explanation and evaluation of the 
impact of these factors consisted in highlighting the place, role and functioning largely 
independent of individual factors (intelligence, motivation, emotions, habits and other 
psychological factors) on the effectiveness of learning and teaching. More recent 
theoretical considerations and empirical research point to the necessity of introducing a 
new holistic approach to explain the influence of psychological factors on the success of 
school learning and individualized instruction, which indicates the growing need in the 
current educational practice. The paper presents only some more modern theories 
(theoretical understanding of Howard Gardner and Robert Sternberg) of cognitive style and 
learning style, with a holistic, unified operational model of psychological factors of 
learning, as well as significant psychological factors of a successful process of 
individualized learning and teaching. Also disclosed are some contemporary empirical 
research of cognitive style and learning style of students in teaching in our country and in 
the world (R. yeast, P. Stojakovic, R. Sternberg, H. Gardner and others), that give us new 
guidelines and point to possible directions for improving the process of individualized 
teaching and learning in the context of contemporary pedagogical practices.  

Keywords: cognitive style, learning, individualized teaching, a holistic 
approach, psychological factors for successful learning and teaching.  
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Бисера С. Јевтић 
Универзитет у Нишу, Филозофски факултет 

ИНДИКАТОРИ ЕМОЦИОНАЛНОГ ВРШЊАЧКОГ 
НАСИЉА 

Резиме: Вршњачко насиље је појава која, испољавајући се у веома ра-
зноврсним облицима и интензитетима, постаје социјално видљива тек када 
појединачни инциденти задобију медијску пажњу. У раду се разматра емо-
ционално вршњачко насиље у школи и изван ње, под којим се подразумева 
низ негативних поступака који доведе до нарушавања  емоционалног стања 
детета и негативно утичу на психичко и физичко здравље. Циљ овог тео-
ријско-методолошког истраживања јесте утврђивање индикатора емоцио-
налног насиља заступљеног међу вршњацима. У емпиријском делу рада про-
цењивани су ставови ученика о емоционалном насиљу, облицима, разлозима, 
полним разликама, начинима дијагностификовања емоционалног вршњачког 
насиља и развијености емоционалне интелигенције као заштитног фактора. 
Резултати овог истраживања указали су да је емоционално насиље присутно 
међу вршњацима, али да деца често нису спремна да о насиљу причају са од-
раслим особама које им могу помоћи. Резултати су открили неколико важних 
разлика између перцепције индикатора емоционалног вршњачког насиља уче-
ника. Факторизација мерних варијабли указује да би требало појачати свест 
ученика о перспективи индикатора емоционалне виоленције у школској сре-
дини, што је добар упут за ново истраживање. 

Кључне речи: емоционално вршњачко насиље, жртве насиља, ди-
јагностификација емоционалног насиља, облици емоционалног насиља. 

УВОД 

Насиље не представља проблем који се изненада појавио, онo је међу 
вршњацима присутно вековима уназад, aли није му се увек поклањала пажња 
јер је било у сенци других проблема и у односу на њих мање изражено. Мање 
проучаван облик насиља јесте емоционално насиље. Овом облику насиља по-
свећено је знатно мање пажње зато што га је теже препознати, будући да се 
најчешће дешава изван очију одраслих и самим тим смањује се могућност 
спречавања и реаговања у таквим ситуацијама. Иако се теже уочава, последице 
могу бити далеко веће и трајније у односу на друге облике и врсте насиља. Ја-
сно је да овај облик насиља не оставља видљиве телесне последице које роди-
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тељима, наставницима и другим особама представљају знак да је дете жртва 
насиља, али емоционално насиље оставља последице на понашање детета, по-
пут смањених школских постигнућа, превелике дозе анксиозности, емоционал-
ног растројства, губитка самопоуздања... Отежавајућу околност у препознава-
њу емоционалног насиља и пружања помоћи представља ћутање детета. Деца 
нерадо признају да се над њима врши насиље, плашећи се реакције друге деце 
и одраслих у чијим очима могу постати кукавице, слабићи. 

Емоционално насиље никада се не дешава само једном. Понављање на-
силних поступака доводи до осећаја страха код жртве и сталне психичке 
тензије приликом саме појаве насилника, без обзира на то да ли ће се у том 
тренутку десити насиље или не. Такво стање за дете је теже него сам физички 
напад. 

Емоционално насиље је најприсутније у школским институцијама. 
Будући да деца у току свог одрастања највише времена проводе у школи, ту 
најчешће долази до психичког насиља над децом. Занимљива је чињеница да 
школа проблем насиља који се дешава изван ње не доживљава као проблем ко-
ји би требао да постане и њена брига и у чије решавање би требала бити укљу-
чена. Насиље изван школе сматра се проблемом  родитеља и школа се од њега 
ограничава. А често није у стању да реши ни насилне поступке који се одвијају 
у самој школи, због неспособности да их препознају. Иако је школа специјално 
организована да се што боље стара о развоју и добробити ученика, многа деца 
из школе излазе са сазнањима шта је то социјална изолација, страх, понижење, 
искљученост, одбаченост... 

ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ 

Емоционално насиље представља само један од облика у којем се 
насиље може појавити међу вршњацима. Емоционално насиље је свако делова-
ње које изазива код деце стање емоционалне напетости која може угрозити да-
љи емоционални развој детета (Орлов, 2000). Емоционално насиље вршњаци 
користе да успоставе и одрже власт и контролу над другом децом. Користи се 
систематски и намерно у циљу повређивања како би дете изгубило осећај соп-
ствене вредности и како би се нарушило његово поверење, а све то доводи до 
слабљења менталног здравља. 

Харт и сар. (Hart et al., 1996) предлажу употребу термина „психичко зло-
стављање и занемаривање“ зато што се њиме обухвата и когнитивна и афек-
тивна димензија злостављања и занемаривања. Мек Ги и Вулф (McGee and 
Wolfe, 1991) предлажу термин „психичко малтретирање“ којим се обједињује 
психичко злостављање и занемаривање. Ипак, психичко и емоционално наси-
ље најчешће се у литератури користе као синоними. 
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Психичко насиље или емоционално лишавање јесте однос или понаша-
ње којим се запоставља, угрожава, потцењује, вређа или вербално напада лич-
ност малолетника и испољавају негативна осећања према њима. Облици емо-
ционалног лишавања су: ускраћивање вршњачке љубави и емоционалне подр-
шке, одбацивање у облику равнодушности и одсуства пажње, одбацивање пу-
тем вике, приписивање кривице детету за проблеме, преношење негативних 
порука којима се вређа достојанство детета и сл. Емоционално насиље оставља 
највише трага на жртви насиља. Ако је дуготрајније, оно је деструктивније од 
телесног насиља. Емоционално насиље се заправо огледа у трајном пропушта-
њу исказивања љубави и пажње према деци, као и у вербалним испадима који-
ма се деца понижавају и повређују. Облици емоционалног злостављања су: иг-
норисање, одбијање, терорисање, изоловање и асоцијализација, вербално по-
вређивање (омаловажавање и вређање непристојним терминима), вербално за-
страшивање, нападање најважнијих вредности (веровања, религије, расе…), 
праћење, ухођење, прислушкивање телефонских разговора и сл. (Закон о за-
штитнику/ци људских права и слобода Црне Горе, 2009). 

Да бисмо неку социјалну интеракцију могли означити као емоционално 
насиље, па самим тим и означити улоге насилника и жртве, потребно је извр-
шити интерпретацију интеракције за коју је недовољно регистровати опажљи-
во понашање. Неслагање између насилника, жртве и треће стране око тога да 
ли је неко понашање било насилно или не може настати око мимоилажења у 
мишљењима – да ли је тим понашањем нанета стварна, занемарљива или ника-
ква штета али и неслагањем да ли је то понашање било оправдано или барем 
„нормално“. У школском контексту, оно што се из једне перспективе прогла-
шава насиљем, из перспективе културе вршњака или шире културе некада се 
опажа као нормалан па и пожељан облик интеракције. У неким земљама се 
одобравају или подстичу поступци према деци који се у другим срединама 
сматрају насиљем, као што је физичко кажњавање (Zeira et al., 2004). 

Многобројна истраживања (Glaser, 2002; Kerlikowske, 2003; Nansel et al., 
2001; Попадић, Плут, 2007; Simon, Boyle, Warden, 2007; Takizawa et al., 2014; 
Томић, Шеховић, Хатибовић, 2015; Чоловић и сар., 2014; Wet, 2005) показују 
неопходност промена схватања да је емоционално насиље безопасно или да је 
део „нормалног процеса одрастања“. Овај облик насиља може се сврстати у 
облике токсичног стреса, који могу имати дуготрајне последице на нечије мен-
тално и физичко здравље. Ове последице доказане су као појава и током де-
тињства као и током адолесценције у добу зрелости. Емоционално насиље је 
присутно међу вршњацима на свим узрастима. 

На лествици најчешћих вршилаца емоционалног насиља међу ученици-
ма основних школа вршњаци се налазе на другом месту, одмах после родите-
ља, двадесет пет процената испитане деце тврди да је доживело или доживља-
ва емоционално насиље, али је физичко насиље присутнији облик насиља међу 
децом млађег узраста. 
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Међу ученицима средњих школа емоционално насиље налази се на пр-
вом месту, а најчешћи вршиоци насилних поступака били су вршњаци. Код 
студената емоционално насиље далеко је присутније у односу на физичко и 
друге облике насиља (40% ученика доживело је емоционално насиље, док је 
физичко насиље на факултетима доживело 5,7%). Злостављачи су у највећој 
мери били родитељи (66,33%), одмах иза њих налазе се вршњаци (33%). Мо-
же се закључити да је емоционално насиље међу вршњацима најприсутније у 
средњим школама, али и да се повећава са узрастом, односно најмање је при-
сутно у основној школи, а највише на факултетима. У истраживању спрове-
деном на деци која су регистрована као жртве емоционалног насиља уочене 
су следеће тешкоће: у емоционалном статусу (снижено самопоштовање, 
уплашеност, узнемиреност, анксиозност) у понашању (супротстављајуће, 
тражење пажње, антисоцијално), у односу са вршњацима (повлачење, изола-
ција, агресивност), у физичком статусу (неуредни, занемарени, ниски ра-
стом) и, у мањој мери, у сексуалном понашању. Код жртава емоционалног 
насиља уочен је већи проценат суицидности у односу на децу која нису била 
жртве насиља (8%) девојчица и 4% дечака, у поређењу са 1% за децу која ни-
су била жртве емоционалног вршњачког насиља. Изостанци са наставе су 
бројнији међу ученицима који су жртве емоционалног насиља него међу вр-
шњацима који не трпе насиље, а исто се односи и на напуштање школе, од-
носно прекидање школовања. Емоционално насиље, осим што крши дететова 
људска права, права на приватност, слободу и сигурност, утиче и на физич-
ку, емоционалну, социјалну и образовну равнотежу жртве насиља. Насилни-
штво је део антисоцијалних образаца понашања и склоности ка развоју поре-
мећених понашања. Зато се ученици који врше емоционално насиље над дру-
гим ученицима врло вероватно укључују и у друга антисоцијална/деликвент-
на понашања, као што су вандализам, крађе, изостајање са наставе, бежање 
из школе, употреба дрога, што може да се протегне и у рано одрасло доба. 
Психичке последице које настају као последица емоционалног вршњачког 
насиља често перзистирају годинама. Осећај изолованости и губитак самопо-
уздања које жртве искусе трају и у одраслом добу. 

Резултати истраживања наведених истраживача генерално показују да 
ученици међу облицима емоционалног насиља, најлакше препознају присиља-
вање (88,5%), претње (88,5%) и отимање и уништавање имовине (84,1%), док 
најтеже препознају сплеткарење (61,4%) и вређање (51,4%). То указује на чи-
њеницу да ове облике емоционалног насиља ученици у одређеној мери сматра-
ју уобичајеним начином вршњачке интеракције. Међутим, ученици су најче-
шће изложени овим облицима вршњачког насиља (Попадић, Плут, 2007), које 
они у одређеној мери не процењују као насиље, али овакво понашање ученике 
највише узнемирава. 

Иако су истраживачи мало пажње посветили емоционалном насиљу, о 
чему нису често рађена истраживања, малобројни подаци показују да је оно у 
великој мери присутно међу вршњацима. Проблем непрепознавања је најчешће 
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разлог због ког се емоционално насиље налази у сенци физичког, иако истражи-
вања потврђују да је у појединим периодима живота деце оно доминантније. 

Околности које доводе до емоционалног насиља јесу: емоционално на-
сиље у породици, друштво које не санкционише емоционално насиље, медији 
који пречесто приказују филмове и сцене у којима је заступљено емоционално 
насиље... Оно је научено, стечено посматрањем бројних примера таквог пона-
шања. Особина која карактерише насилнике јесте агресивност. Насилници ни-
су само агресивни према вршњацима, они своју агресију испољавају и према 
одраслима. У последње време сведоци смо бројних насилних поступака учени-
ка према наставницима, о чему исцрпно пишу медији. Осим наставника, међу 
жртвама се често налазе и родитељи. 

Негативно етикетирање директно утиче на психички и физички развој де-
тета, буди у њему гомилу негативних осећања, осећај немоћи. Све то се може 
негативно одразити и на школски успех и на слику коју дете има о себи. Посма-
трачи и особе које врше овакав вид насиља, све то доживљавају као шалу која 
нема озбиљних последица и уживају у томе. Дете трпи озбиљне последице, које 
могу довести до одбацивања од стране друге деце (вршњака), до социјалне изола-
ције, усамљености, сниженог самопоштовања и слично (Forvard, Frejžer, 2010). 

Игнорисање се данас међу вршњацима популарно зове „кулирање“. 
Представља један од облика насиља ком су деца често изложена. Иако би мно-
ги могли да помисле да је овај облик насиља безазлен, он оставља једнако те-
шке последице на психичко и физичко здравље детета као и остали облици на-
сиља. Игнорисање одрасли често виде као дечји несташлук и на овакав вид на-
сиља веома ретко реагују, не схватајући његову озбиљност. 

Трагови оваквог насиља могу бити веома дубоки. Они доводе до тога да 
се дете после извесног времена осећа инфериорније у односу на другу децу, да 
за такво понашање својих вршњака почне да окривљује себе, избегава социјални 
живот, контакт са реалношћу, јер зна да од стране друге деце није вољено и да њи-
ма није потребно. Дете које не успева да се носи са наведеним проблемима може 
да падне у тешку депресију, чак да му излаз постане и смрт (Стојаковић, 1984). 

Многи оговарање приписују женском полу, али оно припада и мушкар-
цима. Оговарање је једнако заступљено међу дечацима као и међу девојчица-
ма, што значи да су дечаци такође склони „трачарењу“, како се данас популар-
но назива. Оно чини да се деца осећају издано, осрамоћено, љуто, када постану 
жртве оговарања. Информације о детету или групи деце које се шире садрже 
поред истине и лажи, измишљене ствари, како би се детету нанела штета или 
истина учинила више занимљивом (Бањанин, Ђуричић, 1998). 

Емоционална интелигенција има битну улогу у смањењу насиља. Како 
расте, тако се насиље смањује. Тринидад и Џохансон (Trinidad, Johanson, 2002) 
и Бракет, Мајер и Варнер (Brackett, Mayer, Warner, 2004) својим истраживањи-
ма показали су да се особе са ниском емоционалном интелигенцијом лакше 
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упиштају у аутодеструктивна понашања, као што су пушење, коришћење дро-
ге. Нижа емоционална интелигенција води ка смањеној способности опажања 
емоција, али и њиховом коришћењу приликом доношења одлука. 

 Наведени облици вршњачког емоционалног насиља имају нешто зајед-
ничко, а то су негативне последице на психичко и физичко здравље детета. 
Ниједан облик није безазлен и не треба га занемаривати, али поједине облике 
насилног понашања тешко је препознати, не зато што се дешавају изван очију 
одраслих, већ зато што их често не сматрају насилним поступцима, већ дечјом 
игром и шалом. На тај начин дете остаје без неопходне помоћи, што се одра-
жава на његово емоционално стање. 

МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ 

Истраживање наведеног проблема међу вршњацима има велики теориј-
ски и практичан значај, јер стицање знања о емоционалном насиљу може 
умногоме помоћи у препознавању његових видова, бољем разумевању пробле-
ма; док се практичан значај огледа у откривању, превенцији и његовом сузби-
јању. Из тог разлога намера нам је била да утврдимо заступљеност емоционал-
ног насиља међу вршњацима на основу идентификованих индикатора. 

Предмет истраживања 

Узимајући у обзир постојање различитих теорија и многобројних начина 
дефинисања основних појмова коју су приказани у теоријском делу истражи-
вања и који представљају полазну основу, предмет истраживања jесте емоцио-
нално вршњачко насиље. 

Циљеви истраживања 

Спознајни: У истраживању смо желели да утврдимо ставове ученика о 
томе на које је све начине емоционално насиље присутно међу вршњацима. 

Прагматични: Трагајући за структуром опредељености, желели смо да 
дијагностификујемо стање о облицима, разлозима, полним разликама, начини-
ма дијагностификовања емоционалног вршњачког насиља и развијености емо-
ционалне интелигенције као заштитног фактора. 

Задаци истраживања 

1. Утврдити разлоге емоционалног насиља. 
2. Испитати да ли су деца чешће пасивне или активне жртве емоционал-

ног насиља. 
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3. Испитати да ли пол има утицаја на вршење емоционалног насиља ме-
ђу вршњацима. 

4. Испитати да ли су емоционално интелигентна деца склона испољава-
њу емоционалног насиља према вршњацима. 

5. Испитати да ли интернет и друштвене мреже, на којима деца данас 
проводе највише слободног времена, утичу на развој и вршење емо-
ционалног насиља. 

6. Утврдити који је облик вршњачког емоционалног насиља најзасту-
пљенији међу децом. 

Узорак 

Узорком је обухваћено 169 ученика (96 женског и 73 мушког пола) раз-
личитих образованих профила средњих школа – општег (гимназија) и стручног 
усмерења (техничка школа) на територији Расинског округа. Број испитаника 
није уједначен по полу, с обзиром на структуру одељењa. 

Табела 1. Пол испитаника 

 
Фреквенције 

 
Проценти 

 

Валидни 
проценти 

Кумулативни 
проценти 

Мушки 73 43,0 43,0 43,0 
Женски 96 57,0 57,0 100,0 
Укупно 169 100,0 100,0  

 

Поступак у истраживању 

У складу са проучаваним проблемом и коришћеним истраживачким ме-
тодама, примењени су одговарајући статистички поступци који омогућавају 
приказивање добијених података и њихову анализу. Од метода обраде и анали-
зе података коришћене су: Дескриптивна статистика, Факторска анализа као 
облик мултиваријантне обраде података методом – категоричка анализа глав-
них компонената. Поузданост инструмената (Krombah Alpha) износи 0,991, 
Пирсонов коефицијент корелације. 

Инструмент 

Скала процене емоционалног насиља међу вршњацима у школи ЕВНШ 
(за ученике) конструисана је за потребе истраживања. Адекватност података 
проверена је Kajzer-Majer Olzonovim (KMO) тестом чија вредност 0,95 показу-
је да су подаци адекватни за примену ове технике. 
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НАЛАЗИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

Овим истраживањем желели смо да утврдимо на које је све начине 
емоционално насиље присутно међу вршњацима. Такође, желели смо да ука-
жемо на значај препознавања и откривања емоционалног насиља међу вршња-
цима како би се деци омогућио правилан психо-физички развој. 

Васпитаници су као разлог емоционалног насиља наводили: физички из-
глед (73%), стидљивост, повученост деце (69,5%), али избегавање да се друже 
и са децом са којом се други у разреду не друже (64,5%). Једино се сирома-
штво није издвојило као разлог емоционалног насиља и (50,5%) деце је навело 
да никада не избегава да се дружи са сиромашном децом. 

На основу добијених података можемо закључити да су деца са мање 
пријатеља често жртве емоционалног насиља. Таква деца суочавају се са низом 
нелагодних ситуација, бивају изопштена из групе, називана погрдним имени-
ма, изложена свакодневно подсмеху и слично. Неприхватање води ка пореме-
ћају у развоју личности и појави психичких тегоба, због тога је тој деци по-
требно посветити посебну пажњу и помоћи им да се уклопе. Нижу повезаност 
уочавамо и у односу корелације узраста и избегавања дружења са сиромашном 
децом, али и између пола и дружења са стидљивом децом. Разлог ниже повеза-
ности може бити усклађеност мишљења дечака и девојчица о сиромашним и 
стидљивим ученицима. 

Пол и узраст позитивно корелирају са ставовима деце према разлозима 
због којих се насиље најчешће дешава. 

Емоционално насиље присутно је и међу дечацима и међу девојчицама, с 
тим што жртве чешће доживљавају емоционално насиље од стране девојчица. 
То показује 63% испитаника, који тврде да доживљавају емоционално насиље од 
стране девојчица, у односу на 48,5% који доживљавају од стране дечака. 

Особе које врше емоционално насиље потврдиле су да чешће врше наси-
ље према девојчицама него према дечацима. Што се тиче облика у којима се 
насиље испољава у доносу на пол, девојчице чешће вређају (50%), говоре ру-
жно о другој деци (36%), вичу (40,5%) у односу на дечаке. Полне разлике су 
присутне у свим узрастима. Девојчице јесу чешћи вршиоци емоционалног на-
сиља, али су и спремније у односу на дечаке да потраже помоћ одраслих. На 
основу података можемо закључити да су присутне полне разлике међу испи-
таницима и да су девојчице и чешће жртве и чешћи починиоци емоционалног 
насиља. Подаци добијени израчунавањем Пирсоновог коефицијента корелаци-
је показују степен повезаности пола и узраста са утицајем пола на вршење 
емоционалног насиља међу вршњацима. Види се да су све корелације стати-
стички значајне на нивоу 0,000 и да су варијабле међусобно добро повезане. 
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На добру повезаност указује податак да се скоро све добијене вредности Пир-
соновог коефицијента налазе у распону од 0,50 до 0,95. Једина корелација која 
је слабије повезана односи се на варијабле пола и учесталости вршења емоцио-
налног насиља према дечацима. Разлог слабије повезаности може бити ређе 
вршење емоционалног насиља према дечацима, али и приближна уједначеност 
деце мушког и женског пола које се насилно понашају према дечацима. Коре-
лације показују да су пол и узраст деце повезани са вршењем емоционалног 
насиља. Значајно је напоменути да однос између ових корелација нема узроч-
но-последичне везе. 

Емоционална интелигенција представља заштитни фактор од емоцио-
налног насиља, јер омогућава увид, регулацију и управљање својим и емоција-
ма других особа. Резултати до којих смо дошли показују да деца врло често ко-
ристе емоције у размишљању (56%), да имају разумевања за осећања друге де-
це (37,5%). Такође, деца тврде да могу да контролишу сопствене емоције 
(55,5%) и да су свесни своје одговорности за вршење емоционалног насиља 
као и чињенице да жртве нису криве за насиље које доживљавају (45,5%). У 
овом случају испитиван је степен повезаности пола и узраста са развијеношћу 
емоционалне интелигенције и њеним коришћењем у спречавању појаве емоци-
оналног насиља. Наш циљ је био да сазнамо да ли постоји повезаност између 
наведених фактора. Добијене вредности показују да су све корелације стати-
стички значајне на нивоу 0,000, што значи да су подложне тумачењу. Може се 
констатовати постојање добре повезаности између пола, узраста и несклоности 
емоционално интелигентније деце према емоционалном насиљу. То показује 
чињеница да се све добијене вредности налазе између 0,50 и 0,95 Пирсоновог 
коефицијента корелације. 

Пол и узраст повезани су са развијеношћу емоционалне интелигенције 
код деце. Будући да смо дошли до података да се девојчице јављају као чешћи 
починиоци емоционалног насиља, можемо претпоставити да су дечаци емоци-
онално интелигентнији. 

Деца рођена последњих година живе у ери технологије, користе је на 
различите начине. Проблем настаје када се она злоупотреби и нанесе зло дру-
гој особи. Емоционално насиље се најчешће врши преко Фејсбука (58%), а да 
се ретко врши преко форума (60,5%), блогова (60,5%), и-мејла (83,5%), 
Твитера (66,5%), бадуа (73,5%). Видимо да је 45,5% испитаника одговорило да 
врло често добија непријатне поруке путем интернета од стране вршњака. Та-
кође видимо да 69.5% ученика више пута пошаље другој деци непријатне по-
руке путем интернета. Емоционално насиље овим путем може оставити далеко 
веће последице него насиље у реалном свету. Подаци су показали да је његово 
присуство неоспорно. Углавном се врши преко Фејсбука, вероватно зато што 
је употреба ове друштвене мреже широко распрострањена међу младима, по-
себно децом основних и средњих школа. Данас скоро свако дете има отворен 
профил. Кућа полако престаје да буде уточиште за жртве емоционалног наси-
ља. Вредности корелација су углавном добро повезане, четири корелације ука-
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зују на постојање ниске повезаности – њихове вредности су испод 0,50. Слаби-
ја повезаност осећа се између пола и насиља путем и-мејла, бадуа. Можемо 
претпоставити да је резултат ниже повезаности њихово слабије коришћење, па 
самим тим смањена је и могућност њиховог коришћења у сврху повређивања 
других. Што се тиче повезаности пола са учесталошћу добијања непријатних 
порука од стране вршњака, нижа повезаност указује да дечаци и девојчице ско-
ро у једнакој мери добијају непријатне поруке путем интернета уопште. Разлог 
тога може бити недостатак контроле и информација одраслих у коју сврху де-
ца користе интернет и какве поруке добијају путем друштвених мрежа, на бло-
говима, форумима. 

На основу свих добијених података видимо да постоји добра повезаност 
пола и узраста са вршењем емоционалног насиља путем интернета. 

У дијагностификовању емоционалног насиља, поред опажања и инфор-
мисања, битну улогу има и сумња која се односи на препознавање неких спо-
љашњих знакова или се код детета уочава неки специфичан облик понашања 
који се раније није јављао. Ређи је случај да се дете само изјашњава о насиљу 
које се врши над њим, јер га често мучи осећај стида, кривице, посебно код му-
шке деце која се од рођења уче да  је срамота плакати, бити слаб. 

Три корелације које нису статистички значајне указују на непостојање 
повезаности међу варијаблама пол и узраст са учесталошћу откривања емоцио-
налног насиља и корелације између узраста и учесталости оптуживања за по-
чињено емоционално насиље на основу физичког изгледа, понашања. Остале 
вредности углавном показују добру повезаност варијабли. И у овом сегменту, 
као и у претходним, има корелација које су ниско повезане. Оне се углавном 
тичу повезаности пола и опажања емоционалног насиља међу децом у разреду 
од стране наставника. Разлог слабије повезаности вероватно је резултат спо-
собности деце без обзира на пол да препознају и уоче насиље код вршњака, јер 
их добро познају и лако уочавају промене у њиховом понашању. 

Факторском анализом главних компоненти издвојено је пет фактора који 
имају највећи утицај, тј. факторско оптерећење и обухватају највећи део вари-
јабилитета података. Тих неколико главних компоненти представљају факторе. 

Пет предвиђених фактора објашњавају 87,129% варијансе укупног ско-
ра на скали емоционалног вршњачког насиља. Први фактор који се издвојио 
објашњава 52,461% варијансе. На основу тумачења свих тврдњи обухваћених 
овим фактором, именовали смо пасивне или активне жртве емоционалног 
вршњачког насиља. Овај фактор нам показује да ли има више пасивних или 
активних жртава емоционалног насиља, али указује и на понашање друге де-
це према жртвама, што нам може помоћи у дијагностификовању насиља. 
Други фактор који се издвојио објашњава 14,112% варијансе и именован је 
облици емоционалног насиља, јер указује на ставове ученика о разлозима раз-
личитих облика због којих се врши емоционално насиље над њима или дру-
гима. Емоционално насиље, без обзира на облик у којем се појављује, за дете 
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није нимало пријатно. Сваки од наведених облика оставља тешке последице 
на психичко и физичко здравље деце. На основу добијених резултата можемо 
закључити да је оговарање најзаступљенији облик емоционалног насиља ме-
ђу вршњацима. Трећи фактор који се издвојио објашњава 7,912% варијансе  
пол и дијагностификовање емоционалног насиља. Он нам представља резул-
тате који су значајни за утврђивање разлика између дечака и девојчица у вр-
шењу насилних поступака, као и дијагностификовање емоционалних облика 
насиља. Четврти фактор који се издвојио објашњава 6,657% варијансе и тиче 
се емоционалне интелигенције која представља заштитни фактор од емоцио-
налног насиља. Пети фактор који се издвојио објашњава 4,414% варијансе и 
односи се на употребу интернета у вршењу емоционалног насиља. Овај фак-
тор је представио учесталост вршења емоционалног насиља на блоговима, 
форумима, преко и-мејла, Фејсбука, Твитера, Бадуа и осталим друштвеним 
мрежама, као и на учесталост добијања и слања непријатних порука путем 
интернета уопште. 

Испитивањем овог проблема у неком од следећих истраживања област 
емоционалног насиља са индикаторима процеса вршњачког насиља добиће на 
још већем значају. 

ЗАКЉУЧАК 

На емоционално насиље особе могу реаговати или не реаговати. 
Активне жртве су импулсивне, емоционалне, немају блиске пријатеље који би 
им помогли, док су пасивне жртве срамежљиве, плашљиве, такође без пријате-
ља, физички слабије у односу на осталу децу. Истраживањем смо дошли до по-
датака да је много више деце која на насилне поступке реагују повлачењем. С 
обзиром на чињеницу да су жртве насиља најчешће особе које су физички сла-
бије у односу на насилнике, усамљеније, другачије, вероватно из страха да би 
супротстављање могло да изазове бес код насилника и могуће физичко повре-
ђивање, жртве се повлаче пред насилником. 

Пријатељи су веома значајни за формирање позитивне слике о себи и 
правилан психо-физички развој. Деца која теже склапају пријатељства, који 
имају проблем да се социјализују, имају мање самопоуздања, самопоштовања, 
рањивија су. Овим истраживањем дошли смо до података да деца са мање при-
јатеља чешће трпе емоционално насиље. Вршњаци често децу избегавају због 
стидљивости и повучености, физичког изгледа, слабости, различитости. У про-
ученој литератури као чест разлог одбацивања деце наводи се и сиромаштво, 
које се у нашем истраживању није издвојило као значајан фактор одбацивања.   

Људи су склони да насиље приписују дечацима, будући да су мушкарци 
снажнији, доминантнији у вршњачким групама. Међутим, бројни истраживачи 
се нису сложили с тим схватањем када је емоционално насиље у питању. Ис-
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траживањима су често долазили до података да су девојчице склоније вршењу 
емоционалног насиља. Зато смо овом питању посветили посебну пажњу и до-
шли до података да су девојчице заиста чешћи вршиоци овог облика насиља.  

Емоционална интелигенција има велики значај у разумевању туђих емо-
ција и осећања, али и контроли сопствених. Висока емоционална интелигенци-
ја омогућава боље социјалне односе, ниска доводи до интерперсоналних кон-
фликата и патолошке прилагођености. Деца ниже емоционалне интелигенције 
склонија су насилном понашању. Истраживањем дошло смо до података да емо-
ционално интелигентнија деца ређе испољавају насилне облике понашања пре-
ма вршњацима и да могу да схвате како се деца осећају у тренуцима насиља. 

Насиље на интернету врши се кроз информациону и комуникациону 
технологију, као што су мобилни телефон, текстуалне поруке, е-пошта, теле-
фонски позиви, а најновији тренд је насиље на друштвеним мрежама као што 
су: Фејсбук, Твитер, Баду... Данас свако дете има компјутер, регистровано је 
на бројне друштвене мреже, и слободно време проводи углавном уз телефон 
или компјутер. То ствара могућност да дете непријатности доживљава и када 
се налази у кући, често од стране оних истих људи који над њим врше емоцио-
нално насиље изван куће, на улици, у школи, али ствара и могућност појаве 
нових насилника. Истраживањем дошли смо до података да деца често добија-
ју непријатне поруке преко интернета и да их најчешће добијају преко Фејсбу-
ка, вероватно зато што је Фејсбук најпопуларнија друштвена мрежа у Србији и 
скоро свака млађа особа има отворен профил. 

У теоријском делу напоменули смо да су за дијагностификовање насиља 
битне информације које долазе од трећег лица, вршњака, наставника, родитеља 
и слично. Такође, битне информације могу доћи и од самог детета путем само-
извештавања. У сваком случају дијагностификовање емоционалног насиља ни-
је нимало лак и једноставан посао, захтева пуно труда и времена. Истражива-
њем смо дошли до података да наставници, најчешће опажају емоционално на-
сиље и да представљају битан извор информација, али исто тако закључујемо 
да деца нису спремна да о доживљеном или почињеном насиљу тако лако про-
говоре. Такође смо закључили да школе не користе могуће технике дијагно-
стификовања емоционалног насиља, што значи да се веома мало пажње посве-
ћује овом проблему. 

Емоционално вршњачко насиље може да се појави у различитим обли-
цима. Познавање свих облика у којима се може појавити веома је битно за пре-
познавање и дијагностификовање насиља, међутим, многи облици емоционал-
ног насиља одрасли сврставају у нормално понашање, шале, што отежава ре-
шавање проблема. Истраживањем дошли смо до података да је најчешћи облик 
емоционалног вршњачког насиља оговарање. Тај податак је и очекиван будући 
да се оговарање данас веома често среће и међу одраслим људима и сматра се 
нормалним обликом понашања. 
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На основу свих добијених података може се констатовати да је емоцио-
нално насиље присутно међу вршњацима, али да му се веома мало пажње по-
свећује. Његово постојање се минимализује или у потпуности игнорише. Из 
тих разлога потребно је подићи свест у школама о присутности емоционалног 
насиља, као и указати на облике у којима се оно најчешће испољава.  

Ово истраживање дало је неке значајне податке везане за емоционално 
вршњачко насиље. Пожељно би било извести већи број истраживања о наведе-
ној проблематици како би се утврдило да ли су добијени подаци релевантни и 
да ли осликавају право стање средњих школа на територији Расинског округа. 
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ИНДИКАТОРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАСИЛИЯ СВЕРСТНИКОВ  

Резюме 

Насилие сверстников – это явление, которое, проявляясь в очень 
разнообразных формах и интенсивности, становится социально видимым только 
тогда, когда отдельные инциденты начинают привлекать внимание СМИ. В работе 
рассматривается эмоциональное насилиесверстников в школе и за ее пределами, 
под которым подразумевается ряд негативных действий, которые приводят к 
ухудшению эмоционального состояния ребенка, и негативно влияют на 
психологическое и физическое здоровье. Целью этого теоретическо-
методологического исследования является определение показателей 
эмоционального насилия, существующего среди сверстников. В эмпирической 
части работы была проведена оценка мнения учащихся об эмоциональном 
насилии, формах, причинах, половом различии, способах диагностики 
эмоционального насилия сверстников и развитии эмоционального интеллекта в 
качестве защитного фактора. Результаты этого исследования указали, что 
эмоциональное насилие присутствует среди сверстников, но дети часто не готовы 
рассказывать о насилии со взрослыми людьми, которые им могут помочь. 
Результаты обнаружили несколько важных различий между восприятием 
показателей эмоционального насилия сверстников учащихся. Разложение 
измерения переменных указывает, что необходимо повысить осведомленность 
учащихся о перспективе показателей эмоционального насилия в школьной среде, а 
это является хорошим направлением для нового исследования. 

Ключевые слова: эмоциональное насилие сверстников, жертвы насилия, 
диагностика эмоционального насилия, формы эмоционального насилия. 
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Радица Ристић Стојилковић 
Универзитет у Нишу, Филозофски факултет 

ДЕЧЈИ ДОЖИВЉАЈ РОДИТЕЉСКОГ СУКОБА И 
ЕМОТИВНА СИГУРНОСТ ДЕТЕТА  

Апстракт: Циљ овог рада био је испитати повезаност између дечје пер-
цепције родитељског сукоба и емотивне сигурности код деце чији су родитељи 
у браку с обзиром на редослед рођења и радни статус оца и мајке. У истражива-
њу је учествовало 60 ученика седмог разреда чији су родитељи у браку. Истра-
живање је спроведено помоћу Скале дечије перцепције сукоба међу родитељи-
ма (The Children's Perception of Interparental Conflict Scale (CPIC), Grych, Seid i 
Fincham, 1992), која мери димензије родитељског сукоба и дечију реакцију, као 
и интерпретацију истог. Емотивна сигурност детета у тријади испитивана је по-
моћу скале Сигурност у породичном систему (Security in the Family System 
(SIFS), Davies i Cummings, 1994). Скала мери седам димензија. Резултати пока-
зују да постоји висока корелација између претње и деструктивне представе о 
породици, с обзиром на ред рођења; да постоји висока повезаност између прет-
ње и емоционалне реактивности и претње и деструктивне представе о породици 
с обзиром на радни статус оца и да постоји повезаност између претње и емоци-
оналне реактивности и претње и деструктивне представе о породици код деце 
чији су родитељи у браку, с обзиром на радни статус мајке. Ови резултати гово-
ре како је дечја перцепција родитељског сукоба повезана са појачаним емоцио-
налним реаговањем, израженим негативним емоцијама и већом учесталошћу 
деструктивних покушаја разрешавања проблема. 

Кључне речи: перцепција родитељског сукоба, емотивна сигурност, 
CPIC, SIFS, деца. 

ТЕОРЕТСКА ЗАСНОВАНОСТ 

Деца су често сведоци родитељског сукоба. Како ће тај сукоб утицати на 
дете зависи од тога како родитељи изражавају и решавају сукоб, али и од тога 
како га деца интерпретирају и како доживљавају његово значење. 

Савремени приступи разумевања развоја детета наглашавају како иску-
ство детета у односу са мајком и оцем тако и његово искуство везано за однос 
међу родитељима. Многа истраживања испитују утицај квалитета партнерских 
односа међу родитељима на афективну сигурност детета који, свакако, имају 
веома важну функцију (Стефановић Станојевић и сар., 2012). 
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Дечја изложеност сукобу најчешће се испитује преко родитеља или 
процене дечјег доживљаја сукоба. У овом истраживању испитиваћемо дожи-
вљај дечјег сукоба и емотивне сигурности детета у родитељском супсистему 
преко деце. 

РОДИТЕЉСКИ СУКОБ И ДЕЧЈА ПЕРЦЕПЦИЈА РОДИТЕЉСКОГ 
СУКОБА 

Сукоб између родитеља представља неизбежан догађај за већину деце, 
зато се он посматра као важан аспект породичног контекста у коме деца могу 
учити адаптивне и неадаптивне начине управљања сукобом и емоцијама које 
прате сукоб. Сукоб може нарушити квалитет односа родитељ – дете јер утиче 
на породичну климу и породичне односе у целини (Мацука, 2012). 

Родитељско понашање је тешко мерљива варијабла. За процену роди-
тељских односа користе се различите методе: пројективне технике, упитници, 
интервјуи и сл., помоћу којих добијамо податке о понашању у различитим си-
туацијама у различитим периодима живота (Maccoby, Martin, 1983). 

Мултидимензионална природа сукоба није у потпуности прихваћена та-
ко да мере сукоба међу родитељима најчешће не подразумевају разликовање 
облика сукоба или димензија сукоба (Мацука, Бурић, 2013). Изложеност суко-
бу истраживачи чешће испитују преко родитељских извештаја, јер дечји 
извештаји не омогућавају прецизне процене дечјег доживљаја родитељског су-
коба (Мацука, Јуркин, 2014). 

С друге стране, многи аутори усмерени су на дечју перцепцију родитељ-
ског сукоба па тако Грик и Финчам (Grych, Fincham, 1990) сматрају да утицај 
родитељског сукоба, на дете зависи, између осталог, и од тога како родитељи 
манифестују тај сукоб и како деца интерпретирају његово значење. Деца која 
сукоб интерпретирају као претећи или нису у стању да се ефикасно носе са 
њим, доживљавају више анксиозности у ситуацији сукоба или се осећају одго-
ворним да им помогну, па осећају кривицу због насталог сукоба. 

Велики број истраживања показао је да брачни и партнерски односи у 
великој мери утичу на родитељство и социјално-емоционално прилагођавање 
деце. Научници су закључили да су најбољи предиктори дечјих проблема не-
адекватни брачни односи (Emery, 1982; Hetherington et al., 1982, према: Ер-
деш-Кавечан, 2009). Свакако да брачни однос има важну улогу. Детету он 
представља модел понашања, модел начина решавања конфликата, изражава-
ња емоција итд. 

Неслагање родитеља око васпитних поступака повезано је са бихејвиорал-
ним проблемима деце (Blocket al., 1981; Deal et al., 1989, према: Ердеш-Кавечан, 
2009). На бихејвиоралном нивоу сигурна база обухвата понашања која се акти-



Ристић Стојилковић, Р.: Дечји доживљај родитељског сукоба и емотивна... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 19 • БР. 18 • ДЕЦЕМБАР 2016 • 87–100 

 

 89

вирају у ситуацији стреса, где се као резултат јавља психофизичко стање опу-
штености и блискости (Holmes, 1993). Нека истраживања показују да неслагање 
родитеља, посебно неслагање око васпитних поступака, утиче на самопоштова-
ње, осећање одговорности, социјалне вештине и способност деце да се носе са 
проблемима (Feinberg et al., 2003). 

Породични односи одређују како ће дете управљати својим емоцијама. 
Наиме, када се дете често суочава са негативним емоцијама чланова породице, 
тј. када је породична емоционална клима неповољна, може доћи до препла-
вљивања дететових капацитета за управљање емоцијама. С друге стране, деца 
која живе у породицама где владају позитивни породични односи и позитивна 
емоционална клима бивају емоционално заштићени и слободни у изражавању 
својих емоција (Мацука, Бурић, 2013). 

Неки савремени приступи указују на то да значај оца и мајке за развој 
афективне везаности није довољан. Они сматрају да је најважније истовремено 
искуство детета у односу са мајком и оцем, као и дететово искуство везано за 
однос међу родитељима (Стефановић Станојевић и сар., 2012). Истраживања 
(Мацука, Бурић, 2013) показују да су деца која су успоставила сигурну веза-
ност за родитеље, која имају топле и привржене родитеље, која подстичу и 
прихватају дете, боље прилагођена. 

Неки аутори налазе да је најважније истовремено искуство детета у од-
носу са мајком и оцем, као и дететово искуство везано за однос међу родите-
љима (Стефановић Станојевић и сар., 2012). 

У једној експерименталној студији праћена је интеракција родитеља и 
детета након родитељског сукоба. Резултати ове студије показали су да се на-
кон конфликта очеви слабије укључују у активности са дететом, показују мање 
подршке и преношење негативних емоција из партнерског односа на дете (Сте-
фановић Станојевић и сар., 2012). Родитељи који су у конфликтном односу че-
сто су непријатељски настројени и агресивни према деци, првенствено зато 
што су мање осетљиви на њихове потребе (Cummings et al., 2000). Иако се ро-
дитељи труде да своје сукобе ограниче на свој партнерски однос, истраживања 
показују да су деца често сведоци родитељских свађа (Стефановић Станојевић 
и сар., 2012). 

Као што је речено, чести сукоби међу родитељима обично резултирају 
непријатељским односом према деци, смањеном осетљивошћу и недостатком 
емоционалних одговора за њихове потребе. Расположења и понашања се из 
брачног односа (сукоба) преносе на дете, што може довести до социјално-емо-
ционалних проблема код деце (Мацука, 2012). Нека истраживања потврђују да 
се код девојчица, као реакција на сукоб родитеља, јављају интернализовани 
проблеми (депресија, туга и сл.), а код дечака екстернализовани (нпр. агресија) 
(Мацука, Јуркин, 2014). 
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ЕМОТИВНА СИГУРНОСТ ДЕТЕТА У РОДИТЕЉСКОМ 
СУПСИСТЕМУ 

Породица је систем, целина састављена од делова, тј. супсистема у 
интеракцији. Постоје индивидуални, партнерски (родитељски) супсистем и 
супсистем сиблинга (деце). Супсистеми су повезани са целином и међусобно 
тако да промене у једном делу изазивају промене у целини. 

Хипотеза о емотивној сигурности говори о утицају квалитета партнер-
ских односа међу родитељима на сигурност афективне везаности детета. По 
овој хипотези, конфликти међу родитељима нарушавају могућности и спо-
собности родитеља да пруже сигурну базу за развој афективне везаности дете-
та. Добар партнерски однос међу родитељима дете користити као сигурну базу 
за односе са другима. С друге стране, када међу родитељима постоји брачни 
конфликт, дете може развити тенденцију избегавања односа са другима јер изо-
стаје сигурна база коју дете тражи у односу међу родитељима (Waters, 
Cummings, 2000). 

Емотивна сигурност представља одговор детета тј. његову стратегију 
превладавања кризе која је настала као последица родитељског конфликта 
(Cummings et al., 2001). 

Теорија афективне везаности претпоставља да је један од циљева 
афективне везаности у односу родитељ – дете очување сигурне базе у том 
односу. Оно што се издвојило као веома значајно јесте очување емотивне си-
гурности. Емотивна сигурност је унутрашњи механизам који игра улогу меди-
јатора између конфликата родитеља и развојних исхода и евентуалне појаве 
проблема код детета (Davies, 2002). 

Ипак, без обзира на то каква искуства брак родитеља нуди детету, оно 
има потребу да очува осећај сигурности у односе који га окружују, као и у 
однос својих родитеља. Покушаји да се тај осећај емотивне сигурности сачува 
покрећу одговоре детета кроз три компоненте контролног система за очување 
сигурности: 

– појачана емоционална реактивност – изражени дуготрајни показатељи 
дистреса и негативних емоција – континуирани стрес као реакција на неслага-
ње у браку; 

– регулација излагања сукобима – јасни, продужени покушаји детета да 
се намерно укључи или да избегне сукоб међу родитељима; 

– повећање броја негативних катастрофичних уверења о утицајима ро-
дитељског сукоба на породични живот и целовитост породице. 

Деца често покушавају да контролишу ситуацију, да се укључе у сукобе 
својих родитеља, да их негирају или да их избегну. Све ове покушаје каракте-
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рише висок емотивни ангажман и ризик за појаву неадаптивних облика пона-
шања у односу са родитељима. Најчешћи неадаптивни облици понашања су 
преокупираност родитељским проблемима, брига о родитељима, замена улога 
са родитељима и сл. (Cummings, Davies, 2010). 

У зависности од изражености и изложености деце сукобима родитеља мо-
жемо приметити разлике у понашањима које се уочавају при активацији механи-
зма за очување емотивне сигурности. Наиме, код деце која су присуствовала ма-
ње израженим и мање учесталим сукобима својих родитеља можемо приметити 
коришћење најздравијих начина за очување емоционалне сигурности. Сукоби 
њихових родитеља завршавали су се конструктивним решењима брачних кон-
фликата и продуктивним разрешавањем негативних емотивних излива. Овакво 
искуство омогућује да се код деце развије поверење у могућност „поправке“ и 
очувања односа између родитеља (Стефановић Станојевић и сар., 2012). 

С друге стране, изложеност већем броју сукоба међу родитељима може 
довести до тога да се као последица потребе за очувањем емотивне сигурно-
сти активирају компоненте, као што су: компоненте реактивности, регулаци-
је изложености сукобима и уверења о ефектима сукоба, као и унутрашњи мо-
дел сукоба. Овај унутрашњи модел сукоба одржава дете спремним за појаву 
и ношење са новим конфликтима. Све ово води формирању несигурног прео-
купираног обрасца, за разлику од сигурног обрасца који се формира при по-
зитивнијим искуствима са родитељским сукобом. У оквиру овог обрасца (не-
сигурног преокупираног) код деце се јављају понашања која их могу прибли-
жити и удаљити од родитеља. Тако ова деца користе наизменично укључива-
ње у конфликт, избегавање и удаљавање од својих родитеља (Стефановић 
Станојевић и сар., 2012). 

Стратегија којом се такође деактивирају неки од аспеката система за 
очување сигурности је маскирајући профил. Децу, која припадају овом профи-
лу, карактеришу изражена негативна уверења о последицама сукоба између 
родитеља, изражена потреба да регулишу изложеност конфликтима (укључи-
вање или избегавање конфликта и сл.), али и потребу да избегну отворено по-
казивање својих реакција, умањена способност разумевања, експресије емоци-
ја и развоја адаптивних стратегија превладавања (Davies, Forman, 2002). 

ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

Вођени идејом да се емотивна сигурност у родитељском супсистему мо-
же опазити, између осталог, и преко емоционалног реаговања услед честог и 
интензивног родитељског сукоба, пратили смо ефекте перцепције (доживљаја) 
брачних сукоба на стратегије одржавања емотивне сигурности у родитељском 
супсистему код деце чији су родитељи у браку. Стога, основни циљ овог ис-
траживања био је: испитати да ли постоји повезаност између дечје перцепције 
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(доживљаја) родитељског сукоба и емотивне сигурности детета у родитељском 
супсистему с обзиром на редослед рођења и радни статус оца и мајке код деце 
чији су родитељи у браку. 

ОСНОВНА ХИПОТЕЗА ИСТРАЖИВАЊА 

Основна хипотеза истраживања гласи: Постоји повезаност између дечје 
перцепције (доживљаја) родитељског сукоба и емотивне сигурности детета у ро-
дитељском супсистему с обзиром на редослед рођења и радни статус оца и мајке 
код деце чији су родитељи у браку. 

Узорак, организација и ток истраживања 

Узорак чини 60 ученика седмог разреда ОШ „Душан Радовић“ у Нишу. 
Истраживање је спроведено током маја месеца 2015. године у Нишу. 

Методе, технике и инструменти 

Прикупљени подаци су обрађени у стандардном статистичком пакету 
SPSS 23.0, техникама које највише одговарају природи, варијаблама, циљевима и 
хипотезама истраживања. У истраживању ће бити коришћена два инструмента: 

1. Скала дечије перцепције родитељског сукоба (CPIC; Children's Percep-
tion of Interparental Conflict Scale; Grych et al., 1992) састоји се од 51 тврдње које 
мере димензије родитељског сукоба и дечју реакцију, као и интерпретацију 
истог. Скала садржи 9 супскала (учесталост сукоба, интензитет сукоба, разреше-
ње сукоба, садржај сукоба, перципирана претња, ефикасност суочавања, самоот-
кривање, триангулација и стабилност). Према ауторима, ових девет скала чине 
три фактора вишег реда, а то су: карактеристике сукоба, самоокривљавање и 
претња. Задатак испитаника јесте да процене колико се свака тврдња односи на 
њихово доживљавање сукоба међу родитељима заокруживањем одговарајућег 
броја на скали Ликертовог типа (1 – нетачно, 2 – делимично тачно и 3 – тачно). 

Табела 1. Поузданост скале CPIC 

Поузданост

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 

0,911 0,914 51 
 

Из табеле се види да је добијена велика поузданост и усаглашеност скала. 
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1. Скала сигурности у породичном систему (SIFS; Security in Family 
System Scale; Davies, Cummings, 1994) којом се добијају подаци о дечјој 
перцепцији целокупне породице као базе сигурности – ова скала има 37 ставки 
које описују различита осећања или понашања детета у контексту конфликта 
између родитеља. Испитаник процењује на скали од 1 (уопште не важи за ме-
не) до 4 (у великој мери важи за мене) у којој мери ставке описују оно што он 
осећа, мисли или ради када се његови родитељи свађају. Скала се може приме-
нити на децу школског, преадолесцентног узраста, као и на адолесцентима. 
Састоји из седам супскала: емоционална реактивност, понашајна дисрегулаци-
ја, избегавање, укључивање, конструктивна породична репрезентација, де-
структивна породична репрезентација и сукоб „преливања“.  

Табела 2. Поузданост скале SIFS 

Поузданост

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 

0,907 0,905 37 
 

Из табеле се види да је добијена велика поузданост и усаглашеност скала. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Табела 3. Структура узорка с обзиром на то које је испитаник дете по рођењу 

 Frequency Percent 
Прво 29 48,3 
Друго 27 45,0 
Треће 3 5,0 
Пето 1 1,7 

Укупно 60 100,0 
 

Из табеле се види да је највећи проценат деце прво по рођењу (48,3%), за-
тим друго (45,0%), треће (5,0%) и један испитаник је пето дете по рођењу (1,7%). 

Табела 4. Структура узорка с обзиром на радни статус оца 

 Frequency Percent 
Запослена 54 90 
Незапослена 6 10,0 
Укупно 60 100,0 

 
Из табеле видимо да је отац код 90% испитаника запослен, а код 10,0% 

незапослен. 



Ристић Стојилковић, Р.: Дечји доживљај родитељског сукоба и емотивна... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 19 • БР. 18 • ДЕЦЕМБАР 2016 • 87–100 

 

 94

Табела 5. Структура узорка с обзиром на радни статус мајке 

 Frequency Percent 
Запослена 47 78,3 
Незапослена 14 21,7 
Укупно 60 100,0 

 

Из табеле видимо да је мајка запослена код 78,3% испитаника, а 
незапослена код 21,7%. 

Табела 6. Повезаност између перцепције родитељског сукоба и емотивне 
сигурности детета у родитељском супсистему с обзиром на редослед  

рођења код деце чији су родитељи у браку 

 Карактеристике 
сукоба Самоокривљавање Претња 

Емоционална 
реактивност 

0,424 
0,001 

0,259 
0,050 

0,623 
0,000 

Бихејв. регулација 0,463 
0,000 

0,325 
0,013 

0,216 
0,104 

Избегавање 0,355 
0,006 

0,134 
0,317 

0,573 
0,000 

Укључивање 0,245 
0,063 

0,175 
0,189 

0,424 
0,001 

Конструктивна 
представа о 
породици 

-0,034 
0,799 

-0,094 
0,483 

0,087 
0,518 

Деструктивна 
представа о 
породици 

0,367 
0,005 

0,217 
0,102 

0,619 
0,000 

Spillover ефекат 0,311 
0,018 

0,423 
0,001 

0,505 
0,000 

 

На основу резултата из табеле видимо да постоји повезаност између 
претње и деструктивне представе о породици с обзиром на ред рођења код де-
це чији су родитељи у браку. Грик и сарадници (Grych et al., 2003) наводе да су 
димензије родитељског сукоба повезане са различитим проблемима код деце. 
Наиме, деца која процењују да током сукоба осећају претњу, манифестују ви-
ше интернализованих проблема (депресија, туга и сл.). Она могу осећати 
претњу услед родитељског сукоба из различитих разлога. Неки од њих су и 
страх да ће родитељска свађа прећи у агресију, да ће они сами бити укључени 
у сукоб или да ће сукоб узроковати развод. Деца која имају способности да се 
носе са родитељским сукобом примењиваће ефикасне начине суочавања са 
том ситуацијом. За разлику од њих, постоје деца која на сукоб родитеља реагу-
ју осећајем беспомоћности и неефикасним суочавањем (Мацука, Бурић, 2013). 
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Нека истраживања показују да отворене конфликте у присуству деце каракте-
рише већа израженост негативних емоција и већа учесталост деструктивних 
покушаја разрешавања проблема (Стефановић Станојевић и сар., 2012). Деца 
која осећају велику претњу када им се родитељи свађају могу извештавати да 
је сукоб чест и интензиван и слабо разрешен, без обзира на стварне карактери-
стике сукоба (Мацука, Бурић, 2013). Осећање претње може довести до емоцио-
налне реактивности у смислу појачаног емоционалног реаговања. Код деце ко-
ја осећају претњу често се развија и избегавајуће понашање и то у случајевима 
када дете има тенденцију да избегне емотивно укључивање у породицу, уколи-
ко негира значај емотивних односа у породици и значај те породице као жи-
вотног окружења (Forman, Davies, 2005). 

Табела 7. Повезаност између перцепције родитељског сукоба и емотивне 
сигурности детета у родитељском супсистему с обзиром на радни статус 

оца код деце чији су родитељи у браку 

 Карактеристике 
сукоба Самоокривљавање Претња 

Емоционална 
реактивност 

0,431 
0,001 

0,287 
0,029 

0,639 
0,000 

Бихејв. регулација 0,442 
0,001 

0,324 
0,013 

0,180 
0,175 

Избегавање 0,334 
0,010 

0,162 
0,223 

0,557 
0,000 

Укључивање 0,278 
0,035 

0,205 
0,123 

0,470 
0,000 

Конструктивна 
представа о 
породици 

-0,046 
0,730 

-0,147 
0,270 

0,066 
0,622 

Деструктивна 
представа о 
породици 

0,363 
0,005 

0,231 
0,081 

0,622 
0,000 

Spillover ефекат 0,334 
0,010 

0,459 
0,000 

0,538 
0,000 

 

Из табеле можемо закључити да постоји висока повезаност између прет-
ње и емоционалне реактивности и претње и деструктивне представе о породи-
ци с обзиром на радни статус оца код деце чији су родитељи у браку. Истражи-
вања родитеља који раде показала су да осећају већи конфликт између поро-
дичне и пословне улоге и да су склонији свађама са партнером и са децом 
(Crouter i sar., 1999, према: Сочо, Керестеш, 2011). Друга истраживања потвр-
ђују да су очеви са дугим радним временом имали лошији однос са својом децом 
(Сочо, Керестеш, 2011). Стјуарт и Барлинг (Stewart, Barling, 1996) нису прона-
шли повезаност између захтева посла и очевог родитељског понашања, али су 
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закључили да је доживљај јачег ометања породичног живота послом био пове-
зан са више кажњавања и одбацивањем детета (Сочо, Керестеш, 2011). 

Табела 8. Повезаност између перцепције родитељског сукоба и емотивне 
сигурности детета у родитељском супсистему с обзиром на радни статус 

мајке код деце чији су родитељи у браку 

 Карактеристике 
сукоба Самоокривљавање Претња 

Емоционална 
реактивност 

0,486 
0,000 

0,305 
0,020 

0,635 
0,000 

Бихејв. 
регулација 

0,486 
0,000 

0,321 
0,014 

0,207 
0,119 

Избегавање 0,451 
0,000 

0,190 
0,153 

0,588 
0,000 

Укључивање 0,297 
0,024 

0,224 
0,091 

0,442 
0,001 

Конструктивна 
представа о 
породици 

-0,073 
0,585 

-0,148 
0,268 

0,042 
0,753 

Деструктивна 
представа о 
породици 

0,362 
0,005 

0,213 
0,109 

0,623 
0,000 

Spillover 
ефекат 

0,320 
0,014 

0,450 
0,000 

0,526 
0,000 

 

Из табеле видимо да постоји повезаност између претње и емоционалне 
реактивности и претње и деструктивне представе о породици код деце чији су 
родитељи у браку с обзиром на радни статус мајке. Емоционалну реактивност 
карактерише континуирани стрес као реакција на сукоб родитеља (Стефановић 
Станојевић и сар., 2012). Истраживања су показала да родитељи чији је посао 
комплекснији и који омогућује већу аутономност, имају позитивније породич-
не односе и пружају деци више емоционалне топлине (Menaghan, Parcel, 1991, 
према: Сочо, Керестеш, 2011). Показало се и да мајке које на послу проводе 
више сати мање надзиру дететово понашање (Muller, 1995, према: Сочо, Кере-
стеш, 2011), мање разговарају са децом и показују им мање емоција (Repetti, 
Wood, 1997, према: Сочо, Керестеш, 2011). 
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ЗАКЉУЧАК 

Деца су често сведоци родитељских свађа. Понављана изложеност ин-
тензивним и дуготрајним сукобима утиче неповољно на дете, а пре свега на 
његово психосоцијално функционисање.  

Деца изложена сукобу родитеља имају искуство израженог субјективног 
стреса, имају изражена негативна уверења о последицама сукоба, изражену по-
требу да регулишу изложеност конфликтима, али и потребу да избегну отворе-
но показивање својих емоција. 

Ово истраживање спроведено је са циљем бољег разумевања начина 
на који деца доживљавају сукоб својих родитеља и утицаја који тај сукоб 
има на дете.  

Емоционална клима се у породици одражава и кроз квалитет брачног 
односа, а сукоб међу партнерима је важан аспект породичног контекста у коме 
деца уче адаптивне или неадаптивне начине управљања сукобом и емоцијама 
које прате сукоб. 

На крају, надамо се да смо овим радом, макар делом, допринели бољем 
разумевању утицаја родитељског сукоба на емотивну сигурност детета у ро-
дитељском супсистему и да ће резултати бити корисни за нека даља истра-
живања. 
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ДЕТСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ КОНФЛИКТОВ  
И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА 

Резюме 

Целью настоящей работы было изучить взаимосвязь между детским 
восприятием родительских конфликтов и эмоциональной безопасности у детей, 
чьи родители в браке, учитывая порядок рождения и рабочий статус отца и матери. 
В исследовании приняли участие 60 учеников седьмого класса, чьи родители в 
браке. Исследование проведено с помощью Шкалы детского восприятия 
конфликта между родителями (The Children's Perception of Interparental Conflict 
Scale (CPIC), Grych, Seid i Fincham, 1992), которая измеряет размеры родительских 
конфликтов и детской реакции, как и их толкование. Эмоциональная 
безопасностьребенка традиционно исследована с помощью шкалы Безопасности в 
семейной системе (Security in the Family System (SIFS), Davies i Cummings, 1994). 
Шкала измеряет семь степеней. Результаты показывают, что существует высокая 
корреляция между угрозой и деструктивным представлением о семье, учитывая 
порядок рождения; что существует высокая взаимосвязь между угрозой и 
эмоциональной реактивностью, и угрозой и деструктивным представлением о 
семье, учитывая рабочее состояние отца, и что существует связь между угрозой и 
эмоциональной реактивностью, и угрозой и деструктивным представлением о 
семье у детей, чьи родители в браке, учитывая рабочее состояние матери. Эти 
результаты говорят о том, что детское восприятие родительских конфликтов 
связано с усиленной эмоциональной реакцией, с выраженными отрицательными 
эмоциями и большей частотой деструктивных попыток решения проблемы. 

Ключевые слова: восприятие родительского конфликта, эмоциональная 
безопасность, CPIC, SIFS, дети. 
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ГРАДСКИ ЖИВОТ У ПРИПОВЕТКАМА            
ИЛИЈЕ И. ВУКИЋЕВИЋА 

Апстракт: У раду се преко: топоса породице и мотива породичних 
односа, мотива жене, мотива помодарства, мотива сујеверја, топоса варо-
шких трговаца, чаршијских односа, мотива кафане, аналитички осветљава 
уметничка слика живота и навика варошког живота у приповеткама марги-
нализованог писца Илије Вукићевића. 

Кључне речи: град, варош, породица, жена, помодарство, трговци, 
чаршијски односи. 

 
 

1. Иако су још за пишчева живота неки његови књижевни радови би-
ли објављивани у издањима Српске књижевне задруге, где су, иначе, штам-
пана само дела признатих књижевних стваралаца, Илија Вукићевић је у 
књижевној историји и у књижевној критици остао на маргинама, „као зани-
мљива али узгредна, неостварена књижевна појава“ (Савић 2003: 5), дели-
мично због формирања мишљења на основу његових првих радова у којима 
се види утицај Јанка Веселиновића и Лазе Лазаревића, а делимично због 
„једностраности позитивистичке критике“ (Јевић 1987: 6). Чак ни од свих са-
временика није добио место које му припада по књижевно-уметничкој вредно-
сти његових дела. 

1.1. Илија Вукићевић (3. август 1866 – 5. март 1899) је рођен у Београду, 
али се за његов живот везује још неколико мањих и већих градова, као што су: 
Ваљево, Смедерево, Јагодина, Шабац, Врање, Крагујевац, Београд и Женева, 
те се топос варошке, односно, градске средине нужно наметао као доминантан 
у његовом књижевном раду. Међутим, за разлику од већине реалиста који су 
своја књижевна дела темама, менталитетом ликова, амбијентално и језички ве-
зивали за одређене средине у којима су боравили, за Илију Вукићевића је 
управо карактеристично то да „теме и ликови у његовим приповеткама нису 
непосредно везани ни за једно од тих места нити су језички и амбијентално 
омеђени неким локалитетима“ (Живковић 1997: 70). Драгиша Живковић сма-
тра да је пишчева невезаност за одређене локалитете подстакла „његову ини-
цијативу за слободније креирање ликова и ситуација“ (Живковић 1997: 70). 
Врањски крај му је послужио за писање тзв. граничних приповедака, али топос 
града или вароши у већини његових приповедака има уопштене карактеристи-
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ке, типичне за варошке средине с краја 19. века. Оно што указује на књижевну 
вредност његових дела а њега сврстава у једне од бољих српских писаца по-
следње деценије 19. века, јесте залажење у дубље слојеве човекове психе, као 
и изграђивање „натуралистичко-психолошке варијанте у српској прози на пре-
лазу два века“ (Живковић 1997: 70). 

2. С обзиром да је живот провео по градовима и варошима, топос град-
ске, односно, варошке средине нужно се наметао као доминантан у његовом 
књижевном раду. Одрастање у домаћинској кући у породици коју је родбина 
радо и често посећивала, а „међу свим тим рођацима владао је јак породични 
и сроднички дух“ (Јовановић 1901: 5), те је имао „увек прилике да удише и 
да посматра најинтимнији родбински живот и сва нежна осећања која се не 
јављају тако лако изван породице“ (Јовановић 1901: 5), учинило је да топос 
породице постане доминантан у пишчевом књижевном раду. Породичан жи-
вот, међусобни односи и породични проблеми који бивају више или мање 
успешно превазиђени, јесу део већине његових приповедака. С обзиром да је 
материјал за свој књижевни рад налазио у срединама у којима је боравио и 
међу људима за које је био везан, срећан крај је био последица његове немо-
гућности дистанцирања. 

За јунаке својих варошких, односно, градских прича узимао је занатлије, 
трговце, уопште, средњи слој; вредне људи који се упорним радом матери-
јално пењу на друштвеној лествици. 

2.1. У приповеци Јемац види се пишчева наклоњеност средини и лико-
вима које узима за предмет. У слику вароши писац нас уводи кроз краћи из-
глед улице у којој локализује газда-Симин дућан да би одмах након тога, преко 
описа дућана, читаоце увео у богатство породице и газда-Симин истрајни рад, 
али и умешност у трговини. Трговину која представља типични добростојећи 
паланачки дућан са свакојаком робом која је већ на вратима окачена: 

„На оба крила од дућанских врата обесио на једном сланину, на другом 
слану моруну, а обоје изабрао што је боље могао, да, кад која бака удари ту-
да, прође и поп-Арсину кућу, а све јој очи на сланини. Па испод моруне и 
сланине обесио у три реда косе и српове, а међу њима ужета“ (Вукићевић 
[б.г.], књ. I: 57). 

Газда-Сима је стекао радом који почиње са првим свитањем, а „осване 
ли дан, а он већ седи преко пута, код Ставре кавеџије, и мерка све што прође и 
што се пронесе“ – „свуда је био где се шта могло зарадити“ (Вукићевић [б.г.], 
књ. I: 58). Пазио је на све, а по готову на ред, те се из дућана и за кућу „узима-
ло под меру“ (Вукићевић [б.г.], књ. I: 61). Његова ненаметљивост и спонтаност 
у обраћању сељацима, али и праведност у процени и у плаћању робе, говоре о 
трговцу и човеку старога кова, који поштује друге и зна за ред. 

Газда-Симине навике указују на оданог пријатеља који, сем у кафану 
свог пријатеља, ни у једну другу није одлазио, осим ако је послом био на дру-
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гој страни. У исто време, устаљена навика да у кафани не седи „на друго место 
до у ћошку код прозора, па још се увек ослони лактом на наслон и искоса гле-
да на чаршију“ (Вукићевић [б.г.], књ. I: 59), осликава устаљеност живота, коло-
течину препознатљиву за паланачки и варошки живот. 

Хармонична и донекле идеализована слика газда-Симине породице поја-
чана је сценом жене Јоке са ћеркама у соби. Док девојке спремају своју дево-
јачку спрему, „Јоки се дала воља за одмором и само гледа шта јој кћери раде“ 
(Вукићевић [б.г.], књ. I: 70). У краћој дигресији језгровито је осликан чврст ка-
рактер Јоке, памет и одлучност патријархалне жене, стуба породице, јер „шта 
и шта пута је хтео газда-Сима да страда, ал' га је она као неком силом задржа-
ла. [...] Да му ње није било носио би торбу и просио за парче хлеба“ 
(Вукићевић [б.г.], књ. I: 70). Склад породичног дома писац је нарушио дола-
ском газда-Симе, разрогаченог и бледог због Ставриног неплаћеног дуга који 
је пао на Симина плаћа. Контрасном сценом писац је нагласио тежину пробле-
ма који је задесио породицу и материјално и емотивно. Газда-Симина породи-
ца као јемац је морала да исплати Ставрин дуг, а раскидање пријатељских 
односа између двеју породица значи и прекидање зарука између Маре и Нацка. 
Захваљујући пишчевој наклоњености средини, невоља која је задесила обе по-
родице, на крају је срећно превазиђена. 

2.2. У приповеци Прво унуче писац већ у уводном делу наглашава да Мио-
драг припада реду трговаца који су прешли пут од шегрта, преко калфе, до 
трговца коме је „дућанчић као добра кутија, ал' је тек своје“ (Вукићевић [б.г.], књ. 
I: 84), да је од доброг, али сиромашног оца који је некад био имућан, „а трговао је 
бакром, па како је био навикао на своје време и на своје људе, поверио се неком 
нечовеку и за годину, шта ли, оста го к'о прст“ (Вукићевић [б.г.], књ. I: 84), чиме је 
јасно направио разлику између Миодрага, односно, слоја угледних трговаца, 
обичних људи, који су се сами пробијали на друштвеној лествици и оних који су 
своје богатство и положај у друштву наследили од очева. 

За лик Миодрага писац је везао велике снове скопчане са великом слабо-
шћу према жељама своје жене. Издвојен из окриља патријархалне породице по 
жељи своје жене, Миодраг полако постаје „заблудела овца“, отпадник од поро-
дице кога једино снага патријархалне заједнице или породице може да врати 
на прави пут. Миодрагово пропадање писац је мотивисао селидбом, након чега 
је градацијски приказано његово запостављање трговине, најпре због времена 
са женом, а онда и због кафанског порока, што је резултирало дубоким поро-
дичним раздором. 

Писац лик жене овде није приказаo као патријархални стуб породице, 
као ослонац који враћа на прави пут, већ као подривача патријархалне слоге и 
породичних односа. Њени каприциозни прохтеви најпре су Миодрага одвојили 
од породице и одвели их у изнајмљену собу, да би касије својом љубомором и 
свађом распиривала његову жељу за кафанским друштвом. Продор у психоло-
гију лика писац је испољио при крају приповетке, када Миодрага, посрнулог и 
отуђеног, породичном дому враћа дубока родитељска реч оца и мајке, изрече-
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на у правом тренутку када је њен ефекат наjјачи, а „лице његова оца сузом за-
мрачено“ (Вукићевић [б.г.], књ. I: 119), игра му пред очима и притиска његову 
душу „као да је неко на њега бацио грдан пањ... па да га загуши“ (Вукићевић 
[б.г.], књ. I: 119). Писац је знао да само тако тешка бол може да изазове прео-
крет у души јунака. 

2.3. Приповетка У новој кући, која је скоро комплементарна са приповет-
ком Лазе Лазаревића Први пут с оцем на јутрење, за предмет има морални пад 
оца породице, угледног трговца због жене лаког морала. Као што је Лазареви-
ћев Митар заменио приоритете ставивши коцку испред породице, или Мио-
драг (Прво унуче) кафану испред породице, тако је и Сретен мењао породицу и 
дом за мушку забаву из комшилука. Сретеново брзо пропадање мотивисано је 
још на почетку његовим карактером: наратор се сећа оца као добра човека који 
„понекад развезе, читава небеса скида“, али све то док прича траје – „прошао 
говор, прошла жеља“ (Вукићевић [б.г.], књ. I: 330) и сл. 

Његов морални пад је нагли, а праћен дубоком грижом савести, што се 
види и у његовом понашању према укућанима, слично оном које испољава 
Митар у приповеци Први пут с оцем на јутрење. Док је Митар све обасипао 
поклонима, што никада пре није чинио, Ставра је крио очи и склањао се од 
укућана. Свестан своје невоље, излаз је тражио у пићу, те је након једног те-
шког пијанства изгледало да се отац и породица са њима враћају на прави пут. 
Међутим, његова посрнулост убрзо се продубљује и он је у кулминацији свог 
моралног пада истерао жену из куће. 

Као и у приповеци Лазе Лазаревића, и у приповеци Илије Вукићевића 
долази до промене у атмосфери дома упоредо са моралним посрнућем оца по-
родице. Од некада складне, готово идиличне атмосфере, у кући се створило 
„неко мртвило“. Писац уједно приказује градацијско сламање психичког стања 
мајке: од жене кротке и благе нарави која је одисала смиреношћу, постаје жена 
променљивог расположења, често са главом у шакама, дубоко замишљена у 
сред посла, а онда некад, „као осица: и грди, и виче, и удари“, а „једном јој ка-
пљу сузе низ образе“ (Вукићевић [б.г.], књ. I: 339). На врхунцу његовог пада, 
она у очају сакупља сву своју снагу, прелази преко патријархалног кодекса по-
нашања, те и физички покушава да мужа задржи и „отрезни“. Тежина поро-
дичне атмосфере утолико је појачана и чињеницом да причу прича син, на 
основу својих утисака из најранијег детињства, која преноси реалистично, што 
повећава реалистичност приче. Прецизност његовог памћења говори о тежини 
атмосфере у породичном дому, о изузетно напетим и страшним тренуцима 
кроз које је породица пролазила. 

Пресудан утицај на Сретеново покајање имају кум и деца. Увођењем мо-
тива кумства наглашен је и његов непомућен значај и у варошкој средини, у вре-
мену када је много шта пошло наопако и за интересом, када је и морал посрнуо, 
када је све мање искрених пријатеља, кад „ни сто гроша не дају без квите“ 
(Вукићевић [б.г.], књ. I: 83). Уз то, празник који је посвећен мајчинству и ћерка ко-
ја би мајци да преда дар, преломили су у Сретеновој души. Митар се у припо-
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веци Лазе Лазаревића ујутру окреће деци и сви одлазе на јутрење, а Сретен, по-
ново освешћен на дан празника, уз децу се мири са женом и враћа породици. 

2.4. Однос родитеља и деце доминантна је тема у књижевним радовима 
Јакова Игњатовића, док је код каснијих писаца епохе реализма спорадично об-
рађивана. У приповеци Свој грех Илија Вукићевић антиципира тему односа ро-
дитеља и деце, иначе, тему карактеристичну за стваралаштво Јакова Игњато-
вића. Слично делима Игњатовића, и Илија Вукићевић гради однос оца према 
једином преживелом сину Пајкану, који ће највећим делом одредити синовље-
ву будућност. Презасићен, превише мажен и пажен, без икаквих забрана, уз 
слабе интелектуалне способности, Пајкан је израстао у човека неспособног за 
самосталан живот, у коме би живео од свога рада. 

Уз хумористичке коментаре о сваком периоду Пајкановог одрастања као 
и о битнијим дешавањима у његовом животу, које често употпуњује и запажа-
њима паланчана, писац прати животни пут јединца. Навикнутост да свега има 
у изобиљу, сем здравља и снаге, те је у седмој години „смежурена му кожа, као 
да су га шурили“ (Вукићевић [б.г.], књ. I: 156), одвраћање од било каквог рада, 
коме је јутро почињало са: „Дај, тато, пара!, а онда „где стигне – ту је“ 
(Вукићевић [б.г.], књ. I: 160), начинило је Пајкана себичним егоцентриком, раз-
маженим преко сваке мере, те нити је био за науку, нити од било какве друге 
користи. Своју покварену нарав испољавао је најпре „несланим“ шалама, али и 
лукавим повлачењем „у крај“ када би се све открило, те на крају „све други по-
влачи“ (Вукићевић [б.г.], књ. I: 166). Попут Пере из Вечитог младожење и Пај-
кан се окреће пљачки, опљачкавши најпре оца, да би његова бескрупулозност 
кулминирала у фалсификовању новца. 

Мотив љубави је писцу послужио не само за потпуније осветљавање 
Пајкановог лика и његову јачу мотивисаност да дође до новца, већ и за увође-
ње женског лика, удаваче опседнуте помодарством. 

У хумористичкој карактеризацији лика „сека-Миље“, методом дедукције, 
писац полази од чињенице да је и она јединица, те да су и њој све „на вољу код ку-
ће пуштали“ (Вукићевић [б.г.], књ. I: 166), те су њени каснији поступци били по-
следица таквог васпитања. Градећи лик Миље писац је алудирао на све учесталију 
појаву помодарског живота, поготову код имућнијег паланачког и варошког слоја 
који се упорно успињао ка европском маниру живота. Ћерке из богатијих кућа од-
враћане су од послова и усмераване на школовање по европским интернатима где 
би, поред нешто мало наученог клавира и оскудног баратања страним језиком, 
училе о лепом понашању и стекле навику да не ради и да време проводе уз читање 
сентименталних романа и тражењу што богатијих прилика за удају. Миља тражи 
богату прилику за удају где не би морала ништа да ради, јер у својој кући ни иглу 
не узима, већ само ужива. Бог ју је обдарио лепотом, али не и памећу, те она с по-
носом истиче  свој нерад, своје каћиперство и своју лепоту. 

За разлику од Јакова Игњатовића, писац пропадање Пајкана није мотиви-
сао само лошим васпитањем, већ и „грехом“ Милоја из младости, кога су после 
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прележане болести паметни људи саветовали да се не жени, јер ће му пород би-
ти кљаст, слеп и ко без памети. Увођењем мотива „греха“, односно, болести и 
дегенерације породице и понашања ликова које се заснива на „биолошко-физио-
лошкој мотивацији“, као и дубљим сагледавањем човекове телесности „и посље-
дице патолошког у њему“ (Јевић 1987: 7), Илија Вукићевић је увео натурализам 
у српску књижевност пре Боре Станковића, а мотивима халуцинације и снова с 
краја приче увео је карактеристике модерне књижевности. 

2.5. У приповеткама Под багремом и Патак раздор у породицу уноси же-
на. У приповеци Под багремом у складну мајсторску породицу немир уноси ка-
прициозни женски карактер, чија је нестална нарав, мотивисана мистериозном 
лепотом – „и трн и цвет, [...], оштрији трн но мириснији цвет“ (Вукићевић [б.г.], 
књ. I: 126), и „лака“ памет полако разорила породични дом. 

Шегрт који као сироче долази код мајстор-Милета, ковача, кроз ретро-
спекцију о свом одрастању, осветљава једну, у почетку идиличну, шабачку 
породицу. 

Као додатни мотив који поспешује породични раздор, писац уводи лик 
кицоша, нерадника и пробисвета. Моду европских салона, површно копирану, 
пренео је у сокаке паланке, а његова углађеност и нарцисоидност видели су се 
свакодневно, те му је у дућану огледало захватило читаву страну, а он је увек 
пред њим. Спадао је у ред оних које други издржавају, док се за њега није зна-
ло шта је био по занату, јер га нико није видео да ради, сем што је имао дућан, 
ал' то колико да га не хапсе“ (Вукићевић [б.г.], књ. I: 135). Довевши у везу та-
квог кицоша са мајсторевом женом, писац прати градацијски развој раздора у 
породици, али и жигоше лаку женску памет која каприц ставља испред поро-
дичних вредности. 

Поставивши се као сведок стварности грађанског живота у Шапцу, пи-
сац, за разлику од свог узора Лазе Лазаревића, не одржава идилу или бар сре-
ћан крај по сваку цену. Пишчево отрзање од узора види се у померању разор-
ног агенса породичног дома са неког са стране, ван породице, на неког унутар 
породице. Као додатна особеност, јесте увођење жене као разорног агенса. 

На сличном мотиву Илија Вукићевић гради хумореску Патак из врањ-
ског краја. У причи анегдотског карактера, муж је одлучан да остави жену пре-
љубницу, а кулминативна тачка остварена је „као комична ситуација происте-
кла из забуне у личности и из лаковјерности и људске глупости“ (Максимовић 
2003: 235). Пијани муж гакање патка тумачи као божји знак, као решење за 
своју неодрживу породичну ситуацију коју има прилике да реши у своју ко-
рист. Иако се хумореска завршава разводом, на крају се не осећа трагична но-
та. Наиме, писац је могућност таквог краја наговестио већ у уводном делу, у 
комичној карактеризацији лика судија Мите који „човек на свом месту, разуме 
се, у кафани, јер откако је дошао у ту паланку, није никад променио астал за 
којим је први пут почео да пије“ (Вукићевић [б.г.], књ. I: 4). Уз то, он је „персо-
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на“ нимало лепа, „но ту је природа показала своју велику вољу у „контрасти-
ма“ јер је Мати дала лепу жену“ (Вукићевић [б.г.], књ. I: 4). 

3. У појединим приповеткама писац је пружао ширу или ужу слику кул-
турних прилика паланке, вароши или града, којом су поједини ликови, њихове 
навике и начин живота били комплексније предочени. 

Прилике изван породичног дома углавном се налазе у позадини. Култур-
ни живот средина углавном се види преко живота породице или у краћим пи-
шчевим излагањима. У приповеци Свој грех културни живот и културни ниво 
паланке реалистично су приказани преко мотива „комендије“ које Пајкан посе-
ћује у Београду и са одушевљењем препричава. С обзиром да се паланачки 
укус формирао на лакој и јефтиној забави, комедиографске и, уопште, позори-
шне представе, посматрали су кроз визуру паланачког простог укуса, додатно 
деформисаног услед недостатка школе. Пајкан позоришну представу дожи-
вљава као „нешто“ што се отвара, „па изађе ђаво; па после фррр! па се спусти 
вила, онако одозго, не држи се! И све говори нешто“ (Вукићевић [б.г.], књ. I:  
170), као човек који је навикао на панорске представе са ефектима изненађења 
који су привлачили пажњу необразованог света. 

У хуморески Патак хумористички увод о културним приликама у пре-
стоници које се шире ка варошима и паланкама губећи на оригиналности по-
примавши боју и карактер локалних средина, језгровито је осликан не само 
културни ниво тих средина, већ и окарактерисан главни лик приче. Користећи 
дедуктивни метод, писац полази од уопштених карактеристика менталитета 
провинцијског човека који, вођен својом провинцијском знатижељом, жели до-
ласком у Београд да види све, јер представа коју човек из провинције има о 
граду увек је идеализована, те на крају, сломљених илузија и празног џепа, пре 
или касније, заврши у кафани. 

Банални и испразни живот паланке писац је нагласио комичном сценом 
у хуморесци Патак користећи патка као тајни знак за љубавни састанак, одно-
сно, randez-vous, што је већ и у паланци уобичајен назив као „плод културе“ 
(Вукићевић [б.г.], књ. I: 7). У истој паланци, „најудаљенијој од приступа култу-
ре“, писац уводи судију, званичника „Великог Суда“. Користећи се хумором и 
језичким маркирањем, тј. „употребу великог слова у поступку пародирања“ 
(Ковачевић-Микић 2008: 104), не само да се детронизира главни актер, већ се 
индиректно демаскира и социјално-политичка ситуација. У ироничном нагла-
шавању његове образованости – „прошао све више и ниже школе и најпосле је, 
као савршени правник, добио место у суду поменуте паланке“ (Вукићевић 
[б.г.], књ. I: 4), налазе се и алузије на слику интелектуалног профила паланке. 

3.1. Хумористичка црта која доминира у пишчевим делима учинила је да 
се он огледа и у комедији, односно, у шаљивој игри. У драмском комаду Срећа 
и људи писац је антиципирао мотив помодарства, саставни део не само про-
винцијског већ и градског живота. 
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Нарав и менталитет чиновничке грађанске породице са периферије при-
казан је у комичној ситуацији у којој се породица заблудом нашла верујући да 
су добили већу суму новца на лутрији. 

Скучени малограђански менталитет, ограниченост и помодарство писац 
је у алузијама наговести већ у почетним ситуацијама, у изјавама мајке да они у 
случају изненадног добитка новца не би били обични људи, „него нешто дру-
го, сасвим друкчије“ (Вукићевић [б.г.], књ. II: 255), да би већ одмах по на-
водном добитку на лутрији, њихови помодарски прохтеви добили хипербо-
личне размере. 

Лик сина, Аце практиканта, писац је развио на мотиву каприциозних си-
нова без воље за озбиљнији рад, чији се помодарски и каприциозни ментали-
тет испољава у мегаломанским размерама: од напуштања места практиканта 
до планова о избору града у који ће породица надаље живети, јер „за те паре 
није Београд. Прво и прво, једно две-три године у Паризу“ (Вукићевић [б.г.], 
књ. II: 357), а у међувремену саградити кућу „по новој моди“ на којој би им сви 
завидели и купити вилу у Топчидеру. 

У њиховом неслагању око избора града и у комичним коментарима ху-
мористички је приказана скучена и примитивна свест необразованих и ограни-
чених људи, чији се живот одвијао у кругу периферија, у ограниченом кругу 
људи сличног менталног склопа, чија је представа о животу била прилично 
ограничена и једноставна, животне навике базалне, а образовање веома скром-
но, те је разумљиво њихово „неповерење у Париз“, јер „тамо је таква гужва, 
толико света... па кола сваки час“ (Вукићевић [б.г.], књ. II: 355), у Бечу су саме 
Швабе и Швабице, а у Италији велике врућине. 

У комичној промени која поприма карикатуралне размере, мењају се и 
Евичине представе о барку и о понашању удаваче које она, заправо, само 
усклађује са маниром богаташких девојака, чије време на улици пролази у во-
жњи кочијама и у кокетирању са официрима. На пољу померених вредности и 
површних односа који су се вредновали на основу материјалног стања било је 
и склапања пријатељства, те ће и за породицу Максе Поповића „сада бити до-
ста пријатеља“ (Вукићевић [б.г.], књ. II: 364). Као противтежу таквим схватањи-
ма писац је увео лик Зорке, те у контрастној слици још јаче истиче појаву сле-
пог повођења за европском модом и за лагодним животом без рада код све ве-
ћег дела младе генерације. 

Повратак у реалност писац чини  нагло, а њихово отрежњење бива више 
комично него болно, те се они релативно мирно враћају старом животу, као 
пробуђени из сна. 

3.2. У својим причама из варошког живота писац је мање пажње покла-
њао изгледу вароши и варошком животу. Менталитет људи, паланачки, варо-
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шки и градски живот, учмалост живота, види се углавном спорадично, често у 
позадини живота појединих породица, газди и газдарица1 који су тема прича.  

У приповеци Прво унуче варошку атмосферу и учмалост свакодневнице 
писац даје кроз перспективу лика и више у циљу предочавања његовог психо-
лошког стања: 

„Изађе пред дућан. С висине сунце греје, небо к' о срче ведро... дрвеће се 
осамило по баштама и једва се креће од поветарца... На крову и по сокаку 
лепршају се врапци... Тамо покоји иде у чаршију, онамо негде чује да кола 
тандрчу... Очас се чује какав жагор, па опет тишина. Све је тако сваког дана. 
Да има нечег, има – ама он то не би казао, мањ' попу на исповести. Не би, 
чини му се, могао рећи ником страном, а својима ни помислити“ (Вукићевић 
[б.г.], књ. I: 85). 

У приповеткама из врањског краја Мишко Убојица и Један борац, писац 
се осврће на учмалост и једноличност  живота у паланкама и варошицама, где 
су се људи везивали „обичним расположењем, за оне тако многобројне, а тако 
обичне и ситне паланачке догађаје“ (Вукићевић [б.г.], књ. II: 45), те свака нови-
на или догађај који искаче из ситних свакодневница добије пажњу свих ста-
новника, прође кроз све сокаке и кафане, а онда се нагло угаси и једноличност 
се поново превуче преко живота становника. Део свакодневнице биле су и 
дневне новине, које су скоро ритуално читали свакога дана, а после све тума-
чили „у нашу“ или „у њихну“ корист (Вукићевић [б.г.], књ. II: 218), али без неке 
озлојеђене страначке подвојености. У причи Мишко убојица2 готово урођена 
знатижеља становника види се у сталном загледању дворишта једног старијег 
Турчина у Врању, јер се говорило да има младу и лепу жену коју хоџа, 

„кад пође, катанцем затвара. Колико се пута обилазио онај прљави сока-
чић око хоџине куће. Колико су њих загледали преко жутог, полупорушеног 
зида, у просторе те примамљиве куће, понеки пут видели само хоџу, али ту 
„лепу птицу“ још нико није смотрио“ (Вукићевић [б.г.], књ. II: 218).  

Интензитет знатижеље код паланчана растао је сразмерно интензитету 
дружења Мишка Убојице и хоџе – сви су знали да ће то друговање проузроко-
вати неки крупан догађај, те је тих дана њихово дружење разбијало монотони-
ју паланке. Ујутро, када се сазнало за отмицу буле, била је то главна вест по 
свим дућанима која се од врата до врата задихано преносила, да би се говорило 
о томе „неколико дана“, а онда све кренуло устаљеним током. 

4. Топос кафане имао је важно место у животу паланки и вароши које је 
употпуњавало слику устаљеног живота кроз готово редовно истицање да је 

 
1 Ружица Јовановић у свом раду Илија И. Вукићевић: историја у приповеткама, напомиње 
да није случајна честа употреба термина газда и газдерица у описано време, већ да је тиме 
„показано колико су мушкарац и жена скоро подједнако поштовани, само свако у својој 
области деловања“ (Јовановић 2011: 144). 

2 Приповетком Мишко Убојица писац је у српску приповетку увео лик злочинца, психопате 
и садисте. 
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свако имао своје место у кафани које никада није мењао. У причи Један борац 
наратор је у кафани упознао газда-Тому где су и наставили своје свакодневно 
дружење уз једину тему – „претресање“ политике. Када је газда-Тома изостао 
у кафани, наратор је од кафеџије сазнао све о дешавању у селу претходног да-
на. Кроз коментаре кафеџије, виде се не само његови, већ и паланачки ко-
ментари о политичким агитацијама, као празном послу. У исто време, „прову-
чен“ је и однос вароши и села: за сељаке су политичари неко ко је хтео „хлеба 
без мотике“, сејачи раздора у патријархални и радни свет, чији терет и чију му-
ку наплаћују такви попут газда-Томе, јер за сељака сваки политичар и пред-
ставник власти је исти. За варош, сељаци су били необразовани и сувише про-
сти за питања политике и власти. 

Топос кафане је најоштрије представљен у књижевном раду Илије Вукиће-
вића и то у причи Прво унуче. Писац мотив кафане уводи као оличење порока и 
место које сваког пре или касније узме под своје. Представљене као порок млађе 
генерације, биле су места где се трошило наслеђено од очева или нешто своје сте-
чено, али тек друштво се увећава и „само док се савитлају око кога новајлије, па 
онај ни чисто да се разбере, а већ му дигли паре – на картама“ (Вукићевић [б.г.], 
књ. I: 101). Миодраг је свој породични раздор отпочео одласцима у кафану који су 
код љубоморне жене продубљивали сумњу. Ту је Сретен, „што је некад био меса-
рош и по оцу чувен надалеко“, који је остао „го ко шипка“, „па Јаков баба-Таси-
кин, откако за себе памти, памти кавану“, „Милош, што га прозвали једик – што 
не избија из каване, као да кавана без њега не може“ и још многих „што у кавани и 
дањују и ноћују“ (Вукићевић [б.г.], књ. I: 101). 

У хумористичној причи Патак судија је у кафани лечио своје невоље и 
тугу због неверства жене, али је и топос којим писац хумористичко-пародијски 
карактерише лик.3 Мање или више, али сигурно незаобилазна, кафана је имала 
улогу у животима градског света, а поготову паланки и вароши. 

4.1. У паланачком и варошком животу, празноверје није била ретка по-
јава. Иако је свака кућа имала икону и кандило, своју крсну славу, сујеверјa и 
бајалице биле су честа појава, поготову код женског света, углавном онда ка-
да би какво зло узело маха. У приповеци Прво унуче, писац хумористички 
слика Милкино окретање баби врачари када јој нико други не одговори по 
вољи. У исто време, осликана је и плитка женска памет и досетљивост врача-
ре која  „зажмурила очима и чини се нешто големо и натучено знања – као 
сваки који мало зна“ (Вукићевић [б.г.], књ. I: 106), док, заправо, чека да јој 
Милка најпре све исприча, те да она „растури карте“ и оправда своју репута-
цију. Милкино сујеверје кулминирало је када је од тога дана „више дућан-
ских врата приковала, [...], крило од слепог миша“ (Вукићевић [б.г.], књ. II: 

 
3 У раду Приповетка у првом лицу Илије Вукићевића додаје се да је у карактеризацији лика 
судије, писац употребио и један модеран стилски поступак, тзв. реализацију метафоре:  
„... био је човек на свом месту, разуме се, у кафани, јер откако је дошао у ту паланку, није 
никад променио астал за којим је први пут почео да пије“ (Ковачевић-Микић 2008: 104). 
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107), иглу којом је врачала забола је у босиљак под иконом, а вино му меша-
ла водом у којој је кувала суву чуваркућу. 

Међутим, писац није за сваки женски лик везивао празноверје. Дада, као 
трезвена и разборита жена, веру у исцељење своје породице од невоље коју је 
у кућу унео отац, имала је у молитве пред иконом и кандилом, док је на враџ-
бине „са пером од штрка“ које су јој нудиле варошке жене гледала као на пра-
зноверје и глупост, те и у најтежем болу, њена трезвеност није посустала. 

5. Кроз више од једног века од стварања, књижевно дело Илије Вукиће-
вића добијало је на значају у књижевној критици и књижевној историји, што 
говори о неоснованом Скерлићевом занемаривању овога писца, као и о њего-
вој скрајнутости на маргинама наше књижевности од стране проучавалаца. 

Углавном преко теме породичних односа, писац је осветлио реални жи-
вот вароши и града, онај средњи занатски слој који више видимо у раду и нека-
дашњем стицању, него у уживању и опијању по кафанама. Углавном благ, 
склон хумору који само понекад иде до ироније и сатире, мане живота и вре-
мена које је уочавао није могао да „ошине“ као што су то чинили Домановић 
или Глишић, али његова књижевна дела нису губила на уметничкој вредности. 
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Summary 

This paper illuminates the artistic image of life and habits of the borough life in 
the stories of a marginalized writer Ilija Vukicevic, over the topos of family and motives 
of family relationships, motives of women, fashion motives, motives of superstition, 
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БУКВАРСКО ПИСМО У УЏБЕНИЦИМА ЗА МЛАЂЕ 
РАЗРЕДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Апстакт: Букварско писмо је проблем који заокупља нарочиту пажњу 
научне и стручне јавности у последњих неколико деценија. Аутори у раду 
анализирају садржај буквара и уџбеника за учење другог писма – латинице, 
који су одобрени за употребу у настави у периоду од 2016. до 2019. године, 
у циљу испитивања: (1) изгледа графема букварског писма, који подразуме-
ва: (а) облик елемената графеме и (б) облик и положај елемената графеме у 
линијском систему; (2) начина повезивања појединих графема у различитим 
положајима у речи; (3) усаглашености изгледа графема ћириличког писма у 
букварима и уџбеницима за учење латинице истог издавача; (4) упоредни 
преглед ћириличког и латиничког графијског система. 

Резултати истраживања показују како различит изглед графема у 
појединим уџбеницима, тако и неусаглашеност облика елемената графема 
ћириличког и латиничког писма у појединим букварима и уџбеницима за 
учење латинице са Правописом српскога језика. Начину повезивања поједи-
них графема оба писма у различитим положајима у речи у уџбеницима се 
углавном посвећује пажња, али су приступи овом методичком питању различи-
ти. У појединим букварима и уџбеницима за учење латинице истог издавача ја-
вљају се различити облици истих графема ћириличког писма, што код ученика 
може изазвати дилему о веродостојности уџбеничког садржаја. Систематичност 
појединих буквара и уџбеника за учење латинице нарушена је недостатком упо-
редног прегледа штампаног и писаног, као и ћириличког и латиничког писма. 
Анализа уџбеника за млађе разреде основне школе отвара питање стандардиза-
ције различитих елемената букварског писма, која би допринела и усаглашава-
њу садржаја у уџбенику са наставном праксом.  

Кључне речи: ћириличко писмо, латиничко писмо, графема, буквар, 
уџбеник за учење другог писма – латинице. 

УВОД 

У последњих неколико деценија, разним поводима и у различитим при-
ликама, актуелизују се поједина питања везана за ћириличко и латиничко пи-
смо. Остављајући по страни већ дуже време актуелан проблем потискивања 
ћирилице из јавне употребе, као појаву распрострањену у новије време, а 
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штетну за неговање и развој српског културног идентитета (Пипер, Клајн 
2014: 17), у овом раду пажњу посвећујемо проблему букварског писма у наста-
ви у млађим разредима основне школе. Док Устав Републике Србије уређује 
службену употребу ћириличког, а друга правна акта службену употребу лати-
ничког писма, графијски системи и ћириличког и латиничког писма предста-
вљају област у којој су присутни различити облици „креативности”, који отва-
рају бројна питања у настави почетног читања и писања и при учењу латини-
це. О значају разрешавања тих питања за квалитет наставе српског језика у 
млађим разредима основне школе сведочи и неколико иницијатива за стандар-
дизацију букварског писма, поднетих Министарству просвете Републике 
Србије од стране различитих стручних удружења.   

ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ 

Један од задатака наставе српског језика у млађим разредима основне шко-
ле јесте „основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортографских 
стандарда српског књижевног језика” (Правилник о наставном плану и програму 
за први и други разред основног образовања и васпитања, 2013: 4), што, између 
осталог, подразумева савладавање технике читања и писања на ћириличком пи-
сму; овладавање техником читања и писања латиницом; увежбавање графички 
правилног и естетски ваљаног (лепог) писања: појединачних слова, речи и речени-
ца; формирање навике за читко, уредно и лепо писање. У Упутствима за реализа-
цију програма додатно се прецизира да се писању ученици уче повлачењем лини-
ја, при чему су све линије слова једнаке дебљине, а слова једнаке висине и с под-
једнаком удаљеношћу, а посебну пажњу треба посветити вежбама анализе поједи-
них делова слова, редоследу писања елемената, односно вежбама усвајања облика 
слова и њиховом повезивању (Правилник о наставном плану и програму за први и 
други разред основног образовања и васпитања, 2013). Латиница као друго 
писмо, према наставном програму, усваја се у другом, а увежбава у трећем 
разреду, на темељу наставе почетног читања и писања. О специфичностима учења 
и методичким захтевима који се односе на друго писмо мало је писано и у 
методичкој литератури и у уџбеницима за савладавање латиничког писма 
(Цветановић,  Негру 2016: 134–35).  

Наставни програм не садржи захтеве, упутства или напомене које се од-
носе на било који аспект изгледа букварског писма, под којим у овом раду 
подразумевамо ћирилички и латинички, штампани и писани графијски систем. 
С друге стране, у Правопису српскога језика (Пешикан и сар., 2010) дат је на-
челни оријентациони узорак букварског писма, који би требало да представља 
стандард у смислу изгледа графема. Анализе садржаја буквара и почетница од 
2001. године, односно од појаве алтернативних уџбеника, резултирају двама 
значајним показатељима: (а) указују на разлике у форми ћириличког писма у 
букварима одобреним за употребу у настави (Митровић 2007: 47–48; Мркаљ 
2010: 284); (б) указују на разлике у наставној пракси у односу на правописни 
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стандард и уџбенике, јер учитељи „бирају форму која је у графичком погледу 
једноставнија‟, што води својеврсном апсурду: „ученици држе отворену 
страницу буквара са словом које уче а при томе га пишу на другачији начин 
него што је у буквару‟ (Митровић 2007: 48). Дакле, проблем се „најпре огледа 
у прихватању стандардизације ћириличног писма‟ (Мркаљ 2010: 284), а 
показује се као озбиљан уколико се у наставној пракси не прихвата ни 
стандардизована ни форма писма из буквара који је одабран за коришћење у 
настави. Ово отвара питање функционалности данашњих буквара у школском 
описмењавању по бар два основа: (а) да ли се на овај начин нарушава 
сараднички однос уџбеника и учитеља као први предуслов за ваљану наставу; 
(б) да ли буквари као радни уџбеници треба да буду у већој мери намењени 
самоучењу или је више одговорности на учитељу?   

Имајући у виду да, с једне стране, постоји правописни стандард у 
смислу изгледа графема ћириличког и латиничког писма, а с друге стране, на-
ставни програм не садржи било какву напомену о изгледу графема букварског 
писма, редоследу потеза оловком приликом писања појединих графема, или 
начину повезивања појединих графема у различитим положајима у речи, ана-
лизирали смо садржај буквара и уџбеника за учење другог писма – латинице, 
који су одобрени за употребу у настави у периоду од 2016. до 2019. године, у 
циљу испитивања: (1) изгледа графема букварског писма, који подразумева:        
(а) облик елемената графеме и (б) облик и положај елемената графеме у линиј-
ском систему; (2) начина повезивања појединих графема у различитим поло-
жајима у речи; (3) усаглашености изгледа графема ћириличког писма у буква-
рима и уџбеницима за учење другог писма – латинице истог издавача; (4) упо-
редни преглед ћириличког и латиничког графијског система. Овим истражива-
њем даје се систематичан преглед решења методичких захтева који се односе 
на букварско писмо у различитим уџбеницима. То може користити учитељима 
приликом избора уџбеника, али не у смислу фаворизовања појединих 
издавача, већ указивања на критеријуме избора. 

ЋИРИЛИЧКО ПИСМО У БУКВАРИМА 

За наставу почетног читања и писања у употреби су следећи буквари, увр-
штени у Каталог уџбеника за основну школу одобрених за школску 2016/2017., 
2017/2018. и 2018/2019. годину (2016), наведени редоследом из Каталога:  

– Зоран Б. Гаврић и Мирјана Ковачевић (2015). Маша и Раша – Игра 
словима, Буквар за први разред основне школе. Београд: Klett;  

– Бранка Матијевић, Љиљана Вдовић и Ранка Јанаћковић (2012). Нови 
буквар. Београд: Едука;  

– Душка Милић и Татјана Митић (2016). Буквар. Београд: Нови Логос;  
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– Зорица Цветановић, Сузана Копривица и Даница Килибарда (2014). 
Буквар. Београд: БИГЗ школство; 

– Симеон Маринковић (2016). Буквар са наставним листовима за први 
разред основне школе. Београд: Креативни центар. 

За наставу почетног читања и писања по комплексном поступку одобре-
ни су следећи наслови: 

– Зорица Стојановић и Зорица Вукајловић (2016). Српски језик за први 
разред основне школе по комплексном поступку. Београд: Креативни центар; 

– Јелена Миоч и Нада Миоч-Станојевић (2013). Читамо и пишемо – По-
четница за први разред основне школе. Београд: ЈП Завод за уџбенике. 

У раду смо анализирали садржај првих пет наведених буквара. Када је у 
питању облик елемената појединих графема штампаног ћириличког писма, 
уочавају се разлике у писању графема: а, б, Ђђ, Жж, Мм, Кк, Фф (Слика 2). 
Графема а јавља се чак у четири различита облика (са или без полукружне ли-
није којом се завршава први потез, са правилним или „деформисаним‟ полу-
кругом повученим надоле који настаје другим потезом оловке). Три различита 
облика графема Жж, Кк, Фф присутна су у пет анализираних буквара, док се 
графеме б, Ђ, Мм јављају у по две различите варијанте. У поређењу облика 
елемената графема штампаног ћириличког писма у анализираним букварима 
са начелним оријентационим узорком букварског писма из Правописа српско-
га језика (Пешикан и сар., 2010), уочавају се разлике у облику елемената упра-
во оних графема које се разликују и у појединим букварима (Слика 1).  

 
Слика 1. Упрошћено букварско писмо (штампана слова ћирилице)                          

према Правопису српскога језика 
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Гаврић и Ковачевић: Маша и Раша – Игра словима, Klett 

     

                                                
Матијевић и сар.: Нови буквар, Едука 

 

                          
Милић и Митић: Буквар, Нови Логос 

 

                                   
 

Цветановић и сар.: Буквар, БИГЗ школство  
 

                                        
Маринковић: Буквар, Креативни центар 

Слика 2. Облик елемената појединих графема штампаног ћириличког писма   
у анализираним букварима 

 

Резултати анализе облика и положаја графема у линијском систему пока-
зују разлике у изгледу малих штампаних графема ћ, ђ, ј, ф. Наиме, у Буквару З. 
Цветановић и сар., графеме ћ и ђ започињу мало испод горње линије широке 
празнине, за разлику од Буквара С. Маринковића, у коме се ове графеме пишу 
од горње линије широке празнине, док се у три преостала анализирана буквара 
пишу од средине широке празнине. У Буквару С. Маринковића мало штампано ј 
пише се у уској и широкој празнини, а графема ф заузима простор широке, уске и 
широке празнине, за разлику од осталих буквара обухваћених анализом. У овом 
уџбенику облик графема приказује се у линијском систему који се састоји од чети-
ри линије и три празнине (широке, уске и широке), док су у четири преостала бу-
квара графеме смештене у линијски систем од три линије и широке и уске празни-
не. Имајући у виду сличност појединих елемената одређених графема, могло би се 
очекивати да се ј, у, ђ, р, ф завршавају у истом делу доње широке празнине.     
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У анализираним букварима мање разлика уочено је у облику елемената 
појединих графема писаног у односу на штампано ћириличко писмо. Писана 
графема ш у Новом буквару Б. Матијевић и сар. и Буквару С. Маринковића ни-
је подвучена хоризонталном линијом, за разлику од осталих буквара уврште-
них у Каталог (Слика 4). У Буквару С. Маринковића, код графема Т, П, Г, Б, 
горња хоризонтална линија завршава се полукругом окренутим налево, за раз-
лику од ових графема у осталим букварима. Према Новом буквару Б. Матије-
вић и сар., графема о разликује се у односу на друге анализиране букваре. У 
поређењу облика елемената писаних ћириличких графема у букварима са 
упрошћеним букварским писмом датим у Правопису српскога језика (Пешикан 
и сар. 2010: 40), разлике се уочавају у облику елемената дванаест графема – У, 
ш, Н, Њ, Ј, З, В, Ф, ф, Ж, ж, Ђ (Слика 3). 

Анализа облика и положаја писаних графема у линијском систему ре-
зултира уоченим разликама у писању графема Ф у Буквару С. Маринковића 
(кроз широку, уску и широку празнину) и ц у уџбенику Маша и Раша – Игра 
словима З. Гаврића и М. Ковачевић. Посматрајући положај графема у линиј-
ском систему, уочавају се разлике у приступу аутора буквара овом методич-
ком питању. Наиме, у појединим анализираним уџбеницима писање графема 
показано је у широкој, уској и широкој празнини (Буквар З. Цветановић и др. и 
Буквар С. Маринковић), што је врло значајно при писању графема д, ђ, ј, р, у, 
ф, ц, џ. С друге стране, у преосталим букварима слова се пишу у широкој и 
уској празнини, а елементи појединих слова смештени су углавном у неогра-
ниченом простору испод уске празнине. Такође, у уџбенику Маша и Раша – 
Игра словима З. Гаврића и М. Ковачевић, уска и широка празнина незнатно се  
разликују по ширини, али је линија која их раздваја светлија у односу на горњу 
линију широке и доњу линију уске празнине. У Буквару З. Цветановић и сар. 
графичка структура слова приказана је у три празнине – широкој, уској и ши-
рокој на левој страни уџбеника, односно – широкој, уској и уској на десној 
страни уџбеника, при чему се на левој и десној страни уводе различита слова.  

 
Слика 3. Упрошћено букварско писмо (писана слова ћирилице) према 

Правопису српскога језика 
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Гаврић и Ковачевић: Маша и Раша – Игра словима, Klett 

 
    

                                                          
Матијевић и сар.: Нови буквар, Едука 

 
 
 

                                 
Милић и Митић: Буквар, Нови Логос 

 

                                                                    
Цветановић и сар.: Буквар, БИГЗ школство  

 
 

                                                                  
Маринковић: Буквар, Креативни центар 

Слика 4. Облик елемената појединих графема писаног ћириличког писма                    
у анализираним букварима 

 
Начин повезивања појединих графема у различитим положајима у речи 

посебно је графички издвојен у Новом буквару Б. Матијевић и сар. и Буквару 
Д. Милић и Т. Митић. У Буквару З. Цветановић и сар. и уџбенику Маша и Ра-
ша – Игра словима З. Гаврића и М. Ковачевић, на одабраним примерима речи 
показано је како се поједине графеме међусобно правилно повезују, док се у 
Буквару С. Маринковића, после указивања на графичку структуру и редослед 
потеза при писању слова, задају реченице које ученици треба да препишу, што 
може бити и упутство за начин повезивања појединих графема у различитим 
положајима у речи, али у том случају уџбеник није довољан, неопходно је и 
учитељево објашњење. У буквару Маша и Раша – Игра словима З. Гаврића и 
М. Ковачевић при повезивању писаних слова уочљиве су две карактеристике, 
које се не појављују у другим анализираним букварима: (1) „наслањање‟ 
једног слова на друго, а не повезивање (при спојевима великих слова О, Њ, Љ, 
Р, З, В, Б, Ф са свим малим словима која почињу косом линијом) и (2) „претва-
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рање‟ косе у полулучну линију којом започиње писање малих писаних слова 
(а, у, и, о) при спајању са словима која се не завршавају косом линијом.     

Упоредни преглед ћириличког графијског система садржи једино Буквар 
З. Цветановић и сар. Преглед малих и великих штампаних графема у азбучном 
низу дат је одвојено од прегледа писаних у Буквару С. Маринковића. Остали 
буквари садрже упоредни преглед штампаних графема, док у Новом буквару 1 
Б. Матијевић и сар. недостаје преглед писаних, у уџбенику Маша и Раша – 
Игра словима З. Гаврића и М. Ковачевић од ученика се тражи да напишу 
писане графеме у облику словарице, а у Буквару Д. Милић и Т. Митић, у 
функцији прегледа великих писаних графема, може се посматрати песма 
Словарица Д. Лукића.    

ЛАТИНИЧКО И ЋИРИЛИЧКО ПИСМО У УЏБЕНИЦИМА ЗА 
УЧЕЊЕ ДРУГОГ ПИСМА – ЛАТИНИЦЕ 

За учење другог писма – латинице у употреби су следећи уџбеници, 
уврштени у Каталог уџбеника за основну школу одобрених за школску 2016/2017., 
2017/2018. и 2018/2019. годину (2016), наведени редоследом из Каталога:  

– Радмила Жежељ Ралић (2012). Слово до слова, уџбеник за учење ла-
тинице за други разред основне школе. Београд: Klett; 

– Душка Милић и Татјана Митић (2016). Латиница, радни уџбеник за 
други разред основне школе. Београд: Нови Логос; 

– Зора Милошевић (2013). Латиница откривалица за други разред 
основне школе. Београд: Едука; 

– Миланка Јузбашић и Натали Тркуља (2016). Латица по латица – ла-
тиница за други разред основне школе. Београд: БИГЗ школство; 

– Неда Смоловић и Александра Ивезић (2016). Латиница 2. Београд: 
БИГЗ школство; 

– Симеон Маринковић (2014). Мала абецеда за други разред основне 
школе. Београд: Креативни центар. 

Пошто су ученици овладали извесним операцијама усвајајући прво пи-
смо, ћирилицу, лакше ће поимати облике слова другог писма, па се због тога 
не понавља цео поступак обраде слова као приликом усвајања ћирилице, већ 
само неке неопходне радње: показивање слова, коментарисање њихове гра-
фичке структуре, начин писања, сличност и разлике с другим словима, читање. 
Посебну пажњу треба посветити вежбама усвајања облика слова, њиховом чи-
тању и писању у речима и реченицама. 

Анализирали смо садржај по једног уџбеника сваког издавача, 
одабравши методом случајног избора Латиницу 2 Н. Смоловић и А. Ивезић, 
издавачке куће БИГЗ школство. Резултати анализе облика елемената поједи-
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них графема штампаног латиничког писма показују да се графема а у сваком 
уџбенику за учење латинице пише другачије (Слика 6). Разликује се облик 
линије којом се завршава први потез оловком (са или без полукружне линије, 
са започетим полукругом и слично), као и облик полукружне линије која 
настаје другим потезом оловке. Графема l, а самим тим и lj, у Латиници Д. 
Милић и Т. Митић, и графема М у Латиници 2 Н. Смоловић и А. Ивезић имају 
другачији облик у односу на остале уџбенике за учење другог писма. Графеме 
Cc, Čč, Ćć, К појављују се у две варијанте у анализираним уџбеницима. Поред 
тога, у Латиници 2 Н. Смоловић и А. Ивезић графема К има другачији облик 
на страници на којој се уводи, у односу на упоредни преглед латинице и 
ћирилице (стр. 5), као и на приказ положаја нових слова у абецедном низу на 
непарним странама на којима се нова штампана слова уводе. Чини се да је овде 
у питању грешка, то јест да је замењен облик ћириличке и латиничке графеме 
К, јер се у ћириличком запису у уџбенику у целости, јавља један облик ове 
графеме, а у латиничком запису други. Другачији облик графеме ć, односно 
другачији фонт на страници на којој се уводи у односу на садржај уџбеника 
Латиница откривалица З. Милошевић у целости, такође је последица 
погрешке приликом графичке припреме. У Малој абецеди С. Маринковића 
графема P појављује се у варијанти у којој је полукруг који настаје другим 
потезом оловке спојен са вертикалном линијом и у варијанти у којој није 
спојен, што такође може бити грешка. Поред тога што могу изазвати дилему о 
веродостојности уџбеничког садржаја, ове потенцијалне грешке отварају 
питање критеријума и квалитета процеса одобравања уџбеника, који садржи 
одређене елементе крајње формалног карактера, а као што видимо, омогућује 
пропусте у облику графема, који би требало да буде један од кључних 
критеријума у уџбеницима намењеним почетном описмењавању. У поређењу 
облика елемената графема штампаног латиничког писма у анализираним 
уџбеницима са начелним оријентационим узорком букварског писма из 
Правописа српскога језика (Пешикан и сар., 2010), уочавају се разлике у 
облику елемената следећих графема: Cc, Čč, Ćć, Gg, К, l, lj, М, P, R, t (Слика 5). 

 
Слика 5. Упрошћено букварско писмо (штампана слова латинице)                           

према Правопису српскога језика 
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Гаврић и Ковачевић: Маша и Раша – Игра словима, Klett 

     

                                                                  
Матијевић и сар.: Нови буквар, Едука 

 
 
 

                                         
Милић и Митић: Буквар, Нови Логос 

 

                                                                     
Цветановић и сар.: Буквар, БИГЗ школство  

                                                                       
Маринковић: Буквар, Креативни центар 

Слика 6. Облик елемената појединих графема штампаног латиничког писма            
у анализираним уџбеницима за учење латинице 

Анализа облика и положаја штампаних латиничких графема у линијском 
систему показује разлике у изгледу графема b, d, dž, đ, f, h, k, l, lj, t, које се у 
Латиници Д. Милић и Т. Митић пишу од горње до доње линије широке 
празнине, док у уџбенику Слово до слова Р. Жежељ Ралић ове графеме 
заузимају око две трећине ширине широке празнине, од доње линије. У 
Латиници откривалици 2 З. Милошевић графеме ј, g, nj, lj завршавају се мало 
испод доње линије широке празнине, за разлику од осталих уџбеника.  

У анализираним уџбеницима заступљена су четири различита начина 
приказивања облика и положаја латиничких графема у линијском систему. У 
уџбенику Латиница Д. Милић и Т. Митић у широкој, уској и широкој 
празнини приказан је начин записивања појединих графема и штампаног и 
писаног латиничког писма. У Латиници 2 Н. Смоловић и А. Ивезић велике 
штампане графеме написане су у широкој, а мале у уској празнини, које су 
позициониране једна поред друге, у низу, док је начин записивања писаних 
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графема, малих и великих, приказан у три широке празнине. Широка празнина 
оивичена двема тамнијим линијама, која је на пола по ширини подељена 
светлијом линијом, представља линијски систем у коме је приказан облик и 
положај графема штампаног и писаног латиничког писма у уџбенику Слово до 
слова Р. Жежељ Ралић. Начин записивања појединих графема штампаног 
латиничког писма у Малој абецеди С. Маринковића приказан је у широкој 
празнини, а облик и положај писаних графема приказан је двојако: у широкој 
празнини, при чему је простор између две линије, у коме су смештене писане 
графеме, шири од оног у коме су штампане графеме, и у уској и широкој 
празнини, при чему није јасно који критеријум је примењен у ком случају. У 
Латиници откривалици 2 З. Милошевић начин записивања штампаних и 
писаних латиничких графема приказан је на једној линији.  

Поређењем облика и положаја писаних графема латиничког писма 
уочавају се три варијанте графеме G, које се разликују по облику и дужини 
елемента написаног испод доње линије широке празнине. У уџбеницима Слово 
до слова Р. Жежељ Ралић и Латиница 2 Н. Смоловић и А. Ивезић елементи 
графема f, p, смештени испод доње линије широке празнине, краћи су у односу 
на остале уџбенике, као и у односу на графеме g, ј, lj, nj. Према Латиници 2 Н. 
Смоловић и А. Ивезић, графема t не пише се до горње линије широке 
празнине, за разлику од осталих уџбеника. 

Када је у питању облик елемената појединих графема писаног 
латиничког писма, D, Dž, Đ разликују се по облику почетног и завршног 
потеза при писању графеме D као њиховог заједничког елемента, а и по 
начину повезивања D и ž у графему Dž (Слика 7). Наиме, у Латиници 
откривалици 2 З. Милошевић и Малој абецеди С. Маринковића ова два 
елемента графеме нису повезана, у уџбеницима Слово до слова Р. Жежељ 
Ралић и Латиница 2 Н. Смоловић и А. Ивезић повезана су на један начин, а у 
Латиници Д. Милић и Т. Митић на други начин. Приликом повезивања N и ј у 
графему Nj, у Латиници откривалици 2 З. Милошевић, Малој абецеди С. 
Маринковића и Латиници 2 Н. Смоловић и А. Ивезић, елементи графеме пишу 
се један поред другог неповезано, док се у осталим уџбеницима повезују. 
Графеме F и T у анализираним уџбеницима латинице пишу се на два начина, 
уочавају се три различита облика појединих елемената графеме К, четири 
различита облика графема Zz, Žž и чак пет различитих облика графема H, L, Lj 
у уџбеницима одобреним за употребу у настави у другом разреду. Исти облик 
графеме S и Š имају у Малој абецеди С. Маринковића и Латиници Д. Милић и 
Т. Митић, док у осталим уџбеницима имају потпуно различите облике. 
Графеме V, G и r у Латиници откривалици 2 З. Милошевић пишу се другачије 
у односу на остале уџбенике. Карактеристика овог уџбеника је и то што коса 
линија, настала првим потезом оловке при писању малих графема, започиње 
од половине уске празнине, као у упрошћеном букварском писму у Правопису 
српскога језика (Пешикан и сар., 2010). Изузетак представљају графеме c, č, ć, 
s, š, чије писање започиње од доње линије уске празнине, као и у осталим 
уџбеницима. У уџбенику Слово до слова Р. Жежељ Ралић, на страницама на 
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којима се графеме уводе, завршни потез при писању малих графема „извлачи‟ 
се до горње линије уске празнине, што није случај са великим графемама, као 
ни са појединим малим у упоредном приказу штампаних и писаних у 
абецедном низу. Оваква недоследност може збуњивати ученике. У поређењу 
упрошћеног букварског писма, према Правопису српскога језика (Пешикан и 
сар., 2010) са латиничким писмом у анализираним уџбеницима, разлике се 
уочавају у облику чак деветнаест великих  – А, B, D, Dž, Đ, F, G, H, К, L, Lj, N, 
Nj, S, Š, Т, V, Z, Ž и шест малих графема – c, č, ć, r, z, ž (Слика 8).   

Када је у питању начин повезивања појединих графема у различитим по-
ложајима у речи, у Латиници 2 Н. Смоловић и А. Ивезић после увођења сваке 
групе слова, од ученика се у неколико примера тражи да правилно повежу 
нову са задатом графемом. У Малој абецеди С. Маринковића и Латиници 
откривалици 2 З. Милошевић овом методичком питању не посвећује се 
посебна пажња, осим навођења писаног записа поједине речи или реченице у 
задацима за увежбавање. У уџбеницима Слово до слова Р. Жежељ Ралић и 
Латиница 2 Д. Милић и Т. Митић у вежбама преписивања показани су 
карактеристични начини повезивања нових слова, када се нађу у различитим 
положајима у речи.  

 
Слика 7. Упрошћено букварско писмо (писана слова латинице)                            

према Правопису српскога језика 
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Гаврић и Ковачевић: Маша и Раша – Игра словима, Klett 

    
 

                                        
Матијевић и сар.: Нови буквар, Едука 

 
 

                             
Милић и Митић: Буквар, Нови Логос 

 

                                                 
Цветановић и сар.: Буквар, БИГЗ школство  

 

                                                          
Маринковић: Буквар, Креативни центар 

Слика 8. Облик елемената појединих графема писаног латиничког писма у 
анализираним уџбеницима за учење латинице 

 
Поређење облика графема штампаног и писаног ћириличког писма у 

букварима и уџбеницима за учење латинице истог издавача, показује 
недоследност у облику истих графема. Наиме, у анализираним уџбеницима 
издавачких кућа Klett и БИГЗ школство разликују се поједине штампане 
графеме у уџбеницима за први и други разред, док се у Едукиним уџбеницима 
разликују поједине и штампане и писане графеме. Мала абецеда С. 
Маринковића у издању Креативног центра написана је латиницом у целости, 
па није могуће поредити облик ћириличких графема са Букваром истог аутора 
и издавача. Такође, поређење писаних графема у уџбеницима у издању Klett-a 
онемогућено је јер су писане графеме искључиво латиничке. Изглед графема 
ћириличког писма у букварима и уџбеницима за учење латинице усаглашен је 
у потпуности у уџбеницима Новог Логоса, као и када је у питању штампани 
запис у уџбеницима издавачке куће БИГЗ школство. 
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Поређење текстова писаних ћирилицом и латиницом, односно вежбе 
преписивања са ћирилице на латиницу и обрнуто, у настави се реализују по 
усвајању латинице. Такође, веома је важно да се не прекида са праксом наиз-
меничне употребе ћириличког и латиничког писма. Упоредни преглед ова два  
графијска система, који умногоме доприноси правилној употреби оба писма, 
садрже сви уџбеници за учење латинице, осим Мале абецеде С. Маринковића, 
која је написана латиницом у целости, и уџбеника Слово до слова Р. Жежељ 
Ралић, који садржи упоредни преглед штампаног латиничког и ћириличког 
писма, али не и писаног. У Латиници откривалици 2 З. Милошевић дат је 
упоредни преглед ћириличког и латиничког графијског система у целости, а у 
осталим уџбеницима упоредни преглед штампаних графема одвојен је од 
прегледа писаних.      

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Резултати анализе букварског писма у уџбеницима за млађе разреде 
основне школе показују следеће: 

−      Изглед графема букварског писма – ћириличког и латиничког, штам-
паног и писаног – није усаглашен у букварима и уџбеницима за уче-
ње латинице. Такође, облик елемената појединих графема разликује 
се и од упрошћеног букварског писма, које представља правописни 
стандард. Дакле, у процесу израде и одобравања уџбеника за 
употребу у настави не поштује се једини прописани елеменат 
букварског писма. Облик и положај елемената графеме у линијском 
систему разликује се у различитим уџбеницима из Каталога (2016). 

−     Начин повезивања појединих графема оба писма у различитим поло-
жајима у речи различито је решен у анализираним уџбеницима. 
Поред тога, приступи овом методичком питању крећу се од јасног 
издвајања и графичког наглашавања, преко показивања примером, 
за чију примену је неопходна инструкција учитеља, до непосвећи-
вања пажње овом проблему. 

−     Поједини буквари и уџбеници за учење латинице истог издавача 
садрже различите облике истих графема ћириличког писма, што код 
ученика може изазвати дилему о веродостојности уџбеничког 
садржаја, а доводи у питање и вертикално повезивање наставних 
садржаја, што представља јасно дефинисан методички захтев. 

−     Упоредни преглед ћириличког и латиничког графијског система не 
садрже сви анализирани уџбеници, што доводи у питање система-
тичност појединих буквара и уџбеника за учење латинице.  



Пурић, Д., Стојановић, Б.: Букварско писмо у уџбеницима за млађе разреде... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 19 • БР. 18 • ДЕЦЕМБАР 2016 • 113–128 

 

 127 

Резултати анализе садржаја уџбеника за млађе разреде основне школе 
отварају питање успостављања стандарда различитих елемената букварског 
писма, што би могло допринети како усаглашавању садржаја различитих 
уџбеника, тако и њиховом усаглашавању са наставном праксом.  
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PRIMER LETTER IN THE TEXTBOOKS FOR LOWER GRADES OF 
ELEMENTARY SCHOOL 

Summary 

Primer letter is an issue that preoccupies special attention in scientific circles in 
recent decades. In this paper the authors analyze the contents of primers and textbooks 
for learning the second letter – the Latin alphabet; the textbooks that have been approved 
for use in the classroom during the period of  2016 to 2019, in order to examine: (1) the 
form of the graphemes of prime letter, which implies: (a) the form of the elements of 
graphemes and (b) the form and position of the elements of graphemes in the liner 
system; (2) the ways of connecting certain graphemes in various positions within the 
word; (3) the conformity of the forms of the graphemes of the Cyrillic alphabet in 
primers and textbooks for learning the Latin alphabet of the same publisher; (4) the 
comparative review of the Cyrillic and Latin graphic system. 

The research results show the different forms of the graphemes in some 
textbooks, as well as the non-compliance of the form of the elements of the graphemes 
of the Cyrillic and Latin letter in certain primers and textbooks for learning the Latin 
letter with „The  Serbian  Language  Orthography“. Attention is mainly paid as to how to 
connect the individual graphemes of both letters in different positions in the word in the 
textbooks, but the methodical approaches to this issue differ. In some primers and 
textbooks for learning the Latin alphabet of the same publisher different forms of the 
same graphemes of the Cyrillic letter appear, which can cause the students' dilemma 
about the authenticity of textbook content. The systematic nature of certain primers and 
textbooks for learning the Latin letter is disturbed by the lack of a comparative review of 
printed and written, as well as the Cyrillic and Latin letter. The analysis of textbooks for 
lower grades of primary school raises the question of standardization of the various 
elements of primer letters, which would contribute to the harmonization of the content in 
the textbook with the teaching practice. 

Keywords: Cyrillic alphabet, Latin alphabet, grapheme, primer, a textbook for 
learning the second letter – Latin alphabet. 
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ПРОБЛЕМСКО-СТВАРАЛАЧКИ ПРИСТУП БАСНИ 
У МЕТОДИЧКОМ СИСТЕМУ НАСТАВЕ 

КЊИЖЕВНОСТИ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

Апстракт: У овом раду се на примеру басне истиче значај проблемске 
наставе српског језика и књижевности у млађим разредима основне школе, 
чија примена омогућава успешније доживљавање и схватање књижевних 
текстова, усвајање књижевно-теоријских појмова, креативно проницање у 
структуру текста и различите облике интерпретације и стваралачког изража-
вања. Проблемско-стваралачки приступ тумачењу књижевних текстова у 
највишем степену ангажује ученикове духовне способности, подстичe 
интензитет његових креативних могућности, што доводи до лакшег решава-
ња постојећег проблема. У раду је приказан проблемски приступ у тумаче-
њу басне Коњ и магаре према Доситеју Обрадовићу. Представљени су и ре-
зултати анкете коју су ученици попуњавали након тумачења басне.  

Кључне речи: проблемско-стваралачки методички систем, про-
блемска настава, басна, креативно изражавање ученика. 

УВОД 

Како би се унапредила и модернизовала настава на свим нивоима шко-
ловања, а посебно настава која се организује са ученицима млађег школског 
узраста, потребно је изналазити наставне моделе и поступке рада који дају 
ефектније резултате од традиционалне наставе. Модерна настава уопште, па и 
настава српског језика и књижевности треба да поседује динамичност, разно-
врсност, индивидуализацију, иновације, да подстиче на активно усвајање зна-
ња (Rosandić, 1986). Према мишљењу дидактичара, педагога, психолога и дру-
гих истраживача који проучавају сазнајни процес у настави, ученике треба 
подстицати да своја знања, што је могуће чешће, стичу решавањем стварних, 
животних проблема. По речима С. Л. Рубинштајна, „решавање проблема је нај-
виши облик људског учења“ (Rubinstein, 1981, према: Rosandić, 1986). Методи-
чари наставе српског језика и књижевности промовишу наставу у којој је уче-
ник активан, интелектуално ангажован, залажу се за наставу која код ученика 
развија способност запажања, решавања проблема, доношења закључака и 
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примене стечених знања на нове садржаје (Бајић, 1999; Маринковић, 2000; 
Николић, 1992; Rosandić, 1986; Смиљковић и Милинковић, 2008). Сваки 
књижевни текст у току интерпретације може да понуди низ проблемских пи-
тања која су значајна за његово разумевање и уметничко процењивање (Пра-
вилник о наставном плану и програму за први и други основног образовања и 
васпитања, 2004).  

Налажење и решавање проблема, како наглашава Милатовић, „зависи од 
учениковог читалачког искуства, од његових интелектуалних способности, од 
способности да открива и решава проблеме“ (2013: 323). Николић наводи да је 
проблемско приступање уметничком тексту „увек у функцији васпитања лите-
рарног укуса и оспособљавања ученика за дубље доживљавање, поуздано разу-
мевање и критичко процењивање књижевног дела“ (Николић 1992: 279). У 
својој вишезначности и слојевитости књижевне творевине пружају широке мо-
гућности разумевања и процењивања (Бајић, 1999; Николић, 1992), што апо-
строфира стваралачки приступ делу (Гајић, 2007; Stevanović, 1982). Проблем-
ским приступом књижевном делу обезбеђује се систематичан и осмишљен рад, 
који се квалитативно и квантитативно одражава на развој дечје личности 
(Смиљковић и Милинковић, 2008).  

ПРОБЛЕМСКА НАСТАВА  

Сматра се да је проблемска настава најактивнији поступак у учењу, јер 
изводи ученике из стереотипног начина мишљења и захтева од њих знатну 
менталну напрегнутост (Rubinstein, 1981, према: Rosandić, 1986), развија 
апстрактно мишљење које је најсложенија мисаона активност (Stojaković, 2005), 
али и основни услов за стваралаштво (Бајић, 1999; Николић, 1992). Циљ про-
блемске наставе је у поступку решавања проблемских ситуација креативним, 
стваралачким мишљењем ученика (Квашчев, 1969, према: Гајић 2004: 43).  

Проблемско-истраживачка настава је изузетно погодна за активирање 
ученика, подстицање њиховог мисаоног развоја (Marković, 2006; Obradović i 
Pofuk, 2007). Зато је неопходно мотивисати ученике да увиђају и решавају про-
блеме на нов и другачији начин и да слободно постављају питања која их зани-
мају (Чутовић, 2016). Ученици су усмерени на истраживање, самостално дола-
жење до решења на основу датих проблемских ситуација. Решавањем пробле-
ма стичу се нова знања, постојећа знања постају темељнија и садржајнија, а 
развијају се и умне способности. 

Да би се наставни процес унапредио увођењем учења путем решавања 
проблема потребно је превазићи мноштво општих и специфичних проблема 
који постоје у нашој наставној пракси. Таква разматрања су била предмет 
истраживања и у нашем окружењу, рецимо у Републици Хрватској. Лагумџија 
се у својим истраживањима у којима се бавила проблемском наставом на при-
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меру басне осврнула и на неке специфичне проблеме у настави (Lagumdžija, 
1991). Познато је да је дидактичко-методичка апаратура основ рецепције и да 
је она снажно мотивационо средство. Један од проблема је да дидактичко-ме-
тодичка апаратура, која прати књижевни текст и која је дата у виду питања ра-
ди аналитичко-синтетичког сагледавања текста не подстиче наставника и уче-
ника на решавање литерарних проблема. Проблемска питања делују мотиваци-
оно јер омогућавају лакшу рецепцију и брже укључивање ученика у квали-
тетну интерпретацију.  

Наши аутори Златић и Петровић-Бјекић (1998) су у једном од својих ис-
траживања проучавали активне облике учења анализирајући Читанку са 
основним појмовима о језику за други разред основне школе аутора Славице Јо-
вановић. Истраживањем су утврдили да су најмање заступљена проблемска 
питања и задаци и то свега 3 (1,27%) од могућих 237 питања, а да је већина пи-
тања која не осигурава проблемско-стваралачку комуникацију с уметничким 
текстом. Златић и Петровић-Бјекић сматрају да је „решавање проблема облик 
учења који нуди пуно простора да се проблематизује текст, да се направи тран-
сфер на свакодневни живот детета и на тај начин постави проблемска ситуаци-
ја“ (1998: 314).  

За примену проблемског модела рада у настави опредељује се наставник 
на основу прикладности наставног садржаја за проблемску наставу и психофи-
зичких могућности ученика. Пре самог опредељења за примену овог модела 
рада потребно је да наставник темељно проучи наставни програм српског јези-
ка и књижевности и препозна наставне јединице које су погодне за обраду 
применом проблемског модела рада. 

Један од проблема који је евидентан је што приручници за наставнике не 
садрже довољно информација о проблемском приступу интерпретацији 
уметничког текста. Уобичајено је у наставној пракси да су ученици навикнути 
на наставникова питања којима се само репродукује градиво, без питања која 
наводе ученика на размишљање о ликовима, ситуацијама и односима међу ли-
ковима, као и питања која наводе на заузимање критичког става према поступ-
цима ликова (Диклић,1978, према: Стакић, 2014). Истраживање и решавање 
проблема захтева индивидуално, интензивно и креативно мишљење ученика, 
при чему се развија самосталност властитог суда и критичког мишљења 
(Stevanović, 1982). При решавању проблема долази до изражаја знање, умење, 
интелигенција и искуство. 

Структура наставног часа утемељена на начелима проблемске наставе 
прилагођава се у највећој мери самосталном истраживачком раду ученика. За 
самостални истраживачки рад ученике треба систематски припремати и под-
стицати одговарајућим типовима задатака. То су питања и задаци који покрећу 
ученикову интелектуалну активност, изазивају двоумљење и траже опредељи-
вање. Аутори који су проучавали проблемску наставу дошли су до сазнања да 
се она остварује низом сложених интелектуалних операција. Према Росандићу, 
час на коме се организује проблемска настава пролази кроз следеће етапе:              
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(1) стварање проблемске ситуације (проблемски задатак се поставља на начин 
који код ученика побуђује радозналост и окупира пажњу); (2) дефинисање 
проблема и метода којима се проблем истражује; (3) самосталан истраживачки 
рад ученика; (4) анализа и корекција резултата рада; (5) ученици добијају нове 
задатке за самостални рад (Rosandić 1986: 234). Стварање проблемске ситуаци-
је постиже се постављањем проблемских питања и задатака, где ученик само-
стално истражује, открива нове истине, развија разноврсне облике мисаоних 
активности и стиче знања на креативан начин. Проблемску ситуацију на-
ставник смишљено изазива на почетку часа, помоћу питања или неке тезе.  

ПРОБЛЕМСКИ ПОСТУПАК ОБРАДЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА           
НА ПРИМЕРУ БАСНЕ КОЊ И МАГАРЕ  

Басна је препознатљива и занимљива за све узрасте и „од првих модела 
па до данас – остала је иста: алегорична прича у којој су главни јунаци углав-
ном животиње, са поуком упућеном људима“ (Милинковић 2011: 41). Те озна-
ке су је чиниле препознатљивом и занимљивом за различите читалачке укусе. 
Милинковић истиче да су децу свих узраста, у различитим временима, увек 
привлачили анимални јунаци који се понашају као људи (Милинковић, 2014). 
Лагумџија сматра да се проблемска настава књижевности на примеру басне 
може примењивати и у млађим разредима основне школе и да „ученици већ од 
првог разреда основне школе могу успешно рјешавати литерарне проблемске 
задатке“ (Lagumdžija 1991: 42). Приликом избора наставних садржаја морају се 
имати у виду развојне могућности ученика и њихова спремност за самостално 
читање и тумачење књижевног текста. За потребе овог рада одабрана је басна 
Коњ и магаре према Доситеју Обрадовићу, која је предвиђена планом и про-
грамом за други разред основне школе (Правилник о наставном плану и про-
граму за први и други разред основног образовања и васпитања, 2004).  

С обзиром на то да је у интерпретацији басне примењена проблемска 
структура наставног часа, избор методичких поступака морао се прилагодити 
таквој концепцији наставног процеса. Пре интерпретације басне Коњ и магаре 
постављени су образовни, васпитни и функционални циљеви часа: (1) навика-
вање ученика да самостално и активно употребљавају термине из првог разре-
да (догађај), да усвоје нове појмове и термине (ток, место и време догађаја); (2) 
уочавање идејних и етичких слојева уметничког текста; (3) разумевање посту-
пака главних ликова и повезивање њихових поступака са стварним животом;               
(4) развијање и неговање хуманости код ученика – помагати другима у невољи, 
саосећати са њима; (5) развијање естетског укуса и стваралачког приступа при 
тумачењу књижевног дела; (6) оспособљавање ученика за проблемски приступ 
књижевној интерпретацији басне; (7) доживљавање и изношење сопствених за-
пажања у вези са садржајем, ликовима и ситуацијама; (8) подстицање маште, 
креативности, истраживачког духа и стваралачког мишљења ученика.  
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Сматрајући басне својеврсним ризницама народне мудрости и оштрине 
духа (Чутовић, 2015), проблемска питања ће нам послужити да ученике усме-
римо на уочавање одређених друштвених и етичких појава. Црнковић сматра 
да би „наставник, приликом разумевања моралних начела у басни, на суптилан 
начин требао да помогне ученицима да формирају своје мишљење о томе шта 
је добро, а шта лоше“ (1986: 170). Знајући да басна, по правилу, садржи кон-
фликт о коме треба расправљати, погодна је за разрешавање проблемских си-
туација (Vidović, Fajs, 2015). Проблемска ситуација мотивише ученике, 
подстиче њихову машту, мисаоно их ангажује, подстиче да истражују, да нала-
зе различита решења, да их упоређују, процењују, повезују, успостављају ана-
логије и да нађу право решење за постављени проблем (Lagumdžija, 1991). 
Психолошко-емотивна припрема и мотивација за читање басне обављена је та-
ко што је ученицима постављено питање: Зашто је важно помоћи свакоме ко 
је у невољи? На тај начин је створена проблемска ситуација која је стимулиса-
ла мисаоне активности ученика и у фокус интересовања ставила етичку кате-
горију – доброчинство. Ученици ће износити своја мишљења, усмено и аргу-
ментовано ће покушати да их објасне и одбране. 

Када ученици одговоре на постављено питање које тражи да се изнесу 
лична искуства и ставови, наставник ће најавити басну и упозорити ученике да 
прате како је тај проблем постављен у басни Коњ и магаре. Тиме је остварена 
друга фаза наставног часа – најава проблема. Текст басне је драматизован, а 
ученицима су га приказали старији другари, ученици петог разреда. Након 
представљања текста басне, емоционално-интелектуалне паузе и објављивања 
доживљаја, ученицима је подељен текст басне Коњ и магаре, као и листићи са 
задацима и питањима.  

Ученици су басну читали самостално, ради побољшања разумевања 
смисла прочитаног, уочавања појединости и потпунијег проницања у карактер 
ликова у басни, а на питања са наставног листића одговарали су радећи у пару, 
уз делимично посредовање или без директног посредовања наставника. Паро-
ви су оформљени тако да је сваки ученик био у прилици да стваралачким ак-
тивностима поводом обраде књижевног дела унапреди своје изражајне способ-
ности. Павловић указује да је пожељно да радне групе или парови буду „збир 
појединаца који су различитих нивоа постигнућа и способности“, али где сви 
имају прилику да „уче, раде, напредују и пружају свој максимум могућности“ 
(2009: 126).  

Програм наставе књижевности у млађим разредима основне школе исти-
че у први план моралну анализу лика. Из тог разлога смо се определили за про-
блемске задатке који траже од ученика да заузму критички став према поступ-
цима ликова. Њихов став односи се на прихватање или одбацивање одређених 
поступака ликова из басне. 
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Модел наставних листића 
 
 

1. Зашто је господар ставио велики терет на леђа магарета, а на леђа коња мањи? 
___________________________________________________________________ 

2. Размисли и објасни зашто се коњ поноси таквим поступком господара?                                  
___________________________________________________________________ 

3. Опиши како се магаре осећало под теретом и шта је замолило коња? 
___________________________________________________________________ 

4. Коју особину је испољио коњ када га је магаре замолило за помоћ?                                         
а) племенитост          б) охолост  в) досетљивост 

5.  Догађај који је приказан у овој басни нас:                                                                                            
а) опомиње   б) засмејава  в) весели  

6. Ко би све имао користи да је коњ помогао магарету? 
___________________________________________________________________ 

7. Која особина коња је допринела да на крају басне он понесе сав терет?                                            
а) непромишљеност  б) досетљивост  в) храброст 

8. Коњ се покајао што није помогао магарету. Пронађи и препиши реченицу из 
басне која то показује. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

9. Да ли је ова прича могла да има срећан крај? Опиши како? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

10. Сматраш ли да и господар сноси део кривице?  
___________________________________________________________________ 

11. Издвој поуке које би одговарале овој басни:                                                                                           
а) Човеку у невољи треба помоћи у зависности од својих могућности.  
б) Ко другом јаму копа сам у њу пада.                                      
в) Добро се не позна док се не изгуби.   
г)  Зло је хвалити се, а горе не имати чиме.                                               

12. Замисли да си се ти нашао у сличној ситуацији. Шта би учинио? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
Након решавања задатака вршена је провера резултата рада. О резулта-

тима рада ученици су извештавали тако што је један ученик, члан пара, читао 
питање, а други одговор. С обзиром на то да је број ученика у овом одељењу 
24, сваки пар имао је прилику да усмено одговори на једно питање. Резултати 
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показују да су ученици схватили басну и уочили њену идеју, мада је било дво-
умљења код задатака вишеструког избора и опредељивања, јер сваки проблем 
који је постављен у датим питањима захтевао је од ученика велико лично анга-
жовање и вредновање властитог искуства. За ученике млађег школског узра-
ста, сматра Квонг „разумевање моралних норми може представљати тежак за-
датак“ (Kwong, 2011, према: Vidović, Fajs, 2015). 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ 

Анкетом коју смо спровели у одељењу у којем смо басну Коњ и магаре 
обрађивали желели смо да утврдимо заинтересованост ученика за басну, као и 
њихове утиске о реализованом часу на принципима проблемске наставе. На пр-
во питање: Волиш ли да читаш и слушаш басне? 22 ученика или 91,67% су одго-
ворила да воле да слушају и читају басне. Разлози које они наводе су углавном 
зато што воле животиње, оне су им блиске, па самим тим и занимљиве. Неколи-
цина ученика, њих 2 или 8,33% не воле басне и сматрају да животиње не могу 
међусобно разговарати. Већина ученика (82,60%) зна одговор на друго питање: 
Шта су басне? Да наведе одлике басне зна 70,47% ученика, а 78,25% ученика 
зна све називе басни које су читали у првом и другом разреду, а које су предви-
ђене наставним програмом. То су Доситејеве басне Два јарца и Две козе; Езопо-
ва басна Лав и миш; народна басна Лисица и гавран и Доситејеве басне Пас и 
сенка и Коњ и магаре (Правилник о наставном плану и програму за први и други 
разред основног образовања и васпитања, 2004). У складу са одговорима на тре-
ће питање констатовали смо ученичка мишљења о заступљености басне у наста-
ви књижевности. Десет ученика или 41,67% мисли да их је довољно, а 14 учени-
ка или 58,33% волело би да има више басни у настави. Што се тиче рецепције 
басни, 78,18% ученика воли када им учитељ чита басну, док се њих 21,82% 
определило да им се допада када слушају аудитивни снимак и када је уметник ка-
зује. Посебно су нам били занимљиви одговори на пето питање: Како ти је било 
на овом наставном часу? С обзиром на то да је настава организована на принци-
пима проблемске наставе, која није реализована раније, желели смо да сазнамо ка-
ко су ученици прихватили такав начин рада. Двадесет три ученика или 95,183% је 
одговорило да им је на часу било занимљиво, а разлог је што су басну изводили 
старији другари и што су је другачије тумачили. Један ученик је одговорио да је 
басну знао раније, али да му се допада како су је старији ученици приказали. 

Резултати анкете показују да се ученицима допао час проблемске наставе 
и да воле басну као књижевно штиво. Ученици су нам потврдили својим одгово-
рима да су били подстакнути за рад, да су задаци које су решавали били зани-
мљивији, а тиме и применљивији у новим проблемским ситуацијама, јер само-
стално решавање проблема има могућност да направи трансфер на свакодневни 
живот ученика  и тако помогне приликом решавања проблема у другим школ-
ским и животним ситуацијама.  
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ЗАКЉУЧАК 

Доситејева басна Коњ и магаре проучавана је на начелима проблемске 
наставе, која има бројне предности у односу на традиционалну наставу. Значај 
проблемске наставе, према речима Вилотијевића, првенствено се огледа у томе 
што она обезбеђује „отклањање слабости које стално репродукује класична на-
става, а које се исказују у неговању механичког памћења уместо мишљења, у 
репродукцији уместо продукције, у копирању и опонашању уместо стварала-
штва“ (2008: 240). Знања која ученик стиче на овај начин су примењива у дру-
гим потпуно новим ситуацијама, што значи и у стварном животу (Ђорђевић, 
1997; Đorđević, 2003; Игњатовић, Митић, 2015; Lagumdžija, 1991). Полазиште 
проблемске наставе огледа се у самосталним истраживачким и стваралачким 
активностима ученика при решавању одређених задатака, док су наставникове 
инструкције, методолошка и методичка упутства прецизно и јасно формулиса-
ни. Наша истраживачка интересовања везана су за садржину басне јер оне има-
ју суштински значај за емоционални, интелектуални и социјални развој учени-
ка. Радећи на басни, омогућавамо ученику да стекне свест о себи и другима. 
Приликом тумачења басне Коњ и магаре ученици нису аутоматски усвајали и 
прихватали постојећа мишљења, већ су подстакнути изазивањем проблемске 
ситуације самостално вршили процену басне и тако долазили до закључака ко-
ји су за наставника од непроцењиве важности. 
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PROBLEM-SOLVING APPROACH TO THE FABLE IN THE 
METHODOLOGICAL SYSTEM OF SERBIAN LANGUAGE AND 

LITERATURE COURSE IN LOWER GRADES OF PRIMARY SCHOOL 

Summary 

This paper emphasizes the importance of problem-solving approach to teaching 
the Serbian Language and Literature classes on the example of a fable, because its 
implementation enables a comprehensive experience and understanding of literary texts, 
the adoption of concepts from literary theory, a creative insight into the text structure 
and different forms of interpretation and creative expression. Problem-solving approach 
to the interpretation of literary texts engages student's spiritual capacities in the highest 
degree and encourages the intensity of their creative abilities, leading to easier solving of 
the existing problems. This paper presents the problem-solving approach in the 
interpretation of the fable The Horse and the Donkey in the version recorded by Dositej 
Obradović. We also presented the results of a questionnaire that students filled after they 
had interpreted the fable.   

Keywords: problem-solving creative methodological system, problem-solving 
teaching, fable, student creative expression. 
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ПРЕВОЂЕЊЕ ЕНГЛЕСКИХ СЛОЖЕНИХ ПРИДЕВА 
НА СРПСКИ ЈЕЗИК И НЕКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ У 

ВЕЗИ С ТИМ  

Апстракт: Језици по својим структурама нису паралелни и превођење 
са једног језика на други никада није једносмерно. Енглески језик је еконо-
мичан, што се за српски не би могло рећи. Једна од карактеристика енгле-
ског језика јесте велика могућност стварања сложеница, посебно при-
девских, које боље скраћују реченице него и саме релативне реченице. Ен-
глески језик има вишеструке начине стварања придевских сложеница, па је 
њихов превод на српски често веома отежан. Рад се бави неким одликама 
енглеских сложених придева и њиховим превођењем на српски језик. 

Кључне речи: енглески језик, сложени придеви, превод, комбинујући 
облици. 
 
 
Превођење са једног језика на други није никако прост и једносмеран 

процес, већ је пре налик на реку чије меандре могу неискусног преводиоца 
да повуку на страну на коју никако не би хтео, а ни требало да иде. Сваки је-
зик је јединствен по својој структури, начинима стварања речи и граматич-
ким правилима. Ниједан језик није налик неком другом, нити су њихове 
структуре паралелне, зато преводилац мора одлично да познаје и изворни и 
циљани језик ако жели да његов превод буде добар и разумљив. Превођење 
је налик употреби лакмус папира у хемији – превод мора изазвати правилну 
реакцију у виду лаког разумевања преведеног садржаја, а читалац мора има-
ти утисак да клизи по мирном језеру а не да се вози џомбастим путем пуним 
нетачних језичких конструкција и нејасних формулација. Евгениј Јевтушен-
ко, велики руски писац, рекао је о превођењу: „Превод је налик на жену. Ако 
је леп, није веран. Ако је веран, онда засигурно није леп“. Немачки песник 
Гете приметио је: „Шта год да кажемо о неадекватности превођења, ипак је 
тај посао и увек ће бити један од најтежих и највреднијих подухвата у 
целокупном схватању света“.  

Превођење академских стручних текстова има своје законитости и 
разликује се од превођења литерарних текстова. Док је код превођења лите-
рарних текстова доза слободе у интерпретацији дозвољена и, до извесног сте-
пена, чак и пожељна, код стручних текстова ово није случај. Како каже Питер 
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Њумарк: „Када се бавимо неким научним или техничким текстом, слобода у 
превођењу није дозвољена. У овом случају два принципа морају бити приме-
њена: тачност и економичност“ (Newmark 1991: 123). 

Дакле, први критеријум код превода стручних текстова јесте тачност и у 
вези с применом овог критеријума не може постојати никаква дилема. Прево-
диоца не може оправдати непознавање материје коју преводи, а погрешан пре-
вод, ма и у једној речи или фрази, може имати несагледиве лоше последице. 
Други критеријум – екомоничност – може у неким случајевима бити дискута-
билан. Познато је да је енглески језик крајње економичан, да са мало речи мо-
же рећи много, за разлику од српског који обилује идиомима, фразама, сино-
нимима и придевима и веома их великодушно користи. Тако је преводилац че-
сто у недоумици како да економичност и краткоћу енглеске фразе преведе на 
српски а да се у том преводу превише не расплине. С друге стране, принцип 
економичности у преводу са српског на енглески може довести до огољеног 
текста који је изгубио своје богатство израза. 

СЛОЖЕНИ ПРИДЕВИ И НАЧИНИ ЊИХОВОГ ПРЕВОЂЕЊА 

Једна од одлика економичности енглеског језика јесте његова склоност 
ка грађењу сложеница, посебно сложених придева. Сложени придеви скраћују 
реченице и дају језику конзистентност. Како каже Валерија Адамс, сложени 
придев је далеко компактнији него релативна клузула“, дакле лакше је, на при-
мер, употребити сложени придев machine-independent него читаву одговарају-
ћу релативну реченицу which is independent of the machine (1973: 103). 

Шта су, дакле, сложени придеви и како се они граде у енглеском језику? 
Сложени придев настаје када два или више придева буду спојени заједно с ци-
љем да модификују исту именицу. Код сложених придева компонента која се 
налази на левој страни сужава, ограничава или мења значење компоненте која 
је на десној страни сложенице, на пример у dark-green dress, реч dark сужава 
значење речи green, која опет одређује реч dress. Сложени придеви су веома 
велика и продуктивна категорија у енглеском језику, а могућности њиховог 
образовања су практично неограничене, што није случај са неким другим ти-
повима сложеница. Уопште, сложенице у енглеском језику се углавном односе 
на такозване отворене категорије речи, дакле можемо говорити углавном о 
именичким, глаголским, придевским и прилошким сложеницама. Ретко се мо-
же створити нова реч која припада категорији заменице, члана или броја. По-
ред придевских сложеница, најпродуктивнија категорија су сложене именице, 
што је сасвим разумљиво. Ендру Карстерз Мек Карти, истакнути лингвиста ка-
же: „Баш код именица процес компаундинга заиста долази до изражаја као 
процес стварања речи у енглеском језику. То није изненађујуће. Културне и 
техничке промене производе више нових предмета него нових глаголских 
радњи или својстава. Ове промене, онда, производе потребе за новим речима 
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на које се пре одговара новим именицама него новим глаголима или придеви-
ма“ (2002: 62). Дакле, иако су сложене именице веома продуктивна категорија, 
код њих увек мора да постоји референт, то јест објекат у природи на који се 
новостворена реч односи, па је тиме њихова продукција ограничена. Код сло-
жених придева, међутим, таквих ограничења нема, па је граница једино машта 
говорника или писца. Чињеница је, ипак, да ни све новостворене придевске 
сложенице, иако синтаксички правилне, не испуњавају семантички услов да 
буду прихваћене као регуларне речи енглеског језика. В. Адамс даје примере 
немогућих придевских сложеница које су синтаксички исправне, али семан-
тички неприхватљиве, на пример: law-flavoured и chocolate-abiding (1973: 102). 
Многе од  придевских сложеница такође припадају категорији такозваних „бе-
смислених речи“ nonce words, то јест, оне су „лексеме створене за неку једин-
ствену пригоду, да реше неки непосредни проблем у комуникацији“ (Wikipe-
dia, the free encyclopedia). Овакве кованице ишчезавају из језичке употребе 
престанком комуникације у којој су употребљене. Међутим, велики број при-
девских сложеница успе да савлада све језичке и културалне препреке и да по-
стане редован део језичког корпуса енглеског језика. 

Сложени придеви у енглеском језику могу бити комбинације различитих 
категорија речи. Најчешће комбинације су типа придев + именица (left-handed, 
low-budget, early-bird), именица + придев (skin-tight, razor-thin, jewel-bright), 
број+именицa (one-line, three-storey, two-bedroom), придев + придев (wet-dry, 
early-Victorian, light-brown), придев + прилог (best-ever, lowest-ever), прилог + 
придев (desperately-ill, near-fatal, once-proud), глагол + глагол (pass-fail, stop-
go), предлог + именица (off-colour, under-fire, above-inflation) и друге. Постоји 
још врста сложених придева комбинованих од других категорија речи, али та-
кве комбинације нису пуно продуктивне. И наведене комбинације имају своје 
подгрупе, а о некима од њих биће речи касније. Посебно продуктивне катего-
рије сложених придева јесу оне у којима је други део сложенице садашњи или 
прошли партицип (hate-filled, short-lived, flesh-eating, money-grabbing) и чије су 
могућности комбиновања практично неограничене. 

Сложени придеви у енглеском језику често су састављени од три, чети-
ри или више речи. Такви су, рецимо, сложени придеви tummy-and-purse-fri-
endly swimwear, easy-to-follow method, heavier-that-air machine, или сложени 
придеви којима у основи лежи клауза и који се могу сматрати конвертованим 
реченицама, као што су: little-man-beats-the-system movie или I-give-upon-my-
hair gang. Српски језик нема овакав начин стварања сложених придева, или их 
до скора није имао, па  код превођења ових сложених конструкција на српски 
језик преводилац не може применити паралелан систем економичности као у 
енглеском, већ мора развити ове сложене придеве у релативну реченицу. Тако 
easy-to-follow method мора бити преведен као метод који је лако следити, а lit-
tle-man-beats-the-system movie као филм у коме обичан човек побеђује систем. 
Међутим, данас због великог утицаја како штампаних тако и оn-line извора на 
енглеском језику, велики број готово непреводивих термина из области моде, 
света компјутера или рекламирања продире у српски језик и мења га. Наиме, 
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нарочито у журналистици, али и у другим видовима комуникације, све се че-
шће срећу поенглежени преводи и чудне сложено-придевске конструкције не-
својствене српском језику. Ово је можда последица недостатка времена за ква-
литетно превођење или језичке нестручности преводиоца, могуће зато што су 
временски рокови за превод кратки или што је новински простор ограничен. 
Тако се и у српским текстовима данас могу наћи читаве реченице конвертова-
не у сложене придеве, па рецимо, није више необично видети конструкције као 
што су не-желим-ништа-о-томе-да-знам приступ или реци-ми-шта-желиш 
став. „Преводиоцима“ је много лакше да користе дослован превод са енглеског 
језика, иако он није у духу српског језика, него да се посвете тражењу добрих 
решења која изискују више времена. Ипак, овакви преводи се обично налазе у 
дневним новинама и часописима за широку популацију и намењени су за јед-
нодневну употребу. Код превода академских и стручних часописа овакав пре-
вод не би могао проћи стручну ревизију. 

Код превода стручних академских текстова и радова са српског језика 
преводилац се сусреће са изузетно великим бројем сложених придева насталих 
од напоредних придевских конструкција које су трансформисане у сложенице, 
односно пре у полусложенице, зато што се увек пишу са цртицом. То су апози-
циони придеви код којих се први део сложенице завршава на творбени само-
гласник -о, на пример узрочно-последична (повезаност), педагошко-психоло-
шка (служба), теоријско-емпиријско(истраживање), књижевно-критичка 
(мисао), дидактичко-методички (елементи), теоријско-методолошки при-
ступ или стилско-језичка (анализа). 

У српском језику овакви придеви су сасвим уобичајени, док код њихо-
вог превођења на енглески језик постоје одређене тешкоће. Наиме, у енгле-
ском језику једине придевске сложенице код којих се први конститутивни део 
завршава на -о су сложени придеви изведени са комбинујућим облицима bio-, 
eco-, geo-, micro-, и другим који су префикси преузети из грчког и латинског 
језика. Зато се на енглеском језику овакве изведенице називају neo-classical 
compounds. Неки од оваквих сложених придева су: biographical, biomedical, 
ecological, geographical, geometric, microscopic, или microbiological. Ова врста 
сложених придева најчешће се јавља у области медицине, технике или науке 
уопште и интернационалног је карактера, па их и српски језик познаје и прево-
ди као такве. Наведени префикси су углавном кратки и срасли са основом ре-
чи, па се пишу као једна реч. Постоје, мада ређе, у енглеском језику и сложени 
придеви изведени са неким нео-ќласичним комбинованим обликом који су по-
лусложенице, односно у којима стапање још није доведено до краја, најверо-
ватније због дужине саставних компоненти. Овакви сложени придеви личе на 
претходно наведене из српског језика, али је њихов број у енглеском мањи и 
начини комбиновања су ограничени. Тако у енглеском постоје придеви socio-
political, electro-convulsive, electro-magnetic, photo-sensitive, али и неки који се 
не налазе у речницима, али се могу наћи у часописима и периодици, на при-
мер: musculo-skeletal или musico-theatrical. 
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Постоји још један тип сложених придева у енглеском језику који има 
први део сложенице са наставком -о. То су апозициони придеви типа придев + 
придев, и углавном су етнички, то јест, тичу се народа и њихових односа. Та-
кви су придеви Afro-Caribbean, Anglo-Spanish, Anglo-French или Indo-Pakistani. 
За њих Марчанд каже да су исковане на ново-латинској основи и једноставно 
одсликавају допунски однос (Marchand 1969: 89). Код оваквих кованица ред ре-
чи је често условљен психолошким фактором – прво је наведен елемент који 
се, из неког разлога, сматра доминантним. 

Шта, дакле, преводилац на енглески језик може да уради када се сретне 
са сложеним придевима у српском језику какви су већ наведени узрочно-после-
дични, педагошко-психолошки, теоријско-емпиријски или књижевно-критички? 

Једини прихватљив начин да се преведу овакве сложенице на енглески 
језик јесте да се раздвоје наведени сложени придеви и преведу као два одвоје-
на придева са везником и. Тако стилско-језички може бити преведен само као 
stylistic and linguistic, структурно-семантички као structural and semantic и те-
оријско-емпиријско као theoretical and empirical. Овакав правилан однос према 
превођењу бива, међутим, једноставно поништен коришћењем интернет пре-
траживача, од којих се као најчешће бирани може навести Гугл. Ако се укуца 
на претраживач синтагма дидактичко-методички, добиће се бројни радови у 
којима се она дословно преводи на енглески језик као didactic-methodical. Ово 
важи и за сличне сложене придеве као што су psycho-didactical, psycho-pedago-
gical, structural-semantic. Изгледа да је у овим случајевима повратни утицај 
европских језика на енглески језик. Наиме, већина ових радова долази у прево-
ду са словенских језика у којима су такве конструкције сасвим уобичајене. 
Преводиоци, вероватно у жељи да дословно преведу текст, једноставно кори-
сте синтагме које нису својствене енглеском језику, верујући да ће њиховој 
циљној групи оне бити разумљиве. То се, очигледно, и дешава, и овако преве-
дени сложени придеви временом постају језички прихватљиви, бар у оквиру 
одређене заједнице, па можемо рећи да утицај једног језика на други није јед-
носмеран него очигледно двосмеран. 

Посебно су тешко преводиви српски сложени придеви у којима је један 
део сложенице методички. Наиме, у енглеском језику постоји реч methodology 
која се и преводи као методологија, и фраза teaching method, која би била ен-
глески еквивалент за српску реч методика. Оно што не постоји у енглеском је-
зику јесте термин methodics у значењу методика. Такође је немогуће превести 
придев методички на енглески језик као methodical. Овај придев постоји у ен-
глеском језику, али значи нешто сасвим друго. Методичан, је у преводу онај 
који нешто ради темељно и пажљиво. Дакле, сви сложени придеви у српском 
језику чији је један конституент методички готово се не могу превести на ен-
глески као сложени придев паралелне конструкције, већ се мора наћи најло-
гичнији превод на српски језик, ма колико он био шири и ма колико речи 
захтевао. Тако рецимо методички приступ можемо превести као approach to 
teaching, teaching methods approach. 
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Сложени придеви у енглеском језику у којима је први део сложенице 
број или неки код којих је први део сложенице придев а други део деривацио-
ни облик изведен од именице са наставком -еd, међу ретким су придевима који 
се могу превести на српски језик као једна реч, дакле као паралелна конструк-
ција. Такви су придеви, на пример, 18-month-old girl, three-storey-high building 
или three-day long journey. Они се на српски језик преводе као осамнаестоме-
сечна девојчица, троспратна зграда и тродневно путовање. Исто важи за сло-
жене придеве као што су green-eyed girl, good-natured father или sharp-eyed vie-
wers, који се преводе као зеленоока девојка, доброћудни отац и оштрооки по-
сматрачи. Разлика је у томе што су на енглеском језику овакви придеви по-
лусложенице, док су на српском то потпуне сложенице писане као једна реч са 
творбеним самогласником -о на крају прве конституенте. Код ових сложеница 
постоји увек глава (head), која је елемент са десне стране сложенице, то јест, 
први део сложенице увек ближе одређује други. Овакви сложени придеви се 
одређују као ендоцентричне конструкције код којих је центар унутар њих са-
мих и чије се значење може наслутити из значења њихових конституенти. Код 
егзоцентричних конструкција центар је изван њих самих, односно, то су тако-
зване headless compounds, које нису одређене ниједним елементом који их тво-
ри. Такве су рецимо сложени придеви off-shore или downmarket, у којима, како 
каже Ендру Карстез Мек Карти, „други елемент није придев“ (2002: 64). Њихо-
во значење се не може наслутити преводом било кога дела сложенице, него 
превод мора бити пронађен у речнику (ако постоји) или се преводилац мора 
потрудити да пронађе праву реч (или речи) које најадекватније преносе значе-
ње енглеских придева. За downmarket постоји одговарајући превод јефтин, а за 
off-shore не постоји паралелан превод од једне речи која је такође придев- за 
превод овог енглеског придева би се морала употребити развијена релативна 
реченица која у било ком тексту захтева много простора и понављања истих 
речи. Зато су многи енглески сложени придеви прихваћени као такви у срп-
ском језику, на неки начин посрбљени, мада са енглеском синтаксом и изгово-
ром. Данас у српском језику користи се енглески сложени придев off-shore и 
говоримо о off-shore компанијама зато што се тешко могу објаснити све сложе-
не компоненте значења овог придева једном одговарајућом српском речју. 

Већ је неколико пута истакнута економичност енглеског језика. Поред 
коришћења сложеница и релативних реченица за скраћивање реченичних 
конструкција, он такође може да твори посебан облик сложених придева у ко-
јима се користе комбинујући облици који стоје као други део придевске сложе-
нице. Овакви комбинујући облици су јединствени јер могу испред себе да до-
дају велики број различитих речи и да граде различите сложене придеве. Реч-
ници не могу ни да наведу све могуће комбинације са оваквим комбинујућим 
облицима, па су у њима само наведени дати облици написани као везане 
морфеме испред којих стоји знак за полусложеницу, на пример -bound. Такав 
улаз у речнику показује да су нове комбинације са тим облицима и могуће и 
очекиване, и да је њихова продуктивност у грађењу нових речи велика. Ови 
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комбинујући облици могу бити прошли партиципи глагола, као што су, рецимо  
-based, -bound, -made, -run, или придеви као што су -friendly, -thirsty, -rich, -shy и 
-resistant, па и именице или именице са деривативним додатком -ed, као -proof,   
-roofed, -spirited, -sized, -flavoured или -plated. Овде ћемо навести само неке при-
мере сложених придева изведених од неких комбинујућих облика. Њихов број је 
много већи зато што се много оваквих изведених сложених придева користи са-
мо у говорном језику, то јест они још нису постали део званичног језичког кор-
пуса енглеског језика. 

а) Сложени придеви у којима је комбинујући облик прошли партицип: 

1. -based: computer-based, American-based, land-based, Northampton-
based, business-based, work-based, puppet-based, honour-based. 

2. -bound: muscle-bound, wheelchair-bound, fog-bound, strike-bound. 

3. -infested: shark-infested, debt-infested. 

4. -led: US-led, Internet-led, fashion-led, student-led. 

5. -oriented: family-oriented, market-oriented, city-oriented, youth-oriented. 

6. -owned: company-owned, city-owned, privately-owned, stateowned. 

7. -related: drugs-related, Iraq-related, Gulf-related, smoking-related. 

8. -run: US-run, state-run, school-run, privately-run. 

9.  -stricken или struck: disaster-stricken, poverty-stricken, love-struck. 

10.  -starved: oxygen-starved, sun-starved, sleep-starved. 

б) Сложени придеви изведени од комбинујућих облика који су такође 
придеви: 

1. -conscious: health-conscious, fashion-conscious, politicallyconscious,      
-environmentally-conscious. 

2. -crazed: drug-crazed, power-crazed, video-crazed. 

3. -friendly: family-friendly, baby-friendly, dolphin-friendly, wallet- friend-
ly, consumer-friendly, government-friendly, Kremlin-friendly. 

4. -free: phone-free, pain-free, risk-free, guilt-free, troublefree, jam-free, 
smoke-free, nuclear-free, hassle-free, gluten-free, dairy-free. 

5. -mad: knife-mad, rugby-mad, power-mad. 

6. -resistant: drug-resistant, heat-resistant, water-resistant, bullet- resistant. 

7. -rich: testosterone-rich, iron-rich, cash-rich, oil-rich. 

8. -shy: interview-shy, camera-shy, publicity-shy. 
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9. -specific: gender-specific, country-specific, job-specific. 

10. -wise: media-wise, street-wise, career-wise, weather-wise. 

в) Сложени придеви изведени од комбинујућих облика који су именице, 
или именице са суфиксом -ed: 

1. -coated: white-coated, chocolate-coated, plastic-coated. 

2. -proof: water-proof, bullet-proof, bomb-proof, energy-proof, child-proof. 

3. -style: Western-style, life-style, country-style, 1920`s-style, salon-style. 

4. -sized: или -size: long-sized, different-sized, handbag-sized, pint-sized, 
sack-sized, passport-size, children-size. 

 
У српском језику не постоје овакви комбинујући облици, односно 

бар не у оволиком броју. Зато се горе наведени сложени придеви обично 
преводе на српски коришћењем предлошке конструкције, рецимо код об-
лика -resistant као отпоран на нешто, -coated као прекривен са нечим или -
bound као везан за нешто. Ако би се превеле неке од ових конструкција 
захтевале би много простора и много речи, због већ поменуте економично-
сти, често се остављају непреведене, односно у свом изворном облику. На-
вешћемо свима познати сложени придев са комбинујућим обликом -friendly 
који је у енглеским сложеним придевима веома чест у последње време и 
који има велики број изведених сложеница. Овај се комбинујући облик мо-
же превести као пријатељски према некоме или нечему. Међутим, у срп-
ском језику је прихваћен донекле, у изговору посрбљен изворни облик овог 
придева – беби-френдли – који ће, изгледа, и без превода, ускоро постати 
регуларна реч српског језика. 
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ЗАКЉУЧАК 

Превођење са једног језика на други није нимало лак ни једноставан по-
сао. Економичност енглеског језика исказана кроз језичке конструкције, какви 
су енглески сложени придеви, често ствара тешкоће преводиоцу на српски је-
зик. Овакви сложени придеви морају се најчешће преводити релативним рече-
ницама, а ретко се могу пронаћи и употребити паралелне језичке конструкције 
у оба језика. Све чешће сложене придевске конструкције из енглеског језика 
бивају посрбљене, односно преузимају се у српски језик у изворном облику, 
без икаквог критеријума. Језички опстанак оваквих новотарија подложан је 
једино суду времена. 
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TRANSLATION OF ENGLISH COMPOUND ADJECTIVES TO SERBIAN                   
AND SOME PROBLEMS RELATED TO THAT 

Summary 

Languages are not parallel in their structures, so translation from one language 
to another is never a one-way route. English language is economic in its expression, 
which can not be said for Serbian. One characteristic of the English language is its 
ability to form a lot of compounds, especially adjectival ones, which then can be used 
to shorten the sentences. Compound adjectives are even better for this purpose that the 
relative clauses themselves. The ways of forming compound adjectives in English are 
manifold; that is why their translation to Serbian is very often very difficult. The paper 
deals with some characteristics of the English compound adjectives and their transla-
tion to Serbian. 

Keywords: English language, compound adjectives, translation, combining 
forms.  
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ПРЕВОД ПАРТИЦИПСКИХ КОНСТРУКЦИЈА СА 
РУСКОГ НА СРПСКИ ЈЕЗИК                  

(МЕТОДИЧКИ АСПЕКТ) 

Апстракт: У овом раду се говори о преводу партиципских конструкци-
ја са руског на српски језик. Српски језик има само један партицип (трпни 
партицип прошлог времена), а руски језик четири (радни партицип сада-
шњег времена, радни партицип прошлог времена, трпни партицип садашњег 
времена, трпни партицип прошлог времена). Дуги облик партиципа у ру-
ском језику с речима које од њега зависе (објекат, адвербијал) чини функци-
оналну целину која се назива партиципска конструкција. Циљ рада је да се 
кроз примере покажу начини како се партиципске конструкције у руском је-
зику могу заменити атрибутивном зависном реченицом са везничком речју 
который. Само применом наведеног методичког корака долазимо до син-
таксичке конструкције која омогућава правилан превод партиципске кон-
струкције са руског на српски језик. 

Кључне речи: партиципска конструкција у руском језику, атрибу-
тивна зависна реченица у руском језику, атрибутивна зависна реченица у 
српском језику, везничка реч который (који). 

УВОД 

Досадашња пракса обраде партиципа на факултетима показала је да је 
ово једна од граматичких партија које понајвише изазивају потешкоће код сту-
дената. Иако се студенти са партиципима упознају у средњим школама, када 
се на факултету са тиме поново сусрећу код њих се унапред јавља одбојност 
према обради ове граматичке партије. Мишљења смо да се у средњој школи не 
посвећује довољно времена увежбавању начина образовања партиципа, а по-
себно студентима недостаје утврђивање начина на који се партиципске кон-
струкције замењују атрибутивном зависном реченицом са везничком речју ко-
торый. Стога, сасвим је логично што студентима савладавање партиципа 
представља тешкоћу, јер ако партиципске конструкције не знају да преведу на 
српски језик, то им се прича о партиципима чини неразумљивом. 



Терзић, С.: Превод паритиципских конструкција са руског на српски језик… 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 19 • БР. 18 • ДЕЦЕМБАР 2016 • 149–156 

 

 150 

 
ПАРТИЦИПИ 

Партиципи или глаголски придеви (причастия) су глаголско-именски 
облици са значењем радње која се предмету или лицу приписује као њихова 
особина испољена и ограничена у времену. Партиципи имају обележја и глаго-
ла, и придева. О овоме смо детаљније писали (Терзић 2006: 121–130), а о 
синтаксичким особинама партиципа писала је Б. Марић (Марић 2012: 215–225). 
Стога смо се определили за методичку обраду партиципа са студентима. 

Српски језик има само један партицип (глаголски трпни придев), а руски 
језик четири (радни партицип садашњег времена, радни партицип прошлог вре-
мена, трпни партицип садашњег времена, трпни партицип прошлог времена). 
Партиципи су одлика писаног језика само у одређеним стиловима: правно-би-
рократском језику докумената, публистици и научном стилу. У разговорном и 
литерарном језику се не употребљавају. Текстови са којима се студенти сусре-
ћу припадају стручној терминологији (научни стил) и зато им је неопходно по-
знавање руских партиципских конструкција и њихове преводне еквиваленције 
у српском језику. 

ПАРТИЦИПСКА КОНСТРУКЦИЈА 

Партиципску конструкцију (рус. причастный оборот) образују парти-
цип и речи које од њега зависе (објекат, адвербијал). Оне имају значење атри-
бутске зависне реченице, па се њоме може и заменити, нпр.: 

Студент, отвечающий на вопросы, стоит у доски. 
Студент, который отвечает на вопросы, стоит у доски. 

Уместо партиципске конструкције увек може доћи атрибутска реченица, 
али да би се атрибутска реченица заменила партиципском конструкцијом, мо-
рају постојати следећи услови: (1) да у атрибутској реченици буде везничка 
реч который (који), и то у номинативу − акузативу без предлога (рецимо, ре-
ченицу Ученик, с которым я разговариваю, сидит за первой партой не може-
мо претворити у партиципску конструкцију јер је который у инструменталу са 
предлогом), (2) да у атрибутској реченици буде садашње или прошло време, 
односно краћи пасивни партицип. Те услове задовољавају следеће реченице: 

Студент, который читает книгу, сидит у окна. 
Студент, который читал книгу, сидит у окна. 
Книга, которую прочитал студент, стоит на полке. 
Книга, которая прочитана студентом, стоит на полке. 
Книга, которую читает студент, лежит на столе. 
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Зато њих можемо заменити следећим партиципским конструкцијама: 
Студент, читающий книгу, сидит у окна. 
Студент, читавший книгу, сидит у окна. 
Книга, прочитанная студентом, стоит на полке. 
Книга, читаемая студентом, стоит на полке. 

 
Именица уз коју партиципска конструкција стоји и са којом се парти-

ципска конструкција слаже у роду, броју и падежу назива се управна именица. 

Партиципска конструкција у руском језику може се наћи у препозицији, 
постпозицији и дистантној позицији у односу на именицу коју одређује. Разли-
ке једино постоје у учесталости појављивања овог или оног партиципа у овој 
или оној позицији. Овим се посебно бавила О. Брајичић (в. Брајичић 1982). 

ПРЕВОД ПАРТИЦИПСКИХ КОНСТРУКЦИЈА СА РУСКОГ НА 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

У досадашњим уџбеницима за средњошколце у којима је заступљена и 
граматичка партија о партиципима углавном је представљен начин образовања 
партиципа, а ретко где је више материјала посвећено утврђивању замене пар-
тиципских конструкција у руском језику атрибутивном зависном реченицом са 
везничком речју который, што их доводи до прецизног превода у српском је-
зику. Стога је и циљ нашег рада да предложимо методичке кораке у савладава-
њу ове методске јединице кроз различите врсте вежбања. 

 

Први корак 

Студенте треба подсетити да се свака партиципска конструкција може 
заменити атрибутивном зависном реченицом са везничком речју который, без 
обзира на то да ли се она налази у позицији: (1) пре управне именице или (2) 
после управне именице. Да бисмо извршили ову замену, потребно је прво пар-
тиципску конструкцију преместити из положаја пре управне именице у поло-
жај после управне именице: 

(1) Отвечающий на вопросы студент стоит у доски. 
(2) Студент, овечающий на вопросы, стоит у доски. 
(1) Отвечавший на вопросы студент стоит у доски. 
(2) Студент, овечавший на вопросы, стоит у доски. 
(1) Решаемая студентами проблема оказалась трудной. 

(2) Проблема, решаемая студентами, оказалась трудной. 
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(1) Написанная художником картина висит над диваном. 
(2) Картина, написанная художником, висит над диваном. 

 
Студентима треба скренути пажњу да се партиципске конструкције у 

позицији пре управне именице пишу без зареза, а ако су у позицији после 
управне именице, с обе стране одвајају се зарезима. 

 

Други корак 

Када их са овим упознамо, тек онда студентима разјашњавамо да уместо 
партиципске конструкције употребљавамо одговарајући облик везничке речи 
который (номинатив, акузатив) и одговарајуће време индикатива (садашње, 
прошло). 

Посебно им треба скренути пажњу на чињеницу да свака партиципска 
конструкција може да се налази пре или после управне речи у руском језику. 
Међутим, приликом превода на српски језик, атрибутивну зависну реченицу са 
везничком речју который обавезно стављамо после управне именице. 

(1) Отвечающий на вопросы с т у д е н т стоит у доски. 
(2) С т у д е н т, овечающий на вопросы, стоит у доски. 
(3) С т у д е н т, который отвечает на вопросы, стоит у доски. 

Српски језик: Студент који одговара на питања стоји поред табле. 

(1) Отвечавший на вопросы с т у д е н т стоит у доски. 
(2) С т у д е н т, овечавший на вопросы, стоит у доски. 
(3) С т у д е н т, который отвечал на вопросы, стоит у доски. 

Српски језик: Студент који је одговарао на питања стоји поред табле. 

(1) Решаемая студентом з а д а ч а кажется трудной. 
(2) З а д а ч а, решаемая студентом, кажется трудной. 
(3) З а д а ч а, которую студент решает, кажется трудной. 

Српски језик: Задатак који студент решава изгледа тежак. 

(1) Написанная художником к а р т и н а висит над диваном. 
(2) К а р т и н а, написанная художником, висит над диваном. 
(3) К а р т и н а, которую художник написал, висит над диваном. 

Српски језик: Слика коју је уметник насликао виси изнад кауча. 
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Трећи корак 

Студентима треба нагласити да се конструкције са радним партиципом 
садашњег или прошлог времена замењују атрибутивном зависном реченицом 
тако што се партицип замени глаголом у садашњем или прошлом времену, а 
везничка реч который употреби у номинативу, падежу субјекта: 

Студент, получающий приз по физике, мой лучший друг. 

Студент, который получает приз по физике, мой лучший друг. 

 
Српски језик: Студент који добија награду из физике је мој најбољи друг. 

 
Мальчик, испугавшийся собаки, бежит и плачет. 

Мальчик, который испугался собаки, бежит и плачет. 

 
Српски језик: Дечак који се уплашио пса трчи и плаче. 

 
Конструкције са трпним партиципом садашњег или прошлог времена 

замењују се атрибутивном зависном реченицом тако што се партицип замени 
глаголом у садашњем или прошлом времену, а везничка реч который употре-
би у акузативу, падежу објекта: 

Крепость, исследуемая археологами, находится недалеко от нашего города. 

Крепость, которую археологи исследуют, находится недалеко от нашего 
города. 

 
Српски језик: Тврђава коју истражују археолози налази се недалеко од 

нашег града. 

Трава, скошенная крестьянами, быстро высохла. 

Трава, которую крестьяне скосили, быстро высохла. 

Српски језик: Трава коју су сељаци покосили брзо се осушила. 

Пошто српски језик има само трпни партицип прошлог времена који 
обично долази у конструкцији без исказаног вршиоца радње, руске партицип-
ске конструкције по правилу преводимо атрибутивном зависном реченицом са 
везничком речју који (Маројевић 1983: 225), што се види из горе наведених 
примера. 
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Четврти корак 

Четврти методички корак предвиђен је за утврђивање стечених знања 
путем припремљених вежбања, у којима ће студентима бити дате руске парти-
ципске конструкције које ће они замењивати атрибутивном зависном реченицом 
и везничком речју который, а затим те реченице преводити на српски језик. 

Предлажемо да се студентима понуде две врсте вежби: 

а) реченице са примерима које нису уско везане за њихову стручну 
терминологију, типа: 

1. События, описываемые автором в этой книге, происходили совсем 
давно. 

1. События, которые автор описывает в этой книге, происходили 
совсем давно. 

2. Окружающая среда, изменяемая людьми, служит их интересам. 
2. Окружающая среда, которую люди изменяют, служит их интересам. 
3. Профессор похвалил выполненные нами упражнения. 
3. Профессор похвалил упражнения, которые мы выполнили. 

 
б) реченице (из обрађиваних текстова) са примерима које су уско 

везане за њихову стручну терминологију, типа: 

1. Учитель должен быть тонким диагностиком всех изменений, 
происходящих с учениками под влиянием педагогических действий. 

1. Учитель должен быть тонким диагностиком всех изменений, которые 
происходят с учениками, под влиянием педагогических действий. 

2. В настоящее время в школе представлены три системы образования, 
разработанных отечественными учеными Л. С. Выготском, Л. В. Занковым, 
Д. Б. Элькониным, В. В. Давыдовым. 

2. В настоящее время в школе представлены три системы образования, 
которые разработали отечественные ученые Л. С. Выготский, Л. В. Занков, Д. 
Б. Эльконин, В. В. Давыдов. 

3. Ребёнок обогащает свой словарь в живом речевом общении со 
взрослым, узнавая названия предметов, наблюдаемых им в действительности 
или представляемых по картинкам. 

3. Ребёнок обогащает свой словарь в живом речевом общении со 
взрослым, узнавая названия предметов, которые он наблюдает в 
действительности или которые представляет по картинкам. 
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ЗАКЉУЧАК 

Пошто се партиципи и партиципске конструкције употребљавају у писа-
ном језику (научном, стручном, публицистичком, пословном) и управо због 
тога што се студентима саветује коришћење и стране литературе приликом из-
раде дипломског рада, у настави треба инсистирати на савладавању ове грама-
тичке партије (причастия и причастные обороты). Оваквим методичким по-
ступком сматрамо да ћемо студентима олакшати усвајање правилног превода 
партиципских конструкција са руског на српски језик. На наставнику је да 
процени колико часова је потребно издвојити у годишњем плану да би студен-
ти ово успешно усвојили. 
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Светлана В. Терзич 
Универсистет в Крагуеваце, Учительский факультет в Ужице 

ПЕРЕВОД ПРИЧАСТНЫХ ОБОРОТОВ В РУССКОМ НА СЕРБСКИЙ 
ЯЗЫК (методический аспекты) 

Резюме 

В настоящей работе речь идёт о переводе причастного оборота с русского 
языка на сербский язык. В сербском языке существует только одно причастие 
(страдательное причастие прошедшего времени), но в русском языке четыре 
(действительное причастие настоящего времени, действительное причастие 
прошедшего времени, страдательное причастие настоящего времени, 
страдательное причастие прошедшего времени). Полные формы причастий в 
русском языке с зависымыми словами (в объектном или обстоятельственном 
значении) составляют функциональное целое, которое принято назвать 
причастным оборотом. Цель настоящей работы − показать на примерах, каким 
способом причастные обороты в русском языке можно заменить определительным 
придаточным предложением с союзным словом который. Только после этого 
методического приёма, мы приходим к правильному переводу причастных 
оборотов в русском языке на сербский язык. 

Ключевые слова: причастные обороты в русском языке, определительное 
придаточное предложение в русском языке, определительное придаточное 
предложение в сербском языке, союзное слово „который“. 
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ФИЛМ КАО СРЕДСТВО ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ 
НЕВЕРБАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ НА ЧАСУ 

ШПАНСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА 
Апстракт: С обзиром на то да се невербалној комуникацији недовољ-

но посвећује пажња у настави шпанског као страног језика, у раду се анали-
зира и истиче значај изучавања невербалне комуникације као саставног дела 
културе једног народа. Да би ученик остварио успешну комуникацију, неоп-
ходно је да зна на који начин говорници шпанског језика гестикулирају, ко-
ристе физички простор, говор тела и паралингвистичке факторе. Једно од 
најпогоднијих средстава за представљање невербалне комуникације на часу 
представља филм. Поред тога што је аутентичан материјал, филм као аудио-
визуелно средство преноси поруку и визуелно и звучно, те ученик директно 
посматра значење поруке. Уз вербални репертоар директно посматра прате-
ћу невербалну комуникацију. На основу прегледаног материјала, приступа 
се изради пропратних активности, како би ученици у потпуности усвојили 
представљене садржаје. Стога, применом филма на часу пружа се аутенти-
чан пример како функционише невербална комуникација на шпанском го-
ворном подручју, без потребе да се напушта учионица. 

Кључне речи: невербална комуникација, шпански као страни језик, 
филм, аудио-визуелно средство, аутентичан материјал, пропратне 
активности. 

УВОД 

Невербалној комуникацији као облику људске комуникације најмање 
пажње посвећено је у курикулумима наставе страних језика (Cestero Mancera 
1999: 11). У сфери учења шпанског као страног језика до скоро није се много 
обраћала пажња на невербалну комуникацију. Препознавањем значаја елемената 
који чине невербалну комуникацију у настави страних језика, настава је постала 
комплетна (García-Cervigón 2002: 17). С обзиром на то да се постепено јавља ин-
тересовање за невербалну комуникацију у настави шпанског као страног језика, 
овој области тек предстоје будућа истраживања (López Vázquez 2011: 151). 

Значај невербалне комуникације огледа се у томе што она представља са-
ставни део културе једног народа. Како би ученик постигао комуникативну ком-
петенцију шпанског језика, потребно је и да познаје одређена социокултурна по-
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нашања говорника шпанског језика, у која се убрајају и невербална понашања у 
одређеним ситуацијама (Plan Curricular del Instituto Cervantes 2006: 11). 

Предмет рада је анализа невербалне комуникације и филма као дидак-
тичког средства за њено представљање у настави шпанског као страног језика. 
Циљ рада је  указивање на потребу учења о невербалној комуникацији, као и на 
значај примене филма за њено ефикасно представљање на часу шпанског језика. 

ДЕФИНИЦИЈА НЕВЕРБАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

Невербална комуникација подразумева све оно што доприноси значењу 
поруке, а да нису речи, односно вербални елементи (Iglesias Casal 2003: 19). У 
конверзацији између две особе, само 35% поруке преноси се вербалним путем, 
док се осталих 65% поруке преноси преко средстава невербалне комуникације, 
тј. преко начина говора, покрета, гестикулације и употребом физичког просто-
ра (Birdwhistell према: Iglesias Casal 2003: 19). Невербална комуникација под-
разумева све емисије активних и пасивних знакова који чине понашање преко 
нелексичких система који постоје у једној култури (Poyatos 1994: 25). 

Појатос (Poyatos 1981: 117 према: Fernández Cuesta 1992: 248) сматра да 
је за ученике страног језика значајно да поред језичке, стекну и тзв. културну 
флуентност. Културна флуентност подразумева способност да се разумеју и 
произведу невербална понашања која се приказују заједно са вербалним репер-
тоаром, и која су укорењена у етничким, географским и социоекономским фак-
торима друштва (Poyatos 1981: 117 према: Fernández Cuesta 1992: 248). 

Значај невербалне комуникације препознаје и Заједнички европски оквир 
за живе језике, као један од најзначајнијих лингводидактичких докумената. У 
оквиру комуникативних језичких активности и стратегија, Заједнички европски 
оквир за живе језике набраја елементе невербалне комуникације које би уче-
ник требало да савлада (Marco comúneuropeode referencia para las lenguas 
2002: 86–87). 

Главна карактеристика знакова невербалне комуникације је вишефунк-
ционалоност. Могу да врше функције као што су: допуна информације (појача-
вају или смањују значење, противрече), пренос значења као замена вербалном, 
регулација интеракције, исправљање вербалне дефицијенције и подстицање 
симултане конверзације (Cestero Mancera 1999: 30–31). С обзиром на то да не-
вербална комуникација служи да ојача поруку (Wagner 2010: 494), а да се раз-
ликује од културе до културе (Ueda 1998: 4), веома је значајно њено изучавање 
на часу страног језика. 
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КЛАСИФИКАЦИЈА НЕВЕРБАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

Како би се учење о невербалним елементима имплементирало у курику-
луме страних језика, потребно је идентификовати их и упознати њихову кому-
никативну функцију (Cestero Mancera 1999: 21). Сестеро Мансера (Cestero 
Mancera 1999: 16–17) класификује невербалну комуникацију на: 

1. Знаке и системе знакова културе, тј. скуп навика, понашања и верова-
ња једне заједнице. У овој сфери највише су проучавани физички изглед (боја 
очију, коже, косе; дужина косе; положај тела) и употреба артефаката (парфеми, 
шминка, одећа) (Cestero Mancera 1999: 16). 

2. Системe невербалне комуникације, који могу бити двојаки, телесни и 
гласовни. Кинезички систем подразумева покрете и положаје тела, који преносе 
поруку или допуњују значење речи. У оквиру кинезичког система укључује се и 
поглед, као и телесни (физички) контакт (Cestero Mancera 1999: 16). Паралингви-
стички систем подразумева гласовне карактеристике, физиолошке или емоцио-
налне звучне знаке, квази-лексичке елементе, паузе и тишине, које преносе по-
руку почевши од свог значења или неког од интерференцијалних компоненти 
(Cestero Mancera 1999: 16). Паралингвистички елементи представљају звуке које 
производи неартикулисани вокални тракт (Austin 1965: 31–33 према: Fernández 
Cuesta 1990: 243). Пример паралингвистичких елемената су ономатопеје (као 
што су звиждуци и узвици) и прозодијски елементи (вокалне особине гласа као 
што је пискавост, тон који може бити свађалачки или молећив, интензитет у ви-
ду викања или шапутања, и дужина изговорених гласова или инсистирање на не-
чему – нпр. „врло добро“) (Zajednički evropski okvir za žive jezike 2003: 95–96). У 
различитим културама постоје одређене физиолошке и емоционалне реакције, 
које захваљујући друштвеном карактеру могу да се користе у комуникативне 
сврхе. Пример је смех, плач или кашаљ, који могу да се комбинују са другим па-
ралингвистичким или кинезичким вербалним знацима или да се користе изоло-
вано (García-Cervigón 2002: 19). Паралингвистички фактори су увек присутни у 
комуникативном чину, али се ретко указује на њих у оквиру наставе страних је-
зика. На часу шпанског као страног језика, неопходно је представљање паралин-
гвистичких елемената, јер нетачна употреба или неразумевање може да доведе 
до нежељеног ефекта у комуникацији (García-Cervigón 2002: 19). Поменуто по-
тврђује и Заједнички европски оквир за живе језике (Marco comúneuropeode refe-
rencia para las lenguas 2002: 88), када разматра и увођење паралингвистичких ак-
тивности у наставу страног језика. Лонерган (Lonergan 1984: 41) истиче да по-
знавање паралингвистичких елемената циљног језика представља интегрални 
део постизања комуникативне флуентности. 

3. Културни невербални систем комуникације односи се на проксемију 
и хронемију. Проксемија подразумева концепцију, структуру и употребу про-
стора, док хронемија подразумева концепцију, структуру и употребу времена. 
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Проксемија и хронемија могу да појачају значење елемената система основне 
комуникације или да делују независно, дајући друштвену или културну инфор-
мацију (Cestero Mancera 1999: 17). Различите културе схватају простор на раз-
личит начин. Јавни, друштвени, лични и интимни простор нису идентични у 
свим културама (Rulicki, Cherny 2011: 16). За разлику од културе дистанце, по-
стоји и култура контакта, као што је хиспанска (Rulicki, Cherny 2011: 16). На 
шпанском говорном подручју не постоји такозвани „лични простор“, те је фи-
зички контакт незаобилазан део конверзације, што може да представља про-
блем за припаднике других култура. Може се рећи да је шпанска култура ак-
тивна комуникацијска култура, заснована на покрету и звуку (García-Cervigón 
2002: 19). Поред чињенице да различите културе не схватају феномен простора 
на идентичан начин, исто тако различите културе различито се опходе према 
појму времена. Хал, један од оснивача хронемије, сматра да постоје два основ-
на хронемијска понашања: монохронијско и полихронијско понашање. Моно-
хронијско понашање подразумева ригидну употребу времена сегментирану по 
временским одељцима који су посвећени само једној врсти активности, док по-
лихронијско понашање подразумева реализовање различитих активности исто-
времено. Монохронијске културе су северноевропска и северноамеричка, док 
су полихронијске латинске културе (Rulicki, Cherny 2011: 19).  

Учење о перцепцији феномена простора и времена, односно о невер-
балној комуникацији на шпанском говорном подручју веома је значајно за 
остваривање успешне комуникације. Ученик шпанског језика требало би да 
познаје елементе невербалне комуникације, како би остварио успешну кому-
никацију и избегао културни шок, уколико се једног дана нађе на шпанском 
говорном подручју. 

ФИЛМ У НАСТАВИ НЕВЕРБАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

С обзиром на то да невербална комуникација не може да се проучава 
помоћу уџбеника, може се препоручити филм као одговарајуће средство за њено 
представљање. Филм представља популарно средство на часовима шпанског јези-
ка, не само због свог дидактичког потенцијала, већ и лингвистичког и културног, 
као и због чињенице да је средство блиско ученицима (López Vázquez 2011: 147). 
Филм има значајну улогу у представљању невербалних садржаја. Омогућује њи-
хово посматрање у јасном контексту у којем их изворни говорници користе на 
природан начин у веродостојним ситуацијама (López Vázquez 2011: 151).  

У класичној настави слике и писани текстови не пружају тродимензио-
налност невербалне комуникације, јер не поседују динамику и прозодијске 
елементе неопходне за њено адекватно разумевање, те ученици не располажу 
свим вантекстуалним информацијама (López Vázquez 2011: 149). Приказивање 
невербалног материјала путем аудио-визуелних средстава има двоструку пред-
ност. На првом месту, дозвољава јасно разумевање знакова, без потребе да се 
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прибегне компликованим објашњењима. Затим, допушта увођење невербалних 
примера од почетних нивоа учења језика, с обзиром на то да за њихово разуме-
вање није потребно обратити пажњу на формалне елементе језика, чиме се 
стрес ученика снижава (López Vázquez 2011: 149). 

Филм пружа могућност да ученик увиди како функционише реалност 
шпанског говорног подручја. Глумци на веродостојан начин користе невербал-
ну комуникацију. Гледањем филмова, ученици перцепирају комплетну поруку 
са свим вербалним и невербалним елементима који прате комуникативни чин. 

Велика предност филмског материјала је могућност да се заустави сни-
мак и поново пусти секвенца уколико професор жели нешто да истакне, обја-
сни или понови. Потребно је истаћи да примена филма у циљу представљања 
невербалне комуникације подразумева приказивање сцена од по неколико ми-
нута. Бројни аутори (Corpas Viñals 2000: 787; Stempleski, Tomalin 2001: 7) ми-
шљења су да трајање филмске сцене на часу језика не би требало да премашује 
десет минута. На часу је немогуће приказати комплетан филм, а дужим гледа-
њем расипа се пажња, те ученици не могу да се фокусирају на оно што се жели 
приказати на невербалну комуникацију. 

Звучни и визуелни пренос поруке 

Филм као аудио-визуелно средство поседује звучни и визуелни канал пре-
носа поруке. Гледајући филм, ученик прима језички инпут док истовремено по-
сматра значење. Аменос Понс (Amenós Pons 1998:17) истиче да спој слике и ре-
чи чини комплетну поруку, јер речи преносе само део поруке, док у интеракцији 
са другим елементима могу да појачају или умање значења поруке. Како би се 
порука схватила на прави начин, поред вербалне информације, потребно је про-
тумачити и елементе невербалне комуникације.  

Применом филма, ученици посматрају лингвистичке и нелингвистичке 
елементе у комуникативном чину, као и комуникативну намеру и циљ говорни-
ка у одређеном контексту (Foncubierta Muriel 2006: 1148). Изрази лица и покрети 
тела говорника служе да појачају поруку или да пренесу афективну информаци-
ју (Wagner 2010: 494; Willis 1983: 36). Мрежа интеракција између вербалних и 
невербалних компоненти доводи до комплетног разумевања поруке (Holec 1975 
према: Willis 1983: 30). У раду са аудио-визуелним средствима на часу ученику 
се пружа могућност да уочи фонетске и прозодијске карактеристике говора за-
хваљујући звучном елементу, али и остале паралингвистичке информације за-
хваљујући визуелном елементу (Lonergan 1984: 42). 

Филм је ефикасно дидактичко средство јер приказује ситуације које је 
тешко створити у учионици (Díaz Pérez 2001: 263). Такође, примена филма ди-
ректно доводи до побољшања учениковог памћења, због тога што ученик приме-
њује истовремено два канала перцепције, чуло вида и слуха (Díaz Pérez 2001: 263). 
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Контекст 

У процесу учења страног језика веома је значајно представљање инфор-
мације не изоловано, већ у контексту (Biedma Torrecillas, Torres Sánchez 1994: 
538). Будући да комуникација зависи од комбинације контекстуалне и лингви-
стичке информације, филмови представљају средство за пружање информације 
о контексту, јер су сачињени не само од дијалога, већ и од слика (Biedma Tor-
recillas, Torres Sánchez 1994: 538). С обзиром на то, да ученик директно види 
значење у филму, контекстуализоване слике могу да помогну да се утврди и 
побољша знање (Canning-Wilson, Wallace 2000: 2). 

Гледањем филма сагледавају се саставни делови комуникативног чина, 
као што су вербални дискурс, ванјезички аспекти, невербална комуникација. 
Комбинацијом звука и слике представљају се комплетне комуникативне ситуа-
ције, као у реалном животу (Brandimonte 2003: 872). У филму је комбинација 
звука и слике динамична, те ученици са лакоћом могу да уоче многе факторе 
који чине комуникацију (Lonergan 1984: 4).  

Аутентичан материјал 

Филм као материјал који није сачињен у наставне сврхе представља не-
заменљиву дозу лингвистичке и културне реалности језика који се учи 
(Amenós Pons 1996: 50), те представља значајан аутентичан материјал.  

Мали број ученика у Србији има могућност да се нађе у ситуацији да 
употреби своје знање у природном окружењу језика који учи, тј. мали број 
ученика страног језика има прилику да посети Шпанију као земљу језика који 
учи. Због тога, могуће решење такве ситуације је филм са шпанског говорног 
подручја, јер представља велику помоћ у приказивању начина на који функци-
онише комуникација у различитим контекстима. Добос (Dobos 2010: 19) сма-
тра да су филмови прозор у свет који дозвољавају увид у друге културе, разли-
чите од матерње. Једино визуелним путем може да се представи невербална 
комуникација која је неодвојиви део хиспанске културе, те су филмови идеал-
но средство за њено представљање и изучавање.  

Активности 

Примена филма у настави не подразумева само пасивно посматрање. 
Потребно је спровести и адекватне активности како би ученици учествовали и 
усвојили одређене садржаје. Кључна је улога наставника који осмишљава и ор-
ганизује активности. 
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Активности морају бити усклађене са нивоом знања ученика, интересо-
вањима и узрастом. Фернандес Куеста (Fernández Cuesta 1992: 246) сматра да 
се паралингвистички елементи морају уводити полако на часове језика, путем 
адекватних вежби које су прилагођене нивоу знања ученика, почевши од 
једноставних вежби.  

Кастињеирас Рамос и Ереро Весино (Castiñeiras Ramos, Herrero Vecino 
1998: 817) предлажу да се прво одгледа филмски материјал, а да се затим ана-
лизирају аспекти невербалне комуникације. После одгледаног филмског мате-
ријала, наставник може да постави нека од следећих општих питања: Да ли 
глумци много гестикулирају? Колико су били удаљени једни од других? Да ли 
се и у нашој култури на исти начин користе гестови? Да ли је неки гест посебно 
привукао пажњу? У зависности од приказаног садржаја, тј. ако је у сцени прика-
зано поздрављање, питања могу бити типа: Како су се глумци у сцени поздрави-
ли? Колико пута се љубе при поздрављању? Затим, наставник може да понови 
снимак алудирајући на елементе на које ученици треба да обрате пажњу. 

Што се тиче паралингвистичких фактора, наставник може да их истакне 
уз питања: Да ли су глумци користили неке узвике или ономатопеју? Да ли је 
овим елементом појачана порука? Како сте протумачили овај узвик? 

Предлог следеће активности је да ученици одглуме приказану сцену 
користећи што више елементе невербалне комуникације које су запазили. 

Торо Ескудеро (Toro Escudero 2009: 36) предлаже пример вежбе у којој 
би се елиминисањем звука скренула пажња ученика на невербалне елементе, 
као што су говор тела и израз лица. Ученици прво одгледају снимак без зву-
ка, дискутују о томе шта су разумели и дају претпоставке о чему се ради у 
приказаној сцени. Затим гледају сцену са звуком и проверавају да ли су до-
бро разумели. 

У циљу успешне реализације активности, избор и осмишљавање про-
пратних активности зависи од одгледаних филмских сцена, али и од интересо-
вања ученика. 

ЗАКЉУЧАК 

У циљу стицања комуникативне компетенције шпанског језика, нео-
пходно је да се на часу представе и елементи невербалне комуникације као са-
ставни део хиспанске културе. Најефикаснији начин за представљање невер-
балне комуникације представља примена филма на часу. Захваљујући аудио-
визуелним карактеристикама филма, ученици имају прилику да директно по-
сматрају невербалну комуникацију и чују паралингвистичке елементе на при-
меру аутентичних говорника у контекстуализованим ситуацијама. Класичним 
начином наставе, уз примену уџбеника, то је немогуће постићи. С обзиром на 
то да само гледање филма нема дидактичку вредност, потребно је спровести 
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активности након гледања филмског материјала, како би се усвојили предста-
вљени садржаји. Истовремено ствара се повољна клима за учење, јер филмови 
подстичу интересовање и мотивацију ученика (Lonergan 1984: 5). 

У циљу постизања ефикасније наставе, очекује се да се више посвети па-
жње аспекту невербалне комуникације, а посебно филму, који са својим специ-
фичностима представља аутентично и незаменљиво дидактичко средство за 
приказивање невербалне комуникације на часу шпанског као страног језика. 
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FILM AS A RESOURCE FOR PRESENTING NONVERBAL 
COMMUNICATION IN THE CLASS OF SPANISH AS A FOREIGN 

LANGUAGE 

Summary 

Due to the fact that little attention has been paid to nonverbal communication in 
teaching Spanish as a foreign language, this paper analyzes and highlights the 
importance of teaching nonverbal communication as an integral part of culture of one 
nation. In order to achieve successful communication, it is necessary for students to 
know how Spanish language speakers gesticulate, use physical space, body language and 
paralinguistic factors. One of the most suitable resources for presenting nonverbal 
communication in the class is film. Besides the fact that it is an authentic material, film 
as an audiovisual resource transmits the message in a visual and audio way, so the 
student can directly observe the meaning of the message. Along the verbal repertoire, the 
student observes the accompanying nonverbal communication. Based on the observed 
material, the student has an access to realization of activities in order to acquire 
presented contents. Therefore, through film application in the class, the authentic 
material is offered as an example of the way nonverbal communication functions in the 
Spanish speaking territory, without the need to leave the classroom. 

Keywords: nonverbal communication, Spanish as a foreign language, film, 
audiovisual resource, authentic material, accompanying activities. 
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Универзитет у Београду, Учитељски факултет 

ЕФЕКТИ ГЕОМЕТРИЈСКОГ МОДЕЛОВАЊА 
АЛГЕБАРСКИХ ПРОБЛЕМА У РАЗРЕДНОЈ 

НАСТАВИ 

Апстракт: Циљ овог рада је да се испита у којој мери примена геоме-
тријских модела утиче на успешност решавања алгебарских задатака и да, у 
складу са резултатима истраживања, наставнике усмери у планирању и при-
мени метода, које подразумевају активности геометријског приказивања 
алгебарских објеката и односа. Ефикасност увођења експерименталног фак-
тора разматрана је на узорку од 120 ученика четвртог разреда из две основ-
не школе, методом педагошког експеримента са паралелним групамa и де-
скриптивном методом, која подразумева статистичку анализу квантита-
тивних података и анализу садржаја квалитативних података. Резултати ис-
траживања показали су да примена одговарајућих геометријских представа 
чини садржај алгебарског проблема разумљивим и од централног је значаја 
за развој способности тумачења односа између величина и проналажење ре-
шења без прописаног поступка, што може да буде један од начина стицања 
математичких знања применом развојно-откривајућих метода, тј. метода у 
којима ученици имају активну улогу. 

Кључне речи: геометријско моделовање, алгебарски проблеми, екви-
валентне репрезентације. 

УВОД 

У традиционалној разредној настави математике алгебра се углавном 
апстрахује из дела аритметичких прорачуна и упоређивања, и као таква има 
тенденцију да се развија у правцу формализма, који се заснива на синтаксич-
ким прорачунима. Да математику не би посматрали само са процедуралног 
(оперативног) аспекта који има аритметичку позадину, јавља се потреба да се 
ученици оспособе да истражују заједничке релације између података различи-
тог значења, тј. да откривају еквивалентне односе у различитим репрезентаци-
јама, као што су алгебарска и геометријска. 

На основу Пијажеове теорије когнитивног развоја, развој математичког 
мишљења почиње перцепцијом, која води ка виузелно-просторној и симбо-
личкој репрезентацији. Визуелизација подразумева не само менталну пер-
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цепцију реалних објеката, већ и интерно поимање, које се односи како на кон-
цептуални развој еуклидске геометрије, тако и на развој других математичких 
концепата, који могу да се замисле у визуелно-просторном виду. Наглашавају-
ћи улогу визуелног приступа разним математичким темама Tahta (1980) истиче 
да се и апстрактни математички објекти, попут алгебарских, могу описати ко-
ришћењем геометријских слика, те инсистира на таквом изучавању геометрије, 
које омогућава да се она „уклопи“ у математику у ширем смислу, а нарочито 
са алгебром, чиме наглашава повезаност алгебре са просторним расуђивањем. 
Наиме, фокусирајући се на аспекте чулног искуства, који омогућавају да се 
„виде” концепције које реално не постоје, ученици могу да визуелизују ап-
страктне математичке објекте укључујући и алгебарске изразе. Цртањем се 
отелотворује значење појма и везује се за визуелне перцепције. С друге стране, 
на вишим нивоима општости ученик мора да користи апстрактне симболе и да 
прекине везу са просторним искуством, што захтева активности које повезују 
математичке објекте, знакове и значење (Santi, 2011). Дакле, с обзиром на то да 
комбинација сензомоторних интеракција и визуелно-просторних идеја чини 
основу математичког развоја, разумевање математичких појмова може се раз-
вијати, са једне стране, у правцу геометрије са нагласком на својствима 
објекта, а са друге стране, у правцу активности над алгебарским објектима. С 
тим у вези, један од предлога изнетих у Principles and Standards for School 
Mathematics (NCTM, 2000) је да се у настави математике омогући ученицима 
да одаберу и примене математичке репрезентације за решавање проблема, као 
и да прелазе са једне репрезентације на другу, јер способност формирања екви-
валентних репрезентација чини суштину математичког мишљења. 

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ 

Истраживања (English, 2002; English, Watters, 2005) показују да деца 
млађег узраста могу и треба да решавају ситуације које подразумевају више од 
самог рачунања. Lamon (1999) је на основу истраживања закључио: ако би се 
деци омогућило да бар три године развијају своје мисаоне способности без 
учења стандардних алгоритама дошло би до пораста њихових мисаоних спо-
собности. Како се алгебарско расуђивање и алгебарска симболизација развија-
ју независно једно од другог, при чему деца већу склоност имају ка развоју 
способности расуђивања него ка развоју способности симболизације (Amerom, 
2002), потребно је да се деца више суочавају са ситуацијама где се истражују 
идеје о односима и трансформисању величина, о величинама које се не могу 
видети (Jones et al., 2002). Другим речима, при проучавању математике у ин-
теракцији са проблемском ситуацијом посебну пажњу треба посветити струк-
турном развоју математичког мишљења, јер је свест о математичкој структури 
од кључног значаја за развој математичких способности ученика (Thomas,  
Mulligan, 1995). Структурна природа математике може се истаћи геометриј-
ским моделовањем алгебарских објеката, јер су визуелне способности у пози-
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тивној корелацији са математичким постигнућима и најчешће подразумевају 
препознавање образаца и структура. По мишљењу Карпентер и сарадника 
(Carpenter 1999: 51), „када деца уписују школу, већина њих је у стању да реши 
низ основних текстуалних проблема моделовањем поступка или односа датих 
у проблемима“. Сличан став заступа и Давидов, истичући да би „ученике мла-
ђих разреда припремили да алгебарски мисле“ потребно је да односе између 
величина прво моделирају геометријски, а затим симболички, без придружива-
ња нумеричких вредности датим величинама, тако да навике алгебарског начи-
на размишљања и даље остају и проширују се континуираном анализом мате-
матичких релација на аспстрактном нивоу (према: Cai et al. 2005: 11). Дакле, 
геометријско моделовање омогућава ученицима да алгебарске изразе посма-
трају као објекте и да, наглашавањем структурних карактеристика одређеног 
алгебарског објекта преко изабраног геометријског модела уоче односе и успо-
ставе везе између његових елемената. Описивање релација између геометриј-
ских објеката коришћењем алгебарских симбола ученике води ка откривању 
образаца, које затим сматрају производом сопствених математичких активно-
сти. Овај приступ математичким садржајима омогућава да се алгебарско расу-
ђивање одвија у оквиру семиотичког посредовања, у коме геометријски моде-
ли као семиотички посредници стварају нова значења, и инструменталне гене-
зе, у којима се геометријски модели, као технички алати, трансформишу или 
интернализују у психолошки алат (Vygotsky, 1978). 

За потребе овог истраживања, а у складу са теоријским основама, из-
грађени су методички модели који су примењени у експерименталној наста-
ви са намером да је усмере на индивидуално истраживање алгебарских про-
блема помоћу геометријских модела, а у циљу да се применом познатих мо-
дела у непознатим ситуацијама постигне развој размишљања вишег реда, а 
то је „комплексно, неалгоритамско размишљање, за које је карактеристично 
да за решавање задатка не постоји предвидљив, добро увежбан приступ или 
пут на који јасно сугерише задатак...“ (Stein, Lane 1996: 58). Геометријски 
модели представљају вид подршке у напредовању од неформалних до ап-
страктних активности. У складу с тим, природа геометријских модела у екс-
перименталној настави мењала се од улоге известиоца садржаја проблемске 
ситуације до улоге предмета проучавања, кроз следеће активности: 1) кори-
шћење аналогона – геометријских модела алгебарских објеката – са увере-
њем да ће олакшати разумевање проблема; 2) геометријска формулација про-
блемске ситуације; 3) математичка активност унутар и између репрезентаци-
ја и 4) интерпретација резултата у погледу оригиналне (алгебарске) ситуаци-
је. Наведене етапе решавања алгебарских проблема утемељене су на Блумо-
вој (Blum, 2009) интерпретацији процеса моделовања проблема (разумевање 
проблема, моделовање, решавање, интерпретација решења и провера исправ-
ности). Циљ експерименталне наставе био је да ученици развију способност 
откривања алтернативних приступа у решавању проблема и способност уоча-
вања предности једног приступа решавања у односу на друге и да повећају 
своју истрајност у решавању проблема. 
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МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 

Предмет истраживања су активности засноване на примени геоме-
тријских модела у решавању алгебарских проблема и њихов образовни ефекат.  

Циљ истраживања је експериментална провера теоријског становишта 
о ефикасности примене геометријских модела у решавању алгебарских про-
блема у разредној настави. 

Задаци истраживања: 

– извођење експерименталног програма у непосредном раду са ученицима; 

– тестирање (испитивање квалитета знања усвојених током експери-
менталног програма); 

– статистички приказ резултата провере знања и анализа добијених ре-
зултата; 

– извођење закључака за унапређење наставе математике. 

Основна хипотеза у истраживању: ученици Е-групе успешнији су у ре-
шавању алгебарских задатака у односу на ученике К-групе. 

Помоћна хипотеза: ученици Е-групе показали су већу способност при-
мене геометријских модела у односу на ученике К-групе. 

Независнa варијаблa: примена геометријског моделовања у решавању 
алгебарских проблема. 

Зависнa варијаблa: постигнуће ученика на тесту. 

Методе и технике истраживања 

У истраживању су примењене: 

– методa педагошког експеримента са паралелним групамa; 

– дескриптивна метода (статистичка анализа квантитативних података, 
анализа садржаја квалитативних података, извођење закључака на 
основу анализе сређених дескрипција); 

– техника тестирања (процена ефекта експерименталне наставе извр-
шена је помоћу теста знања кога чине четири алгебарска проблема – 
Прилог 1). 

Узорак истраживања: Истраживање је спроведено на узорку од 120 
ученика четвртог разреда из две основне школе у Београду, при чему је 60 уче-
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ника радило под утицајем експерименталног фактора (Е-група), а 60 ученика 
радило је уз примену традиционалне наставе (К-група). 

Динамика извођења експерименталног програма: 

Март 2014. – формирање уједначених група на основу оцена из математике. 

Април 2014. – моделовање сценарија за часове и теста знања.  

Мај 2014. – реализација експерименталне наставе (у оквиру 10 настав-
них часова) на наставним јединицама: Особине операције множења, Узајамна 
зависност производа од чинилаца, Решавање једначина. 

Мај 2014. – провера експерименталног програма помоћу резултата тестирања. 

Статистичка обрада података: За статистичку обраду података доби-
јених тестирањем коришћен је Microsof Excel и SPSS Windows (верзија 15)1. За 
обраду примарних података коришћена је дескриптивна статистичка анализа: 
аритметичка средина – просек, медијана, минимум и максимум, стандардна де-
вијација, варијанса. 

АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

Решења задатака анализирана су са два аспекта: исправност одговора и 
стратегија решавања, која укључује коришћење репрезентација. Ученичким 
одговорима додељене су квантитативне оцене (бодови од 0 до 5) на основу ис-
правности (тачно, делимично тачно, нетачно) и потпуности (са/без прорачуна 
или објашњења). На основу Студентовог t-теста независних узорака упоређи-
вана су постигнућа ученика (резултати на тесту из математике)  Е и К групе 
(Табела 1). Резултати t-теста показали су да постоји разлика између остварених 
резултата ученика Е и К групе, што показује разлика између остварених сред-
њих вредности и стандардне девијације у укупном броју остварених бодова на 
тестирању, и то: просечан успех Е-групе износио је М≈12,22, а К-групе 
М≈8,57, као и варијанса SD (Е)≈4,78, а контролне SD (К)≈4,4 (Табела 2). С об-
зиром на то да је t(df)=59, а да је вредност Sig.(2-tailed)=0,000<p=0,05, закљу-
чујемо да постоји значајна разлика између средњих вредности (просечног 
успеха из математике) К и Е групе. Ученици Е групе остварили су боље резул-
тате, чиме се потврђује основна хипотеза. Основна хипотеза потврђена је са 
ризиком грешке од 5% (95% Confidence Interval of the Difference). 

 

 

 
1 Пратећа интернет презентација приручника за овај програм налази се на интернет страни-
ци: www.allenandunwin.com⁄spss.  
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Табела 1. Студентов тест „Оne-Sample Test“ –                                                      
испитивање значајности разлике између Е и К групе 

Test Value = 0 

t df Sig.          
(2-tailed) Mean  

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

E 19,767 59 0,000 12,21667 10,9800 13,4534 
K 15,078 59 0,000 8,56667 7,4298 9,7036 

 

Табела 2. Дескриптивна статистичка анализа Е и К групе 

N Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean 

E 60 12,2167 4,78731 0,61804 
K 60 8,5667 4,40095 0,56816 

 

Да би се испитала помоћна хипотеза потребно је утврдити како ученици 
описују односе између величина, као и начин структурирања и приказивања 
услова, који омогућава расуђивање о односима између величина и додељивање 
нумеричких вредности непознатим. Увидом у методе решавања задатака може 
се закључити да 88% ученика К-групе аутоматски трага за ефикасним алгебар-
ским процедурама решавања без коришћења визуелне подршке, док је састав-
ни део процеса решавања задатака код ученика Е-групе (78%) био превођење 
проблема на поље геометрије, где су алгебарским објектима и операцијама да-
та значења у геометријском контексту, чиме су показали да проблеме посма-
трају са структурног аспекта. Ученици Е-групе су, разматрајући решавање 
проблема у погледу преноса разумевања односа између величина из алгебар-
ског у геометријски  контекст и обрнуто, показали да се путем избора адекват-
них геометријских модела могу решити алгебарски проблеми без употребе ал-
гебарских алгоритама. У даљем излагању следи анализа начина решавања за-
датака већине ученика Е-групе.  

Задатак 1: Збир три узастопна непарна броја је 111. Одредити бројеве. 

У процесу решавања првог задатака, ослањајући се на општи модел пар-
ног броја, који је  кореспондентан са мерним бројем површине правоугаоника 
произвољне дужине и ширине две мерне јединице, ученици су формирали од-
говарајући просторни структурни модел низа узастопних непарних бројева 
(Слика 1), чиме су својства бројева учинили очигледним и на тај начин показа-
ли њихово разумевање. Визуелни приказ структуре проблема навео је ученике 
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на расуђивање о проблему у целини, које је усмерено на стварање директне ве-
зе између непознатих и познатих величина.  

 
Слика 1. Поступак решавања првог задатка ученика Е-групе 

 
Задатак 2: У низу природних бројева a, b, c, d сваки следећи је два пута 

мањи од претходног. Одредити дате бројеве, ако је њихов збир 60. 

Приликом решавања другог задатка ученици Е-групе нису стартовали са 
готовим симболичким језиком, већ просторним репрезентацијама које су екви-
валентне алгебарским изразима. Показали су да процес решавања задатка не 
подразумева знање о особинама геометријског низа тако што су проблемску 
ситуацију приказали геометријском сликом, чиме су односе између података 
визуелизовали и везе између услова и захтева задатка учинили очигледним 
(слика 2). Како се у просторној представи све информације „виде“ истовреме-
но, а не серијски, ученици су извукли закључке из више података у исто време. 
Неформалном стратегијом решавања задатка ученици су потврдили да се  „ис-
траживачки начин веома разликује од психометријске и развојне традиције“ 
(Krutetskii 1976: 262). 

 
Слика 2: Поступак решавања другог задатка ученика Е-групе 
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Задатак 3: Одредити бројеве a, b и c, ако збир бројева a и b износи 9, 
збир бројева a и c износи 10, а збир бројева b и c износи 7. 

Кораке алгебарског решавања трећег задатка ученици су ускладили са 
одговарајућим геометријским репрезентацијама, тј. проблем су тумачили на 
геометријском и алгебарском језику истовремено (Слика 3). Успостављањем 
кореспонденције између дужи и познатих, односно непознатих величина, про-
блем су приказали геометријским моделом дужи, а затим су визуелним упоре-
ђивањем дужи успоставили везе између непознатих и одговарајућих познатих 
величина и тиме решили проблем. Преласком са алгебарског на геометријски 
модел, при чему релација једнакости прелази у кореспондентну релацију – ре-
лацију подударности, ученици су показали да знак једнакости посматрају не 
као знак операције, већ као знак релације, што Mayer и Land (2005: 373) дефи-
нишу као „нов начин разумевања, тумачења или посматрања нечега“, тј. „пра-
гом“ алгебре. Релациони поглед на знак једнакости је од суштинског значаја за 
разумевање тога како узастопне трансформације у процесу решавања пробле-
ма чувају еквивалентност. Ученици Е-групе показали су да није неопходно да 
се способност решавања система једначина развија у синхронизацији са алге-
барском симболизацијом и алгебарским методама, тј. да формално алгебарско 
решавање система није део процеса решавања проблема. 

 
Слика 3: Поступак решавања трећег задатка ученика Е-групе 

 
Задатак 4: Ако је a·b=c·d, a, b, c, d су природни бројеви, да ли је 

(a+2)·3b=(c+2)·3d? 

За разлику од претходних задатака који су оперативног карактера, ре-
шавање четвртог задатка захтева релацијско расуђивање о томе да ли је тран-
сформација изведена на другој од две дате једнакости сачувала квантитатив-
ни однос изражен у првој једнакости, тј. од ученика захтева да предвиде од-
нос између израза без рачунања са конкретним бројевима. Начин интерпрета-
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ције односа између величина огледа се у тумачењу њихове симболичке фор-
мулације преведене у геометријски контекст. Наиме, истинитост импликаци-
је наведене у задатку ученици су испитали у еквивалентној геометријској ре-
презентацији, приказивањем промене услова задатка геометријским тран-
сформацијама (Слика 4).   

 
Слика 4. Поступак решавања четвртог задатка ученика Е-групе 

 
На основу резултата истраживања може се закључити да је 

експериментална настава у великој мери утицала на способност формирања ге-
ометријских модела код ученика, које су они када се указала потреба преузи-
мали из меморије и примењивали на решавање проблема. Решавање алгебар-
ских проблема код ученика Е-групе засновано је на информацијама визуелизо-
ваним у геометријском окружењу. У процесу решавања задатака они су се 
ослонили на структурну компоненту проблема и визуелни ефекат геометриј-
ског приступа, одакле закључујемо да њихов успех на тесту није резултат по-
знавања алгебарских процедура, већ способности репрезентације релација из-
међу величина у геометријском контексту, из кога упоређивањем дужи откри-
вају нови линеарни однос који води до решења.  

Резултати истраживања показали су да су ученици млађих разреда у мо-
гућности да, у контексту проблемских ситуација приказаних геометријским 
репрезентацијама, истражују идеје о односима на неформалном нивоу, које на 
апстрактном нивоу захтевају познавање алгебарских симбола и процедура. 
Формирање геометријских модела, као и начин њихове трансформације одре-
ђени су проблемском ситуацијом (захтевима задатка) и личним расуђивањем 
ученика.  



Ракоњац, М.: Ефекти геометријског моделовања алгебарских проблема... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 19 • БР. 18 • ДЕЦЕМБАР 2016 • 167–178 

 

 176 

ЗАКЉУЧАК 

С обзиром на то да је за елементарну наставу математике неопходно ко-
ришћење индуктивне методе истраживања чија је основа опажај, геометријске 
слике могу се користити као средство за уочавање законитости, помажући уче-
ницима да лакше следе логичка извођења и закључке, при чему главну улогу 
имају мисаоне операције (анализа и синтеза).  

Превођењем алгебарске ситуације у контекст геометрије омогућава се да 
алгебарско расуђивање буде на нивоу изнад алгебарске симболизације, у чему 
се огледа позитиван ефекат геометријских модела на развој алгебарског расу-
ђивања. Геометријско моделовање чини садржај разумљивим и омогућава уче-
ницима да открију да се алгебарске структуре могу апстраховати и из особина 
и међусобних односа геометријских објеката, чиме се спречава перцепцијa да 
математику чине бројна правила и формуле које треба запамтити. Овај при-
ступ, с једне стране, не приморава ученике да решавање задатака прихвате у 
смислу процедуралне активности, а с друге стране, представља припрему уче-
ника за апстракције које су неопходне у даљем изучавању алгебре, чиме се из-
бегава суочавање са скоком при преласку на формалне активности.  
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Прилог 1 – Тест 

1. Збир три узастопна непарна броја је 111. Одредити бројеве. 

2. У низу природних бројева a, b, c, d сваки следећи је два пута мањи од 
претходног. Одредити дате бројеве, ако је њихов збир 60. 

3. Одредити бројеве a, b и c, ако збир бројева a и b износи 9, збир броје-
ва a и c износи 10, а збир бројева b и c износи 7. 

4. Ако је a·b=c·d, a, b, c, d су природни бројеви, да ли је 
(a+2)·3b=(c+2)·3d? 
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ЭФФЕКТЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  В ШКОЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

Резюме 

Цель этой работы изучить, в какой степени применение геометрических 
моделей влияет на эффективность решения алгебраических задач и, в соответствии 
с результатами исследований, направить учителейв планировании и применении 
методов, которые подразумевают активности геометрического отображения 
алгебраических объектов и отношений. Эффективность введения 
экспериментальных факторов рассмотрена на выборке из 120 учеников четвертого 
класса двух начальных школ методом педагогического эксперимента с 
параллельными группами и дескриптивным методом, который подразумевает 
статистический анализ количественных данных и анализ содержания 
качественных данных. Результаты исследования показали, что применение 
соответствующих геометрических представлений делает содержание алгебарской 
проблемы понятным и имеющим решающее значение для развития способности 
интерпретации отношений между размерами и нахождением решения без 
установленной процедуры, что может быть одним из способов приобретения 
математических знаний, применяя методы развития и обнаружения, т. е. методы, в 
которых учащиеся играют активную роль. 

Ключевые слова: геометрическое моделирование, алгебраические 
проблемы, эквивалентные репрезентации. 
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VRIJEDNOSTI UDŽBENIKA U NASTAVI 
MATEMATIKE U PRVOM CIKLUSU OSNOVNE 

ŠKOLE  

Apstrakt: U procesu sticanja matematičkih znanja udžbenik ima izuzetnu 
važnost. Što je uzrast mlađi, to su i zahtjevi u pogledu kvaliteta udžbenika brojni-
ji. U radu se autori bave ispitivanjem kvaliteta udžbenika matematike u prva tri 
razreda osnovne škole iz ugla nastavnika i roditelja.  

Cilj rada je da ukaže na značaj vrijednosti udžbenika matematike u po-
četnom matematičkom obrazovanju, kao i da identifikuje prednosti i nedostatke 
aktuelnog udžbenika u prva tri razreda osnovne škole u Crnoj Gori. Istraživanje 
je obavljeno na uzorku od dvije fokus grupe (nastavnici i roditelji) koje imaju 
neposredno iskustvo u korišćenju datih udžbenika na ispitivanom nivou. Uz 
brojne kvalitete, identifikovani su i ozbiljni nedostaci postojećih udžbenika ma-
tematike u prva tri razreda osnovne škole i dat prijedlog mjera da se udžbenici 
matematike na ranom školskom uzrastu sadržajno, stilski, grafički i tehnički 
prilagode savremenim didaktičko-metodičkim i pedagoško-psihološkim zahtje-
vima učenika. 

Ključne riječi: udžbenik, učenik, kvalitet, početno matematičko obrazova-
nje, nastava matematike. 

UVOD 

Udžbenik u nastavi uopšte, pa i u nastavi matematike, prihvaćen je, zvanično 
odobren i kao takav u potpunosti usklađen sa aktuelnim programom i zacrtanim 
ciljevima. On kao takav predstavlja najvažniji izvor znanja koji nastavnik koristi u 
nastavi. U kojoj mjeri će udžbenik imati primjenljivost u nastavi zavisi od više čini-
laca, a najbitniji su njegova pedagoška primjerenost uzrastu i kognitivnim mogućno-
stima učenika. Osnovno obrazovanje u Crnoj Gori je koncipirano tako da traje devet 
godina i podijeljeno je na tri ciklusa koja traju po tri godine. Na kraju svakog ciklusa 
realizuje se testiranje učenika. U prvom razredu prvog ciklusa, uz nastavnika, anga-
žovan je i vaspitač koji ravnopravno učestvuje u planiranju i realizaciji nastave. To 
znači da nastavnici, kao i vaspitači u prvom razredu, u početnoj nastavi matematike 
u svom radu koriste udžbenik kao dominantno nastavno sredstvo u realizaciji plani-



Mićanović, V., Novović, T.: Vrijednosti udzbenika u nastavi matematike u prvom... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 19 • БР. 18 • ДЕЦЕМБАР 2016 • 179–194 

 

 180 

ranih ciljeva. Kroz timski rad nastavnici, u komunikaciji sa vaspitačima planiraju i 
realizuju nastavu matematike. Uključivanje djeteta u organizovan nastavni proces, tj. 
njegov polazak u školu predstavlja poseban događaj i specifičan razvojni izazov za 
svako dijete, njegove roditelje i porodicu u cjelini, a svakako i vaspitača, odnosno 
nastavnika koji sa njime rade. Ali sigurno je da svi učenici u školi iste starosne dobi 
nemaju iste mogućnosti praćenja tog organizovanog procesa, pa vaspitači i nastavni-
ci pribjegavaju korišćenju različitih nastavnih sredstava za njihovu aktivizaciju u 
tom procesu. Zato Kalin (Kalin 2004: 55) u procesu razvoja kompetencija nastavni-
ka pravi bitnu razliku između onoga što neko zna o procesu rada s učenicima i umje-
ća uspješnog poučavanja. Nastavnik, pored neophodnih stručnih znanja, u svom ra-
du mora pokazati snažnu volju, kreativnost duha i metodičko umjeće da na djecu 
prenese raspoloživa znanja i motiviše ih na maksimalno angažovanje sopstvenih ka-
paciteta (Smiljković, Milinković, 2008). 

Matematički pojmovi po svojoj prirodi su dosta apstraktni i zahtijevaju razvoj 
viših mentalnih procesa za njihovo razumijevanje i usvajanje. Kako su u „tesnoj vezi 
sa perceptivno-motornim, otkrivačkim i posmatračkim i receptivnim aktivnostima, 
aktivnosti rezonovanja, uviđanja i izumevanja se nadovezuju na već izgrađene 
kognitivne strukture“ (Prentović, Sotirović 1998: 119). Spoj vizuelne i misaone 
predstave datog pojma dovodi do potpunog njegovog razumijevanja, a samim tim i 
usvajanja“ (Mićanović 2011: 360–361). Zato koliko god nam se činilo da su početni 
matematički pojmovi jednostavni i razumljivi za uzrast djece kojima se nude, oni su 
ipak dosta kompleksni za razumijevanje i usvajanje iz njihove perspektive.  

Radeći po centrima interesovanja, vaspitači su u vrtiću navikli djecu da usva-
jaju početne matematičke pojmove u korelaciji sa ostalim vaspitno-obrazovnim 
područjima, što im škola na određeni način ograničava. Nastavnici, kao i kasnije 
predmetni nastavnici, ne rade po centrima interesovanja i uglavnom se pridržavaju 
predmetno-časovnog sistema kao osnovnog organizacionog okvira.  

Kad govorimo o kvalitetnom udžbeniku u početnoj nastavi matematike, onda 
mislimo, prije svega, na njegov konceptualni smisao koji stimuliše: 

– razumijevanje učenog; 
– sticanje viših nivoa znanja;   
– razvoj kognitivnih vještina;   
– razvoj kritičkog mišljenja;  
– razvoj komunikacijskih vještina;   
– razvoj kompetencija za timski rad;   
– razvoj kompetencija za aktivno učenje i sl. 
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ZASTUPLJENOST UDŽBENIKA I RADNE SVESKE U NASTAVI 
MATEMATIKE U PRVOM CIKLUSU OSNOVNE ŠKOLE 

Udžbenici u nastavi matematike u mlađim razredima osnovne škole trebalo bi 
da budu propraćeni odgovarajućim radnim sveskama koje obezbjeđuju primjenlji-
vost učenog u rješavanju adekvatnih problemskih zadataka. Međutim, uvidom u 
udžbeničku literaturu u prvom ciklusu osnovne škole uočili smo da iz matematike 
nemamo radnu svesku, već samo udžbenike. Istina, konceptualno rješenje udžbenika 
matematike u prvom ciklusu osnovne škole se razlikuje od istih u druga dva ciklusa. 
Riječ je o radnom udžbeniku, koji je osmišljen tako da objedinjuje karakteristike i 
udžbenika i radne sveske. Međutim, da li je udžbenik dovoljan u realizaciji planira-
nih ciljeva i da li svojim obimom i izborom zadataka zadovoljava potrebe nastavnika 
i učenika u nastavnim i vannastavnim aktivnostima je pitanje otvoreno za analizu. 
Osnovni smisao udžbenika i radnih listova je da zadovolje potrebni, teorijski i 
praktični, nivo znanja učenika. Obično udžbenik nije u tom zahtjevu dovoljan, pa 
pribjegavamo korišćenju radnih listova koji teorijski nivo znanja iz udžbenika pribli-
žava realnom životu kroz praktičnu primjenu rješavanja brojnih problemskih situaci-
ja različitog nivoa složenosti. Radni listovi obično potpomažu praktičnu realizaciju 
planiranih ciljeva koji se mogu nastaviti i kod kuće kroz domaću aktivnost. Radni li-
stovi ili radna sveska, kako se često kaže, podstiče individualnost, rad u paru ili ti-
mu, jer „u sebi spaja iskustvo, sistemsko mišljenje i originalni pristup problemu“ 
(Vilotijević, Vilotijević 2008: 143).  

Sticanje početnih matematičkih znanja učenika u prvom ciklusu osnovne ško-
le mora biti usklađeno sa savremenim trendovima nastave i učenja. Inovativnost, 
partnerstvo u radu, adaptibilnost, osjetljivost, fleksibilnost, kreativnost, inicija-
tivnost, konstruktivnost, preduzimljivost, sposobnost timskog rada, komunikativnost 
samo su neke od sposobnosti koje treba nastavnik da podstiče i razvija kod učenika 
koristeći udžbenik i radne listove. Riječ je o potrebnim karakteristikama udžbenika 
koje su usmjerene ka individualnom razvoju učenika. Neke od tih sposobnosti 
podstiče udžbenik, neke radni listovi, a u nekima se međusobno dopunjuju. 

Od udžbenika matematike se očekuje da svojim rješenjima (estetskim, kog-
nitivnim,  sadržajnim...) priprema učenike za aktivno, samoinicijativno učenje, 
utvrđivanje i vježbanje. Ukoliko imamo kvalitetan udžbenik, nastavnik podstiče 
kod učenika kreativnost koja se ogleda u sposobnostima da iznalaze i predlažu 
sopstvena rješenja različitih problema. Učestvujući u takvim aktivnostima učenici 
afirmišu sebe kroz poštovanje principa individualizacije i demokratičnosti. Na taj 
način kod učenika razvijamo osjećaj sopstvene vrijednosti, što je dobar znak soci-
jalnog razvoja zdrave ličnosti (Goleman, 2007). Takvi udžbenici su osjetljiviji na 
potrebe učenika, lakše se prilagođavaju grupi i pojedincu, daju inicijativu i pružaju 
pomoć i predloge za kooperativni rad i što je vrlo bitno, znaju da izborom zadata-
ka radni proces drže pod kontrolom. Pojedinac, radeći na kompleksnim zadacima 
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u grupi, konstruiše znanja na višem nivou i proširuje misaone vidike koje ne bi ta-
ko uspješno postigao u individualnim aktivnostima (Šefer 2005: 115). Izborom za-
dataka i aktivnosti koje učenici realizuju, udžbenik doprinosi da učenici postanu 
svjesni sopstvenih, ali i drugačijih potreba i mogućnosti.  

Korišćenjem udžbenika i/ili radnih listova u nastavi matematike, zavisno od 
uzrasta, doprinosimo učenicima da se postepeno navikavaju da samostalno uče i raz-
vijaju sopstvene potencijale. Razvijanje sposobnosti decentracije im pomaže da pre-
vazilaze egocentrizam kako u mišljenju tako i u ponašanju. Ovu sposobnost nastav-
nik može podsticati i razvijati kroz posebno osmišljene aktivnosti rada s udžbeni-
kom u grupi. To se može postići samo ako nastavnik ima sposobnost da planira ta-
kve aktivnosti, da one budu interesantne učenicima da ih mogu pratiti. Neophodno je 
održati interakciju među učenicima, jer proces učenja mnogo zavisi od ostvarene in-
terakcije (Medouz, Kešdan, 2000). Jasno je da sa uzrastom ova sposobnost dobija na 
snazi. Kroz kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj individua prevazilazi intelek-
tualna ograničenja, kao i ograničenja u komunikaciji zbog kojih često zapada u ne-
sporazume i nerazumijevanja drugih. 

Radeći u paru ili u grupi učenici upoznaju i sebe i druge, razvijajući pri to-
me neophodni mehanizam samokontrole i kontrole drugih u odnosima u grupi. 
Učenici otkrivaju, izdvajaju i povezuju poznate komponente u zadatku kako bi ri-
ješili problem i tako afirmisali sopstvene sposobnosti. Istina, posjedovanje sposob-
nosti je značajna pretpostavka svakog uspješnog djelovanja i na njima se mora ba-
zirati svaki rad (Miličić, 1994). Uloga nastavnika je da u primjeni udžbenika pod-
stiče učenikov pokušaj da u aktuelnoj problemskoj situaciji rješava probleme na 
svoj vlastiti kreativan način. Taj pokušaj nije ništa drugo nego odgovarajući kon-
struktivni čin, a sama ideja i postupak djelovanja u toj problemskoj situaciji pred-
stavljaju konstruktivan pristup.  

Kreativnost kao jedna od nezaobilaznih karakteristika udžbenika treba da bu-
de svojstvena i udžbenicima matematike. Istina, kreativnost matematičkih sadržaja 
može biti u manjem ili većem stepenu razvijena, korišćena, otkrivena i prisutna u za-
dacima kako bi kod učenika, kroz kreativno osmišljavanje i iznalaženje novih ideja 
u rješavanju problema, maksimalno podsticali njihov razvoj. Učenici uvijek teže ne-
kim novinama. Nove ideje, novi pogledi, novi modeli rada su izazov i oni ih vrlo ra-
do prihvataju. Nastavnik u radu s učenicima uvijek mora biti inovativan, da na osno-
vu sopstvenog  radnog iskustva razrađuje ideje kako da pokreće učenike da aktivno 
učestvuju u planiranim aktivnostima (Stevanović, 2003). Udžbenici koji imaju razvi-
jenu dimenziju inovativnosti su u prednosti što uvijek mogu da zadovolje potrebe 
učenika kojima su namijenjeni, da privuku i produže njihovu pažnju i pojačaju kog-
nitivni napor i želju za rješavanje ponuđenih problemskih situacija. Inovativnost kao 
karakteristika je potrebna i poželjna svakom udžbeniku bez obzira na uzrast kojem 
je namijenjen. Svaka starosna dob učenika ima svoje osobenosti i potrebe za nekim 
novinama primjerenim njihovom psihofizičkom razvoju. 
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METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 

Predmet i cilj istraživanja. Predmet istraživanja je mišljenje nastavnika prak-
tičara, s jedne strane, i roditelja učenika koji pohađaju nastavu u nekom od prva tri 
razreda osnovne škole, s druge strane, o važnosti korišćenja udžbenika u realizaciji 
početne nastave matematike i njenom doprinosu povećanja kvaliteta iste. Cilj istra-
živanja je da se na bazi iskustvenog mišljenja ispitanika praktičara i mišljenja rodite-
lja djece korisnika udžbenika predoči slika o mjestu i ulozi udžbenika matematike u 
početnoj nastavi matematike sada i u bliskoj budućnosti u našim školama. Zato je 
potrebno utvrditi veze između mišljenja nastavnika – praktičara koji realizuju nastavu 
matematike u prva tri razreda osnovne škole (prvi ciklus) i roditelja učenika o značaju, 
kvalitetu i mogućnostima primjene udžbenika u početnoj nastavi matematike.  

Uzorak istraživanja. Kako se istraživanje odnosilo na utvrđivanje kvaliteta 
udžbenika matematike u prva tri razreda osnovne škole iz vizure nastavnika i rodite-
lja u funkciji povećanja kvaliteta istog i njegove efektnije primjene u nastavi to smo 
za uzorak istraživanja uzeli dvije fokus grupe sa jednakim brojem ispitanika, po 10 u 
svakoj grupi. Uzorkom smo obuhvatili po razredima ujednačen broj nastavnika i ro-
ditelja čija djeca pohađaju jedan od prva tri razreda osnovne škole. Uzorak fokus 
grupe nastavnika su činila po 3 nastavnika iz prvog i drugog razreda i 4 nastavnika 
iz trećeg razreda osnovne škole, a uzorak fokus grupe roditelja, takođe, po tri rodite-
lja učenika prvog i drugog i 4 roditelja učenika trećeg razreda iz dvije osnovne škole 
u Nikšiću (OŠ „Luka Simonović“ i OŠ „Ratko Žarić“). 

Metod istraživanja. U istraživanju smo primijenili kvalitativno istraživanje s 
primijenjenim istraživačkim metodama teorijske analize i neeksperimentalno empi-
rijskog proučavanja, a korišćena tehnika grupnog intervjua nam je pomogla da kroz 
prisutnu dinamičku interakciju učesnika fokus grupa dobijemo što realniju sliku o 
proučavanom problemu. 

Vodič za razgovor u fokus grupi dat je u formi polustrukturisanog problemski 
usmjerenog intervjua. Problemska pitanja koja su činila sadržaj razgovora definisana 
su u skladu sa postavljenim problemom, a odnosila su se na: idejno-estetsko rješenje 
udžbenika, sadržinsko rješenje udžbenika, nedostatak pratećih radnih listova, pri-
mjenljivost udžbenika na času, odmjerenost zadataka učeničkim sposobnostima, za-
nimljivost sadržaja, prijedlog mjera za unapređenje postojećih ili izradu novih udž-
benika radi uspješnijeg korišćenja istih u nastavi kod realizacije početnih matematič-
kih pojmova. Istraživanje je osmišljeno na osnovu Halmijeve (2005) Strategije kva-
litativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima, a obavljeno je tokom 
oktobra mjeseca 2016. godine. Razgovor je tekao po principu postavljanja nedi-
rektivnih pitanja, praćen instrukcijom potkrepljivanja rečenog primjerima u nastav-
noj praksi, kako bi identifikovali problem i detaljnije ga analizirali. Razgovor u obje 
fokus grupe je sniman uz pomoć diktafona, a zatim je urađena njegova transkripcija 
kako bi izbjegli moguće greške u zapisivanju po sjećanju.  
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Rezultati istraživanja. Rezultati do kojih smo došli ukazuju da postojeći udž-
benici matematike u prva tri razreda imaju brojne kvalitete, ali i značajne nedostatke 
koji bi se, po mišljenju ispitanika, mogli prevazići ukoliko bi postojala radni listovi, 
odnosno, prateća radna zbirka zadataka. Identifikovani su brojni problemi i dat prije-
dlog mjera za unapređenje kvaliteta udžbenika i mogućnosti njegove primjene u rea-
lizaciji matematičkih ciljeva i sadržaja u mlađim razredima osnovne škole. Mišljenja 
ispitanika o ponuđenim pitanjima smo sumirali i izdvojili ona koja su dominirala u 
fokus grupama od strane najvećeg broja ispitanika.   

IDEJNO-ESTETSKO RJEŠENJE UDŽBENIKA U PRVOM CIKLUSU 
OSNOVNE ŠKOLE 

Idejno-estetsko pitanje koncepcije udžbenika je veoma značajno na ranom 
školskom uzrastu. U pitanju je jako osjetljiva populacija kojoj treba posvetiti punu 
pažnju i motivisati ih da zavole školu, udžbenike i nastavu uopšte. Na ovo pitanje 
nastavnici su iznijeli pozitivan stav: 

– Smatram da je idejno-estetsko rješenje svih udžbenika matematike u prva 
tri razreda osnovne škole veoma dobro, a među njima, možda i najbolje u 
prvom razredu osnovne škole (Nastavnik I razreda). 

– Slažem se s koleginicom, možda postoje i bolja rješenja, ali je ovo postoje-
će idejno-estetsko rješenje udžbenika u prvom ciklusu sasvim zadovoljava-
juće i učenicima se veoma dopada, koliko mogu da primijetim (Nastavnik 
III razreda). 
 

Ispitanici u fokus grupi roditelja, takođe, iz svoje vizure ističu pozitivne im-
presije po pitanju idejno-estetske strane udžbenika matematike u prva tri razreda 
osnovne škole. Oni ističu: 

– Mislim da svi roditelji imaju pozitivno mišljenje po ovom pitanju. Ja iz 
ugla roditelja i djece koja pohađaju prvi i treći razred smatram da su udž-
benici matematike sa svojom estetskom stranom primamljivi djeci ovog 
uzrasta, čini mi se da su im ilustracije jako interesantne i da privlače pa-
žnju djece (Roditelj učenika iz I i III razreda). 

– Moje je dijete u drugom razredu i znam da je u prethodnom razredu udž-
benik bio ilustrovaniji, ali je i u drugom razredu jako interesantan i pri-
mjeri su dati slikovito (Roditelj učenika iz II razreda). 

 
Dakle, po pitanju idejno-estetskog rješenja postojećih udžbenika matematike 

u prvom ciklusu osnovne škole imamo usaglašene stavove ispitanika iz reda nastav-
nika, s jedne, i iz reda roditelja, s druge strane. To je jako bitno, jer ako imamo usa-
glašene stavove onih koji realizuju program (nastavnici) sa onima koji su korisnici 
tog programa (roditelji i njihova djeca), onda nema sumnje u takve stavove bilo oni 
da su pozitivni ili negativni. U ovom slučaju, imamo pozitivne stavove, tako da osta-
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jemo pri generalnom stavu da su idejno-estetska rješenja udžbenika matematike u 
prvom ciklusu osnovne škole dobra, što, naravno, ne znači da ne treba iz generacije 
u generaciju novih udžbenika poboljšavati ta rješenja idući u korak s vremenom. 

SADRŽINSKO RJEŠENJE UDŽBENIKA MATEMATIKE U PRVOM 
CIKLUSU OSNOVNE ŠKOLE 

Jedan od najbitnijih kriterijuma kvaliteta udžbenika jeste njegovo sadržinsko 
rješenje. Po nastavnom planu i programu imamo jasno definisane ciljeve programa i 
broj sedmičnih časova nastave matematike za njihovu realizaciju. Nastavnik realiza-
ciju planiranih operativnih ciljeva zasniva, uglavnom, na ponuđenim sadržajima 
udžbenika. Ako su ponuđeni sadržaji optimalni za realizaciju planiranog, onda je ko-
rišćenje udžbenika u nastavi realističnije. 

Po pitanju sadržinskog rješenja udžbenika matematike u prva tri razreda 
osnovne škole, nastavnici su istakli sljedeće: 

– Ja sam mišljenja da udžbenici u prvom ciklusu iz ovog predmeta sadržin-
ski nijesu dovoljni da zadovolje potrebe nastave. Ako bi ih po razredima 
analizirali, mišljenja sam da je u prvom razredu možda i dovoljan, ali u 
drugom i trećem sigurno nije. Ponuđeni sadržaji su dovoljni da se učeni 
pojam objasni i razvije kod učenika, ali za utvrđivanje i uvježbavanje ma-
tematičkih znanja ne zadovoljavaju. Da postoje radne sveske koje bi pre-
vazišle ovaj nedostatak udžbenika, sve bi bilo dobro (Nastavnik II 
razreda). 

– Pošto smo svi uglavnom i prošli kroz ove razrede i poznajemo dobro udž-
benike matematike u sva tri razreda da ne ponavljam priču koleginice, s 
kojom se u potpunosti slažem, mogu dodati samo to da bi bilo poželjno i 
zaista nužno da se pripreme radni listovi i postojeći sadržaji u udžbeniku 
upotpune sadržajima koji bi zadovoljili potrebe različitih sposobnosti uče-
nika. Postojeći sadržaji u udžbeniku ne zadovoljavaju potrebe učenika, 
posebno ne potrebe talentovanije djece (Nastavnik III razreda). 

 
Roditelji čija su djeca u prvom ciklusu osnovne škole, takođe, imaju usklađe-

no mišljenje po ovom pitanju: 
– Primijetila sam da nastavnica u školi odradi s njima najveći dio posla u 

udžbeniku, tako da im za rad kući često ne ostane puno toga. Moje dijete 
razumije te zadatke i brzo ih riješi, mislim da bi dobro bilo da su ti sadr-
žaji bogatiji, da ima više zadataka i da postoje i teži zadaci (Roditelj uče-
nika iz I razreda). 

– Da, ni ja nijesam zadovoljan ponuđenim izborom zadataka. Smatram da 
mnoga djeca mogu mnogo više od ponuđenog da urade. Ne kažem da je 
loše ono što je ponuđeno, već da nije dovoljno. Kao roditelj bih bio zado-
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voljniji da kući ne smišljam zadatke za vježbanje, da postoji neka zbirka 
zadataka i da znam da to prati rad u školi bilo bi mi mnogo lakše (Roditelj 
učenika iz II razreda). 
 

Na osnovu dobijenih odgovora nastavnika i roditelja primjećujemo da postoji 
izvjesna podudarnost u odgovorima. I jedni i drugi smatraju da udžbenici matematike u 
prvom ciklusu osnovne škole nijesu sadržinski dovoljni za zadovoljavanje potreba djece, 
te da bi te sadržaje trebalo obogatiti. Kao mjeru prevazilaženja tog nedostatka istakli su 
izradu prateće radne sveske, odnosno radnih listova ili zbirki zadataka.  

Nedostatak pratećih radnih listova iz matematike u prvom ciklusu                        
osnovne škole 

Pitanje opravdanosti potrebe za radnim listovima iz matematike u prvom ci-
klusu osnovne škole je proisteklo iz uporedivosti novih – reformisanih udžbenika sa 
starim – tradicionalnim udžbenicima. Ovo pitanje je naišlo na intenzivnu komunika-
ciju ispitanika u obje fokus grupe. Ali bez obzira na veliko interesovanje ispitanika 
po ovom pitanju, odgovori ispitanika su skoro identični. Ispitanici u fokus grupi na-
stavnika su istakli: 

– Novi, reformisani udžbenici u prvom ciklusu nemaju radne listove. Istina, 
udžbenik je dosta prilagodljiv i ima zadataka tipa kao što bi bili u radnim 
listovima i to je to. Lično kao nastavnicica, neko ko je zadužen za nepo-
srednu realizaciju nastave matematike, smatram da bi radni listovi trebalo 
da postoje i da bi sa njima kvalitet postojećeg udžbenika bio mnogo bolji. 
(Nastavnik III razreda). 

– Ja bih dodala da možda u prvom razredu i ne trebaju radni listovi, dovo-
ljan je postojeći udžbenik, ali u drugom i trećem razredu stvarno trebaju. 
Prosto udžbenik nije dovoljan za uvježbavanje, a i rad kod kuće bi bio 
mnogo sadržajniji da postoje isti (Nastavnik I razreda). 

 
Ispitanici u fokus grupi roditelja, takođe, bili su otvoreni za komunikaciju i 

iznijeli su mišljenje da kao roditelji smatraju ozbiljnim nedostatkom nepostojanje 
radnih listova iz matematike u prvom ciklusu osnovne škole: 

– Tako važan predmet, kao što je matematika, trebalo bi da ima veću posve-
ćenost i u radnim zadacima. Kao roditelj smatram da bi radni listovi tre-
balo da postoje od prvog razreda (Roditelj učenika iz I razreda). 

– Ja po svom djetetu vidim da mu zadaci u udžbeniku nijesu dovoljni za vje-
žbanje. Pretpostavljam da je slična situacija i kod druge djece. Osjeća se 
nedostatak radnih listova, obično tamo bude zadataka i lakših i težih, tako 
da se ima što vježbati (Roditelj učenika iz III razreda). 
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Očigledno je da svi, i nastavnici i roditelji, shvataju važnost radnih listova i 
prosto i jedni i drugi teže njihovom postojanju kao neophodnom izvoru utvrđivanja 
matematičkih znanja i podsticanja razvoja matematičkog mišljenja. Postoji je-
dinstven stav da su radni listovi potrebni i da je evidentan njihov nedostatak kako u 
neposrednom nastavnom procesu, tako i u izradi domaćih zadataka. Ono što je razli-
čito u stavovima tiče se njihove potrebe u prvom razredu, jer neki nastavnici dijele 
mišljenje da je u prvom razredu dovoljan samo udžbenik matematike. 

Primjenljivost udžbenika na času matematike u prvom ciklusu osnovne škole 

Udžbenik, kao propisani i odobreni izvor sticanja znanja, nalazi svoju primje-
nu u nastavnom procesu. U kojoj mjeri će biti korišćen u toku nastave, na času ili 
kod kuće u izradi domaćeg zadatka, zavisi od njegovog kvaliteta i primjenljivosti. O 
tome koliko su postojeći udžbenici matematike primjenljivi na času u prva tri razre-
da osnovne škole, nastavnici su istakli sljedeće mišljenje: 

– Udžbenike matematike sam u najvećoj mjeri koristila u prvom razredu na 
času, u drugom razredu nešto manje i ove godine, u trećem razredu, ga 
koristim ne toliko često. Obično jednim dijelom odradimo nešto na času, a 
ostalo im dam za domaći zadatak da urade kod kuće (Nastavnik III 
razreda). 

– Smatram da je udžbenik primjenljiv na času, ali više kod usvajanja novih 
pojmova nego na časovima utvrđivanja znanja, jer ne zadovoljava potrebe 
nadprosječnih učenika. Zato bi dobro bilo da imamo radne listove koje bi 
u kombinaciji s udžbenikom uspješnije koristili u radu (Nastavnik I 
razreda). 

 
Roditelji, ispitanici u fokus grupi, iznijeli su iskustveno mišljenje koliko nji-

hova djeca koriste udžbenik matematike na času, tj. u školi, a koliko u izradi doma-
ćeg zadatka, kod kuće. I u ovom slučaju, imali smo usaglašeno mišljenje ispitanika 
bez obzira na to što im djeca pohađaju različite razrede i kod različitih nastavnika. 
Oni su istakli: 

– Iz iskustva mog djeteta mogu istaći da u prvom razredu u izuzetno velikoj 
mjeri učenici koriste udžbenik za rad na času. Oni uglavnom drže knjige u 
školi i petkom ih donose kući, tada prekontrolišemo šta su radili i vidimo 
da su uglavnom popunili određene strane u udžbeniku, tako da kod kuće 
malo estetski poradimo na tom sređivanju i to je to (Roditelj učenika iz I 
razreda). 

– Moja djeca su u drugom i trećem razredu i vidim da se udžbenik u manjoj 
mjeri koristi na času u odnosu na period kad su bila u prvom razredu, ali 
ipak se dosta koristi, jer obično ako je nova „lekcija“ na dvije strane, oni 
jednu stranu odrade u školi a jednu dopune kući za domaći zadatak (Rodi-
telj učenika iz II i III razreda). 
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Možemo zaključiti, na osnovu odgovora nastavnika i roditelja, da se udžbenik 
matematike najviše koristi u prvom razredu, ali se i u drugom i trećem razredu nastavlja 
veliki intenzitet njegovog korišćenja. Interesantno je zapažanje nastavnika da se udžbe-
nik već u drugom i trećem razredu ne može značajno koristiti za uvježbavanje matema-
tičkih sposobnosti, te da bi im u tome radni listovi, da postoje, bili od veće koristi. 

Odmjerenost zadataka učeničkim sposobnostima u udžbenicima matematike                      
u prva tri razreda osnovne škole 

Zadaci u udžbeniku treba da zadovolje različite potrebe učenika i da budu pri-
lagodljivi različitim nivoima sposobnosti učenika, da podstiču njihov razvoj, krea-
tivnost i potrebu za samostalnim i timskim radom. Odmjerenost zadataka učeničkim 
sposobnostima je preduslov uspješnog korišćenja udžbenika u nastavi. Nastavnici su 
po ovom pitanju iznijeli različito mišljenje, a mi, ovom prilikom, izdvajamo najfre-
kventnije odgovore: 

– Zadaci u udžbeniku su dosta laki i mislim da bi trebali biti zastupljeni slo-
ženiji problemski zadaci kako bi zainteresovali sposobnije učenike, ovako 
sam mišljenja da je najveći broj zadataka u udžbeniku na prosječnom i 
ispod prosječnog nivoa (Nastavnik II razreda). 

– Ja sam mišljenja da su zadaci odmjereni učeničkim sposobnostima i da tu 
ne treba ništa mijenjati, samo bi trebalo u drugom i trećem razredu pri-
premiti radne listove sa raznovrsnijim zadacima koji bi zadovoljili različi-
te nivoe potreba i mogućnosti učenika (Nastavnik III razreda). 

 
Roditelji iz svog ugla imaju nešto drugačiji pogled na ovaj problem i ističu 

sljedeće: 
– Zadaci su sigurno odmjereni učeničkim sposobnostima, tu nema zadatka 

da ga učenik ne može riješiti, sve je lagano i bez problema se rješava 
(Roditelj učenika iz II razreda). 

– Rijetko kada mi dijete zatraži pomoć u radu, većinu zadataka koje radi za 
domaći brzo i samostalno riješi (Roditelj učenika iz III razreda). 
 

Na osnovu dobijenog intervjua možemo uočiti da iz nastavničke perspektive 
imamo objektivnije sagledavanje situacije. Nastavnici imaju profesionalniji pogled 
na razvojni domen matematičkih sposobnosti, zato one zadatke koje učenici lako, 
brzo i bez misaonih napora rješavaju smatraju neodmjerenim toj kategoriji učenika, 
dok roditelj smatra da je zadatak odmjeren učeničkim sposobnostima ako mu ne mo-
ra pružati pomoć u radu. Dakle, ako detaljnije analiziramo dobijene odgovore ispita-
nika iz obje fokus grupe, možemo konstatovati da su zadaci u udžbeniku odmjereni 
prosječnom učeniku, te bi za potrebe optimalnog razvoja svakog učenika bilo poželj-
no zastupiti zadatke koji zadovoljavaju intelektualne potrebe talentovanijih učenika. 
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ZANIMLJIVOST SADRŽAJA U UDŽBENICIMA MATEMATIKE U 
PRVOM CIKLUSU OSNOVNE ŠKOLE 

 Osnovu uspješnog rada u nekom poslu čini posvećenost istom. Na školskom 
nivou da bi očekivali da učenik bude posvećen nekom zadatku, taj zadatak mora pri-
vući njegovu pažnju. Činjenica da udžbenici ne posvećuju veliku pažnju korišćenju 
savremenih tehnologija, tj. veliki problem predstavlja nedostatak sveobuhvatnih, sa-
vremenih izvora znanja u vremenu intenzivnog razvoja nove tehnologije (Perišić, 
2003). Dječju pažnju sve više privlači savremena multimedijalna tehnologija, a sve 
manje pisani izvori znanja. Međutim, djeca početnog školskog uzrasta prihvataju oba-
veze ukoliko su im zanimljive. Svakodnevne aktivnosti u obrazovanju da bi bile inte-
resantne iziskuju promjene u načinu rada, metoda rada, sredstava rada i sl., kako bi 
podstakli bolji uspjeh učenika (Budimir-Ninković, 2005). O zanimljivosti sadržaja u 
udžbenicima matematike u prvom ciklusu osnovne škole, nastavnici ističu sljedeće: 

– Što se tiče zanimljivosti sadržaja u udžbenicima u prva tri razreda osnov-
ne škole mogu sa sigurnošću potvrditi da je udžbenik prvog razreda najza-
nimljiviji, ali i ova dva udžbenika su dosta zanimljiva većini učenika, mo-
žda ne baš naprednijim učenicima jer ih brzo rješavaju i čekaju šta dalje 
(Nastavnik I razreda). 

– Iskustvo mi je potvrdilo da su svi udžbenici zanimljivi, djeca rado prihva-
taju obaveze i posvećuju se rješavanju zadataka koje realizujemo na času. 
To ne znači da ne bi mogli biti zastupljeni i neki zanimljivi problemski pri-
mjeri koji iziskuju timski rad, jer čini mi se da tu dimenziju timskog rada 
nemaju ovi udžbenici (Nastavnik II razreda). 

 
Roditelji su u intervjuu istakli da im se iz njihove perspektive čine zanimljivi 

sadržaji udžbenika matematike, a da to u izvjesnoj mjeri pokazuje i interesovanje 
djece koja ne pokazuju otpor u rješavanju zadataka u njima: 

– Sadržaji su jako interesantni, naročito u prvom razredu. Ima puno ilustra-
cija u boji što privlači dječju pažnju (Roditelj učenika iz I  razreda). 

– Moje dijete rado rješava zadatke u udžbeniku, mislim da je udžbenik mate-
matike zanimljiv i da svojim sadržajima privlači pažnju učenika (Roditelj 
učenika iz II razreda). 
 

Intervju s nastavnicima i roditeljima je pokazao da je njihovo mišljenje pozi-
tivno po pitanju zanimljivosti sadržaja u udžbenicima matematike u prvom ciklusu 
osnovne škole. Međutim, nastavnici su, i pored pozitivnog iskustva, istakli problem 
brzog rješavanja zadataka od strane nadarenih učenika, koji posle toga ne znaju šta 
da rade. To znači da treba težiti kontinuiranom održanju i unapređenju zastupljenosti 
zanimljivih sadržaja kako bi postigli što veće interesovanje učenika. 
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PRIJEDLOG MJERA ZA UNAPREĐENJE POSTOJEĆIH ILI IZRADU 
NOVIH UDŽBENIKA MATEMATIKE U PRVOM CIKLUSU OSNOVNE 

ŠKOLE 

Nijedan udžbenik, ma koliko on bio u datom momentu savremen i sveobu-
hvatan, ne zadržava u punoj mjeri svoje kvalitete kod budućih generacija. To znači 
da je potrebno kontinuirano pratiti dešavanja u nastavi i unositi potrebne izmjene 
blagovremeno tamo gdje zaista postoji potreba za njima. 

Prijedlog mjera, od strane nastavnika i roditelja, za unapređenje postojećih ili 
izradu novih udžbenika matematike radi uspješnijeg korišćenja istih u nastavi kod 
realizacije početnih matematičkih pojmova uglavnom se podudara. Nastavnici su na-
veli sljedeće mjere: 

– Poželjno bi bilo postojeće udžbenike dopuniti radnim listovima (Na-
stavnik II razreda). 

– Dobro bi bilo da se u udžbeniku planiraju zadaci za timski rad učenika 
(Nastavnik III razreda). 

– Ako udžbenik posmatramo sa pozicija informatičkog društva, onda bi 
udžbenik trebalo da sadrži CD za elektronski oblik učenja i rješavanja 
matematičkih zadataka (Nastavnik III razreda). 

– Zadaci u udžbeniku treba da budu diferenciranog karaktera, da bude za-
dataka za sve intelektualne mogućnosti učenika (Nastavnik I razreda). 

– Čini mi se da bi dobro bilo da bude  problemskih i programiranih zada-
taka (Nastavnik II razreda). 

 
Roditelji su iz svoje pozicije imali podudarnih prijedloga sa nastavnicima, ali 

su većinom malo više akcenat stavljali na socijalnu i emocionalnu komponentu i dali 
sljedeći prijedlog: 

– Dobro bi bilo da udžbenik podstiče rješavanje problemskih zadataka u 
prirodi (Roditelj učenika iz III razreda). 

– Djeca vole da rade u društvu, pa bi poželjno bilo da bude više zadataka 
koji se rješavaju u paru, drug s drugom, odnosno drugaricom i da se pri 
tome takmiče (Roditelj učenika iz I razreda). 

– Da, trebalo bi da bude više zadataka takmičarskog duha  (Roditelj učeni-
ka iz III razreda). 

– Ranije smo pomenuli radne listove, pa smatram da bi i nama roditeljima 
bilo dragocjeno da postoje radni listovi kao dodatak udžbeniku u funkciji 
uvježbavanja znanja (Roditelj učenika iz III razreda). 

– Ja smatram da bi trebalo zadaci da podstiču kreativne sposobnosti djece, 
čini mi se da je vrlo mali broj takvih zadataka (Roditelj učenika iz II 
razreda). 
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Očigledno je da bi se, i pored dobrih karakteristika koje smo utvrdili u inter-
vjuu, udžbenici matematike u prvom ciklusu osnovne škole mogli značajno unapri-
jediti. To potvrđuje tezu da uvijek može bolje i da treba težiti kontinuiranom unapre-
đenju kvaliteta udžbenika matematike u svim razredima. Dobro je da su i nastavnici 
i roditelji spremni na saradnju i da objektivno sagledavaju potencijal udžbenika kao 
izuzetno važnog izvora sticanja matematičkih znanja koji ima svoju primjenljivost 
kako u školi tako i kod kuće. I jedni i drugi su svjesni značaja misije udžbenika u 
obrazovanju učenika/djece i da u velikoj mjeri od njihovog kvaliteta zavisi uspjeh 
onih kojima je namijenjen.  

ZAKLJUČNE KONSTATACIJE 

Udžbenik matematike u prvom ciklusu osnovne škole, bez obzira o kojem se 
razredu radilo, predstavlja najmoćnije pisano sredstvo koje svojim kvalitetom nepo-
sredno utiče na  kvalitet nastave i razvijanje matematičkih sposobnosti učenika. Is-
traživanje je pokazalo da se udžbenik matematike u nastavi najintenzivnije koristi u 
prvom, a dosta često u drugom i trećem razredu osnovne škole. Nastavnici i roditelji 
su kroz intervjue u fokus grupama potvrdili da postojeći udžbenici matematike u pr-
vom ciklusu osnovne škole imaju dosta kvaliteta i da su kao takvi našli svoju pri-
mjenljivost u nastavi, ali su jedinstveno prepoznali njegove ozbiljne nedostatke i 
predložili izradu radnih listova za prevazilaženje uočenih nedostataka. Istraživanjem 
smo identifikovali da je: 

– idejno-estetsko rješenje udžbenika matematike u prvom ciklusu osnovne 
škole dobro,  

– udžbenik u prvom razredu najprimjenljiviji, ali i da se udžbenici matema-
tike u drugom i trećem razredu dosta često koriste na času,  

– sadržaj, uglavnom, u kategoriji prosječnih i ispod prosječnih mogućnosti 
učenika, te kao takav ne zadovoljava potrebe nadarenih učenika,  

– sadržaj zanimljiv relativno velikom broju učenika i 
– evidentan nedostatak pratećih radnih listova za utvrđivanje i uvježbavanje 

matematičkih sposobnosti.   

Da bi otklonili uočene nedostatke analiziranih udžbenika, ispitanici su predlo-
žili određene mjere koje bi u velikoj mjeri unaprijedile kvalitet postojećih udžbenika 
matematike u prvom ciklusu osnovne škole. Predložene mjere se odnose na:  

– izradu radnih listova, 
– pripremu CD-a za elektronsko učenje,  
– diferenciranje zadataka za različite nivoe znanja,  
– kreiranje više problemskih i programiranih zadataka,  
– kreiranje zadataka za timski rad (rad u paru i/ili grupi),  
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– kreiranje zadataka za rad u prirodi,  
– kreiranje više zadataka za podsticanje kreativnih sposobnosti i takmi-

čarskog duha i sl. 
Preporučene mjere imale bi u velikoj mjeri pozitivne implikacije na proces 

sticanja i utvrđivanja matematičkih sposobnosti djece ovog uzrasta. Nadamo se da 
će ovo istraživanje podstaći i intenzivirati istraživanja sličnog karaktera ne samo na 
nivou predmeta matematike, već i ostalih predmeta kako bi se objektivno sagledale 
mogućnosti unapređivanja postojećih udžbenika kako u obrazovnom sistemu Crne 
Gore, tako i u drugim obrazovnim sistemima. 
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VALUES OF TEXTBOOKS IN MATHEMATICS TEACHING IN THE FIRST 
CYCLE OF PRIMARY SCHOOL 

Summary 

In the process of acquiring mathematical skills, a textbook is of great 
significance. The younger the age is, the more numerous are the requirements regarding 
the quality of the textbooks. In this paper, the authors deal with testing the quality of 
mathematics textbooks in the first three grades of primary school from the perspective of 
teachers and parents.  

The aim is to highlight the importance of the value of mathematics textbooks in 
the initial teaching of mathematics, as well as to identify the strengths and weaknesses of 
the current textbooks in the first three grades of primary schools in Montenegro. The 
research was conducted on a sample of two focus groups (teachers and parents) that have 
direct experience with the given textbook on the test level. Along with the manifold 
qualities, serious shortcomings of the existing mathematics textbooks in the first three 
grades of elementary school were identified, and I proposed the measures how to adapt 
the textbooks of mathematics at early school age in terms of content, style, graphic and 
technically to modern didactic methods and pedagogical and psychological demands of 
students. 

Keywords: textbook, student, quality, initial mathematical education, 
mathematics. 
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Апстракт: У раду се говори o образовању учитеља у области музичке 
педагогије од оснивања прве учитељске школе на просторима данашње Ср-
бије до оснивања учитељских факултета. У поменутом периоду, који обу-
хвата скоро два века, планови који се односе на изучавање предмета везаних 
за музику различито су дефинисали образовање учитеља у овој области. 
Историјски контексти, које карактеришу велике друштвено-политичке про-
мене, доносили су различите динамичке измене у организацији школовања 
учитеља у погледу наставних планова. У раду је дата хронологија наставних 
планова за наставне предмете који се односе на изучавање музике како би  
сагледали улогу и значај музичке наставе у школама које су образовале учи-
теље у поменутом периоду. 

Кључне речи: учитељи, музичка педагогија, наставни план, учитељ-
ска школа, педагошка академија. 

 
 

Музичка педагогија у Србији у деветнаестом веку, у односу на већи део 
европских земаља, почиње да се развија тек средином века доласком чешких и 
аустријских музичара. У оквирима данашње Србије музичка педагогија се раз-
вија најпре у Војводини, током целог деветнаестог века, захваљујући стручном 
музичком кадру, музичко образовање бележи свој узлазни пут кроз наставу у  
основним школама, гимназијама, певачким дружинама и учитељској школи. 
Имајући у виду да је континуитет и интензитет од значаја за образовање учи-
теља у области музичке педагогије, рад се бави истраживањем могућности њи-
ховог образовања кроз планове по којима су радиле учитељске школе, а касни-
је, педагошке академије. Историјат музичке педагогије у Србији је био тема 

 
∗ 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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већег броја докторских дисертација, магистарских теза и научних радова 
(Васиљевић, 1986, 1997, 2000; Дробни, 2007; Јовић-Милетић, 1996, 2011; Про-
тић, 1991, 1994; Стојановић, 2001). 

Институционализовано образовање учитеља у Србији пре ХIХ века није 
постојало. У осамнаестом веку попови и калуђери и у ретким случајевима учи-
тељи – световњаци били су они који су ширили писменост у малом броју шко-
ла. Поповима и калуђерима учитељска служба била је споредна, јер је, обично, 
главно занимање било опслуживање цркве или бављење неким занатом. 

Прво институционализовано образовање учитеља започето је 1812. го-
дине преко Саве и Дунава отварањем „Препарандије“, Прве учитељске школе 
у Сентандреји. Она је настала после тридесет година рада школе под именом 
„Нормa“ која је образовала учитеље, а за чије оснивање је заслужан Аврам 
Мразовић. Отварање „Препарандије“, много година пре оснивања учитељских 
школа у Србији, омогућиле су повољне прилике, превасходно мирна и развије-
нија средина. Четири године након отварања, „Препарандија“ се сели у 
Сомбор. Школовање учитеља у овој школи трајало је три године по програму 
који је највећим делом био везан за веронауку, црквено појање и типик, педа-
гогију и методику (Поткоњак, 2006). Наставни планови по којима је радила ова 
школа од оснивања до 1855. године нису сачувани, тако да не можемо знати 
колико су ученици ове школе имали часова музике. У најстаријем сачуваном 
плану, који је изашао поменуте године, од 11 предмета који су се изучавали нај-
већи број часова (12 од 57 часова недељне норме за ученике у првом и другом 
разреду) предвиђен је за предмет чији је назив био Црквено појање и правило. 
Преласком двогодишњег у трогодишњи режим трајања образовања учитеља 
1872. године, написан је и нови наставни план. У свим разредима се изучавала 
музика кроз три предмета: Црквено појање и правило, Хармонично појање и 
Свирка. Ученици су у сваком разреду имали недељно 10 часова музике, што по-
казује колико се у овој школи озбиљно радило на оспособљавању учитеља за 
рад са децом када је музика у питању. Код хармоничног певања ученици су се 
делили по полу, тако да су у школи постојала два хора, женски и мушки. Проду-
жење школовања учитеља на четири године (1892) доводи до потребе мењања 
наставног плана. Смањује се број часова музике, укида се предмет Свирка, 
Црквено појање и даље има највећи број часова (четири у прва два и три у друга 
два разреда), Типик се одваја и изучава у трећој и четвртој години (један час), а 
за Хармонично певање и Музику био је предвиђен један час у свим разредима. 

Петнаест година касније (1907), у Наставном плану Учитељске школе у 
Сомбору поново је промењен број часова у корист наставних предмета везаних 
за музику. Поред Црквеног појања и правила, који је реализован током свих 
година по пет часова седмично, поново се уводи наставни предмет чији је на-
зив Свирка и хармонијско певање (два часа за све разреде) и предмет Хорно 
певање један час за све године. Будући учитељи су се оспособљавали за пред-
мет кроз солидан број часова, мада се опет акценат ставља на Црквено појање 
и правило које је предвиђено за ученике мушког пола. Учитељска школа у 



Судзиловски, Д., Бојовић, Ж.: Образовање учитеља посматрано из угла музичке... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 19 • БР. 18 • ДЕЦЕМБАР 2016 • 195–206 

 

 197 

Сомбору је оставила значајан траг у развоју музичке педагогије. Примери 
Јосифа Маринковића и Петра Коњовића, који су били ученици ове школе, то 
јасно показују (Петровић 2009: 191). 

У Србији се почетком деветнаестог века, након ослобођења 1804. године, ја-
вља велика потреба за учитељима. Стварањем српске државе започиње период у ко-
ме се дешавају корените политичке, друштвене, економске, културне и просветне 
промене. Без обзира што су прилике у време Првог српског устанка биле неповољ-
не, број световних основних школа у градовима и селима расте (Протић 1994: 66). 
Како би се што пре задовољила  потреба за учитељима, Доситеј Обрадовић, дирек-
тор свих школа, доводи учитеље са стране. Знајући да једна земља не треба да „уво-
зи“ учене људе (Ђорђевић 1950: 71), Доситеј отвара, заједно са Југовићем, Велику 
школу, 1808. године. Учитељи нису имали специјализовану школу у којој су се об-
разовали, већ су се учитељима звали сви они који су се бавили тим послом, а било је 
различитих учитеља: од слушатеља пештанског универзитета, Карловачке богосло-
вије, гимназијалаца, пропалих трговаца, беспослених занатлија, ислужених и одбе-
глих подофицира аустријске војске (Ђорђевић 1950: 70). Иако није било прописаног 
плана и програма по коме су основне школе радиле,  постоји сведочанство да су де-
ца обучавана у појању црквеном (Лазар Арсенијевић Баталика, према: Протић 1994: 
66). У недостатку уџбеника и обучених учитеља црквено појање се преносило усме-
ним путем, што је резултирало различитим варијантама црквених песама. 

Све до половине деветнаестог века већина учитеља који су радили у Србији 
су из Аустроугарске. Године 1836. у целој Србији било је 69 учитеља, а од тога 48 
странаца. Интересантно је да су те године у Београду радила само три учитеља. 
Настава је  била неуједначена јер није постојао план и програм, а поменути учите-
љи су имали различито образовање. У школама се највише радило читање часлов-
ца и псалтира и певање црквених песама по слуху (Протић, 1994). 

Уставом из 1833. године уведен је први музички предмет под називом 
Црквено појање. 

„Учитељи мали и нормални школа дужни су двапут у седмици после 
школског времена младеж у церковним пјенијама обучавати, будући да су 
Учитељи великих школа Београдски од овога терета ослобођени, зато ће 
Учитељи нормални (Београдски) школа и Ученике из велики школа заједно 
са својим церковним пјенијем обучавати морати“ (Ћунковић 1971: 30).  

Први закон који је прописивао да учитељи морају имати одређене квали-
фикације био је „Устројеније јавног училишног наставленија“ из 1844. године 
чији је аутор био Јован Стерија Поповић. Овим законом се први пут уводи ред 
у учитељску професију, први пут се предвиђају квалификације за учитељску 
службу (Протић 1991: 33). Учитељ је могла бити особа која је завршила бого-
словију или гимназију и  изучила „Педагогију с Методиком“. У овом закону се 
први пут предвиђа да се и женска деца могу школовати. 



Судзиловски, Д., Бојовић, Ж.: Образовање учитеља посматрано из угла музичке... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 19 • БР. 18 • ДЕЦЕМБАР 2016 • 195–206 

 

 198 

                                                       

Пре отварања прве Учитељске школe, у Београду је 1863. године основа-
на Виша женска школа1 која је школовала учитељице. Ова школа је у то време 
пружала својим ученицама солидно музичко образовање. У школи се необаве-
зно учио клавир, уз плаћање часова, а касније и Нотно певање као бесплатан 
обавезни предмет. Ова школа је кроз трогодишње образовање пружала добре 
могућности да се учитељице музички образују кроз солидан број часова пева-
ња. У првој години план је предвиђао четири часа, а током друге две године по 
три часа за изучавање овог предмета. Касније се мења режим према коме је ова 
школа радила: са три године на пет година образовања, да би 1886. прешла на 
шестогодишње образовање. Певању се, како се и тада назива предмет, и даље 
даје велики значај посматрајући број часова у плану. Током свих шест година 
план предвиђа по два часа недељно за певање. Од оснивања, па у наредних 
тридесет година на челу школе се налазила Катарина Ђорђевић Миловук. Ова 
напредна и своме послу предана жена прва је у Србији увела Вуков правопис у 
школу, писала уџбеничку литературу за предмете које је предавала, а својим си-
ромашним ученицима држала бесплатне часове клавира (Стојановић 2001: 7). У 
време када у школама егзистира само црквено певање, она међу првима истиче 
да малу децу треба учити лепе народне песме. 

Прва школа у Србији која је школовала учитеље била је Учитељска шко-
ла у Крагујевцу,2 основана 1871. године, која је у почетку била троразредна, да 
би 1896. године постала четвороразредна. Како би школа имала кадар за поче-
так, Попечитељство црквених дела и просвете довело је учитеље из Аустроу-
гарске, а ученици су били мушкарци (стари од 16 до 20 година). Први школо-
вани учитељи који су изашли из ове школе имали су у току школовања велики 
недељни фонд часова (преко 40). Током трогодишњег школовања изучавало се 
осамнаест предмета, од тога један под називом Певање. Овај предмет се изуча-
вао кроз све три године, у првој години са четири, а у друге две године три ча-
са недељно. Ово је први наставни план који немa Црквено појање, али се већ у 
нови Наставни план из 1881. поново укључује. Смањује се укупно недељно 
оптерећење ученика јер се школовање продужава за једну годину, а фонд часо-
ва музике се повећава кроз два предмета. Црквено певање и правило у сваком 
разреду са по три часа недељно, а Нотно певање с Музиком било је предвиђе-
но да се реализује са два часа, такође у свим разредима. 

Политичке снаге тог времена сматрале су да оваква школа није потребна 
Србији, тј. да им нису били потребни толико образовани учитељи. Министар 
просвете изјављује да та учитељска школа „надмаша свој задатак“ (Ђорђевић 
1958: 39). Скраћивањем школовања на три године 1887, фонд часова се смању-

 
1 Друга Виша женска школа основана је 1891. године у Крагујевцу, а прва женска учи-
тељска школа у Србији отворена је у Београду 1900. године.  

2 Школа је из политичких разлога из Крагујевца пресељена у Београд 1877. године, да би 
1896. године, из истог разлога, била измештена у Алексинац. Учитељска школа у Нишу је 
отворена 1881. године, а укинута, такође, из политичких разлога, 1895. године. Учитељска 
школа у Јагодини је почела са радом 1898, а Учитељска школа у Неготину 1910. године.        
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је са 20, из претходног плана, на петнаест (Црквено певање 9 и Музика – вио-
лина с нотним певањем 6 часова). Овде се први пут помиње да се у оквиру Му-
зике учи свирање на виолини као обавезном инструменту. 

Петнаест година пре увођења свирања виолине у учитељским школама, 
овај предмет (Музика) уведен је у гимназије како би се обезбедио стручан ка-
дар. У свим гимназијама које су имале стручан кадар формирају се „Прави-
тељствене школе музике“ и „Правитељствене школе певања“ у којима се изу-
чавала теорија музике, елементарна музичка писменост, свирање и певање. У 
гимназијама, које су имале срећу да музику предају Стеван Стојановић Мокра-
њац, Јосиф Маринковић, Роберт Толингер, Јосиф Свобода и други, музичка на-
става била је на завидном нивоу. Доласком професионалних музичара који су 
се школовали у иностранству и који су ангажовани у учитељским школама – 
међу којима су Јосиф Маринковић, Стеван Шрам, Војислав Шистек, Влади-
слав Штирски – музичка настава је унапређена. 

Наставни план донет 1896. године, који ће се примењивати све до Првог 
светског рата, поново враћа четворогодишње школовање. По овом Наставном 
плану, који је важио за све учитељске школе Србији од 1905. године (мушке, 
женске и мешовите), изучавало се Нотно певање и свирање (виолина) све чети-
ри године (по два часа седмично). Црквено певање, које је било заступљено истим 
фондом часова, било је обавезно само у мушкој учитељској школи. Учитељи су 
стицали солидно музичко образовање у учитељским школама и укључивали се у 
савремене токове музичког живота концертном делатношћу својих школа (Стоја-
новић 2001: 6). Иако није било довољно наставног кадра, Учитељска школа (тада 
се налазила у Алексинцу) могла се похвалити чињеницом да има мушки хор и ор-
кестар који су изводили захтевне хорске и инструменталне композиције, што се 
може видети у Извештају рада школе за 1897/98. годину. Оркестар је био саста-
вљен од виолина, флаута, пикола, контрабаса и великог и малог бубња. У то време 
школа је имала завидан инструментариј који су чинили хармонијум, 39 виолина, 
виолончело, контрабас, пиколо, велики бубањ и мали добош. 

Током друге половине XIX века у многим местима оснивана су српска 
певачка друштва. Главни носиоци њихове активности били су учитељи, бивши 
ученици Учитељских школа у Београду, Алексинцу, Јагодини, Нишу и Сомбо-
ру, а почетком двадесетог века у Крагујевцу и Неготину. Учитељи су у овим 
школама стицали солидно музичко образовање. У то време је једино школа у 
Сомбору званично могла да буде установа за оспособљавање хоровођа. Стога 
школски савет 1902. године доноси Правилник о полагању испита за оспособља-
вање хоровођа. Испит се полагао пред посебном комисијом, усмено и практич-
но, а обухватао је теорију музике, хармонијско појање и певање, свирање на јед-
ном инструменту и управљање певачким зборовима (Макарић 1978: 191). 

Важна потреба да будући учитељи морају да имају музичке способности 
како би са успехом могли да реализују предмет озваничена је увођењем при-
јемног испита на коме су се „испитивале способности појања и певања, те да 
се не примају ученици без гласа“ (из записника Наставног збора у Учитељској 
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школи у Сомбору, 1880. године). Измене закона о учитељској школи донете 
1895. године предвиђају полагање пријемног испита: „Ко нема музичкога слу-
ха и прикладна гласа за певање, не може бити примљен у учитељску школу“ 
(Просветни гласник, 1895: 220). О значају музичких способности учитеља пи-
ше Милоје Милојевић у чланку Настава музике у школама 1920. године у Про-
светном гласнику. 

„Да би се настава у основној школи могла изводити, потребно је у учи-
тељским школама предавати музику на ширим основама и са преласком и у 
област музичкога сазвучја. У учитељским школама треба и виолина да буде 
обавезан предмет, а тога се не сме нико примати у учитељску школу ако не-
ма беспрекоран слух [...] У тим школама се постављају основи за схватање 
културне вредности музичке уметности и њене естетске садржине“ (Про-
светни гласник, 1920: 26).  

У Јагодинској мушкој учитељској школи  сваки ђак је, сем униформе, 
уџбеника и прибора, добијао и виолину.  Наставу музике је водио Владимир Р. 
Ђорђевић и састављао репертоар за оркестре, којих је било три.  Оркестар дру-
гог разреда је изводио српске игре; трећег разреда – валцере, полке, мазурке, 
кадриле; а матуранти су свирали комаде домаћих и страних аутора. Владимир 
Ђорђевић је компоновао Узданицу, марш ђака Јагодинске учитељске школе, 
коју су изводила сва три оркестра (Станков 2009: 252). 

Настава из вештина, у коју је спадала музика, требало је да има „исту 
вредност као и остали наставни предмети“. У допису Министра просвете 1904. 
године Управитељима Учитељских школа подвлачи се потреба да се посебно 
обрати пажња на оспособљавање учитеља за успешно предавање вештина пе-
вања и свирања и оспособљавање ученика учитељских школа да могу упра-
вљати ђачким хоровима. Учитељи свирања и певања били су дужни да оснива-
ју ђачке хорове који су неговали световну и црквену музику и ђачке оркестре 
који су учествовали на школским прославама (Просветни гласник, 1904: 210–
211). Исте године излази нови Наставни план који предвиђа да се световно пе-
вање реализује током два часа седмично, као и црквено. Исти број часова уче-
ници су имали за свирање на виолини. У напомени се истиче да се и у ин-
тернату могу организовати часови за неке вештине. 

У вишим женским школама настава музике била је заступљена са по два ча-
са недељно у свим разредима, од првог до шестог. Прва два разреда била су обаве-
зна за све. Програм је предвиђао изучавање основне музичке писмености, изучава-
ње молских и дурских тоналитета до три предзнака, интонирање интервала, нотне 
вредности од целе закључно са осминама. Певање песама се реализовао у два гла-
са. План је предвиђао хорско певање од трећег разреда (4 или 6 часова недељно). 

Ратне године су десетковале учитељске школе и учитеље. Да би се што 
пре дошло до наставног кадра, организују се курсеви при гимназијама3 и скра-

 
3 При гимназијама се отварају педагошка одељења у Београду, Крагујевцу, Ужицу, Шапцу и 
Пироту која током 1924/1925. прерастају у учитељске школе. 
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ћује се трајање учитељских школа на три године. То је трајало до 1925. године 
када се доноси Наставни план за четворогодишње школовање у коме се музика 
изучава у оквиру наставног предмета Певање и свирање (2 часа у сваком раз-
реду). Закон о учитељским школама, донет 1929. године, доноси битне новине. 
Између осталог, школовање се продужава на пет година, ученици морају има-
ти претходно завршену малу матуру и, за нас најважније, уводи се пријемни 
испит који је подразумевао, поред провере здравственог стања и испита из на-
родног језика, проверу слуха. У тако организованој школи музика заузима ва-
жно место. Свих пет година изучава се предмет Певање током једног часа не-
дељно, а Свирање се у прве две године реализује током два часа, а следеће две 
на једном часу седмично. Поред ових предмета, ученици су били дужни да по-
хађају часове хорског певања, или да свирају у оркестру. Осим ових обавеза, 
ученици су морали пре недељне службе у цркви да вежбају у школи Црквено 
појање. Закон о учитељским школама из 1929. године предвиђа да се учитељи 
школују пет година, као и обавезан пријемни испит из музике, који се састојао 
из теоретског и практичног дела. Да би кандидат положио пријемни испит, би-
ло је потребно да поседује знање из музике на нивоу ниже средње школе и да 
свира и пева. Посебно се на пријемном испиту ценио добар слух (Просветни 
гласник, 1929: 717−740). 

У овом периоду рад у оквиру музичке педагогије у учитељским школама 
подразумева и учешће хорова и оркестара у различитим прославама и свечаности-
ма. Учитељске школе су музичким активностима обележавале све значајније дату-
ме, празнике и историјске догађаје кроз приредбе, пригодне програме и концерте. 

Овај период у историји српске музичке педагогије везан је за име Мио-
драга А. Васиљевића који поставља реалне основе српске школе музичког опи-
смењавања и који се сматра за једног од најистакнутијих југословенских етно-
музиколога, мелографа, теоретичара фолклора и методичара (Јовић-Милетић 
2011: 17). Трагајући за начином да нотно певање  учини приступачним широ-
ким слојевима професор Миодраг А. Васиљевић је, за разлику од дотадашњих 
метода које су се ослањале на западну традицију, осмислио и увео у праксу 
функционалну методу нотног певања на народним основама,  једну од две ори-
гиналне методе на нашим просторима (Васиљевић, 2000).4 Она је резултат 
ауторовог десетогодишњег трагања у различитим типовима школа и с разли-
читим узрастом полазника, за најбољим решењем поставке тонских функција 
(Дробни, 2007). Резултат дугогодишњег проучавања и провере наставних 
праваца у пракси  доводи професора Васиљевића до сопствене, аутентичне ме-
тоде која  представља  јединствени спој етномузикологије и музичке педагоги-
је, а такође, представља јединствену методу у свету. Функционална метода 
нотног певања подразумева коришћење песама модела, народних напева за по-

 
4 Два аутора јединих оригиналних метода на нашим просторима били су Миодраг Васиље-
вић и Ели Башић (Ely Bašić). Разлике између њихових метода су знатне, али су полазишта 
сродна – доћи што лакше до нотног певања и приближити музичку наставу свима (Васи-
љевић 2000: 47). 
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ставку основних тонова. Иницијалис песама модела је прилагођен слоговима 
солмизације и њиховим певањем, учењем напамет и понављањем кроз опажа-
ње, фиксирају се тонске функције. 

Васиљевић пише литературу која је првенствено намењена општеобра-
зовним и учитељским школама и управо у њој објављује своју методу, свестан 
да, пишући и унапређујући наставу управо у овим школама, утиче на најва-
жнији део опште музичке културе једног народа, базу за развој стручних му-
зичких школа (Јовић-Милетић 2011: 17). 

Према истом принципу као и у вези са претходним ратом, после Другог 
светског рата, због смањења броја учитеља, њихово школовање у учитељским 
школама5 се смањује на четири године, што траје десетак година. У наставним 
плановима, који се примењују у овом периоду, место музике се битно не мења (6, 
9 или 7 часова недељно). Музика се изучава у оквиру једног предмета кроз учење 
певања и свирања. Програми који су примењивани требало је да омогуће стицање 
солидног знања из солфеђа, инструмента и методике певања (Наставни план и 
програм за учитељске школе, 1949). Наставни план из 1954. године, који се при-
мењивао десетак година, предвиђао је да током петогодишњег школовања музика 
буде заступљена по два часа седмично у свим разредима. Тај број часова остаје и у 
наредном плану из 1963. године, а пет година касније, 1968. године,6 фонд часова 
музике се повећава на 12. То је и био последњи план за учитељске школе, јер се од 
1972. године уводе Педагошке академије које су подељене на два степена „при-
премни“ који је у рангу средње, и „завршни“ који је у рангу више школе. Музичко 
васпитање се изучава током четири године припремног наставног степена, учени-
ци се музички описмењавају, уче певање и свирање, а у завршном наставном сте-
пену изучавају Методику музичког васпитања у првом и другом семестру (завр-
шни степен траје четири семестара), како би та знања применили у пракси. Оваква 
пракса, режим оспособљавања учитеља за наставу музичке културе, задовољавала 
је потребе које захтева предмет. Већ у новим изменама, када наступају Заједничке 
основе средњег усмереног образовања из 1977, то бива измењено, јер се број часо-
ва на којима се оспособљавају учитељи за музичку писменост и владање инстру-
ментом знатно умањује. Прва два разреда Заједничких основа усмереног образо-
вања немају посебан предмет у оквиру кога се изучава музика, већ се у првом раз-
реду предаје Уметност (естетско васпитање), што подразумева да се није радило 
само о музици и образовању ученика у домену музичке писмености. Музичко 
образовање стиче се у наредне две године, које се називају Двогодишњи припрем-
ни разред, у коме се Музичко васпитање изучава током два часа недељно. На овим 
часовима требало је да ученици савладају музичку писменост, певање и свирање. 
Настављањем школовања у Двогодишњем завршном разреду, продужава се рад на 
овим елементима у оквиру Вокално-инструменталне наставе у првој години шко-

 
5 Број учитељских школа, после Другог светског рата до оснивања педагошких академија 

1972. године, повећао се на 27. 
6 Време након Другог светског рата одликовало се бројним и великим променама. То се 
односило и на убрзано школовање учитеља, па се у том периоду често мењају планови: 
1947, 1948, 1949, 1952, 1953, 1955, 1963, 1968. 
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ловања (један час недељно). Ова знања примењују се у наредној години, када сту-
денти изучавају Методику музичког васпитања. 

Наредна промена, која је извршена 1986, доноси само разлике у организа-
цији у погледу третирања предмета Музичко васпитање. У Припремном степену 
сада се изучава Музичко васпитање током два, односно три часа седмично, што је 
раније важило за припремни разред, а предмети Вокално-инструментална настава 
и Методика музичког васпитања реализују се као и раније. Укидањем Педагошких 
академија учитељи своје образовање стичу на факултетима. 

Табела 1. Наставни предмети из области музичке педагогије од оснивања 
учитељских школа до оснивања учитељских факултета 

Год. Назив предмета Недељни фонд часова 
I II III IV V  

1855. Црквено појање и правило 6 6     

1862. 
Типик или Правило 
црквено 1 1     

Појање црквено 5 5     
1871. Певање (Крагујевац) 4 3 3    

1874. 

Црквено појање и правило 
(женски сами 1 час) 6 6 6    

Хармонично појање 
(посебно мушки и женски) 2 2 2    

1881. Црквено певање с 
Правилом 3 3 3 3   

 Нотно певање с Музиком 2 2 2 2   
1888. Црквено певање 3 3 3    

 Музика (виолина) с 
нотним певањем 2 2 2    

1896. Црквено певање (само у 
мушкој учитељској школи) 2 2 2 2   

 Нотно певање и свирање 
(виолина) 2 2 2 2   

1904. Црквено певање 2 2 2 2   

 Нотно певање и свирање 
(на виолини) 2 2 2 2   

1904. Певање (за више женске 
школе) 2 2 2 2 2 2 

1905. Црквено певање 2 2 2 2   
1907. Црквено певање 3 3 3    

 Нотно певање 2 2 2    

1907. Нотно певање (женске 
школе) 2 2 2    

1919. Црквено певање 2 2 1    
 Свирање 2 2 1    
 Нотно певање 2 2 2    
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Год. Назив предмета Недељни фонд часова 
I II III IV V  

1925. Певање и свирање 3 3 3    
1931. Певање и свирање 3 3 3 3   
1941. Певање 1 1 1 1 1  

 Свирање 2 2 1 1   
1945. Певање 2 2 2 2 2  
1946. Певање 2 2 1 1   
1947. Певање и свирање 2 2 1 1   
1949. Певање и свирање 3 2 2 2   
1950. Музика 2 2 2 1   
1954. Музика 2 2 2 2 2  
1959. Музичко васпитање 3 2 2 2 2  

1963. Музичко васпитање 3 2 2 2 
1 

(Мето-
дика) 

1968. Музичко васпитање 3 3 2 2 2 

1971 Музичко васпитање 
(Педагошке академије) 3 3 3 2 2  

1977. 

Уметност (естетско 
васпитање) (Заједничке 
основе средњег усмереног 
образовања) 

2      

 

Музичко образовање 
(Двогодишњи припремни 
разред) 

  2 2   

Методика наставе 
физичког васпитања     2 2 

1979.  2 3 

ВИН Методика 

  

1 1 2 2 

ВИН 
у 

група
ма од 
5–10 

Методика у 
гр. 25 

(теорија) 
12 (практи-
чан рад и 
хоспитова

ње) 

1986. 
Музичко васпитање 
(Педагошке академије – 
припремни степен) 

2 3     

 Вокално-инструментална 
настава (завршни степен)   1 1    

 Методика (завршни 
степен)    2 2   
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До оснивања учитељских факултета у Србији школовање учитеља одви-
јало се у учитељским школама и педагошким академијама по плановима који 
су се често мењали. Учитељске школе су почеле са радом као трогодишње, да 
би се временом трајање образовања учитеља мењало (од три до шест година). 
Анализа наставних планова према којима су радиле учитељске школе и касни-
је педагошке академије указује на различите приступе образовању учитеља у 
области музичке педагогије, зависно од периода на који су се односили. При-
метно је да је образовање учитеља уопште, па тако и у области музичке педа-
гогије, зависило од историјских прилика, као што је почетак институционалног 
образовања када није било кадра или након ратова када је наставни кадар де-
сеткован. Увид у наставне планове сведочи и да се у одређеном периоду, на-
кон 1954. године, на пољу музичке педагогије радило интензивно и континуи-
рано. Успешна настава која је организована на тај начин претпоставља трајни-
је усвајање вештина потребних учитељу за реализацију наставног предмета 
Музичка култура. У поменутим институцијама музичко образовање одвијало 
се током свих година школовања што представља потенцијално добар основ у 
иницијалном образовању учитеља у области музичке педагогије. 

 

Литература 

 
Васиљевић, З. (1986). Проблеми музичке културе и образовања од Миловука до 

Мокрањца.  (Докторска дисертација). Београд: Факултет музичке уметности. 
Васиљевић, З. (1997). Музичка настава у основној школи некад и сад – историјски 

осврт, Настава и васпитање, 2–3, 219–227. 
Васиљевић, З. (2000). Рат за српску музичку писменост. Београд: Просвета. 
Дробни, И. (2007). Методичке основе првих српских уџбеника за наставу музике, 

Настава и васпитање, 3, 296–314. 
Ђорђевић, Ж. (1950). Школе и просвета у Србији 1700–1850. Београд: Педагошки 

институт Министарства просвете НР Србије. 
Ђорђевић, Ж. (1958). Васпитање у Срба. Београд: Научна књига. 
Јовић-Милетић, А. (1996). Функционална метода М. А. Васиљевића њена применљивост 

данас. (Магистарски рад). Београд: Факултет музичке уметности. 
Јовић-Милетић, А. (2011). Почетно музичко описмењавање на српском музичком 

језику. Београд: Дијамант принт. 
Макарић, Р. (1978). Учитељске школе у другој половини 19. и почетком 20. века 

(1848–1918). У: 200 година образовања учитеља у Сомбору 1778–1978. Нови 
Сад: Самоуправна интересна заједница за научни рад Војводине.  

Петровић, Д. (2009). Учитељска школа у Сомбору и ширење музичке културе међу 
Србима у 19. веку, са посебним освртом на улогу црквених музичара, 
Образовање и улога учитеља у српском друштву кроз историју (XVIII–XX). 
Сомбор: Педагошки факултет, 191–207. 



Судзиловски, Д., Бојовић, Ж.: Образовање учитеља посматрано из угла музичке... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 19 • БР. 18 • ДЕЦЕМБАР 2016 • 195–206 

 

 206 

Поткоњак, Н. (2006). Образовање учитеља у Срба. Ужице: Учитељски факултет. 
Просветни гласник, 1895, бр. 2; 1904, бр. 3; 1920, бр. 1; 1929, бр. 9. 
Протић, В. (1991). Музичко образовање учитеља у учитељским школама Србије од 

1870. до 1914. године као један од чинилаца у развоју српске музичке 
културе. (Докторска дисертација). Сарајево: Музичка академија.  

Протић, В. (1994). Почеци музичког образовања у Србији у време Карађорђа и 
прве владавине Милоша Обреновића, Настава и васпитање, 1–2, 65–76. 

Станков, Љ. (2009). Ученичке дружине у учитељским школама у Србији (1871–
1941), Образовање и улога учитеља у српском друштву кроз историју (XVIII–
XX). Сомбор: Педагошки факултет, 251–266. 

Stojanović, G. (2001). Komparativna metodologija nastave muzičke pismenosti i 
početnog čitanja i pisanja. (Doktorska disertacija). Beograd: Fakultet muzičke 
umetnosti.  

Ћунковић, С. (1970). Школство и просвета у Србији у 19. веку. Београд: 
Педагошки музеј. 

 
 

Даниела М. Судзиловски 
Университет в Крагуеваце, Учительский факультет в Ужице 
Жана П. Бойович 
Университет у Крагуеваце, Учительский факультет в Ужице 

ОБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МУЗИКАЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ В 19 И 20 ВЕКАХ ДО ОСНОВАНИЯ УЧИТЕЛЬСКИХ 

ФАКУЛЬТЕТОВ 

Резюме 

В работе идет речь об образовании учителей в области музыкальной 
педагогики, с момента создания первой учительской школына территории 
сегодняшней Сербии до создания учительских факультетов. В вышеупомянутый 
период, который включает в себя почти два века, планы, касающиеся изучения 
предметов, связанных с музыкой, по-разному определили образование учителей в 
этой области. Исторические контексты, которые характеризуют большие 
социально-политические изменения, приносили различные динамические 
изменения в организации обучения учителей в отношении учебных планов. В 
работе дается хронология учебных планов для учебных предметов, относящихся к 
изучению музыки, чтобы рассмотреть роль и значение музыкальных занятий в 
школах, которые образовали учителей в указанном периоде. 
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ПОЛУОБЛИКОВАНИ, ОТПАДНИ И РЕЦИКЛИРАНИ 
МАТЕРИЈАЛИ У ЛИКОВНИМ И МУЗИЧКИМ 

АКТИВНОСТИМА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОЛОШКОГ 
ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

Апстракт: Деца предшколског узраста имају могућност да у оквиру 
ликовних активности обликују различите материјале и тиме добијају нове 
облике и предмете дајући им другачију улогу и функцију. На музичким 
активностима новодобијени облици и предмети могу се користити као сво-
јеврсна музичка средства или инструменти који се могу употребљавати ка-
сније у раду. Тиме се код деце подстиче развијање креативности, креатив-
ног мишљења, фине и крупне моторике, интелектуалних способности и спо-
собности решавања проблема, али се подстиче и унапређује и еколошко вас-
питање. Под полуобликованим и отпадним материјалима подразумевају се 
сви материјали који се могу наћи у окружењу (папир, амбалажа, разне пла-
стичне и картонске кутије, пластичне флаше, чепови, делови одбачених машина 
и апарата, текстил, жица, вуна, најлон, отпадни грађевински материјал и сл.). 
Када се говори о одрживом развоју и екологији, управо је предшколска устано-
ва место где дете борави, сазнаје и учи о својим правима, одговорностима и ду-
жностима. Навике које се тада стичу и знање које се усваја остају за цео каснији 
живот. У раду се разматрају могућности коришћења полуобликованог и от-
падног материјала у функцији унапређења еколошке културе деце у вртићу. На-
мера је била да се интеграцијом ликовних, музичких и еколошких садржаја бо-
гати свест деце кроз усвајање појмова везаних за екологију, рециклажу и бригу 
о околини. Исходи радионица показују да се кроз ликовне, музичке и еколошке 
садржаје развија и креативност деце. 

Кључне речи: полуобликовани, отпадни и рециклирани материјали, 
ликовне активности, музичке активности, еколошко васпитање, предшколски 
узраст. 

УВОД 

Људи су носиоци основних елемената еколошке културе и главни покре-
тачи одрживог развоја, а предшколске установе и школе важне су институције 
које ће да инвестирају у децу и њихово духовно и еколошко образовање. Упо-
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знавање природе и друштвене средине данас веома је значајно, имајући у виду 
тенденције савременог друштва и промене које се дешавају на локалном и гло-
балном нивоу. Стога је потребно од најранијег узраста децу упознавати са зна-
чајем природе и окружења, те очувања природне средине, јер се једино на тај 
начин, подизањем свести и укључивањем деце и одраслих и њиховим актив-
ним учешћем у различитим активностима, може допринети очувању животне 
средине. Свако дете, још у предшколском добу, има право да стиче основна 
знања из свих области, укључујући и знања из екологије, па је задатак педаго-
шких институција, школе и вртића да пронађе одговарајући начине за развија-
ње еколошке свести код деце и младих.  

Образовно-васпитни процес у функцији заштите и унапређивања живот-
не средине представља свесно и планско развијање знања о човековој средини 
у току читавог живота, које има за циљ развијање свести о основним каракте-
ристикама човекове средине, односа у њој и односа према њој, на основу које 
ће човек тежити очувању и унапређивању средине. Еколошко образовање тре-
бало би да пружи веома сигурна знања о основним еколошким питањима са-
временог друштва, развија критички став према растућој деградацији животне 
средине и указује на неопходност рационалног коришћења природних ресурса 
(Шеховић, 2012). Да би еколошко-образовни програми били квалитетно осми-
шљени и реализовани, предлаже се да почивају на одређеним принципима:     
а) укључивању деце и њиховим емоционалним ангажовањем у окружењу; б) 
интердисциплинарном учењу о постојећим глобалним проблемима; в) активи-
рању на унапређењу услова локалне животне средине; д) укључивању деце у 
процес доношења одлука или идентификовање проблема, у процедуре траже-
ња оптималних решења (Поповић-Ракочевић 2007: 118). 

Упознавање природне и друштвене средине једна је од области рада у 
припремном предшколском програму у који су уграђени садржаји из заштите 
животне средине, а чији су циљеви прописани Правилником о општим основа-
ма предшколског програма (2006). Дати циљеви односе се на сазнања о начи-
нима на које човек утиче на животну средину и њиховим последицама; на на-
чине загађивања воде, земљишта и ваздуха и начине на које се загађење сма-
њује или избегава; свест о користи које човек има од шума и начинима да се 
оне очувају и обнове. Тиме је деци дата могућност да спознају своју улогу у 
доприношењу очувању животне средине и да разумеју еколошку поруку: „Ми-
слити глобално, деловати локално“. Развој поштовања и љубави према свему 
живом, природи и њеном творцу, уз мотив да се она чува и унапређује, такође 
је истакнут Правилником. 

Због све веће угрожености животне средине, еколошки проблеми поста-
ју предмет разматрања и напора да се човекова околина заштити и унапреди. 
Зато се у предшколским установама васпитачи залажу да се постављени циље-
ви везани за еколошко васпитање остваре кроз разноврсне активности, као што 
су: радионице, посматрање околине, разговори, организовање излета у приро-
ду и друге активности. Ипак, најпримеренија активност на овом узрасту је игра 
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као најживотнија ситуација за учење. Према Пијажеу (Piaget), управо игра 
представља почетни облик активности готово сваког стремљења и учења (Пи-
јаже 1982: 20). Не би требало занемарити улогу и значај васпитача од чијег 
професионалног ангажовања зависи да ли ће код детета моћи да изгради неко-
лико елемента који су важни за унапређење еколошке свести. Код детета би 
требало унапредити личну заинтересованост за животну средину, али и 
подстицати га на активности везане за заштиту околине, што значи да би дете-
ту од раног доба требало обезбедити лично искуство. 

У предшколском узрасном периоду способност прихватања нових сазна-
ња је велика и то би требало искористити на најбољи начин. Без обзира да ли 
је дете наследило веће или мање диспозиције, правилан рад са децом ће мора-
ти дати извесне резултате. Виготски (Выготский) сматра да је ефикасно учење 
оно које убрзава развој и остварује јединство интелекта и осећања. Учење буди 
и разноврсне процесе унутрашњег развоја који делују услед интеракција изме-
ђу детета и одраслих, као и сарадње са вршњацима. Интериоризовани на тај 
начин, ови процеси постају саставни део самосталног развоја детета (према: 
Ђорђевић 2014: 417–418). Такође, вршњачка група у предшколској установи 
веома је важан фактор друштвене свести и учења младих. Будући блиски једни 
другима, вршњаци имају исте ставове о процени друштвеног положаја, разли-
читих појава у друштву и окружењу и на исти начин посматрају проблеме 
угрожавања животне средине, те се лакше могу ангажовати у активностима за-
штите и унапређивања заштите животне средине. Међутим, еколошки и сви 
садржаји везани за очување животне средине требало би да деци предшкол-
ског узраста буду представљени на адекватан начин. Питању организоване на-
ставе, са тематиком из екологије, мора се прићи веома озбиљно и ефикасно, 
наравно кроз иновирање постојећих наставних планова и програма и увођењем 
регуларних еколошких садржаја као посебних предмета и у оквиру других 
предмета. Стога би еколошко васпитање и формирање еколошког начина ми-
шљења требало да започне у најранијем животном добу, те је улога образовно-
васпитних институција, а нарочито предшколских установа веома значајна. 

ИНТЕГРАЦИЈА ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ И 
ЕКОЛОШКОГ ВАСПИТАЊА 

Уметности уопште, а нарочито ликовна и музичка уметност имају веома 
значајну улогу у образовању и васпитању деце, развијању способности и ве-
штина. Доприносе социјализацији, али могу бити и успешно педагошко 
средство у креирању еколошког начина мишљења код деце, управо због језика 
и изражајних средстава који су блиски деци. Уметност и визуелна култура оду-
век су успевале да обезбеде начине и приступе у комуникацији између културе 
и природе и човека, а и више од тога. 

Од самог настанка, људи су користили визуална и материјална средства 
да би дочарали и призвали силе природе за практичне и духовне циљеве. Пред-
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стављајући нељудски свет у уметности, ми јој дајемо значење и лични или 
културни печат (Hicks, King 2007: 332). Уметност тражи од нас да се одупремо 
навикама и конвенционалним размишљањима и да размотримо за шта живимо. 
Уметничко образовање трага за одговорима који се одвајају од онога што је ва-
жно за појединца, еколошких и друштвених проблема који захтевају креа-
тивност и маштовита решења. Уметничко образовање уоквирено критичком 
педагогијом ствара могућности за децу да се ангажују у размишљању и ствара-
њу уметности која разматра витална питања о природи, месту, култури и еко-
логији (Graham 2007: 387). Како наводи исти аутор, визуелна култура и умет-
ничко образовање имају за циљ да развију дечје способности да критички про-
цене слике и артефакте уметности и визуалне културе узимајући у обзир пита-
ња моћи, убеђивања, привилегије и политику (Graham 2007: 384). Такође, 
уметничко дело омогућује деци да свет посматрају из нове перспективе и нуди 
могућности за сагледавање алтернативних начина превазилажења еколошких 
проблема (Greene 1991: 118). 

Према Собелу, (Sobel, 1996), развијање свести за лепоту природе је код 
деце предшколског узраста суштински корак према еколошкој одговорности. 
Ово је значајно, имајући у виду да савремена уметност која се бави еколошким 
питањима може на јединствен начин да научи дете о заједници, животној сре-
дини и култури. Такође, учење о уметности које занемарује савремену умет-
ност и визуелну културу лишава децу могућности да постану упозната са но-
вим облицима уметничког дискурса, лишава их информација о питањима со-
цијалне и еколошке правде и омета их као уметнике у подстицању друштвене 
и еколошке правде (Graham 2007: 376). 

Уколико кренемо од идеје коју износи Даг Ремси (Dag Ramsey), и музи-
ка може значајно допринети развоју еколошког мишљења и унапређењу еколо-
шког васпитања. Аутор тврди да музика, имајући значајан утицај на културу, 
може имати важну улогу и у образовању, а нарочито на пољу социјалних и 
срединских студија. У том погледу може имати две улоге. Прво, музика има 
мноштво значења која могу бити пренета њеним текстом. Друго, може да се 
користи у учионици као средство за одржавање и/или повећање интересовања 
деце за тему (Ramsey 2002: 184). Музика је уметност која покреће сва наша чу-
ла, утиче на развој интелигенције, моторних и специјалних способности, емо-
ције, развој суда, естетских појмова, оплемењује, социјализује. Требало би је 
схватити као биолошку потребу човека, као запањујући облик уметности који 
нам допушта да доживимо и искусимо безброј осећаја, као изванредно сред-
ство за подстицање интелигенције и као начин повезивања и уједињавања љу-
ди у целом свету (Хабермејер 2001: xxii). Може да буде посебно важно педаго-
шко средство којим могу да се подстичу интеракција међу децом, граде соци-
јалне вештине, социјална кохезија и емпатија.  Преко музичких активности де-
те се лакше социјализује и уклапа у одређену институционалну средину, пред-
школску, школску или вршњачку, а самим тим развија све диспозиције (Васи-
лијевић и сар. 2014: 444). Из перспективе еколошког васпитања музика је зна-
чајна јер су људи одувек користили природне могућности за музицирање, укљу-
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чујући акустичке карактеристике постојећих материјала, као и могућности соп-
ственог тела. Појединци су све време ангажовани у перцептивном учењу, који 
подразумева процес ‘прогресивне диференцијације’ у којој постају све осетљи-
вији на разлике у подацима стимулуса који су били увек ту, али раније неприме-
ћени. Овај процес повезивања са животном средином не би требало посматрати 
као пасиван, јер је наша координација перцепције и акције у суштини истражи-
вачка. Ми стално проналазимо изворе стимулације како бисмо сазнали више о 
животној средини (Clarke 2005: 15–16). Такође, музика може да допринесе уна-
пређењу еколошког васпитања на неколико начина: стихови могу да буду ин-
формативног карактера, могу да побуде интерес. Може побољшати запажање 
вредности света природе, посебно када се сама природа доживљава као музика. 
Она може да буде веза између људи и природе и може инспирисати на еколошке 
акције и борбу, помажући да се подстакне емпатија за свет природе. 

Почетком двадесетог века многи уметници су почели да експерименти-
шу са материјалима и да мењају традиционалан приступ слици. Уметник пре-
стаје да буде стваралац, постаје субјект који означава и употребљава. Спаја-
њем неспојивог настајала су нова дела која су заправо били објекти у просто-
ру, скулптуре које су биле направљене од одбаченог материјала. Године 1913. 
чувени сликар Марсел Дишан (Marcel Duchamp) спојио је два предмета. Окре-
нуо је наопако точак од бицикла и поставио га на дрвену столичицу. Тако је, 
по његовом казивању, сасвим случајно, настао први редимејд (readymade) – 
уметничко дело створено од непрерушеног, али често модификованог предме-
та, чија основна функција нема везе са уметношћу. Уметник је променио зна-
чење једном предмету, а предмет није променио свој облик. Редимејд је постао 
доминантна матрица уметничког мишљења, модел на којем се може градити 
историја двадесетог века. Историја редимејда показује како долази до тога да 
комади, предмети и облици свакодневне употребе почињу да трансформишу 
своје значење, а да сам предмет не промени свој облик. 

Коришћење предмета за свакодневну употребу (редимејд) у ликовном 
изражавању и одређивање тим предметима нове улоге, усмерено је према раз-
воју стваралачких потенцијала. Циљ коришћења отпадног материјала у раду са 
децом јесте да развија редефиницију, то јест тумачење старог на нов начин и 
да деца у неком предмету уоче нешто друго (Zupančić, Duh 2009: 127). Као што 
је Пикасо (Picasso) спојио гидон и седло од бицикла и направио чувену Главу 
бика, тако се и деца подстичу да од одбачених ствари осмисле нешто ново, 
другачије. Преобликовани радови су инвентивни и откривају непознато значе-
ње неког предмета. 

Алтернативни и рециклирани материјали су веома погодни за рад са де-
цом предшколског узраста. Под овим материјалима подразумевају се сви ли-
ковни и неликовни материјали, као и алатке, који у духу медија и изабране 
технике или поступка могу произвести или дочарати ефекте уобичајених или 
традиционалних материјала и алатки које се користе у визуелним уметности-
ма. Употреба рециклираних материјала омогућава велики дијапазон алтерна-
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тива које отварају нове могућности за рад у предшколским установама, школи 
или ван уметничких атељеа (Хаџи-Јованчић 2012: 154). 

На пољу музичке уметности двадесети век је такође донео различите 
промене. И музички уметници су почели да експериментишу са звуковима, ин-
струментима и њиховом звучностима. Неки од њих окренули су се звуцима ко-
ји нас окружују, природи. Тако је настала тзв. амбијентална музика, музика 
природе (Music of the Nature), музика предела (Landscape music). 

ЛИКОВНО-МУЗИЧКО-ЕКОЛОШКИ ПРОЈЕКАТ 

Ликовно-музичко-еколошки пројекат заснован је на неколико 
различитих поставки. Пројекат је подразумевао делове који су се односили чи-
сто на ликовност и ликовни језик, што подразумева бављење чисто ликовним 
проблемима (ликовни елементи – боја, облик, форма, простор...), али и на ин-
тегративни приступ где су се ликовни садржаји повезали са музичким и еколо-
шко васпитним подручјем. Циљ пројекта био је да се, кроз интеграцију ликов-
них и музичких активности, допринесе усвајању темељних знања и стварању 
еколошке културе деце у вртићу. Проблем је постављен кроз питање да ли се 
кроз ликовне и музичке активности може унапредити еколошко васпитање и 
развијати еколошка култура код деце предшколског узраста. 

Сазнање о учењу деце предшколског узраста искористили смо за реали-
зацију радионица чији је циљ био да се еколошки садржаји повежу са ли-
ковним и музичким активностима у предшколској установи. Намера је да се у 
креативном стваралачком процесу, коришћењем најразличитијих отпадних и 
полуобликованих материјала, направе дечји музички инструменти који ће ка-
сније бити употребљени у активности извођења и стварања музике. Повезива-
њем учења са реалним искуствима деца могу изградити смислене везе између 
културних, еколошких и социјалних питања. На овај начин код деце се развија 
стручност у многим дисциплинама и они су припремљени да се активно укљу-
че у обнављање људске и природне заједнице (Graham 2007: 377). 

Садржаји су разматрани интердисциплинарно – интегрисани су око гло-
балних еколошких тема. Посматрање уметничког дела, стварање музичких ин-
струмената и њихово коришћење, слушање и извођење музике, као и остале 
активности пројекта везане су за еколошке садржаје и теме. Како наводе Зу-
панчић и Дух (Zupančić, Duh, 2009), употребом различитих материјала дете 
упознаје својства и њихову употребу, а предмет који дете од тог материјала на-
прави развија у њему емоцију – од радости, дивљења, до задовољства што је 
од старог направио нешто ново и дао му ново значење. Ликовно обликовање уз 
помоћ различитих материјала подразумева да деца могу у просторно-пластич-
ном обликовању да користе разне одбачене облике који су направљени од ра-
зноврсног материјала. Могу се користити најразличитији отпадни материјали 
као што су: кутије, картонске ролне, пластични чепови, флаше, делови неких 
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машина или апарата, дугмићи, амбалажа, празне конзерве и друго, затим полу-
обликовани материјали: папир, текстил, жица, канап, фолија, и природни мате-
ријали: различити плодови, зрневље попут пиринча, мака, кукуруза, пшенице, 
шкољке, каменчићи, песак итд. Такође, разноликост облика може да допринесе 
ликовној креативности ученика и развијању маште. Ово подручје је у функци-
ји игре и израде играчака или предмета који ће добити нови смисао, као што је 
у овом истраживању била израда музичких инструмената. Кроз игру и правље-
ње музичких инструмената деца су решавала и ликовне и музичке проблеме, 
на пример, како би инструмент требало да изгледа, како да се украси, које боје 
користити и коју технику, али и какав звук би инструмент требало да произво-
ди. Поред тога, стицали су и потребно техничко искуство, то јест како све по-
везати, саставити, залепити и слично. 

Процес редефиниције је тумачење старог на нов начин и односи се на 
маштовито уочавање новог на неком старом предмету, на оригиналност коју 
доноси ново, креативно ликовно решење. Такође се у току рада и прављења 
инструмената код деце развија и елаборација јер је потребно направити план и 
размислити како од предмета у свакодневној употреби направити инструмент. 
Зато су деца прво правила своје нацрте и скице са додатним објашњењем шта 
и како би требало повезати, спојити, шта од ситних честица и зрневља ставити 
да би се произвео различит звук. Развија се дечја машта и ликовна осетљивост 
јер дете узима одбачени предмет, отпадни материјал коме треба да дā нови 
смисао. У активности слушања, тумачења и разумевања, а касније и певања 
музичке композиције – песме, као и током процеса стварања ритмичке пратње 
за дату песму на направљеним дечјим инструментима, развијају се критичко 
мишљење, музичка осетљивост, машта, музичке способности, а деца се уче ка-
ко да перципирају и разумеју и репродукују музичко дело. 

РЕАЛИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТА 

Ликовне и музичке активности биле су спроведене у групи деце која су 
школске 2015/2016. године похађала припремни предшколски програм. Узорак 
је обухватио 23 деце узраста 5–6 година из припремне предшколске групе у 
Основној школи „Нада Матић“ у Ужицу. Родитељи су били обавештени о ис-
траживању, пројекту и посети галерији и дали су свој пристанак. Деца при-
премног предшколског програма изабрана су јер је, када говоримо о одрживом 
развоју и екологији, управо је предшколска установа место где дете живи и са-
знаје, учи о својим правима, одговорностима и дужностима. То је раздобље у 
коме се све психичке функције детета мењају и прилагођавају све већим захте-
вима. Навике које се тада стичу и све што се научи, остаје за цео живот, као 
квалитетно знање и основа за касније године живота. Деца у предшколском уз-
расту не поседују знања која имају одрасли, а тада формирају основне ставове, 
и ту је улога одраслих најважнија. Ако им и кажемо и покажемо делима – на 
добитку смо сви. Навике које се тада стичу остају за цео живот, а посебно је 
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важно да деца знају разлоге. Наиме, ако тада схвате узрочно-последичну зави-
сност између човека и природе, добићемо активне и одговорне особе према 
природи када постану одрасли људи. 

Све активности плански су организоване и трајале су четири недеље, то 
јест месец дана. Цео процес имао је своје фазе, циљно усмерене наставне мето-
де, стратегије и поступке и одређени логички ред. И ликовне и музичке ак-
тивности су специфичне области јер су засноване на стваралачким процесима, 
посебно у активностима у области ликовне уметности у којима се то подразу-
мева. Фазе стваралачког рада су осмишљене тако да прате фазе креативног 
процеса. Креативни процес је сам ток креативног деловања и односи се на ток 
мисли или акција које доводе до креативног продукта. Дечје стваралаштво 
проистиче из посебних способности и преференција, актуелизованих у подсти-
цајној атмосфери непосредне средине кроз слободне игровне активности и мо-
же резултирати занимљивим и необичним продуктима (Шефер, 2000). Да би се 
показало шта се догађа у процесу решавања проблема и колики је удео ди-
вергентног и конвергентног мишљења, стваралачки процес подељен је на фазе: 
припрема и представљање проблема, инкубација, илуминација и верификација 
(провера) и решавање проблема (Wallas 1926: 80), а фазе креативног процеса 
могу се преплитати и циклично понављати (Шефер, 2005). У ликовно-педаг-
ошком смислу те фазе можемо назвати и фазом учења, фазом игре, стварала-
чком фазом, фазом рада и фазом вредновања. Све фазе рада су биле повезане и 
са садржајима самог пројекта који је осмишљен за ово истраживање, што 
значи да су и ликовне и музичке активности и елементи еколошког васпитања 
били органски део стваралачког процеса. 

Слика 1. Обилазак дворишта и 
уочавање отпада 

Прва фаза радионице била је да 
васпитач, заједно са децом, постави 
истраживачко питање. Пошло се од 
питања шта је рециклажа и како од 
отпадног материјала може настати 
уметничко дело. Питања су се потом 
сама наметала, па се ишло даље – како 
од ликовно-уметничког дечјег рада – д-
ела које је настало од отпадног 
материја може настати музички 
инструмент, а потом и како се он може 
употребити у извођењу музичког дела. 
Сва питања су усмеравана ка постав-
љеном циљу радионице, а то је развој 
еколошког васпитања. Зато се прво 
кренуло у обилазак дворишта и природе у околини школе где су деца уочавала 
сав отпад који се после одмора налази у школском дворишту, парку и игра-
лишту (Слика 1).  
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Слика 2. Сретен Танасковић – 
Труба, комбинована техника 

 Следећа фаза је била прикупљање отпада 
који је могао да послужи да се од њега направи 
нешто ново. Пре него што су деца почела да праве 
музичке инструменте од полу-обликованог 
материјала, посетили су изложбу Сретена 
Танасковића, академског сликара из Ужица, који 
је у то време излагао у Градској галерији у 
Ужицу, и који у свом опусу поред слика има и 
уметничке објекте, амбалаже и редимејде (Слика 
2). Боравак у галерији и активно посматрање уме-
тничких дела овог уметника умногоме је 
допринео да се приче о уметности, стварању и 
рециклажи повежу јер су деца имала прилике да 
на оригиналним уметничким делима уоче које је 
одбачене предмете уметник користио и како их је 
повезао и дао нови смисао. Дакле, истраживали су 
се различити видови ликовне уметности и лико-
вног израза као што су редимејди, амбалажи и 
инсталације (Слика 3). После галерије, следеће 
фаза се одвијала у вртићу где су деца прво 
цртала свој доживљај из галерије, а потом 
бележила, објашњавала и цртежом дочарала 
своје идеје и начин на који би могли да направе музички инструмент. Ова фаза 
била је усмерена на ликовност где су деца могла да се баве ликовним језиком, 
бојом, линијом, простором итд. Осим ликовности у овом истраживању је коришћен 
и интегративни приступ где се ликовни садржај повезивао са другим васпитно-обр-
азовним подручјем, у овом случају музиком, рециклажом и екологијом.  

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3. Посета изложбе Сретена Танасковића –  Градска галерија Ужице 
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Трећа фаза је била израда музичких инструмената у оквиру још једне ли-
ковне радионице. Идеја ликовне активности била је преобликовање материјала 
свакодневне употребе у функцији рециклирања и прављења нечег новог, чиме 
је одбаченом предмету дат нови смисао (Слика 4). 

 
Слика 4. После Галерије – ликовне и музичке активности у вртићу 

  

Слика 5. Музички инструменти – 
дечји радови од отпадног материјала 

Такође, новодобијени предмети добили су нову функцију у стварању 
музике. Полуобликовани и отпадни материјали су сви материјали који се могу 
наћи у нашем окружењу (папир, амбалажа, разне пластичне и картонске кути-
је, пластичне флаше, чепови, делови одбачених машина и апарата, текстил, 
жица, вуна, најлон, отпадни грађевински материјал и сл.). Дакле, разноврсни, 
квалитетни одбачени материјали су послужили за ликовну активност правље-
ња музичких инструмената (Сли-
ка 5). Овакви материјали су по-
себно драгоцени за рад са децом 
јер немају унапред одређен начин 
употребе, што значи да не спута-
вају њихову машту и креативност. 
Деца проширују и продубљују 
своје разумевање света кроз 
разнолика, практична искуства са 
разноврсним материјалима. Тако-
ђе, најбоље уче када  експеримен-
тишу са таквим материјалима и 
када им васпитачи помажу да на-
праве нове предмете које ће моћи 
поново да употребе (Drew, Rankin 
2004: 40).    
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За музичке инструменте, разне звечке најпогодније су биле мале пла-
стичне флаше, пластичне кутијице и картонске ролне које су деца пунила раз-
личитим зрневљем – семенкама, песком, ситним каменчићима (што је имало за 
циљ произвођење различитог звука) а потом их затварала са обе стране. Тако 
добијене инструменте деца су украшавала линијама и бојама, што је имало и 
васпитну улогу развијања осећаја за лепо и естетско. 

Последња фаза радионице била је посвећена музичким активностима. 
Деца су прво имала прилику да слушају композицију српског композитора 
Александра Симића Night and Dreams, у аранжману за виолину и клавир. Зада-
так је био да, без знања наслова композиције, као и објашњења које је компо-
зитор дао уз дело, покушају да објасне свој доживљај слушане композиције. 
Било је разговора о повезаности природе, културе и музичке уметности. На ко-
ји начин се могу употребљавати термини ‘пејзаж’ или ‘природа’ у вези са му-
зиком и на који начин музика може да представи или симболизује свет приро-
де. Који су специфични приступи којима композитори могу музиком предста-
вити пејзаж или детаљ из природе. Након слушања композиције, деца су нау-
чила песму Мјузиклажа ауторā Јасне Јовићевић и Бојана Ивковића, у којој су 
обрађени садржаји везани за рециклажу. Један од задатака музичке активности 
био је и да се, заједно са децом, направи музички аранжман (ритмичка пратња 
на направљеним инструментима) за научену песму. На овај начин, подстицана 
је перцепција и разумевање музичког дела, музичко стваралаштво и интерди-
сциплинарно повезивање садржаја (Слика 6). 

 

 
Слика 6. Ликовно-музичке активности 
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ЗАКЉУЧАК 

Интеракција деце с уметничким делима подразумева: деловање, ства-
рање и размишљање, опажање, продукцију и рефлексију која ствара међусоб-
но испреплетане педагошке циљеве (Duh i sar. 2012: 644). Процес активног 
посматрања уметничког дела захтева целокупну личност посматрача, што 
подразумева опажање, доживљавање, разумевање, сазнавање, расветљавање, 
уважавање и вредновање. Квалитетан, тј. уметнички и развојно значајан про-
грам испуњава следеће услове: (1) базиран је на интересима деце и њиховој 
спознаји света; (2) омогућава детету индивидуални приступ уметничком де-
лу; (3) омогућава да уметничко дело постане део целокупног дечјег окружења; 
(4) базиран је на дечјем начину учења кроз игру; (5) заснива се на непосредном 
контакту деце с оригиналним уметничким делима (Кеrlavage 1995: 59).  

Анализа дечјих одговора показује да су сва деца способна да гледају и 
да искажу речима оно што виде. Машта је била доминантна јер су многе ком-
позиције биле апстрактне, што је код деце покренуло маштовите интерпрета-
ције. Анализа одговора који се односе на ликовне елементе и композицијска 
начела такође указују на то да су деца способна да препознају облике и боје на 
уметничким делима. Када је екологија у питању, деца су схватила шта је реци-
клажа, како се од одбаченог материјала и разног отпада може направити нешто 
ново, дати му нови смисао и функцију. У овом случају схватили су да се од ба-
ченог металног поклопца, жице, шрафова, наочара и сл. може направити петао, 
птица или лик човека. Такође, деца могу да кроз игру, разном комбинаториком 
поставе познате и одбачене ствари у потпуно нови контекст. Код активности 
слушања музичке композиције, певања научене песме и музицирања на 
инструментима направљеним од рециклажних материјала, код деце је била 
уочљива пажња и заинтересованост, радост због креативног чина стварања но-
вог уметничког дела. 

Кроз активности радионице постигли смо да се унапреди ниво знања, 
способности и мотивисаности деце за чување и бригу о окружењу (важност 
одвајања и рециклирања отпада и његова поновна употреба). Богатили смо 
дечју спознају кроз усвајање појмова везаних за екологију и бригу о окруже-
њу; деца су уочавала везе и односе међу предметима и појавама:  отпад није 
смеће – може се искористити за израду различитих (дидактичких) предмета, 
али и музичких инструмената; подстицали смо разумевање уметничког и му-
зичког дела и њихову тематику усмерену на еколошке садржаје и теме; под-
стицали смо различите облике изражавања и стварања кроз игру и дечје ства-
ралаштво; омогућили смо деци контакт с природом: да посматрају, истражују, 
брину о њој, воле је. 
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Будући да деца нису имала претходна искуства са интердисциплинарно 
замишљеним и реализованим ликовним и музичким активностима, а нарочито 
у функцији унапређења еколошког васпитања, били су веома заинтересовани и 
активни, креативни у давању одговора, креирању и прављењу инструмената, и 
касније, у музичком извођењу. Зато је важно подстицати децу да што слобод-
није изразе свој доживљај како би продукт њиховог рада произишао из њихове 
искрености, креативности и оригиналности. На ликовним и музичким активно-
стима деци је пружена могућност да истражују различите медије и природно 
окружење, да различите материјале повезују и да се слободно ликовно и му-
зички изразе. Деца су била охрабрена да се на различите начине ликовно изра-
зе, да праве музичке инструменте и да изводе и стварају музику, чиме су от-
кривали присутност уметности у свему што нас окружује. 

Може се закључити да је настава уметности подесна да се бави пробле-
мима животне средине и њеног загађења. Уметност има потенцијал да поново 
скрене пажњу на природу и свет који нас окружује и да унапреди нашу способ-
ност да бринемо о њој. Визуелна култура је суштински људска и заснована је 
на друштвеној заједници. Њени почеци датирају још од културних идентитета, 
веровања и традиција људи који су живели на специфичном месту и времену. 
Настава уметности мора подићи свест о деградацији животне средине у посеб-
ном контексту (Hicks, King 2007: 334). Критичка, практична  педагогија ствара 
могућности да настава уметности и учење буду одговорни за екологију локал-
них заједница. На тај начин стварање уметности и креативно испољавање поје-
динаца постаје део друштвено одговорног процеса разматрања, критичког ми-
шљења и трансформације (Graham 2007: 379). Како наводи Инвуд, доказано је 
да је образовање у области уметности плодно тло у коме се развијају креатив-
ни приступи решавању проблема, критичко размишљање и саморефлексивно 
учење, потребни за изградњу наше заједнице као здравијег и срећнијег места. 
То се постиже тако што учење постаје лично, кроз развој и балансирање визу-
елних, просторних, емоционалних и кинетичких облика интелигенције, али и 
дајући им комуникативне алате да деле своје индивидуалне перспективе. То је 
способност да се повеже ум детета са рукама и срцем и на тај начин учини 
уметничко образовање моћним савезником у подстицању еколошке писмено-
сти (Inwood 2008: 31). 
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ПОЛУОФОРМЛЕННЫЕ, ОТХОДНЫЕ И ПЕРЕРАБОТАННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И МУЗЫКАЛЬНЫХ 

АКТИВНОСТЯХ И РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Резюме 

Дети дошкольного возраста имеют возможность в рамках художественных 
активностях, формировать различные материалы и, таким образом, получать 
новые формы и предметы, давая им иную роль и функцию. На музыкальных 
занятиях вновь полученные формы и объекты могут быть использованы как своего 
рода музыкальные средства или инструменты, которые могут быть использованы в 
дальнейшем в работе. Таким образом, у детей стимулируется развитие творчества, 
творческого мышления, мелкой и крупной моторики, интеллектуальных 
способностей и навыков решения проблем, а также поощряется и продвигается и 
экологическое воспитание.Под полуоформленными и отходными материалами 
подразумеваются все материалы, которые можно найти в окружающей среде 
(бумага, упаковки, различные пластиковые и картонные коробки, пластиковые 
бутылки, пробки, части брошенных машин и приборов, текстиль, проволока, 
шерсть, нейлон, отходы строительных материалов и т. д.). Когда говорят об 
устойчивом развитии и экологии, именно дошкольное учреждение является 
местом, где ребенок проживает, учится и узнает о своих правах, ответственности и 
обязанностях. Привычки, которые затем приобретают, остаются на всю жизнь, как 
и качественное знание, как основа для последующей жизни. В работе 
рассматриваются возможности использования полуоформленных и отходных 
материалов в функции повышения экологической культуры детей в детском саду. 
Намерение было интеграцией изобразительных, музыкальных и экологических 
содержаний обогатить сознание детей через утверждение терминов, связанных с 
экологией, переработкой и заботой об окружающей среде. Результаты работы 
показывают, что через художественные, музыкальные и экологические 
содержания развивается и творческая способность детей. 

Ключевые слова: полуоформленные, отходные и переработанные 
материалы, художественные активности, музыкальные активности, 
экологическое воспитание, дошкольный возраст. 
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МЕТОДЕ У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА∗ 

Апстракт: Методе које се примењују у настави физичког васпитања, као 
изузетно специфичној наставној области, имају своје посебности и огроман 
значај у реализацији наставе. У последњих пола века у литератури је приказа-
но много различитих метода систематизованих по неколико различитих кри-
теријума. Неке су само преузете из опште дидактике, неке су прилагођене по-
требама наставе физичког васпитања, а откривено је и неколико нових. По-
себна вредност овог рада јесте у томе што су већ постојеће методе допуњене 
са новим представљеним у поглављу Специфична средства комуникације у 
настави физичког васпитања. Систематизоване су по критеријуму изабраних 
средстава, начина комуникације, начина презентовања наставног градива и на 
основу примењеног поступка у обучавању. Свака од метода је темељно обја-
шњена. У циљу прикупљања, анализе, интерпретације, систематизације и кла-
сификације података примењене су следеће научно-истраживачке методе: де-
скриптивно-експликативна метода и метода теоријске анализе. 

Кључне речи: физичко васпитање, методика, метод. 

УВОД 

Према Вујаклији (1954):  
„Метод на грчком значи истраживање, испитивање, пут и начин ис-

траживања. На латинском metodus означава смишљено и планско поступање 
при раду ради постигнућа, постизања неког успеха, истине, сазнања; наро-
чито начин поучавања и предавања“. 
 

 
∗ Рад је настао у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перпективе, бр. 

179026, чији је носилац Учитељски факултет у Ужицу, а који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
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Дакле, метода означава начин поучавања. Конкретно у настави физичког 
васпитања, метода се може дефинисати као скуп поступака које наставник ко-
ристи током наставе у циљу остварења циља часа. Избор метода у реализацији 
часа зависи од наставног градива, антрополошких карактеристика ученика и 
стечених умења. Тешко је направити прецизну и крајње доследну систематиза-
цију метода. Ипак, могуће је издвојити четири основна критеријума на основу 
којих је методе могуће систематизовати по основу изабраних средстава, начи-
на комуникације, начина презентације наставног градива и примењеног по-
ступка у обучавању. 

МЕТОДЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД ИЗАБРАНИХ НАСТАВНИХ 
СРЕДСТАВА 

У настави физичког васпитања као наставна средства могу се применити 
вежба и игра. Због тога се у зависности од примењеног средства може говори-
ти о методи вежбања, односно о методи играња. Уколико се током часа приме-
њује такмичење, онда се може говорити и о такмичарској методи. 

Игра као наставна метода 

Феноменом игре бавили су се многи антрополози. Утврђене су 
васпитно-образовне вредности дечије игре, везе са креативношћу и стварала-
штвом, њен допринос инверзији и субверзији културе, историјски је сагледана 
генеза игре, извршена систематизација игара по многобројним критеријумима. 
Дечја игра анализирана је са разних становишта: биолошког, психолошког, пе-
дагошког, социолошког, историјског, културног, антрополошког. Оно што се 
може закључити јесте да игра представља основни модел понашања, да је игра 
основно средство комуникације и најважније васпитно средство у раду с децом до 
четири године. Играње је антрополошка потреба којом дете задовољава потребу 
за активношћу, испољавањем емоција и остварењем одређених социјалних улога. 
Такође, то је и основни, а понекад и једини начин на основу којег деца стичу прва 
животна искуства и сазнања у вези са средином која их окружује. 

Вежба као наставна метода 

Моторно вежбање је процес који се остварује систематском применом 
моторне вежбе. Карактерише га унапред постављен циљ, на пример усвајање 
моторних умења, вештина и навика, развој физичких или функционалних спо-
собности или задовољење других потреба личности. То је процес у коме се, 
одређеним методским поступком, свесно, плански и организовано примењују 
моторне активности ради изазивања позитивних биолошких, образовних и со-
цијалних промена како би се потпуније афирмисала личност. 
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У чему је разлика између игре и вежбе? 

Ако се прихвати идеја да су дечје играње и вежбање два различита начи-
на поучавања, онда метода играња подразумева примену неке од игара, док 
метода вежбања подразумева примену вежбе. Играње и вежбање су наставне 
методе, док су игре и вежбе наставна средства. Дилема о томе која метода се 
примењује може бити садржана у поимању разлике између играња и вежбања. 
Наиме, увек се може поставити питања шта је то по чему се игра разликује од 
вежбе? Граница између ова два појма је врло танка, а у неким случајевима и 
нејасна, па захтева прецизније терминолошко одређење. Уколико није органи-
зована од стране педагога, игра представља, најчешће спонтану моторну актив-
ност која не мора имати строго заокружену структурну целину у којој су обједи-
њене потребе за физичким, емоционалним и социјалним испољавањем детета. 
Вежба подразумева специфично обликовану, плански осмишљену моторну ак-
тивност. Подразумева покрете и кретање, обједињене у прецизно заокружене 
структурне целине, који се користи ради биолошке трансформације организма, 
усавршавања моторних вештина, конативних и афективних способности. 

Такмичарски метод 

Такмичења се често примењују у току часовних и ванчасовних активно-
сти. У оквиру школског спорта постоје секције и обавезна школска такмичења. 
Без обзира да ли су такмичења из гимнастике, атлетике, „између четири ватре“ 
или неке од спортских игара, она се реализују на посебан начин, у посебном 
амбијенту и увек под мање или више појачаном емоционалном напетошћу. 
Ученици различито реагују на такмичарске ситуације. Неки воле да се надме-
ћу, док су за друге такве ситуације стресне и избегавају их. У сваком случају, 
такмичење изазива сасвим другачија осећања у односу на вежбање или играње 
па стога заслужује статус посебне наставне методе. 

МЕТОДЕ С ОБЗИРОМ НА НАЧИН ОСТВАРЕНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

Комуницирати се може на различите начине: гласом, покретом, мими-
ком, гестовима, текстом, сликама, филмовима, фотографијама... Уколико се 
комуникација остарује гласовима, онда се примењује вербална метода. Уколи-
ко се као начин поучавања користи писани текст, онда је то текстуална метода. 
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Вербална метода 

Вербална метода се највише примењује на часу. Њоме се ученицима са-
општавају информације о телесном вежбању и вредносне поруке о значају и 
потреби физичког вежбања. Примењује се у свим фазама часа. Излагање треба 
да буде исправно, концизно, разумљиво, прикладно узрасту, са нагласком на 
битном. Разговор треба допунити садржајима који ће заинтересовати саговор-
ника и подстаћи га да и он каже своје мишљење. Излагање треба да буде лага-
но а речи јасно изговорене како би саговорник разумео сваку реч и схватио 
смисао исказаног. Треба избацити „поштапалице“, као што су: овај, јелте, да-
кле, то је то, хмм, факат, значи, како се зове, брате, знаш... Док се води разго-
вор, не треба викати, жвакати жвакаћу гуму, наслањати се на саговорнике, тап-
шати их, гуркати или ћушкати. Не треба држати руке у џеповима, нити млата-
рати рукама. Не треба се уносити саговорнику у лице, већ треба бити на при-
стојном растојању од њега. Током излагања треба ускладити дисање како се не 
би губио дах. За разговор треба изабрати вредне и значајне теме. Да би речени-
це биле лепе и како би се лако изразило мишљење, потребно је пуно читати. 
Добре књиге богате речник, шире поглед на свет, дају праве чињенице. Нови-
не, радио, телевизија, филм су информативна забава и врло ретко могу проду-
бити мисаону и говорну културу. Сматра се да је комуникација ефикаснија 
уколико информације испуњавају следеће критеријуме: 

Семантички – означава потребу да се користе речи и појмови који су 
слушаоцу разумљиви и јасни и у директном, и у преносном значењу. 

Синтетички – на грчком значи састављати, спајати (Вујаклија, 1954). 
Указује на важност да се редослед вербалних упутстава поклапа са редоследом 
покрета. То подразумева аналогију између извођења покрета и информација 
које га објашњавају. 

Прагматички – на грчком делотворан, општекористан, поучан, који да-
је поучно објашњење о чему (Вујаклија, 1954). Прагматизам означава корист 
коју од нечега можемо имати. Целокупно сазнање се може мерити и ценити по 
његовој употребној вредности и користи за живот. У нашем случају односи се 
на примереност информација матурационим карактеристикама ученика. То 
подразумева усклађеност између одабраног моторичког задатка и квалитета 
информације који га објашњавају и антрополошких диспозиција онога коме су 
намењени. 

Вербалне комуникације се заснивају на давању, примању и анализи 
најцелисходнијих, правовремених и тачних информација, како би ученици: 

– стекли адекватна сазнања о физичком вежбању, 
– схватили ефекте вежбања, 
– стекли уверења о корисности физичког вежбања, 
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– формирали позитиван став према физичком васпитању, вежбању и 
физичкој култури уопште, 

– изградили вредносна опредељења и системе вредности унутар фи-
зичке културе. 

Колико ће успешно наставник користити вербалну методу зависи од 
следећих фактора: 

– нивоа његове опште културе, 
– стручних компетенција, 
– личног односа према овој наставној методи, 
– личне способности у вербалном изражавању. 

Примена вербалне методе зависи и од објективних околности: 
– типа часа (обрада, увежбавање, понављање, провера), 
– наставне јединице, 
– организационих облика рада (полигон, метода станица, рад у пару, 

талас, врста...), 
– места рада (отворен или затворен простор, мали или велики простор). 

Вербална метода у настави појављује се у два облика: монолошком и 
дијалошком. 

Монолошка метода 

Монолошка метода подразумева усмено излагање. С обзиром на врсту 
наставног садржаја, узраста и знања ученика, њихових потреба и интересова-
ња, наставник треба да изабере неку од метода усменог излагања: причање, 
описивање, образлагање, објашњење и расуђивање. 

Причање или приповедање прикладно је у млађим разредима основне 
школе и код деце на предшколском узрасту. Ова метода се користи са циљем 
да се ученици заинтересују за вежбање препричавањем неке бајке, басне или 
приче и најчешће се користи уз методу драматизације. Може се користити у 
свим фазама часа, од уводне до завршне, где је потребно подстаћи дечју машту 
и активност. 

Описивање се обично примењује када се жели описати нови моторички 
задатак. Због специфичности наставе физичког васпитања у којој је потребно 
постићи што већу активност ученика и како описивање не би постало досад-
но и само себи циљ, неопходно је ову методу примењивати у краткој и саже-
тој форми. 

Образложење се примењује када треба пружити додатне информације о 
моторној активности, поготово о смислу, значају, практичној сврси активности 
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и сл. Примењује се и у случајевима када неки сегмент физичког васпитања 
треба повезати са сазнањима из других наставних области: физике, медицине, 
музичке културе, историје и сл. 

Објашњење представља сложенију наставну ситуацију и често је после-
дица потребе да се додатно објасни нека ситуација настала у вежбању или 
игрању ради логичког повезивања или стављања неког дела моторног акта у 
шири контекст. Када се даје објашњење, потребно је одвојити битно од небит-
ног, бити кратак, сажет и при том избегавати расправу. 

Расуђивање је најкомплекснија вербална метода која захтева значајне 
интелектуалне и логичке ресурсе. Односи се на анализу одређеног проблема 
који може искрснути на часу, на анализу одговарајућег методичког поступка, 
избора вежби, на тражење одговарајућих логичких узрочно-последичних одно-
са између различитих појава и моделирања начина да се оне превазиђу. 

Без обзира коју од поменутих метода наставник примењује, неопходно 
је да се придржава следећих правила: 

– излагање прилагодити узрасту, знању и искуству ученика; 
– излагање треба да буде осмишљено, кратко, јасно, разговетно, разу-

мљиво конкретно, сажето, поткрепљено примерима и по могућству 
интересантно; 

– језик треба да је граматички тачан и исправно акцентован; 
– постепено у наставу уводити стручну терминологију. 

Дијалошка метода 

Дијалог је реч грчког порекла (гр. диа – два и логос – реч, говор) и значи 
разговор удвоје. Дијалошка метода или метода разговора подразумева више-
смерну комуникацију између две и више особа у циљу размене информација. 
Сократ и Платон су схватили важност дијалога истичући да деца треба у најра-
нијем узрасту да науче како се са неким разговара. Структуру разговора чине 
питања и одговори. Након кратке примене основних монолошких метода на-
ставник треба да се потруди да успостави дијалог, у којем ће ученици испољи-
ти иницијативу и исказати своје интересовање. Час треба да се одвија у атмос-
фери узајамног поверења и међусобног уважавања. Одговарајући на питања 
ученика, узимајући у обзир њихове сугестије и интересовања, наставник их 
може мотивисати и подстаћи на вежбање и, што је најважније, убедити их у 
вредности физичког васпитања. 

Дијалог обично почиње питањима различите врсте: аперцетивна, 
алтернативна, индиректна, једнозначна, каверзна, концентрациона, катего-
рична, допунска, развојна, реторичка, скраћена, сугестивна, вишеструка. Од 



Шекељић, Г., Стаматовић, М.: Методе у настави физичког васпитања 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 19 • БР. 18 • ДЕЦЕМБАР 2016 • 223–238 

 

 229 

свих набројаних Вишњић и сар. (2004) сматрају да су за физичко васпитање 
најзначајнији катехистички, хеуристички и слободан облик дијалога. 

Катехистички облик служи за проверу знања и подразумева да на по-
стављено питање наставника ученик да адекватан одговор. 

Хеуристички облик подразумева да се на основу чињеница, 
индуктивним путем, генерализују одговарајућа знања. 

Слободни облик подразумева унапред дефинисану тему у вези са којом 
се на основу сучељавања аргумента, проблем разматра са више различитих 
гледишта. На тај начин саговорници појаву могу комплетније сагледати, извр-
шити различит приступ проблему и тражењем нових решења научити да при-
хватају другачији начин размишљања. 

Текстуална метода 

Коришћење књиге или било ког другог писаног садржаја припада 
текстуалној дидактичкој методи. Испуњење циља наставе физичког васпитања 
било би веома отежано, непотпуно, а вероватно и немогуће без примене ове 
методе која значајно доприноси информисању и продубљивању знања. Овом 
методом ученик се може подсетити старих или стећи нова знања о појединим 
вежбама, законитостима и правилима вежбања, њиховом утицају на органи-
зам. Могу добити информације које ће допринети бољем разумевању циља и 
задатака физичког васпитања и разумети на који начин вежбање доприноси 
формирању човека. Текстуалнa методa се ретко примењује на часу због специ-
фичности наставе, па је пожељно примењивати је код куће. Обавеза наставни-
ка је да ученике подстакне, научи и оспособи за коришћење ове методе. 

МЕТОДЕ КОЈЕ У НАЧИНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НАСТАВНОГ 
САДРЖАЈА КОРИСТЕ МОТОРНУ АКТИВНОСТ 

Постоји стара изрека да једна слика говори више него хиљаду речи. То 
је више него тачно када су деца у питању. Они уче визуелно и у шали се могу 
упоредити са малим фотокопирним апаратима. Што виде, то и ураде. 

Метода демонстрације 

Демонстрација (demonstrare лат. – приказати) у дидактичком погледу 
подразумева визуелан приказ или показивање свега што је предмет поучавања. 
То је основна метода у обучавању деце млађег школског узраста. У блиској је 
вези са вербалним методама, јер свакој демонстрацији претходи објашњење. 
Смисао ове методе је да ученици визуелно стекну представу о моторном за-
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датку. Приказивање моторичког задатка може бити непосредно, од стране на-
ставника, и посредно, од стране талентованог ученика или неког другог уна-
пред припремљеног демонстратора. И поред тога што приказ вежбе од стране 
наставника има своје предности, данас се сматра да то није неопходно у проце-
су обучавања. Важније је да приказивање буде што боље изведено. Методу де-
монстрације могуће је засновати и на приказу: слика, фотографија, графикона, 
скица, цртежа, дијаграма, кинограма, филмова, видео-записа. Илустрација нај-
чешће има форму цртежа или фотографије са посебно истакнутим делом који 
(стрелицом, увећањем, заокруживањем) указује на битан детаљ у вежбању. 
Циљ илустрације јесте продубљено објашњење при приказивању вежби. По-
стоје и други начини показивања појава: моделна демонстрација – користи ма-
кете људског тела или спортских терена; метода усмереног перципирања кре-
тања – подразумева спровођење ученика, уз помоћ учитеља, кроз задато кре-
тање како би на овако, релативно пасиван начинили стекли представу о међу-
собном односу појединих делова тела у моторичком задатку (нпр., учитељ по-
диже ученика из почетног положаја, више га снагом свог тела доводи у став на 
рукама и након тога враћа у почетни положај). Овај поступак се примењује у 
раду са ученицима који не могу да ураде скоро ништа самостално; метода 
оријентисања – подразумева увођење посебних визуелних, звучних или так-
тилних оријентира у циљу што боље или правовремене оријентације у времену 
и простору. Навешћемо пример из одбојке. Обруч се постави на одређено ме-
сто на мрежи. Ученици тако добијају прецизни оријентир кроз који треба да 
додају лопту смечерима. Изборно-сензорна оријентација се састоји у репро-
дукцији одређених просторно-временских параметара, уз помоћ техничких 
уређаја (метроном, лампе са светлосном сигнализацијом), ради бољег про-
сторно-временског оријентисања. Тако се метроном може применити када тре-
ба помоћи ученицима да прате ритам код одређених покрета: при учењу плесо-
ва и кола, при увежбавању технике трчања, при кретању по греди, при пењању 
на степ-клупицу, када се тестирају функционалне способности ученика и сл. 
Показивање као специфичан вид демонстрације подразумева гледање 
аутентичног и подразумева присуство утакмицама, атлетским или гимна-
стичким такмичењима, тренинзима, огледним и угледним часовима и сл. 

Опонашање – имитација 

Латинска реч имитација подразумева опонашање некога или нечега. То 
је специфичан и врло моћан алат у комуникацији, чија примена највише зависи 
од маште и креативности наставника, од његове способности да импровизује, 
створи атмосферу и амбијент неке приче, бајке, песме... Читав низ хваталица 
заснован је на имитацијама. „Трка двоколица“, „јата птица“, „трка возова“, „са-
обраћај у граду“ само су неке, у великом избору игара, засноване на имитаци-
ји. Све вежбе обликовања могу бити засноване на имитирању неке појаве, си-
туације, радње или кретања. 
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Методом имитације деца се упуштају у игру која их покреће на физичку 
активност. Имитирањем им се јасно ставља до знања какве покрете и кретње 
треба да изводе – могу се кретати као рода, курјак, зека, слон, лав, кока–пиле 
итд. Деца могу добити задатак да имитирају ход слона (четвороношке), полако 
и тромо. Интензитет активности се може повећати кроз имитирање хода птице 
тркачице, колибрија, осе, бумбара, након чега се активност поново може сма-
њити имитацијом ходања лава или пузања змије. Оваквим имитацијама врши 
се јачање мускулатуре, лигамената и зглобова, може се утицати на развој мото-
ричких способности (равнотеже, координације, снаге, издржљивости...). Низом 
имитација могу се изазвати и скок удаљ из места или залета, без савладавања 
препреке и са савладавањем одређених замишљених препрека (две линије, два 
конопца који представљају бару, поток, јарак и сл.). Ученици могу имитирати 
зеца који бежи од медведа или жабу која скаче по барицама, коња или кенгура. 
Уколико се захтева да доскок након скока буде мек и еластичан, то се може 
постићи тако што се од ученика тражи тражи да скачу као мачке или да се кре-
ћу нечујно као Индијанци. Могу имитирати раст и померање биљака на ветру. 
Карактеристичне имитације су отварање–затварање цвета, раст траве, трепере-
ње лишћа на ветру, њихање гране на ветру итд. Игре имитације карактери-
стичне су за предшколски узраст и достижу врхунац у 5, 6. години, мада се с 
успехом могу примењивати и у прва два разреда основне школе. 

Драматизација приче 

Метода је погодна за рад са децом предшколског и млађег школског уз-
раста. Користи се у корелацији са осталим наставним предметима, као што су: 
ликовна култура, српски језик, познавање природе и друштва. Своје активно-
сти деца приказују кроз игру преузимајући улоге различитих животиња, људи 
или појава. Драматизација је у почетку веома једноставна и најчешће има оно-
матопејски карактер (животиње се шетају по шуми, сусрећу се и јављају једна 
другој на свом језику). Овакве драмске игре могу се изводити као увод и при-
према деце за сложеније драматизације. Драматург не треба да се чврсто држи 
књижевног текста. Фабула треба да буде само оквир, тематски простор у коме 
би деца, уз помоћ учитеља или васпитача, слободно креирала дијалоге, покре-
те и кретања. Лутке, маске или костими, декор и одговарајући реквизити омо-
гућили би потпунију идентификацију с ликовима и ситуацијом. Успела драма-
тизација треба да омогући креативно испољавање моторних манифестација 
ученика. Оне треба да буду пропраћене текстом, гестикулацијом и мимиком. 
Крeактивност јe кључна особина која показујe нeчију јeдинствeност, способ-
ност да сe ствари саглeдају у новом, другачијем, нeобичном свeтлу, да се по-
крети изведу на нов, оригиналан и eфикасан начин. 
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Метода драматизације треба да подстакне импровизацију у којој учeсни-
ци, вођeни од странe васпитача, замишљају и највише покретом учествују у 
драматизацији текста. Ова метода је јако крeативна и динамична како за васпи-
тача тако и за ученике. Васпитач води дeцу у свeт истраживања у коме сe изра-
жава и комуницира покретима, кретњама, идeјама, концeптима и осeћањима. 
Метода драматизације представља на известан начин умeтничку форму која 
подразумeва коопeративност на релацији дeтe–дeтe, дeтe–васпитач и васпи-
тач–дeтe. Када дeтe у оквиру активности због страха или стида жeли само да 
посматра, али нe и да учeствујe, васпитачи ћe поштовати њeгову потрeбу. Та-
кођe, у обрнутом случају, ако су дeца изразито мотивисана за рад, васпитач 
можe постати само члан групe, а дeци прeпустити да водe активност. 

Драмском методом се васпитно може деловати на многе конативне 
факторе, као што су толеранција, кооперативност, њоме се развија концентра-
ција, креативност, доприноси побољшању атмосфере на часу итд. 

Емпатија и толeранција 

Поистовећивањем са различитим улогама, стављањeм деце у нове или 
мање познатe ситуацијe, у врeмeнски и цивилизацијски другачије пeриодe, 
другачије културе, могу се промовисати саосeћањe и толeранција за друга жи-
ва бића, другачија мишљења и осeћања. 

Коопeративност 

Уколико се драматизује крeативни текст (драма), могуће је код ученика 
развијати крeативнe идeјe и коопeративност. Овај процeс ће подстаћи договорe 
и тимски рад и ситуације у којима ће деца учити да се играју зајeдно, да сара-
ђују, саслушају и прихвате туђe идеје и глeдишта. 

Концeнтрација 

Драмскe игрe, вeжбe, наступи са другом дeцом одржавају пажњу и 
усклађују покрeте и кретања, што доводи до развоја концентрације. На часу 
физичког васпитања, током примене методе драматизације приче, вeрбално и 
нeвeрбално изражавањe идeја и осeћања је споредно и треба да буде у функци-
ји најразличитијих покрета и кретања. 
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Крeативност у рeшавању моторичких задатака 

Изазов за дeчју имагинацију је да саглeдају различите животне ситуације 
са којима се ретко или никада не срећу у реалном свету и да опонашају несваки-
дашњим моторним активностима. Дeца могу, макар на момeнат, да постану или 
да се крећу као неко други, да истражe нову улогу, eкспeримeнтишу и испробају 
различитe форме и облике кретања у најразличитијим ситуацијама. 

Испољавање eмоција 

Игрe прeтварања и драмскe игрe допуштају дeци да бeз послeдица и 
страха изражавају различите eмоције, што је веома важно за правилан развој 
њиховог ЦНС. Драмска мeтода у васпитању дeци доноси игру, хумор, смeх, за-
баву, а рeдукујe агрeсију и стрeс. Осим тога, драмскe игрe имају за циљ да 
опустe и рeлаксирају дeцу, што јe вeома важно у вртићима и одељењима гдe јe 
прeвeлики број дeцe у групи, што дирeктно утичe на повeћањe физичкe и eмо-
ционалнe тeнзијe. 

Самоконтрола и самодисциплина 

Процeс у крeативној драми, који сe крeћe од идeјe, прeко акцијe, до 
остварeња идeјe, подразумeва вeжбe и истрајност да сe оствари циљ. Драмским 
играма и вeжбама могуће је побољшати самоконтролу дeцe. 

Социјална свeсност 

Лeгeндe, митови, народнe причe, пeсмe и игрe којe су саставни дeо крeа-
тивнe драмe, учe дeцу и фокусирају им пажњу на социјалнe проблeмe, 
конфликтe и културнe различитости у садашњeм и прошлом врeмeну. Деца 
проверавају властита уверења и ставове и пореде их са ставовима јунака из 
прича и вeровањима другe дeцe или васпитача. На тај начин се могу градити 
позитивна друштвена схватања, осећај правде, поноса, поштовања према вла-
ститом народу и другим народима, поистовећивати се са јунацима из прошло-
сти и њиховим људским вредностима. Драмском методом деца се подстичу да 
читају, слушају музику, иду у позориште, биоскоп, посећују археолошка нала-
зишта, историјске споменике и места од културног значаја. 

Могу се драматизовати различите ситуације – авантуре или експедиције 
у прашуми, џунгли, пустињи, на пример, које од ученика захтевају различите 
моторне активности како би савладали препреке. Тако могу четвороношке или 
пузећи да се провлаче испод „ниског растиња“ или „обореног дрвећа“, преска-
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чу „поточиће“ скоковима с камена на камен, заобилазе „мочваре“, „баре“, па 
чак и „живи песак“. Такође, могу да глуме Тарзана љуљајући се на лијанама 
(конопац посебно намештен у школској сали или дворишту) или опонашају 
кретање неке шумске животиње (медведа, слона, змије, крокодила, мајмуна и 
сл.). Могу да лове, беже или се скривају од опасних животиња и сл. 

Ситуације које се драматизују могу бити и из урбаног живота, могу има-
ти везе са саобраћајем, појединим професијама и сл. Могу се драматизовати 
различити текстови, што креативни васпитачи обично раде. Сваки драмски 
текст је потребно прилагоди дечјим потрeбама, њиховом искуству, узрасту и 
интeрeсовањима, користећи и друге методе, с циљем да се задобије пажња де-
тета. Најважније је да се зна да метода драматизације подразумева и певање, 
рецитовање, коришћење разних предмета, реквизита, чак и лутака, може се из-
водити пантомима, гестикулирати, ликовно изражавати. Међутим, у физичком 
васпитању метода драматизације је апсурдна и незамислива без моторне 
активности. Избор комада за драмску игру врши се међу књижевним остваре-
њима која у себи садрже довољно збивања, ликова и дијалога како би се могла 
прилагодити потребама часа. Најпогоднији су текстови које деца већ познају и 
воле јунаке из тог дела. Она се одушевљавају када имају прилике да се инден-
тификују са омиљеним ликовима. 

Често се драматизују текстови као што су: „Деда и репа“, „Каћа код ме-
дведића“, „Мачак, петао и лисица“, затим, „Зунзарина палата“ Бране Цветко-
вића, „Јежева кућица“ Бранка Ћопића, „Замислите“ Душана Радовића и др. Пе-
сме Григора Витеза „У гостима код куме шуме“ и „Сто вукова“ могу се, тако-
ђе, драматизовати. Иако у првој од њих нема дијалога, она у свом фабуларном 
току има акције и мноштво ликова. 

МЕТОДЕ С ОБЗИРОМ НА ПРИМЕЊЕН НАЧИН ИЗВОЂЕЊА 
МОТОРНИХ ЗАДАТАКА 

У методици обучавања могу се примењивати синтетичка и аналитичка 
метода. 

Синтетичка метода 

Уколико се обучавање врши тако што се моторичко умење понавља у цели-
ни, онда говоримо о синтетичком (целовитом) систему обучавања. Он се обично 
примењује код учења покрета и кретњи које нису превише моторички захтевне, за 
које се процењује да их ученици, у складу са својим способностима, узрастом и 
претходним знањем, могу извести у целини. Ова метода је временски економична, 
а време успостављања динамичког стереотипа (аутоматизма) је краће. 
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Аналитичка метода 

Аналитичка метода се примењује када проценимо да је одговарајући мо-
торички задатак исувише сложен за извођење. Тада га је неопходно рашчлани-
ти на делове. Када се сваки део савлада, онда се они поступно склапају у цели-
ну. Аналитичку методу је потребно примењивати при учењу сложених мото-
ричких умења која се у целини не би могла научити. Недостатак ове методе 
обучавања је што се може нарушити темпо, ритам и склад покрета, и што про-
цес обуке траје дуже у односу на синтетичку методу. 

СПЕЦИФИЧНА СРЕДСТВА КОМУНИКАЦИЈЕ У НАСТАВИ 
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

Специфична средстава комуникације у настави физичког васпитања 
примењују се из потребе за квалитетнијим и интензивнијим протоком инфор-
мација, без употребе речи. 

Пантомима означава подражавање, односно, комуникацију остварену 
покретима и изразима лица, без речи. Њоме се могу приказати различити обли-
ци кретања. Почетак, начин, темпо, поредак, смер, правац кретања, број коло-
на, група или парова, све се то може показати прстима руку без иједне изгово-
рене речи, а да ученицима буде јасно куда и на који начин треба да се крећу. 
Могућности су неограничене и зависе од маште и креативности наставника, од 
његове способности да импровизује, од жеље да постане учесник у игрању, 
део незаборавне представе у којој је он и сценограф, и кореограф, и режисер, и 
главни протагониста приче. 

Гест (од латинске речи gestus) означава покрет који се прави целим телом 
или само руком при говору. Гестикулирати подразумева правити покрете при го-
вору, махати рукама. Гестом се могу послати поруке целом одељењу, групи или 
појединцима. Гестовима се може пружити више информација него низом речени-
ца. То је изузетно важно у ситуацији када се деца налазе по целом вежбалишту 
или када је због удаљености или буке отежана или онемогућена уобичајена 
вербална комуникација. Гестови се примењују у вишеструком значењу: 

– гестови похвале, упозорење или опомена – палац подигнут у вис, 
тапшање длановима, подигнути кажипрст, јасни су сигнали опоме-
не или похвале. 

– гестови обавештења, упутства, демонстрација – знак за почетак кре-
тања и знак за заустављање, упућивање на смер и правац кретања. 
Тапшањем се може захтевати одговарајући ритам кретања, покази-
вањем једног, два или више прстију може се упутити на једну, две 
или више колона или врста, гестикулацијом само кажипрста и сред-
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њег прста може се показати жељена форма кретања (чучањ, успра-
ван ход, пузање). Читаве гимнастичке вежбе на круговима, вратилу, 
стрижеви на коњу могу се представити само прстима руку. 

– гестови наредбе и команде – све стројеве вежбе могу се приказати 
да буду савршено јасне без иједне изговорене команде. 

– гестови суђење на утакмицама са карактеристичном сигнализаци-
јом руку (кораци, дупле, фаул, пенал или слободна бацања, тајм 
аут, корнер или аут). 

Мимика (од грчке речи mimos) означава изразне појаве на лицу, док би 
мимичар био онај који вешто подражава неког другог. За разлику од геста, ми-
миком се информације саопштавају различитим изразима лица. Најчешће се 
комбинује са гестовима. Примењује се у свим ситуацијама, као и гестови. Ми-
миком се на часовима може послати порука опомене или упозорења (намрго-
ђено лице), изразити негодовање због неког поступка (израз чуђења), изразити 
изненађење (подигнуте обрве) или било које тренутно расположење. 

Тапшање, обично длановима, у комуникацији са групом омогућује 
додатну звучну информацију о: 

– тренутку извођења неког посебно важног или наглашеног покрета, а 
који се у том моменту врло тешко може регистровати другим чулима 
(нпр., тренутак отварања у прекопиту); 

– о старту трке, почетку вежбе, почетку штафетне или елементарне 
игре и сл.; 

– ритму кретања (тактирање у обуци народних кола, плесова, брзина 
извођења вежби обликовања у припремној фази часа); 

– брзини и фреквенцији кретања или амплитуда појединачног покрета; 
– похвали за остварену вежбу или резултат; 
– прекиду вежбања. 

Звиждање има сличну практичну намену као и тапшања, мада није тако 
дискретно и ненаметљиво средство. За разлику од тапшања, звиждање 
представља уобичајени систем сигнализације током суђења на спортским 
надметањима. 

Поступци као средство комуникације 

Током игре ученици једни другима на различите начине преносе поруке, 
идеје, емоције, ставове из којих се лако могу уочити међусобни односи. Тако 
се, на пример, лопта у игри даје ономе у кога се има поверење, са ким се 
обично сарађује, добром пријатељу, ономе кога ценимо, а често и волимо, по-
готово ако су игре мешовите, мушко–женске. Током игре се често маргинали-
зују углавном они ученици за које су и социометријска истраживања показала 
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да су индивидуалци и да не припадају ниједној групи. Хватање и додавање 
лопте у пару може постати прави мали рат када су актери ученици који се „не 
миришу“. Лопта постаје средство којим се саиграч (невољено лице) гађа са на-
мером не да му дода лопту, већ више да га њоме погоди и повреди. Свака игра 
за пажљивог посматрача јесте поуздан извор података о социјалним односима 
у групи, прича о карактерима и личностима, непогрешив ситуациони социоме-
тријски тест. Дечија игра увек представља некакав вид комуникације, која је 
разумљива само онима који дечију игру не посматрају ни олако ни површно. 
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TEACHING METHODS IN PE TEACHING 

Summary 

The methods used in teaching physical education, as well as in every other very 
specific teaching area, have their own uniqueness and enormous importance in teaching. 
In the last fifty years literature showed many different methods systematized by several 
different criteria. Some were just taken from general didactics, some were tailored to the 
needs of physical education classes, and a few new ones were discovered. The special 
value of this work is that the existing methods are supplemented with new ones 
presented in the chapter Specific Means of Communication in Physical Education. They 
are systematized using the criteria of selected modes, means of communication, ways of 
presenting educational material and on the basis of the procedure applied in the training. 
Each method has been thoroughly explained. In order to collect, analyze, interpret, 
systematize and classify the data the following scientific research methods were applied: 
a descriptive-explicative method and a method of theoretical analysis. 

Keywords: physical education, methodology, methods. 
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АКТИВНА И ПАСИВНА ГИПКОСТ УЧЕНИЦА 
СПОРТИСТКИЊА И НЕСПОРТИСТКИЊА∗ 

Апстракт: Циљ рада био је да се истраже евентуалне разлике у 
активној и пасивној гипкости ученица спортисткиња и неспортисткиња. 
Истраживање је реализовано у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у 
Свилајнцу у другом полугодишту школске 2015/2016. године. Узорак испи-
таника обухватио је 80 ученица млађег школског узраста које су подељене 
на два карактеристична субузорка у односу на додатни недељни број вежба-
ња, и то: групу од 40 ученица, са рeдовном наставом физичког васпитања, и 
групу од 40 ученица које поред редовне наставе имају још два додатна не-
дељна вежбања у трајању од једног часа, са садржајима из ритмичке гимна-
стике. Узорак варијабли обухватио је четири стандардизована моторичка за-
датка: дубоки претклон на клупици, претклон са досезањем у седу, искрет па-
лицом и шпагат. У обради података добијених емпиријским истраживањем 
поред дескриптивне статистике, примењен је t-test за мале зависне и t-test за  
мале независне узорке. Статистички значајне разлике у оквиру група између 
активне и пасивне гипкости констатоване су у две од четири варијабле. Изме-
ђу група статистички значајна разлика код пасивне и активне гипкости није 
констатована само код шпагата. Општа констатација указује да су додатни са-
држаји телесног кретања-вежбања са елементима ритмичке гимнастике веома 
захвални у развоју гипкости ученица млађег школског узраста. 

Кључне речи: спорт, настава физичког васпитања, гипкост, млађи 
школски узраст. 

УВОД 

Физичко васпитање, као планска и oсмишљена делатност, са јасно дефи-
нисаним циљем, започиње у институционализованом образовању Србије 
предшколским васпитањем, а завршава се најчешће са завршетком образовања 

 
∗ Рад је реализован у оквиру пројекта „Ефекти примењене физичке активности на локо-
моторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус популације Републике Србије“ 
под бројем III47015, а као део потпројекта „Ефекти примењене физичке активности на 
локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус школске популације Р 
Србије“ који се финансира од стране Министарства просветe, наукe и технолошкoг 
развојa Републике Србије – Циклус научних пројеката 2011–2016. 
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у средњим школама. Настава физичког васпитања одржава се у веома различи-
тим условима, који доносе и различите резултате. У ширем контексту, под усло-
вима не треба подразумевати само стандардизоване објекте за наставу и њихову 
опремљеност, већ и остале елементе релевантне за вредност наставног процеса 
као што су: ангажованост наставника и приступ настави, однос школе и средине 
према физичком васпитању, однос ученика и њихових родитеља према физич-
ком васпитању као и низ других чинилаца који су значајни за постизање одређе-
них ефеката, пре свега оних који се могу сматрати позитивним. 

Поред усвајања теоријских и спортско-техничких знања на сваком часу 
физичког васпитања ради се на развоју моторичких способности ученика, које 
представљају латентни вишедимензионално (неуро-психички, анатомско-физио-
лошки, функционални и биохемијски) структуиран простор који разноврсним 
процесима у организму човека регулише и омогућава најразличитије облике и 
форме кретног испољавања (Šekeljić, 2014). Већина моторичких способности и 
навика стиче се и развија искључиво у периоду детињства. На њих се може на-
рочито утицати и ефикасно развијати у предшколском и млађем школском узра-
сту. У том периоду се изграђује структура моторичког простора на основу ендо-
гених и егзогених фактора који утичу на каснији раст и развој деце (Bala i sar., 
1996). Побољшање моторичких способности током предшколског и млађег 
школског периода не одвија се увек на линеаран начин (Kalajdžić i sar., 2007). 

У стручној литератури и радовима провејава више синонима за ознаку 
исте моторичке способности: гипкост, гибљивост, савитљивост, витост, покре-
тљивост, док Микалачки и сар. (2012) користе следеће термине: флекси-
билност, мобилност, еластичност, пластичност и еластичност. У руском језику 
користи се термин подвитност, у енглеском језику flexibility, у немачком be-
weglichkeit. Поред наведених синонима за гипкост, у употреби су и синтагме: 
зглобна амплитуда, обим покрета и зглобно-мишићни модалитет, тако да је 
неопходно гипкост схватити као амплитуду покрета у којој одређену улогу 
(активну или пасивну) има мишићни систем и у великом обиму условљена је 
морфолошким карактеристикама. 

Одреднице истакнутих аутора указују да је гипкост компонента физичке 
способности која означава степен кретања у зглобовима (Višnjić i sar., 2004). 
Сама конструкција зглоба, зглобних чаура, зглобних површина костију које се 
зглобљавају, лимитирају или омогућавају покретљивост сваког понаособ згло-
ба, тако да је гипкост слободни опсег покрета у једном или више зглобова и он 
је различит за сваки зглоб, док Шекељић (2014) упућујe да гипкост поред опсе-
га покрета у зглобу, низу зглобова, представља и опсег покрета целог тела. 

У зависности од режима рада гипкост се дели на динамичку и статичку 
гипкост, а у зависности од сила које учествују у остварењу кретања разликује 
се активна (унутрашњим силама организма) и пасивна (спољашњим силама, 
користећи тежину тела, властите екстремитете или одређену справу) гипкост. 
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Зациорски (1975) активну гипкост одређује као способност да се по-
стигне велика амплитуда покрета у неком зглобу активношћу мишићних група 
које прелазе преко тог зглоба. Пасивну гипкост дефинише као највећу ампли-
туду која се постиже деловањем спољашњих сила. 

Термини резерва гипкости и резервна гипкост су се раније користили за 
дефицит гипкости који представља разлику између амплитуда покрета оства-
рених у активним и пасивним условима (Godik, 1988; Kukolj, 2006). 

У односу на остале моторичке способности гипкост је статистички зна-
чајно повезана са координацијом, репетитивном и статичком снагом, док је по-
везаност са  апсолутном снагом под значајним утицајем антропометријских ка-
рактеристика (Agrež, 1975). Гипкост у хијерархијској структури моторичких 
способности је у нивоу другог реда и за њу је одговоран механизам за си-
нергијску регулацију и регулацију тонуса мускулатуре. 

Са циљем да утврди утицај телесних вежби на развој флексибилности 
код ученица основне школе, Алексић (2010) реализује истраживање у трајању 
од 22 школска часа, на којима је експериментална група у главном делу часа, у 
трајању од 15 минута, поред реализације наставне јединице радила на развоју 
флексибилности применом интервалне методе, док је контролна група радила 
по утврђеном плану и програму. Анализом добијених резултата утврђено је да 
је код експерименталне групе дошло до статистички значајног повећања нивоа 
у свим манифестним варијаблама (дубоки претклон на клупици, чеона шпага и 
бочна шпага), а код контролне групе само у варијабли дубоки претклон на клу-
пици. Активна гипкост више је повезана са нивоом спортских активности него 
пасивна. Активну покретљивост је теже развити. Не само да захтева пасивну 
покретљивост, под претпоставком почетне издужене позиције, него и мишић-
ну снагу да задржи ту позицију (Kostić, 1999). Поред многих истраживања где 
је потврђен негативни утицај гипкости на снагу и брзину, Hickey et al. (1997) 
су експерименталним програмом побољшали флексибилност за 64% и тиме 
условили побољшање снаге за 10% и брзине за 5%. Контролна група је имала 
побољшање флексибилности од 9%, што није довело до повећања снаге и бр-
зине. Поред знатног утицаја антропометријских карактеристика на ниво гипко-
сти, Крсмановић и сар. (1997), на узорку ученица основношколског узраста, 
констатују да претклон и искрет (мере гипкости трупа и руку и раменог појаса) 
нису имали статистички значајну повезаност са антропометријским карактери-
стикама, док је чеона шпага (мера гипкости доњих екстремитета) имала стати-
стички значајну повезаност са антропометријским карактеристикама. 

Гипкост је великим делом условљена полом и то у корист женског по-
ла (Aćimović, 2013; Bala i sar., 2009; Mikalački et al., 2012; Obradović i sar., 
2009; Radojević, 1997; Rodić, 2000). Истраживањa (Kinser et al., 2008; Madić i 
sar., 2009) указују да ученице које тренирају гимнастику поседују већи ниво 
гипкости од ученица које се не баве гимнастиком, тако да је истраживање 
имало за циљ да истражи евентуалне разлике у активној и пасивној гипкости 
ученица млађег школског узраста које поред редовне наставе имају два до-
датна вежбања у виду ритмичке гимнастике и ученица које осим редовне на-
ставе физичког васпитања немају додатна вежбања. 
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МЕТОД РАДА 

Истраживање је реализовано у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ 
у Свилајнцу у другом полугодишту школске 2015/2016. Након сагласности ди-
ректора школе, родитеља и добровољног пристанка ученица млађег школског 
узраста, реализована је процена гипкости у току једне недеље, тако да се на 
једном часу проценила активна, а на другом пасивна гипкост. Процену активне 
и пасивне гипкости реализовали су наставници физичког васпитања са иску-
ствима из претходних истраживања. Све процене су обављене у школској са-
ли, на часовима физичког васпитања, при одговарајућој спољашњој температу-
ри и довољној осветљености просторије. Инструменти су били стандардне из-
раде и коришћени су у претходним истраживањима. 

Узорак испитаника за планирано истраживање формиран је у складу са 
постављеним циљем, а био је условљен стручним, организационим и матери-
јалним условима реализације наставе физичког васпитања. Истраживањем је 
обухваћено 80 ученица подељених у два посебна субузорка – према критерију-
му додатног недељног вежбања, и то: групу од 40 ученица, које осим часова 
редовне наставе физичког васпитања нису учествовале у другим облицима 
активног физичког вежбања, и групу од 40 ученица, које поред редовне наста-
ве имају још два додатна недељна вежбања у виду ритмичке гимнастике, у тра-
јању од једног часа. 

Узорак варијабли обухватио је четири стандардизована моторичка за-
датка: дубоки претклон на клупици, претклон са досезањем у седу, искрет са 
палицом и шпагат (Kurelić i sar. 1975: 35). 

Подаци добијени емпиријским истраживањем обрађени су одговарају-
ћим математичко-статистичким поступцима. Из простора дескриптивне стати-
стике, за сваку варијаблу, израчуната је: аритметичка средина (М) и стандард-
на девијација (Sd). Да би се тестирала значајност разлика аритметичких среди-
на за активну и пасивну гипкост ученица са и без додатног вежбања, примењен 
је Студентов t-test за мале зависне и мале независне узорке. 

РЕЗУЛТАТИ 

Анализа резултата и разлика унутар група 

На основу добијених вредности, у Табели 1 уочавамо да су вредности 
пасивне гипкости веће код све четири истраживане варијабле. Код дубоког 
претклона на клупици разлика у корист пасивне гипкости је 2,45 цм, код прет-
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клона са досезањем у седу 2,48 цм, код искрета са палицом 3,08 цм и код шпа-
гата 0,30 цм. Стандардна девијација је највећа код искрета и указује на нехо-
могеност резултата, а најмања је код шпагата. 

Табела 1. Дескриптивни показатељи и анализа разлика аритметичких 
средина ученица са додатним вежбањем 

Варијабла Врста гипкости М Sd t p 

MДПК (цм) Активна гипкост 25,65 4,64 -2,429 0,01 Пасивна гипкост 28,10 4,37 
МПСДС 

(цм) 
Активна гипкост 25,65 4,64 -2,453 0,01 Пасивна гипкост 28,13 4,37 

МИСК (цм) Активна гипкост 43,83 7,56 1,976 0,05 Пасивна гипкост 40,75 6,30 

МСПА (цм) Активна гипкост 14,59 1,35 -1,000 0,32 Пасивна гипкост 14,89 1,35 
 

Добијени дескриптивни показатељи условили су статистички значајну 
разлику између просечних вредности активне и пасивне гипкости код дубо-
ког претклона на клупици, са нивоом статистичке значајности од р=0,01, код 
претклона са досезањем у седу са нивоом статистичке значајности од р=0,01 
и искрета са палицом са нивоом статистичке значајности од р=0,05. Стати-
стички значајна разлика код ученица са два додатна вежбања у току недеље 
не постоји између активне и пасивне гипкости само код шпагата (р=0,32). 

Табела 2. Дескриптивни показатељи и анализа разлика аритметичких 
средина ученица без додатног вежбања 

Варијабла Врста гипкости М d t p 

MДПК (цм) Активна гипкост 19,35 5,78 -2,207 0,03 Пасивна гипкост 22,13 5,45 
МПСДС 

(цм) 
Активна гипкост 19,35 0,78 -2,207 0,03 Пасивна гипкост 22,13 5,45 

МИСК (цм) Активна гипкост 56,43 0,54 1,597 0,11 Пасивна гипкост 53,23 0,34 

МСПА (цм) Активна гипкост 14,02 0,64 -1,284 0,20 Пасивна гипкост 14,47 0,52 
 

Код ученица које у току недеље вежбају само на редовним часовима на-
ставе физичког васпитања ситуација је скоро индентична резултатима групе 
ученица са додатним вежбањима. Вредности пасивне гипкости веће су код све 
четири истраживане варијабле. Код дубоког претклона на клупици разлика у 
корист пасивне гипкости је 2,78 цм, код претклона са досезањем у седу 2,78 
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цм, код искрета са палицом 3,20 цм и код шпагата 0,45 цм. Стандардна девија-
ција је најмања код шпагата и указује на хомогеност резултата, а највећа је код 
искрета са палицом. 

Статистички значајне разлике између активне и пасивне гипкости код 
ученица без додатног недељног вежбања, констатоване су код две од четири 
варијабле и то код: дубоког претклона на клупици, са нивоом статистичке зна-
чајности од р=0,03 и код претклона са досезањем у седу са нивоом статистичке 
значајности од р=0,03. Статистички значајна разлика између активне и пасивне 
гипкости не постоји код искрета са палицом (р=0,11) и код шпагата (р=0,20) 
(Табела 2). 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА И РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ГРУПА 
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Графикон 1. Просечне вредности активне гипкости ученица са                                        

и без додатног вежбања 

 
Просечне вредности активне гипкости ученица са и без додатног ве-

жбања представљене су у Табели 1, Табели 2 и на Графикону 1, на којем може-
мо уочити боље резултате активне гипкости групе ученица са додатним не-
дељним вежбањем код све четири варијабле у односу на резултате активне 
гипкости ученица без додатног недељног вежбања (Графикон 1). 

Табела 3. Анализа разлика активне гипкости ученица са                                               
и без додатног вежбања 

Варијабла t df Sig. (2-tailed) 
MДПК (цм) 5,371 78 0,00 
МПСДС (цм) 5,371 78 0,00 
МИСК (цм) -6,544 78 0,00 
МСПА (цм) 1,711 78 0,09 
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Резултати активне гипкости ученица са додатним недељним вежбањем 
условили су статистички значајне разлике у три од четири варијабле у односу 
на активну гипкост ученица без додатног вежбања. Статистички значајна 
разлика није констатована само код шпагата (р=0,09) (Табела 3). 
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Графикон 2. Просечне вредности пасивне гипкости ученица са                                         
и без додатног вежбања 

 
Просечне вредности резултата пасивне гипкости ученица без додатног 

вежбања по варијаблама слабије су у односу на резултате пасивне гипкости 
ученица са додатним вежбањем у све четири варијабле (Графикон 2). 

Табела 4. Анализа разлика пасивне гипкости ученица са                                           
и без додатног вежбања 

Варијабла t df Sig. (2-tailed) 
MДПК (цм) 5,406 78 0,00 
МПСДС (цм) 5,427 78 0,00 
МИСК (цм) -7,547 78 0,00 
МСПА (цм) 1,310 78 0,19 

 

Разлике аритметичких средина двеју група у односу на пасивну гипкост 
условиле су статистички значајне разлике код дубоког претклона на клупици, 
са нивоом статистичке значајности од р=0,00, код претклона са досезањем у 
седу са нивоом статистичке значајности од р=0,00, и искрета са палицом 
р=0,00. Статистички значајне разлике су у корист групе ученица са додатним 
недељним вежбањем. Статистички значајна разлика између група у односу на 
пасивну гипкост није констатована само код шпагата, р=0,19 (Табела 4). 
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ДИСКУСИЈА 

Генерално посматрано, може се констатовати да резултати у свим испи-
тиваним моторичким тестовима гипкости, код обе групе ученица, бележе боље 
резултате пасивне гипкости у односу на активну гипкост. То је и очекивано с 
обзиром на помоћ, у овом истраживању – наставника, при процени пасивне 
гипкости. У оквиру групе ученица са додатним вежбањем у виду ритмичке 
гимнастике у сва четири теста резултати су бољи код пасивне гипкости и усло-
вили су статистички бољи резултат у дубоком претклону, претклону са досеза-
њем у седу и искрету са палицом. Код групе ученица које у току недеље ве-
жбају само на часовима наставе физичког васпитања и немају других фи-
зичких активности, такође је помоћ при извођењу теста условила боље резул-
тате пасивне гипкости код сва четири теста. Статистички значајне разлике су 
констатоване код дубоког претклона и претклона са досезањем у седу. Када се 
упореде резултати активне гипкости ученица са и без додатног вежбања, уоча-
вају се веће вредности у сва четири теста у корист ученица са додатним вежба-
њем и статистички значајном разликом у три теста. Код пасивне гипкости та-
кође су резултати у корист ученица са додатним вежбањем и они су стати-
стички значајни у три теста. Статистички значајна разлика између група, у 
односу на активну и пасивну гипкост, није констатована само код шпагата. 
Одабраном батеријом моторичких тестова покушано је да се покрије већи део 
тела. Истраживањима је утврђено да је гипкост тополошки одређена, што зна-
чи да појединац може имати веома добру покретљивост у зглобовима рамена, 
али слабу у зглобовима кукова. Исто тако, покретљивост истог екстремитета 
може бити добра у бочној, али слаба у чеоној равни. Сва четири теста имају 
дугогодишњу примену у спорту и школству. Од примењених тестова најширу 
примену има дубоки претклон на клупици којим се утврђује еластичност ми-
шића задње ложе бута и покретљивост кичменог стуба. Заступљен је у батери-
ји моторичких тестова основношколског и средњошколског узраста. Опадање 
резултата код жена примећује се након 38. године живота (Obradović i sar., 
2009). Добри резултати за девојчице млађег школског узраста се крећу од 20 
до 22 цм, у овом истраживању просечне добијене вредности износе 19,35 цм. 
Претклоном са досезањем у седу процењујемо гипкост лумбалног дела трупа и 
карличног појаса. Саставни је део Еурофит батерије и све већу примену налази 
при процени спортиста и ученика. Искрет са палицом процењује гипкост руку 
и раменог појаса, у мањем обиму га срећемо у школској пракси. Шпагат се у 
већини случајева користи при процени гипкости спортиста. 
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ЗАКЉУЧАК 

Може се констатовати да је гипкост као моторичка способност занема-
рена и није од примарног значаја у процесу спортског тренинга, а посебно у 
раду са млађим селекцијама. Гипкост зависи од узраста и опада са годинама  
ако се систематски не одржава, од пола, доба дана, претходне утренираности, 
спољашње температуре, интензитета и карактера загревања пре вежбања, био-
хемијских услова у мишићима, замора, емоционалног стања, мотивисаности и 
др. Нестручан рад у клубовима и неодговоран однос на часовима физичког 
васпитања поред недовољне покретљивости раменог појаса, кичменог стуба, 
задње ложе бута и карличног појаса, изазивају и учестале телесне деформитете 
услед јачања и скраћивања агониста, а истезања и слабљења антагониста. Ве-
жбе гипкости треба упражњавати на почетку у току и на крају тренинга и часа 
физичког васпитања. Стечену гипкост у сензитивним периодима треба одржа-
вати што дуже на тренинзима и часовима физичког васпитања. Поред рада на 
активној треба радити на развоју и пасивне гипкости која је превенција у ситу-
ацијама када спољашњи фактори изазову амплитуду покрета у зглобу већу од 
свакидашњих амплитуда. 
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Zivorad M. Markovic 
University of Kragujevac, Faculty of Education in Jagodina 

ACTIVE AND PASSIVE PLIABILITY OF THE SPORT AND NON SPORT 
FEMALE STUDENTS 

Summary 

The goal of this work was to research eventual differences in active and passive 
pliability of sport and non sport female students. The research was realized in „Jovan 
Jovanovic Zmaj“ Primary school in Svilajnac in the second term of 2015/2016 school 
year. The sample of examinees consisted of 80 female students of younger school age 
who were divided into two characteristic sub samples in relation to the additional weekly 
number of exercises: the group of 40 female students with the regular physical education 
lessons and the group of 40 female students who besides the regular physical education 
lessons also attended two additional weekly exercises of one hour each, with the contents 
from rhythmic gymnastics. The sample of variables consisted of the four standard motor 
tasks: deep bend on the beam, bend with the reach to the sitting position, bend with the 
wand and spagat. In the processing of the data acquired by the empirical research apart 
from descriptive statistics, t-test was also applied for small independent samples. Statis-
tically significant differences between the groups of the active and the passive pliability 
were not stated only for spagat. The general statement indicates that additional contents 
of body exercising-movement with the elements of rhythmic gymnastics are very 
gratеful in the development of the pliability of students of younger school age. 

Keywords: sport, physical education lessons, pliability, younger school age. 
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RAZLIKE U ANTROPOLOŠKOM PROSTORU KOD 
UČENIKA I UČENICA MLAĐEG ŠKOLSKOG 

UZRASTA 

Apstrakt: Cilj rada je da se analiziraju dosadašnja istraživanja vezana za ce-
lokupan antropološki prostor dece mlađeg školskog uzrasta, kao i da se na osnovu 
te analize iznesu određeni zaključci o polnim razlikama vezanim za motoričke 
sposobnosti, morfološke dimenzije, kognitivni i konativni razvoj, psihološke pro-
mene. Za kvalitetnu realizaciju istraživanja korišćen je empirijski metod rada. Na 
osnovu pregleda istraživanja domaćih i stranih autora može se zaključiti da su 
polne razlike evidentne u svim godištima (od 7. do 11. godine), da su izražene 
polno dimorfizne razlike morfoloških dimenzija, da se motoričke sposobnosti razvija-
ju generalno, odnosno da postoji generalni motorički faktor. Kognitivni i konativni 
razvoj, prema mišljenju većine autora, protiče nesmetano u skladu sa biološkom i hro-
nološkom starošću i pod direktnim uticajem socio-ekonomskih prilika okoline. 

Ključne reči: morfološke i kognitivne karakteristike, motoričke sposobnosti. 

UVOD 

Deca se rađaju sa sposobnošću za čitav niz motornih aktivnosti. Ona raspola-
žu refleksima i koordinisanim reakcijama. Za razvoj motorike deteta osnovni značaj 
imaju uzrast i učenje određenih motornih aktivnosti, veština, dok su najvažniji prin-
cipi razvoja motorike: cefalokaudalni i proksimodistalni pravac; tendencija razvoja 
od opšteg ka specifičnom načinu reagovanja; tendencija sve većeg upotrebljavanja 
malih mišića; tendencija prelaza sa obostranog na jednostrano upotrebljavanje eks-
tremiteta; sve veća ekonomičnost u radu mišića.  

U mlađem školskom uzrastu može se mnogo uticati na formiranje motoričkog 
ponašanja dece i učenje specifičnih motornih aktivnosti. To ponašanje zavisi od 
mnogih faktora, kao što su: genetika, načina života, ali i od njihovih antropoloških 
karakteristika. Pod antropološkim statusom podrazumevaju se sledeće čovekove 
sposobnosti i karakteristike: morfološke karakteristike, funkcionalne sposobnosti, 
motoričke sposobnosti, biomehaničke karakteristike, kognitivne sposobnosti, 
konativne i socijalne karakteristike. Period mlađeg školskog uzrasta mogao bi da bu-
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de osnova za kasnije formiranje i razvoj specifičnih motoričkih sposobnosti i za 
aktivno bavljenje nekim sportom ili za stvaranje navika sportske rekreacije u kasni-
jem životnom dobu. Motoričke sposobnosti ispoljavaju se tako da jedna sposobnost  
kompenzuje drugu, pa dete u različitim situacijama i zadacima ispoljava svoju kom-
pleksnu motoričku sposobnost.  

Bez obzira na to što motorika tokom mlađeg školskog uzrasta još uvek nije de-
finisana u potpunosti, ovaj period je važan za razvoj naročito bazične motorike. Prili-
kom savladavanja motoričkih kretnih zadataka kojima se procenjuje motorika deteta, 
ispoljava se opšte delovanje njegovih različitih sposobnosti i veština. Praktično se čini 
da deca svojim sveukupnim motoričkim znanjem realizuju motoričke kretne zadatke. 
Stoga, mnoga iskustva govore u prilog tome da bi fizičko vežbanje u periodu od 7. do 11. 
godine trebalo da se zasniva na formiranju što bolje baze, odnosno na praktičnom pripre-
manju što bolje podloge za kasnije usavršavanje specifičnih motoričkih sposobnosti. 

Teškoću u pravilnom utvrđivanju motoričkog statusa deteta u posmatranom 
periodu predstavlja to što se prilikom izvođenja motoričkih testova ne ispoljavaju 
izolovano pojedine motoričke sposobnosti kao kod odraslih, te je teško proceniti za  
koje motoričke sposobnosti služe. Različitim motoričkim testovima u različitim uz-
rastima procenjuju se različite motoričke sposobnosti. Na primer: test skok udalj kod 
odraslih procenjuje eksplozivnu snagu, dok se prilikom testiranja dece smatra da 
služi evaluaciji koordinacije. Takođe, kao drugi primer može se posmatrati motorič-
ki test taping rukom, kojim se kod odraslih procenjuje frekvencija pokreta ruku, a 
kod dece može se procenjivati sposobnost koordinacije. Mehanizam za struktuiranje 
kretanja može se još nazvati i generalnim faktorom koordinacije. Od toga, između 
ostalog zavisi kojom brzinom osoba može formirati sopstvene motoričke programe, 
tj. kojom brzinom može usvajati nove kretne strukture (Sekulić, Metikoš, 2004). 

METOD 

Ovaj rad oslanja se na empirijski metod koji, na osnovu dosadašnjih istraživa-
nja naučnika iz različitih oblasti ukazuje na postojanje razlika dečaka i devojčica 
mlađeg školskog uzrasta. Istraživanja su realizovana preko internet pretraživača i 
Kobsona. Pored domaćih i stranih autora čija su istraživanja korišćena, pretraženi su 
i časopisi iz oblasti sportske medicine.  

REZULTATI ISTRAŽIVANJA 

Pravilan pristup svakom istraživanju podrazumeva prethodnu postavku teo-
rijskog modela istraživanja koji se zasniva na dosadašnjim iskustvima u proučavanju 
aktuelnog predmeta istraživanja. Antropološki prostor je multidimenzionalan, 
interaktivan, pa su se zbog toga autori ovog rada opredelili da posebno analiziraju 
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teorijske modele relevantnih potprostora. Da bi se dobila jasnija slika o antropološ-
kom prostoru dece mlađeg školskog uzrasta, istraživanje je obuhvatilo pregled dosa-
dašnjih istraživanja vezanih za motoričke sposobnosti, morfološke karakteristike i 
kognitivne sposobnosti. 

Pregled dosadašnjih istraživanja domaćih i stranih autora vezanih za polno di-
morfizne razlike motoričkih sposobnosti za decu mlađeg školskog uzrasta dat je u 
Tabeli 1. 

Tabela 1. Razlike u motoričkim sposobnostima po polu 

Studija Godine Pol N Razlike 

Bala, 1981 6–10 M/Ž / 

Egzistencija hipotetskih motoričkih 
dimenzija nije potrvrđena – 

utvrđeno postojanje generalnog 
motoričkog faktora. 

Moravec, 
Sedlaček, 

1993 
7–9 M/Ž 10,713 M 

i 10,979 Ž 
Koordinacija i ravnoteža bolja kod 
devojčica, snaga veća kod dečaka. 

Katić i sar., 
1994 7 Ž 123 

Generalni faktor motoričkih 
sposobnosti definisan snagom i 

koordinacijom. 

Bala i sar., 
1996 7–11 M/Ž / 

Izgrađuje se struktura motoričkog 
prostora na osnovu genetskih i 
spoljašnjih faktora koji utiču na 

celokupan rast i razvoj dece. 

Petković, 
1999 7–10 M/Ž / 

Brzina, koordinacija, diferencijacija 
topografije snage, statička 

izdržljivost. 

Kondrić i sar., 
2002 7–9 M/Ž 564 

Snaga, koordinacija, brzina veća 
kod dečaka, gipkost veća kod 

devojčica. 

Katić i sar., 
2004 7–11 Ž 2235/4 

uzrasta 

Promene motoričkog ponašanja 
vezane za starost 
(brzina, snaga). 

Kukolj i sar., 
2006 7–11 M/Ž 978 

Frekvencija pokreta, snaga, 
koordinacija i agilnost u korist 

dečaka. 

Badža, 2007 7–9 M/Ž 128 Brzina trčanja i snaga u korist 
dečaka i gipkost u korist devojčica. 

Krsmanović, 
Radosav, 

2008 
9–11 M/Ž 266 

Brzina, koordinacija, statička snaga 
ruku i eksplozivna snaga nogu u 
korist dečaka i gipkost u korist 

devojčica. 
Kalentić i 
sar., 2009 7–8 M/Ž 311 (166 

M i 145 Ž) Koordinacija u korist dečaka. 
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Mlađi školski uzrast u celini gledano predstavlja izuzetno senzitivno razdo-
blje za razvoj motorike dece, a pogotovo kada je reč o učenju i usvajanju obimnog 
repertoara motornih veština. Veoma je bitno ne propustiti ovaj period, odnosno 
prednosti koje on nosi u formiranju motoričkog fundamenta. Za razvoj deteta u 
ovom, pa i mlađem uzrastu od velikog je značaja izbor prikladnih kretnih aktivnosti. 
Dete kroz pokret i kretanje istražuje svoje mogućnosti, upoznaje sebe i svoje okruže-
nje, komunicira sa drugima. 

U Tabeli 2 dat je pregled istraživanja vezanih za amorfološke dimenzije dece 
mlađeg školskog uzrasta. Navedena su istraživanja koja smo smatrali najznačajnijim 
u pogledu definisanja morfoloških dimenzija i polnih razlika. Potrebno je naglasiti 
da su u svakom uzrastu razlike bile evidentne, što je posledica rasta i razvoja organi-
zma, kao i činjenice da se biološka i hronološka starost kod dece ne poklapaju u pot-
punosti. Devojčice pre sazrevaju, pa su im i longitudinalne dimenzionalnosti izraže-
nije što su starije (na primer, učenice IV razreda su u pogledu longitudinalnosti ske-
leta znatno veće u odnosu na dečake istog uzrasta). 

Tabela 2. Razlike u morfološkim karakteristikama po polu 

Studija Godine Pol N Razlike 

Bala, 1981 6–10 M/Ž / 
Dimenzionalnost skeleta i 

voluminoznost tela i potkožne 
masti. 

Božić-Krstić  
i sar., 2000 7–18 M/Ž 1269 M        

i 1212 Ž 
Telesna visina i masa se 

diferenciraju u uzrastima. 

Katić i sar., 
2004 7–11 Ž 2235 

Zavisno od starosti menja se 
morfološki 

izgled devojčica. 
Kukolj i 

sar., 2006 7–11 M/Ž / Telesna visina, telesna masa 
između uzrasta. 

Bigović, 
2006 11 M/Ž  Telesna visina i dužina noge 

u korist devojčica. 

Bavčević i 
sar., 2006 7 M/Ž 

608  
(294 Ž i        
314 M) 

Razlike u latentnoj 
morfološkoj strukturi u 

longitudinalnoj 
dimenzionalnosti skeleta u 

korist devojčica. 

Popović, 
2008 4–11 M/Ž 1242 dečaka i 

1082 devojčice 

Trend porasta telesne visine, 
telesne mase, voluminoznosti 
tela sa uzrastom ispitanika. 

Gojković, 
2008 11 M/Ž 212 Promene mefološkog prostora 

u toku jedne školske godine. 

Kalentić i 
sar., 2009 7/8 M/Ž 

311 (166 
dečaka i 145 
devojčica) 

Kožni nabori u korist dečaka. 
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Psihološki razvoj je praćen biološkim i motoričkim razvojem. U prvom planu 
u radu sa decom vodi se računa o: 

1. kognitivnim sposobnostima (inteligencija) i 

2. konativnim karakteristikama (crte ličnosti). 

Teorija o kognitivnom (intelektualnom) funkcionisanju pretpostavlja general-
ni faktor koji je odgovoran za efikasnost centralnog procesiranja, koja se postiže re-
gulisanjem i kontrolom: perceptivnog procesiranja (čulna opažanja, najviše vizuelna, 
uočavanje razlika, kontrasta, nijansi, odnosa i dr.), paralelnog procesiranja (istovre-
mena obrada većeg broja informacija, zaključivanje o postavljenim problemima, kao 
i adekvatne reakcije) i serijalnog procesiranja (sukcesivna, pojedinačna obrada ve-
ćeg broja informacija, te adekvatna reakcija) (Ismail et al., 1963; Ismail, 1967; 
Ismail and Gruber, 1971; Ismail and O’Dwyer, 1976; Ismail et al., 1976). 

Primenom raznih motoričkih aktivnosti u dužem trajanju, a naročito onih u 
kojima je naglasak na koordinacijskim problemima i održavanju ravnotežnog polo-
žaja, može se u određenoj meri uticati na razvoj generalne kognitivne sposobnosti u 
periodu koji obuhvata rad sa decom u školi. 

Modalitet ponašanja dece određen je većim brojem normalnih i patoloških 
konativnih karakteristika (crta ličnosti). U radu sa decom naglasak se stavlja na 
utvrđivanje i smanjenje neurotičnog ponašanja. To se radi primenom odgovarajućih 
vežbi i aktivnosti koje mogu uticati na: 

1. smanjenje anksioznosti, 

2. smanjenje inhibitornih konverzija, 

3. smanjenje preterane agresivnosti, 

4. povećanje samodominacije i 

5. povećanje ekstraverzije. 

Poznato je da su deca natprosečnih koordinacijskih sposobnosti emotivno sta-
bilnija, savesnija, ekstravertnija, samopouzdanija, više sarađuju, veće ego-snage od 
dece koja imaju slabu koordinaciju. 

Promene u konativnim karakteristikama prate se na osnovu zapažanja realiza-
cije motoričkih zadataka u kojima je potrebna hrabrost, odlučnost, strpljivost, samo-
kontrola, saradnja i slično. 

James (2004) opisujući položaj deteta u mreži društvenih odnosa navodi da 
učestvovanje u toj zamršenoj mreži potpomaže u oblikovanju identiteta i doživljaja 
svog Ja koji se usvaja kako on(a) napreduje ka odraslom dobu i postaje ličnost u 
društvu. Kao osnovni razlog koji dovodi do oblikovanja identiteta u pristupu Jamesa 
i Prauta (2004) naglašava se da dete ostvaruje višestruka izražavanja svog „ja” hva-
tanjem u koštac sa različitim skupovima ljudi u različitim društvenim grupama. Re-
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zultati ovih delovanja su različiti načini ponašanja u društvenim okruženjima, koji se 
mogu pripisati rezultatima dečjeg iskustva pripadanja.  

Naime, u svetu, a i kod nas, niz istraživanja pokazuje da različite sociološke 
karakteristike mogu uticati stimulativno ili destimulativno na razvoj motoričkih po-
tencijala, odnosno da mogu potpomoći ili blokirati iskorišćavanje bioloških potenci-
jala. Takođe, ističe se da se koordinacija razvija i posredno u okviru razvoja ostalih 
motoričkih sposobnosti, fizičkim vežbanjem u nastavi fizičkog vaspitanja. Ova pret-
postavka je delom potvrdila Hebbovu neuropsihološku teoriju, koja prema navodima   
Hošekove (2004), podrazumeva da višestruko ponavljanje stimulusa dovodi do obra-
zovanja aktivnih moždanih ćelija. Međutim, sam Hebb ne daje definiciju stimulativne 
sredine i ističe da ona ne zavisi isključivo od obrazovanja i da može i usled siromaštva 
biti povoljna. Uopšteno, ona se može shvatiti kao mogućnost da se dete razvija i odra-
sta u adekvatnim uslovima životne sredine, da mu budu dostupne knjige, ideje i inte-
lektualni razgovori i svi drugi faktori koji mu mogu biti od koristi u razvoju funkcio-
nalnih sklopova odgovornih za izvršavanje različitih, pa i motoričkih problema.  

Da pogodan socijalni status pozitivno utiče na fizičku aktivnost devojčica 
mlađeg školskog uzrasta u Vojvodini ističu i Mikalački i sar. (2006). Autori ukazuju 
da su rezidencijalni status porodice, sportska angažovanost roditelja i kulturni nivo 
porodice bitni indikativni faktori za fizičku aktivnost devojčica i dečaka. 

DISKUSIJA 

Promena rezultata u motoričkim aktivnostima kod dece mlađeg školskog uz-
rasta, bez obzira na polnu pripadnost, uvek se dešava u skladu sa izvesnim promena-
ma mišićnog, koštano-zglobnog i drugih sistema, koji mogu bitno olakšati ili otežati 
realizaciju odgovarajućih motoričkih kretnih zadataka. Navedene promene u moto-
ričkim sposobnostima odvijaju se u aktuelnim socio-ekonomskim uslovima, koji su 
karakteristični za životnu sredinu pojedinca ili grupe ljudi i koji predstavljaju skup 
kulturnih, materijalnih, urbanih i drugih faktora. Samim tim, rezultati tih promena 
nisu samo biološke i fiziološke prirode, već mogu biti i posledica različitih socijal-
no-kulturalnih uslova, saznanja i okolnosti karakterističnih za datu sredinu. Navede-
ne osobenosti ispoljavanja motoričkih sposobnosti kod dece mlađeg školskog uzrasta 
dešavaju se u skladu sa morfološkim karakteristikama određenog perioda rasta, inte-
ligencije i socijalnih faktora sredine. Uticaj socijalnih faktora na participiranje u fizič-
koj aktivnosti deteta može biti izražen u toku mlađeg školskog uzrasta. Ovo potvrđuju 
istraživanja koja utiču na participiranje dece u fizičkoj aktivnosti u odnosu na slabiji i 
bolji socio-ekonomski status sredine u kojoj odrastaju (Matić i sar., 2009).  

Iskorišćavanje bioloških potencijala veoma je različito, obzirom na različite 
uticaje socijalne okoline u vreme najintenzivnijih faza rasta i razvoja. Društveni 
standard, kulturni nivo sredine, mesto i uloga fizičkog vaspitanja u njoj samo su neki 
činioci socijalne sredine koji mogu postepeno usmereno delovati na razvoj motorič-
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kih sposobnosti, morfoloških karakteristika, kao i kognitivnih sposobnosti i konativ-
nih karakteristika njenih članova. U istraživanjima nakon petogodišnjeg programa 
intervencije konstatuje se poboljšanje u nivou fizičke aktivnosti, odnosno smanjenje 
sedenterizma i uključenje u fizičku aktivnost kod svih socijalno stratifikovanih kate-
gorija, s tim što je sa povećanjem socijalnog statusa pojačava uticaj koji je program 
ostvario na ispitanike (Matić i sar., 2009).  

S obzirom na to da se tokom rasta i razvoja relacije motoričkih sposobnosti i 
morfoloških karakteristika menjaju, neophodno ih je pratiti u različitim uzrasnim do-
bima. Po nekim autorima prognoziranje potencijalnih dometa mladih sportista na 
osnovu somatskih pokazatelja postaje sigurno, već nakon završetka mlađih razreda 
osnovne škole, odnosno do 12. godine. Takođe, nakon ovog perioda, u kome je raz-
voj motoričkih sposobnosti još uvek generalnog karaktera, nastaje eksplozija i dife-
rencijacija motoričkih sposobnosti, koje uz morfološke dimenzije svakako predsta-
vljaju najbitnije faktore pravilnog selektiranja učenika. Imajući u vidu antropološki 
prostor dece mlađeg školskog uzrasta po pojedinim uzrasnim periodima, može se za-
ključiti da mlađi školski uzrast obeležava početak aktivnog bavljenja sportskim ak-
tivnostima, dok se period izbora sportske aktivnosti i oblikovanja sportiste poklapa 
sa diferencijacijom motoričkih sposobnosti i mogućnošću prognoze potencijalnih 
dometa u skladu sa somatskim pokazateljima. 

Dakle, polne razlike u pogledu antropološkog prostora dece mlađeg školskog 
uzrasta evidentne su u svim uzrastima i sa trendom rasta one se više diferenciraju, 
kao i motoričke sposobnosti. 
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РАЗЛИЧИЯ В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
У УЧЕНИКОВИУЧЕНИЦМЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Резюме 

Исследование было проведено с целью, чтобы сделать анализ предыдущих 
исследований, связанных с общим антропологическим пространством детей 
младшего школьного возраста, и на основе них выдвинуть определенные выводы о 
половых различиях, связанных со способностью моторики, морфологическими 
размерами, познавательным и волевым развитием, а также психологическими 
изменениями. Для качественной реализации исследования использован 
эмпирический метод работы. На основе обзора исследований отечественных и 
зарубежных авторов, можно сделать вывод, что половые различия очевидны в 
каждом возрасте (от 7. до 11. года), что выражены разнополые различия 
морфологических размеров, что двигательные способности развиваются в целом – 
существование генерального фактора моторики. Познавательное и волевое 
развитие, по мнению большинства авторов, протекает спокойно, в соответствии с 
биологическим и хронологическим возрастом и под непосредственным влиянием 
социально-экономических возможностей окружающей среды. 

Ключевые слова: морфологические и когнитивные особенности, 
двигательные способности. 



ЗБОРНИК РАДОВА 
Учитељски факултет у Ужицу 
Година 19 • Број 18 • Децембар 2016
ISSN 1450-6718 

УДК 376.1(497.11)
Изворни научни чланак • 261–272

Примљен: 20. 8. 2016.
Прихваћен: 2. 11. 2016.

 

  

Јасна М. Максимовић 
 Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу 

Љиљана M. Јанковић 
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу 

       ИНКЛУЗИВНА ПРАКСА И САМОЕФИКАСНОСТ 
БУДУЋИХ УЧИТЕЉА  

 Апстракт: Циљ  истраживања  чије резултате представљамо био је да  
се установи како студенти, будући учитељи, процењују сопствену компе-
тентност  за рад у инклузивном образовању. У истраживању је учествовало 
84 студента завршне године академских студија Учитељског факултета  у 
Ужицу. Примењени су анкетни упитник и скала ставова Ефикасност на-
ставника у инклузивној пракси. Скала се састоји од 18 ајтема усмерених на 
процену самоефикасности, у односу на: способности реализације инклу-
зивне наставе, сарадњу са родитељима ученика са сметњама и управљање 
понашањем ученика који имају сметње у развоју. Добијени подаци обрађе-
ни су дескриптивним и корелационим методама, а резултати су показали да  
студенти углавном позитивно процењују своје способности за учествовање 
у инклузивном образовању. Студенти најбоље процењују своју самоефика-
сност у раду са родитељима деце са сметњама, а најмање самопоуздања 
имају када је у питању способност извођења инклузивне наставе. Ови резул-
тати наглашавају важност праћења и континуираног рада на развијању ком-
петенција потребних за инклузивно образовање кроз унапређење студијских 
програма, а посебно студентске праксе. 

 Кључне речи: инклузивно образовање, самоефикасност, студенти. 

ТЕОРИЈСКИ  ПРИСТУП  ПРОБЛЕМУ ИСТРАЖИВАЊА 

Самоефикасност упућује на веровање особе у погледу сопствених 
капацитета, што значајно утиче на то како ће  она мотивисати себе, како ће се 
осећати, размишљати и понашати у датом контексту. Када јe реч о наставници-
ма, то је уверење да одређена акција доводи до жељеног исхода у вези са уче-
њем ученика и њиховим учешћем на часу. Како неки аутори наводе 
(Tschannen-Moran, Woolfolk-Hoy, 2001), идеја самоефикасности наставника је 
веома једноставна, али са значајним импликацијама за њихов свакодневни рад. 
Она се може повезати са њиховим ентузијазмом у вези са процесом поучавања 
и управљања понашањем у учионици, посвећености раду у настави, напорима 
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које улажу у начин планирања и организације наставе, третирањем грешака 
које ученици праве и слично (према: Radišić, 2013). 

Бројчин запажа да: 
 „наставници морају веровати да њихово понашање може утицати на 

образовање њихових ученика. Они морају бити свесни својих способности 
да донесу кључне одлуке које ће имати утицаја на њихове професионалне 
улоге и на постигнућа њихових ученика“ (Brojčin i sar. 2012: 231). 

Хеленрос Фивес (Helenrose Fives, 2003) налази да наставници с високим 
осећајем самоефикасности показују љубав према поучавању, осећају обавезу 
да посао обављају професионално и по правилу су задовољни својим послом 
(Fives, 2003). Они имају позитивније ставове према различитим проблемима 
везаним за инклузивно образовање (Chinnappan et al., 2013), док наставници 
код којих је она ниска испољавају анксиозност и одбацују идеју укључивања 
ученика са развојним тешкоћама у редовну школу (Weisel, Dror, 2006; Soodak 
et al.,1998). Такође, наставници са високим осећањем  самоефикасности спрем-
није истрајавају пред изазовима, чешће примењују нове наставне стратегије и 
приступе да би задовољили индивидуалне потребе ученика, стрпљивији су са 
ученицима који имају тешкоће и ређе их критикују (Barker et al., 2009, према: 
Brojčin i sar., 2012). 

Највећи број досадашњих истраживања везаних за oднос учитеља према 
инклузији јесте перцепција њихове самоефикасности, односно њихово повере-
ње у сопствене вештине  и њихову адекватну примену у раду са децом са 
сметњама у развоју (Karić i sar., 2014). Улога учитеља у раном основно-
школском узрасту је веома сложена и захтевна јер деца са сметњама у развоју 
захтевају додатно ангажовање свих учесника образовног процеса, при чему 
уверења, ставови и бриге учитеља могу значајно утицати на праксу и исход тог 
процеса (Leyser, Tappendorf, 2001; Sharma, Desai, 2002). 

Без обзира на облик подршке коју ће пружити детету у процесу образо-
вања и васпитања, будући учитељи морају бити уверени да владају знањима и 
вештинама потребним за рад у инклузивном окружењу. Истраживања су пока-
зала да се наставницима и учитељима не пружа довољно знања о деци са смет-
њама, па се не осећају сигурно у раду са таквом децом (Jukić, Elez, 2013). 
Пракса је показала да су програми оспособљавања за рад са децом која имају 
сметње  јако важни за професионални развој учитеља. У прилог томе говоре и 
резултати истраживања ставова студената наставничких факултета, према ко-
јима студенти препознају и истичу потребу веће припреме током студија за 
рад са децом са сметњама у развоју (Спасеновић, Матовић, 2015; Chen et al., 
2006). Kомпетенције за инклузивно образовање, које се тичу и додатних знања 
и вештина, учитељи ће стицати током свог целоживотног професионалног раз-
воја, а иницијалне студије треба да им пруже отвореност за стицање ових зна-
ња (Мацура и сар., 2011). Нове улоге учитеља подразумевају и нове компетен-
ције које се тичу сарадње, наставе и управљања понашањем ученика у разреду 
(Sharma et al., 2012).  
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МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Циљ овог истраживања је да установи како студенти завршне године 
основних академских студија на Учитељском факултету процењују сопствену 
компетентност у погледу вештина везаних за инклузивно образовање. Задатке 
истраживања покривају конкретна питања која се односе на процену њихове 
самоефикасности у извођењу инклузивне наставе, сарадњи са родитељима и 
утицања на понашање ученика са сметњама у развоју. Испитаници су на крају 
осмог семестра попуњавали скалу Ефикасност наставника у инклузивној прак-
си (The Theacer Eficasy for Inclusive Practices). Скала се састоји од 18 исказа, 
који су груписани у три фактора од по шест ајтема: ефикасност у извођењу ин-
клузивне наставе (нпр. Осећам се сигурно у креирању задатака, тако да они бу-
ду прилагођени индивидуалним потребама ученика са сметњама), ефикасност 
у сарадњи са родитељима (нпр. Имам поверења у своју способност укључива-
ња родитеља деце са ометеношћу у школске активности) и ефикасност у упра-
вљању понашањем (нпр. Могу да контролишем ометајуће понашање у разре-
ду). На сваком ајтему бира се један од шест одговора, од апсолутно се не сла-
жем (најнижа оцена 1) до апсолутно се слажем (највиша оцена 6), при чему ни-
један од њих није неутралан, тако да су испитаници морали да се изјасне у по-
гледу сопствених компетенција за сваку тврдњу. Поред наведене скале, за по-
требе овог истраживања, ауторке су саставиле упитник којим су прикупљени 
општи подаци о испитаницима и независним варијаблама истраживања (да ли 
испитаници имају члана породице или пријатеља са сметњом у развоју; да ли 
су током студирања имали искуство у раду са ученицима који захтевају до-
датну подршку). 

За потребе истраживања одабран је намеран узорак. У истраживању су 
учествовала 84 студента завршне године студијског програма Учитељ на Учи-
тељском факултету у Ужицу, школске 2015/16. године. Испитаници су били 
претежно женског пола (88,10%), што одражава уобичајену полну структуру 
студијског програма Учитељ. Обрада података извршена је применом 
софтверског пакета SPSS 20.  

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Добијени резултати, који су се односили на процену самоефикасности 
студената за рад у инклузивном образовању, у складу са постављеним задаци-
ма истраживања, класификовани су три групе: 1) самоефикасност у извођењу 
инклузивне наставе, 2) самоефикасност у сарадњи са родитељима 3) самоефи-
касност у управљању понашањем ученика са сметњама у развоју. 
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Самопроцена студената у односу на способност извођења инклузивне 

наставе 

Без стручне оспособљености учитеља за инклузивно планирање и про-
грамирање; израду индивидуалних прилагођених програма; примену савреме-
них дидактичко-методичких модела наставе и слично, немогуће је очекивати 
квалитетно васпитање и образовање ученика са сметњама у развоју у редовној 
настави (Вилотић, 2014). У складу са наведеним актуелним приступом оспосо-
бљавању учитеља, први задатак нашег истраживања односио се на процену са-
моефикасности студената за рад у инклузивној настави. У Табели 1 приказане  
су средње вредности  одговора наших испитаника на тврдње које се односе на 
поседовање вештина и знања потребних за реализацију инклузивне наставе. 

Табела 1. Процена самоефикасности студената у односу на способност 
извођења инклузивне наставе 

 
Тврдње 

 

1 2 3 4 5 6 Укупно 
f 

%
f 

%
f 

% 
f 

%
f 

%
f 

% М Ϭ f 
% 

Осећам се 
сигурно у 
креирању 

задатака, тако 
да они буду 
прилагођени 
индивидуални
м потребама 
ученика са 
сметњама 

8 
 

9,5

11 
 

13,1

24 
 

28,6 

33 
 

39,3

5 
 

6,0

3 
 

3,5
3,29 1,18 

84 
 

100,0 

Умем да 
проценим да 
ли су ученици 
разумели 
предавање 

0 
 

0

5 
 

6,0

15 
 
17,8 

27 
 

32,1

26 
 

31,0

11 
 

13,1
4,27 1,09 

84 
 

100,0 

Способан сам 
за окупљање 
ученика за рад 
у паровима 
или малим 
групама 

1 
 

1,2

7 
 

8,2

15 
 

17,9 

15 
 

17,9

25 
 

29,8 

21 
 

25,0
4,42 1,33 

84 
 

100,0 

Сматрам да 
имам 

довољно 
знања да 

информишем 
друге о 

инклузивном 
образовању 

3 
 

3,6

10 
 

11,9

28 
 

33,3 

29 

34,5 

9 
 

10,7

5 
 

6,0
3,55 1,13 

84 
 

100,0 
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Тврдње 

 

1 2 3 4 5 6 Укупно 
f 

%
f 

%
f 

% 
f 

%
f 

%
f 

% М Ϭ f 
% 

Сматрам да 
ми није 
потребна 

помоћ других 
стручњака у 
образовном 
планирању и 

раду 

8 
 

9,5

22 
 

26,2

20 
 

23,8 

23 
 

27,4

10 
 

11,9

1 
 

1,2
3,09 1,23 

84 
 

100,0 

Способан сам 
да ученицима 
са сметњама 
пружим 
додатна 

објашњења  
или примере 
ако су збуњени

2 
 
2,4

11 
 
13,1

19 
 
22,6 

21 
 

25,0

16 
 

19,0

15 
 

17,9
3,99 1,38 

84 
 

100,0 

 
Добијени резултати показују да студенти позитивно процењују своје 

способности за реализацију инклузивне наставе. Ипак, податак да се просечан 
скор на ајтемима креће од 3,09 до 4,42 од максималних 6, указује на то да је 
потребно додатно радити на сензибилизацији и оспособљавању студената за 
реализацију свих видова инклузивне наставе. Вредности аритметичких среди-
на указују на то да студенти имају најбољу процену када је у питању спо-
собност окупљање ученика за рад у паровима или малим групама (М=4,42), 
што подразумева груписање ученика према различитим способностима и под-
стицање активности ученика са сметњама у развоју. На другом месту је њихо-
ва способност да процене да ли су ученици разумели предавање (М=4,27), док 
су најнесигурнији када је у питању способност да самостално изводе инклу-
зивну наставу (М=3,09), односно значајан број њих сматра да им је потребна 
помоћ стручних сарадника у томе. 

Пракса указује на то да традиционална настава не може да одговори 
актуелним захтевима инклузивног приступа образовању, а иновације које се 
уводе у наставни процес се углавном односе на функцију и дидактичко-мето-
дички приступ учитеља и наставника. Инклузивни васпитно-образовни процес 
најефикасније се реализује применом индивидуализованих облика наставе (Бо-
јовић, Максимовић, 2012), а резултати нашег истраживања показују да студен-
ти, будући учитељи, углавном позитивно процењују своју способност у креи-
рању задатака, тако да они буду прилагођени индивидуалним потребама уче-
ника са сметњама у развоју (просечна вредност става је 3,29). Међутим, у на-
мери да се објективно сагледа процена самоефикасности студената за индиви-
дуализацију наставе, треба нагласити  да се  само 3,5% њих у потпуности сло-
жило са датом тврдњом, док је 9,5% исказало своје апсолутно неслагање (в. 
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Табела 1). Такав резултат, између осталог, може бити последица чињенице да 
ови студенти припадају генерацији која завршава студије по  старом студиј-
ском програму који није у довољној мери обухватио  проблематику инклузив-
ног образовања, док су за нове генерације  акредитовани нови курсеви из ове 
области (Мацура Миловановић, Вујисић Живковић, 2014), па се већи ефекти 
очекују у скоријој будућности. Изненађује и податак  да на процену самоефи-
касности наших испитаника, у односу на способност извођења инклузивне на-
ставе, није значајно утицала варијабла искуство у раду (вредности t теста мање 
су од граничних вредности на нивоима значајности 0,05 и 0,01 уз df= 83), и по-
ред тога што се 56 студената (66,67%) изјаснило да су током студија имали 
прилику да раде са ученицима који имају сметњу у развоју. Очигледно то ис-
куство, по мишљењу студената, није било довољно за развој способности за 
деловање у инклузивној настави. 

Самопроцена студената у односу на способност сарадње са родитељима 
деце са сметњама 

Истраживања показују низ позитивних резултата сарадње родитеља и 
школе, као што је: веровање детета да му родитељ може помоћи, показивање 
бољег успеха у школи, боља мотивација и самопоштовање, смањење проблема 
у понашању и искључивање ученика из школе (Karić i sar., 2013). Бројни се 
аутори слажу како успех сваке, па тако и инклузивне школе зависи од партнер-
ства, грађења и унапређења квалитетних односа између учитеља и родитеља, 
али највише о учитељској улози и одговорности (Igrić i sar., 2009; Kostović 
Vranješ, Ljubetić, 2008; Hrnjica, Sretenov, 2003). У оквиру наставе коју похађају 
на Учитељском факултету студенти стичу и неопходна знања која ће им бити 
потребна за грађење партнерских односа са родитељима. Тврдње у односу на 
које су наши испитаници исказали своје ставове односиле су се на различите 
аспекте везане за партнерство у инклузивном образовању (в. Табела 2). 
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Табела 2. Самопроцена студената у односу на способност сарадње са 
родитељима ученика са сметњама у развоју 

 
Тврдње 

1 2 3 4 5 6   Укупно 

f
%

f
    %

f
      %

f 
 %

f
%

f
% М Ϭ f     

% 
Способност 
укључивања 
родитеља у 
школске 

активности 

3 
 
3,6

5 
 
6,0

36 
 
42,9

18 
 

21,4

16 
 
19,0

6 
 
7,1

3.68 1,17 
84 

 
100,0 

Способност за 
креирање 
пријатне 

атмосфере за 
родитеље 

2 
 
2,4

7 
 
8,3

30 
 
35,7

22 
 

26,2

18 
 
21,4

5 
 

6,0
4,21 11,28 

84 
 
100,0 

Помоћ 
родитељима да 
уче са дететом 

2 

2,4

7 

8,3

30 

35,7

22 

26,2

18 

21,4

5 
 

,0
3,74 1,14 

84 
 

100,0 
Пружање 
подршке за 
помоћ 

родитељима 

2 
 
2,4

7 
 
8,3

22 
 
26,2

24 
 

28,6

19 
 
22,6

0 
 

1,9
3,96 1,24 

84 
 
100,0 

Упућивање 
родитеља за 
ефикасно 

слободно време

3 
 
3,6

4 
 
4,8

30 
 
35,7

19 
 

22,6

21 
 
25,0

7 
 
8,3

3,86 1,20 
84 
 

100,0 
Организовање 
заједничких 
активности 

родитеља и деце

3 
 
3,6

8 
 
9,5

30 
 
35,7

24 
 

28,6

14 
 
16,6

5 
 

6,0
3,63 1,16 

84 
 

100,0 

 

Успостављање добре сарадње са родитељима деце са сметњама захтева 
многе индивидуалне контакте, много времена и стрпљења (Hrnjica, 2009), а ре-
зултати нашег истраживања показују да студенти Учитељског факултета пози-
тивно процењују своју способност за ту сарадњу (просечне средње вредности 
се крећу од 3,63 до 4,21). Они су најсигурнији када је у питању способност 
креирања пријатне атмосфере за родитеље (израчуната средња вредност је 
М=4,21), затим способност да помогну родитељима у погледу пружања подр-
шке и савета (М=3,96), а најмање сигурни када је у питању организовање за-
једничких активности родитеља и деце (М=3,63). Ипак, и код ове варијабле се 
примећује да просечне вредности које указују на ниво процене самоефикасно-
сти нису значајно високе, тако да се може закључити да је студентима по-
требно пружити више садржаја и обуке за изградњу партнерских односа у ин-
клузивној школи. Испитивали смо и да ли постоји статистички значајна разли-
ка у процени самоефикасности студента за сарадњу са родитељима деце са 
сметњама у развоју у односу на независне варијабле нашег истраживања, а из-
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рачунате t вредности показују да студенти који имају као члана породице осо-
бу са сметњама или пријатеља са сметњама, или имају искуство у раду са де-
цом која имају сметњу у развоју, немају значајно бољу процену својих способ-
ности за сарадњу са родитељима. 

Самопроцена студената у односу на способност утицаја на понашање деце 
са сметњама у развоју 

У васпитно образовном процесу ученици са сметњама у развоју често 
испољавају низ проблема. Поред образовних, који су у великој мери последица 
слабијих сазнајних или перцептивних могућности, јављају се и васпитни про-
блеми чији узрок само делимично лежи у њиховом слабијем адаптивном пона-
шању (Ковачевић, 2010). Проблеми у области социјалних вештина настају код 
деце са сметњама управо онда када захтеви нису у складу са њиховим способ-
ностима. Они су због тога изложени континуираном доживљају неуспеха, че-
сто су присилно изоловани из средине, што све треба имати у виду како би се 
васпитно-образовни проблеми који се јављају у раду са њима предупредили 
(Hrnjica, Sretenov, 2003). Резултати истраживање Ковачевић Јасмине (2010) по-
казују да деца са сметњама у развоју у редовним школама најчешће имају про-
блема у успостављању односа и комуникацији са неометеним вршњацима, као и 
у поштовању правила у групним активностима, а најчешће активности наставни-
ка у превазилажењу присутних васпитних проблема  односе се на подстицање 
свих ученика на коректно понашање према деци са сметњама, као и веће укљу-
чивање деце са сметњама у групне активности (Ковачевић, 2010). Резултати на-
шег истраживања показују да студенти, углавном позитивно процењују своје ве-
штине за управљањем понашањем ученика са сметњама у развоју (в. Табела 3). 

Табела 3. Самопроцена студената  у погледу способности управљања 
понашањем ученика са сметњама у развоју 

Тврдње 
1 2 3 4 5 6   Укупно 

f 
%

f 
%

f 
% 

f 
%

f 
%

f 
% М Ϭ f 

% 
Способан сам да 
спречим ометајуће 
понашање пре 

него што се појави

2 
 

2,4

14 

16,7 

24 
 

28,6 

27 
 

32,1

13 
 
15,5

4 
 
4,7

3,56 1,15 
84 
 

100,0 
Имам поверење 
у себе у погледу 
оспособљавања 

деце са 
сметњама да 

следе правила у 
разреду 

2 
 

2,4

7 
 

8,3

33 
 
39,3 

24 
 

28,6

12 
 
14,3

6 
 
7,1

365 1,12 
84 
 

100,0 
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Тврдње 
1 2 3 4 5 6   Укупно 

f 
%

f 
%

f 
% 

f 
%

f 
%

f 
% М Ϭ f 

% 
Могу да се 
суочим са 

ученицима који 
су физички 
агресивни 

5 
 

6,0

10 
 

11,9

24 
 

28,6 

23 
 

27,4

13 
 

15,5

9 
 

10,6
3,67 1,34 

84 
 

100,0 

Сматрам да могу 
да утичем на 
ученике 

типичног развоја 
у прихватању 
ученика са 
сметњама и 
подстакнем 
бригу осталих 
ученика за 
ученике са 
сметњама 

2 
 

2,4

5 
 

6,0

13 
 

15,5 

21 
 

25,0

29 
 

34,5

14 
 

16,6
4,33 1,23 

84 
 

100,0 

Могу да 
контролишем 
ометајуће 
понашање у 
разреду 

0 
 

0

9 
 

10,7

8 
 

21,4 

23 
 

27,4

21 
 

25,0

13 
 

15,5
4,13 1,23 

84 
 

100,0 

Могу да смирим 
ученика које је 
бучан или омета 

друге 

0 
 

0

6 
 

7,1

15 
 

17,9 

18 
 

21,4

17 
 

20,2

28 
 

33,4
4,55 1,31 

84 
 

100,0 

 

Студенти најбоље процењују своју способност да смире ученике који су 
бучни (М=4,55), односно сматрају да су развили осећај ауторитета и да тим 
ауторитетом могу утицати на понашање ученика. Велики број аутора указује 
да су прави узроци васпитних проблема неуспешна комуникација између дете-
та које има сметњу и вршњака (Booth, 2000; Hrnjica, Sretenov, 2003), а наши ис-
питаници позитивно процењују своје способности у погледу утицања на уче-
нике типичног развоја да прихвате ученике са сметњама (М=4,33). Само 8,4% 
испитаника има негативан став, односно негативно процењује своју способ-
ност утицаја на типичне ученике (в. Табела 3). Такав резултат охрабрује, јер је 
подстицање и развијање социјалне интеракције међу децом са и без тешкоћа у 
развоју, као и користи које и једни и други имају од овог процеса, основни 
смисао инклузије (Вујачић, 2006). Најмање сигурним студенти се осећају у по-
гледу способности спречавања ометајућег понашања пре него што се оно поја-
ви (М=3,56), што указује на потребу њиховог додатног оспособљавања за 
развој способности уочавања и превентиве различитих проблема у понашању. 
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ЗАКЉУЧАК 

Испитивани студенти завршне године основних академских студија на 
Учитељском факултету углавном позитивно процењују сопствене способности 
потребне за преузимање различитих улога у инклузивном образовању. По-
себно компетентним се осећају када је у питању: стварање пријатне атмосфере 
за сарадњу са родитељима деце са сметњама;  подстицање  сарадње типичних 
ученика и њихових вршњака са сметњом у развоју; организација рада у паро-
вима у инклузивној настави. Ипак, резултати истраживања  показују да  сту-
денти најлошије процењују своје способности у односу на кључне области 
инклузивне праксе, као што је индивидуализација наставе и  самосталност у 
планирању и реализацији образовних садржаја. Истраживање има јасне 
импликације за унапређење студијских програма који се изучавају на основ-
ним академским студијима  на Учитељском факултету. Потребно је да се про-
грами додатно унапреде како у правцу свеобухватнијег развоја позитивних 
вредности, ставова и знања о инклузивном моделу подучавања, тако и у прав-
цу практичне обуке за рад у инклузивној школи. 
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INCLUSIVE PRACTICE AND SELF-EFFICIENCY OF FUTURE TEACHERS 

Summary 

The aim of the research, the results of which we present, was to establish how 
students, future teachers, evaluate their own competence to work in inclusive education. 
The study included 84 students of the final year of academic studies at Teacher- training 
Faculty in Uzice. The researchers applied a questionnaire and the scale of positions 
Efficiency of Teachers in Inclusive Practice. The scale consisted of 18 items aimed at the 
evaluation of self-efficiency in relation to: the possibilities of implementation of 
inclusive education, cooperation with parents of students with disabilities and behaviour 
management of students who had developmental disabilities. The data obtained were 
analyzed by descriptive and correlation methods and the results showed that most 
students positively evaluated their ability to participate in inclusive education. The 
students evaluated their self-efficiency in work with parents of children with disabilities 
as best, and least confidence they showed when it came to the ability to perform 
inclusive education. These results emphasize the importance of monitoring and 
continuous work on developing the competences required for inclusive education 
through the improvement of academic programs, and the internship, especially. 

 Keywords: inclusive education, self-efficiency, students. 
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РАЗУМЕВАЊЕ НАУЧНИХ ПОЈМОВА ВЕЗАНИХ ЗА 
ФИЗИКУ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ СТУДЕНАТА ХЕМИЈЕ, 

ФАРМАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ∗  
 

Апстракт: У многим истраживањима посвећује се посебна пажња ис-
питивању како ученици усвајају научне појмове и како користе научну тер-
минологију. Иако се функције речи мењају током менталног развоја детета, 
важно је да први појмови буду правилно схваћени и укључени у менталну 
структуру детета како би се наредне информације правилно укључивале и 
формирале квалитетно знање. Стога је тежиште овог рада стављено на испи-
тивању како студенти разумеју одређене научне појмове из области физике, 
али који су важни за њихову струку. 

Резултати овог пилот истраживања показали су да уколико је сам појам 
ближи будућој струци испитаних студената, онда је добијен тачан одговор 
док уколико је појам општији или ближи физици, онда је добијен нетачан 
одговор. Добијени резултат иницира дубља истраживања у правцу испити-
вања перцепције студената, у којој мери они опажају интердисципли-
нарност и да ли постоји повезаност перцепције студената о интердисципли-
нарности и разумевању научних појмова. 

Кључне речи: разумевање појмова, терминологија, физички појмови, 
студенти. 

УВОД 

Питање разумевања појма је било често постављено истраживачко пита-
ње. Многи истраживачи, почевши од Пијажеа и Виготског, заинтересовали су 
се за објашњење развоја појма. Уколико се посматра когнитивистички правац, 
централно место у развоју когнитивне структуре имају појмови. Појмови су 
сматрани основним елементом за учење принципа, решавање проблемских си-
туација, разумевање хијерархијских односа и организовање и развој мисаоних 

 
∗ Рад је настао у оквиру пројекта Квалитет образовног система Србије у европској 
перспективи, бр. 179010, који је финансиран од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. 
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процеса (Василијевић 2003: 137). Пијаже је развој појма и операција дефини-
сао у оквиру четири периода: сензомоторни, предоперативни, период кон-
кретних операција и период формално-логичких операција (Василијевић 2003: 
118). Исти проблем дефинисања развоја појма Виготски је дефинисао у оквиру 
три етапе: синкретичка, етапа комплекса и етапа правог појма, док Клаусмајер 
истиче осам својстава потребних за дефинисање појма (Василијевић 2003: 123,   
137). Тих осам својстава чине: могућност учења, могућност употребе, валид-
ност, уопштеност појма, јачину појма, структуру појма, апстрактност примера 
и бројност примера. Како је циљ рада усмерен ка испитивању квалитета когни-
тивне структуре студената, односно ка испитивању да ли се кроз образовни си-
стем негује природно-словна писменост ученика, потребно је пажњу усмерити 
ка валидности и јачини појма. Како се наводи у раду (Василијевић 2003: 137) 
валидност појма доводи се у везу са његовим значењем, што би значило да по-
грешно усвојени појмови немају потребну валидност у когнитивној структури 
ученика, односно студента. Док јачина појма, као друго посматрано својство, 
указује на степен до којег један појам олакшава, односно потпомаже учење 
других појмова. 

Појмове које деца стичу кроз свакодневно искуство и непосредан однос 
са средином, Виготски назива спонтаним, док појмове који се образују у току 
наставног процеса назива научним појмовима (Пешић 1995: 284). Пешић наво-
ди да појмове треба примерено узрасту: а) дефинисати, б) повезати са осталим 
појмовима по различитим димензијама, в) одредити садржај једног појма пре-
ко другог и г) системски градити све сложенију мрежу појмова (Пешић 2003: 
284). Стога је и главно истраживачко питање овог рада да ли се кроз образовни 
систем Србије примењују наведена начела, односно да ли студенти имају пра-
вилно изграђену мрежу појмова и да ли правилно перципирају дате појмове. 
Да би се испитало, у раду се пошло од поделе Виготског основне функције ре-
чи на: функцију указивања или именовања и функцију значења речи. Под 
функцијом указивања или именовања речи подразумевало се значење речи, 
односно шта одређена реч представља као репрезент одређеног предмета. Под 
„значењем речи“ Виготски подразумева да се реч не ограничава на указивање 
на предмет, већ да она, у исто време, обавља и одређену класификацију пред-
мета засновану на везама и односима које између предмета успоставља дечје 
мишљење (Петровић 2006: 7). Из наведеног следи да значење речи директно 
зависи од веза и односа који постоје у дечјем мишљењу. Значи, када дете за-
кључује и објашњава неку појаву, оно користи речи у функцији формалног ап-
страховања, односно просторног вербализовања онога што је као такво већ да-
то у представама или опажајима или у његовом практичном искуству (Петро-
вић 2006: 16). Како у процесу развоја говора дете обогаћује свој речник, 
функција значења може да трпи велике преображаје. Међутим, иако значење 
речи може се да мења, важно је да први или елементарни појмови које ученик 
стиче буду тачни, разумљиви и добро узрочно-последично повезани у одгова-
рајуће појмовне системе како би представљали трајну и употребљиву својину 
ученика (Јанковић 2015: 33). Развој способности усвајања појмова и каузалите-
та представља део интелектуалног васпитања (Стојановић 2012: 101). Схвата-
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ње каузалитета између појмова у области природних наука представља основу 
за потпуно разумевање законитости које те науке изучавају. Из тог разлога су 
се многи истраживачи бавили испитивањем како ученици разумеју појмове и 
везе између њих (Brewer et al., 1998; Kikas, 2004; Laugksch, 2000; Lemke, 1990; 
Милановић-Наход, Шарановић-Божановић, 1997; Reif, 1987). Дато истражи-
вачко питање је проверавано највише на области природних наука (Адамов и 
сар., 2012; Адамов и сар., 2013; Itza-Ortiz, 2003; Jasien, 2013; Laugksch, 2000; 
Петровић, 2006; Reif, 1987; Chang, 1999). Разумевање научних појмова 
представља основу за разумевање природних наука, односно основу за разуме-
вање природних појава које нас окружују. Како се наводи у раду Харлов 
(Harlow, 2007) у оквиру Националног стандарда за образовања из 1996, учење 
природних наука заснива се на ученичкој употреби језика: „Ученици уче да 
описују објекте и појаве, да постављају питања, да објашњавају природне поја-
ве, испитују та објашњења у различитим случајевима и кроз дискусију разме-
њују идеје са другима“ (Harlow 2007: 31). Значи, они у току свог школовања 
уче да користе научне појмове и да њима описују свет око себе. Градећи своје 
знање ученици мењају и проширују свој вокабулар усвајајући терминологију 
која се користи у природним наукама. Усвајање научних појмова је од изу-
зетног значаја за когнитивни развој ученика, јер се појмови вежу у целину и 
имају тачно одређено значење. Учење научних појмова није само учење речи, 
него је то разумевање и објашњавање појава. Због велике комплексности и 
апстрактности природних наука, често ученици не разумеју основно значење 
појмова што за последицу има неразумевање целе природне појаве. Погрешно 
усвојени или уопште неусвојени појмови имају јак негативан утицај на цело-
купни ментални развој ученика. Изостављањем правилно научених научних 
појмова долази до формирања мисконцепција. Једном уграђени у ученикову 
когнитивну структуру, ова погрешна разумевања ометају касније учење. Уче-
ник повезује нове информације у когнитивној структури са већ ускладиште-
ним нетачним знањима, што за последицу има да се и нове информације нетач-
но тумаче (Милановић-Наход и сар. 2003: 114). Како се наводи у истраживању 
Стаинс и Таланкуер (Stains, Talanquer, 2007), ученици имају погрешне претпо-
ставке везане за хемију. У овом истраживању је показано да ученици не уоча-
вају јасну разлику између концепта једињења и смеше. За њих су једињење и 
смеша еквиваленти и представљају исто, а различита имена су, у ствари, само 
синоними. До забуне у ученичком мишљењу може доћи и због погрешног из-
ражавања предавача или оног ко пише књиге. Уколико ученик не разуме 
конструкцију реченице, он неће умети да реши неки проблем (Touger 1991: 
94). Стога, употреба језика је од изузетног значаја за целокупни ментални раз-
вој детета. Нека истраживања су показала да постоји повезаност разумевања 
језика и разумевања садржаја природних наука. У раду Авофала и сар. (Awofa-
la et al., 2012) показана је позитивна корелација између разумевања енглеског 
језика и разумевања природних наука (математике, биологије, хемије, физике, 
пољопривредних наука и техничког цртања), док је у раду Пајбурн и сар. 
(Pyburn et al., 2013) показана позитивна корелација средње јачине између разу-
мевања језика и постигнућа из хемије. 
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МЕТОДОЛОГИЈА 

Физика, као једна од фундаменталних наука, представља основу за разу-
мевање природних појава. Стога ју је важно разумети, у смислу разумети на-
чин на који објашњава појаве, како користи научне појмове и како их повезује 
у целину. Разумевањем зашто и како су повезане неке појаве и појмови гради 
се знање. Стога је у основи овог рада разумевање појмова који су фундамент 
знања. Значи, предмет и проблем овог пилот истраживања јесу испитивање у 
којој мери студенти хемије, фармације и технологије разумеју научне појмове 
који су релевантни за физику, али и за науке које они изучавају. Важно је 
испитивати да ли студенти правилно разумеју и користе научне појмове како 
би се пратиле промене у формирању когнитивних структура које доприносе 
стварању новог и дуготрајнијег знања које се може применити у решавању ра-
зних проблемских ситуација. Значи, циљ овог истраживања јесте да се испита 
у којој мери студенти хемије, фармације и технологије разумеју појмове који 
су релевантни за више научних дисциплина, односно у којој мери уочавају 
интердисциплинарност. 

Истраживачки задаци 

Утврдити да ли испитани студенти знају тачан одговор на питање везано 
за разумевање појма хомогене средине, изотропности, индикативности, ла-
тентно и стационарно стање. 

Хипотезе истраживања 

Претпоставља се да ће испитани студенти дати тачан одговор на питање 
везано за разумевање самог појма хомогене средине, изотропности, индикатив-
ности, латентно и стационарно стање. 

Узорак истраживања 

У овом пилот истраживању је учествовало 275 студената, од чега је 102 
студента Природно-математичког факултета Департмана за хемију, биохемију 
и заштиту животне средине, 76 студената Медицинског факултета одсек Фар-
мације и 97 студената Технолошког факултета који су слушали предмет Физи-
ка на првој години основних студија. Истраживање је спроведено у децембру 
2014. године. 

 



Радуловић, Б., Стојановић, М.: Разумевање научних појмова везаних за физику...  
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 19 • БР. 18 • ДЕЦЕМБАР 2016 • 273–282 

 

 277 

 
Инструменти истраживања  

За прикупљање података коришћен је упитник направљен за ово истра-
живање. Упитник је садржао 13 питања у оквиру којих се проверавало разуме-
вање дефиниција основних појмова везаних за физику, хемију, фармацију и 
технологију. Питања су била вишеструког избора. У циљу одређивања поузда-
ности примењеног теста, односно упитника, примењен је Кронбахов тест чија 
вредност је показала прихватљив ниво (α=0,75). Подаци су обрађени применом 
програма SPSS Statistics 20. Од анализа коришћене су: једнофакторска анализа 
варијанса, Такијев пост хок тест, Шефеов пост хок тест, Пирсонов коефици-
јент корелације. 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА 

Истраживањем је добијено да постоји статистички значајна разлика из-
међу испитаних група у тачности одговора на питање везано за разумевање 
појма хомогене средине у односу на уписани факултет  (F(2,272)=13,346, 
p=0,000, r=0,28, p=0,000). Добијено је да чак 85% студената технологије, 60% 
студената хемије и око 50% студената фармације није дало тачан одговор на 
питање везано за разумевање самог појма хомогене средине. Постојање стати-
стички значајне разлика између све три групе потврђено је и Такијевим и Ше-
феовим пост хок тестом. Добијени податак показује да испитани студенти Тех-
нолошког факултета не разумеју сам појам хомогене средине. Појам хомогено-
сти им је од изузетне важности, јер се готово директно дотиче њихове струке. 
Непостојањем хомогености супстанца се нагомилава у појединим тачкама или 
правцима због чега се могу променити и нека физичко-хемијска својства те 
супстанце. На пример, може доћи до очвршћавања тих појединих делова, за-
тим, може се променити брзина хемијске реакције. Такође, може доћи до про-
мене оптичких својства супстанце. Она може бити непровидна у деловима где 
се нагомилава. Нехомогене супстанце се из угла физичких законитости морају 
посматрати као сложен скуп честица где је потребно одредити центар масе си-
стема да би се могло посматрати деловање сила. Најчешће грешке које су сту-
денти технологије наводили јесу да хомогена средина садржи привилеговани 
правац или привилеговану тачку посматрања. 

Податак да преко 50% испитаних студената сваке студијске групе није 
дало тачан одговор на питање везано за разумевање појма хомогене средине 
показује да није потврђена полазна хипотеза. 

Овим истраживањем је испитано познавање појма изотропности тела ко-
ји се односи на познавање дефиниције хомогености средине. Добијено је да не 
постоји статистички значајна разлика у тачности одговора на питање везано за 
разумевање појма изотропности у односу на уписани факултет (F(2,272)=2,91, 
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p=0,056, r=0,15, р=0,016). Наиме, показано је да око 60% студената технологи-
је, око 50% студената хемије и око 40% студената фармације није дало тачан 
одговор на ово питање. Као и на претходно питање, већина студената техноло-
гије није дала тачан одговор на питање везано за разумевање појма изотропно-
сти. Наиме, они сматрају да су физичка својства тела различита у свим правци-
ма хомогене средине. Проблем неразумевања појма хомогености уочава се у 
не разумевању физике и физичких законитости. Применом Такијевог пост хок 
теста показала се статистички значајна разлика само између група студената 
технологије и фармације, док се Шефеовим тестом нису показале статистички 
значајне разлике између група. 

Податак да преко 50% испитаних студената студијских група хемије и 
технологије није дало тачан одговор на питање везано за разумевање појма 
изотропности показује да није потврђена полазна хипотеза. 

За појам индикативно показано је да не постоји статистички значајан 
утицај уписаног факултета на тачност одговора (F(2,272)=0,67, p=0,514, r=0,07, 
р=0,251). Добијено је да 77% студената технологије, око 80% студената хемије 
и око 85% студената фармације је дало тачан одговор на питање разумевања 
појма индикативно. На основу добијених података може се закључити да испи-
таници знају значење појма индикативности. Појам индикативности је један од 
фундаменталних појмова научних дисциплина, као што су: хемија, технологија 
и фармација. Један од примера у хемији где се студенти, али и ученици сусре-
ћу са појмом индикативности, јесте лакмус папир. Наиме, лакмус папир се по-
тапа у испитивану течност и на основу промене боје папира закључује се о ки-
селости средине. Значи, промена боје лакмус папира указује на другу физичко-
хемијску особину. Такијев и Шефеов пост хок тест су потврдили непостојање 
статистички значајне разлике између група. 

Податак да преко 77% испитаних студената сваке студијске групе јесте 
дало тачан одговор на питање везано за разумевање појма индикативности по-
казује да је потврђена полазна хипотеза. 

За појам стационарно показано је да постоји статистички значајна разли-
ка у тачности одговора испитаних студената на основу уписаног факултета 
(F(2,272)=3,68, p=0,026, r=0,11, р=0,065). Добијено је да 65% испитаних студе-
ната технологије, око 80% студената хемије и 75% студената фармације је дало 
тачан одговор на питање везано за разумевање појма стационарно. Стационар-
но стање је стање система код кога се параметри система не мењају у току вре-
мена иако систем са околином размењује енергију. Примери из физике где се 
користи појам стационарно могу бити везани за стационаран ток флуида, ста-
ње равнотеже и слично. Применом Такијевог и Шефеовог пост хок теста пока-
зана је статистички значајна разлика у тачности одговора између група студе-
ната технологије и хемије. 
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Податак да преко 65% испитаних студената сваке студијске групе јесте 
дало тачан одговор на питање везано за разумевање појма стационарно показу-
је да је потврђена полазна хипотеза. 

У оквиру овог истраживања је добијено да постоји статистички значај-
на разлика у тачности одговора испитаних студената о разумевању појма ла-
тентно у односу на уписани факултет (F(2,272)=4,93, p=0,008, r=0,19, 
р=0,002). Добијено је да 75% студената технологије, око 65% студената хе-
мије и око 50% студената фармације није дало тачан одговор на питање веза-
но за познавање појма латентно. Из угла физике појам латентно се може по-
везати са појмом латентне топлоте. Латентна топлота представља скривену 
топлоту која је потребна да се доведе или одведе супстанци да би дошло до 
фазног прелаза. Разумевање појма латентне топлоте је, такође, важан појам, 
поготову за студенте фармације и технологије јер указује на фазне процесе, 
као што су: топљење, очвршћавање и испаравање. Значи, појам латентне то-
плоте се може повезати са термичком стабилношћу самог система, јер указу-
је на потребну количину топлоте да би се догодио фазни прелаз. Добијени 
податак указује да испитани студенти не разумеју део физике који се односи 
на провођење топлоте. Применом Такијевог и Шефеовог пост хок теста пока-
зана је статистички значајна разлика у тачности одговора између група сту-
дената технологије и хемије. 

Податак да преко 50% испитаних студената сваке студијске групе није 
дало тачан одговор на питање везано за разумевање појма латентно показује да 
није потврђена полазна хипотеза. 

Истраживањем није показан утицај пола испитаника на тачност одгово-
ра (F(1,273)=0,71, p=0,400). Дескриптивном статистиком је добијено да је не-
што више девојака (око 62%) него момака (око 53%) освојило од пет до осам 
бодова на тесту везаном за природно-словну писменост. Затим, нешто више мома-
ка (14%) него девојака (око 7%) освојило је до четири бода, а готово исти проце-
нат момака (око 33%) и девојака (око 32%) освојило је девет и више бодова. 

На основу добијених резултата овог пилот истраживања показано је да 
се код испитаних студената није неговао језик у смислу да се нису неговали и 
развијали академски појмови битни за разумевање садржаја природних наука. 

ЗАКЉУЧАК И ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ 

У овом пилот истраживању испитивано је у којој мери студенти хемије, 
фармације и технологије разумеју појмове који су релевантни за више научних 
дисциплина. Резултати истраживања су показали да испитани студенти, у мно-
го већој мери испитани студенти технологије, не разумеју појмове хомогене 
средине, изотропности и латентно, док су разумели појмове индикативно и 
стационарно. Значи, појмови који су уско везани за оптику и калорику нису 
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правилно усвојени код испитаних студената и доводе до неразумевања тих де-
лова физике. Међутим, испитани студенти су правилно дефинисали појмове 
који су им струковно ближи, на пример појам индикативно. Добијени резултат 
сугерише на недовољно истицање интердисциплинарности унутар природних 
наука и између природних наука и техничко-технолошких наука које приме-
њују исте појмове. Појмови као најважнији чиниоци мишљења, или као основа 
мишљења, морају се подучавати тако да чине логичку структуру у уму учени-
ка. Правилно схваћени научни појмови значајно доприносе когнитивном раз-
воју ученика стварањем таквих менталних модела који ће будуће нове инфор-
мације инкорпорирати у дато знање. Стога је потребно променити начин рада 
професора у смеру веће и наглашеније интердисциплинарности. Важно је да се 
успостави такав образовни систем који подстиче ученике и студенте да разу-
меју појмове који су везани директно за њихову струку, али и за друге науке, 
односно да се подстиче повезивање знања у једну интегралну целину. Како се 
ради о пилот истраживању на релативно малом узорку, за даља истраживања 
неопходно је испитати дато истраживачко питање на већем узорку како би се 
уочило на ком степену образовања ученици имају највише проблема да разу-
меју научне појмове. 
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ПОНИМАНИЕ НАУЧНЫХ ТЕРМИНОВ, СВЯЗАННЫХ С ФИЗИКОЙ,                       
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ ХИМИИ, ФАРМАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

Резюме 

Во многих исследованиях уделяется особое внимание вопросу, как 
учащиеся осваивают научные термины и как используют научную терминологию. 
Хотя характеристики слов изменяются в ходе психического развития ребенка, 
важно, чтобы первые понятия быть правильно поняты и включены в психические 
структуры ребенка, чтобы следующая информация правильно включилась и 
сформировала качественное знание. Таким образом, центром настоящей работы 
является исследование того, как студенты понимают определенные научные 
понятия из области физики, но которые важны для их специальности.  

Результаты этого пилотного исследования показали, что, если понятие 
ближе к будущей профессии опрошенных студентов, то получен правильный 
ответ, в то время как, если это понятие ближе к физике, то был получен 
неправильный ответ. Полученный результат инициирует глубокие исследования в 
направлении изучения восприятия студентами, в какой степени они воспринимают 
междисциплинарные области и есть ли взаимосвязь между восприятием 
студентами междисциплинарных областей и пониманием научных понятий.  

Ключевые слова: понимание терминов, терминология, физические 
понятия, студенты. 
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O КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЈЕЦУ                                        
ЉУБОМИРА И. МИЛУТИНОВИЋА 

(Љубомир И. Милутиновић (2016). Књижевност за дјецу. Бања Лука: 
Филозофски факултет) 

 

Књижевност за дјецу  проф. др Љубомира И. Милутиновића, ванредног 
професора на Филозофском факултету у Бањој Луци, представља сагледавање 
у дијахроној и синхроној перспективи књижевности за децу као засебног, али 
интегралног корпуса целокупног књижевноуметничког стварања. Књига се 
састоји из шест поглавља („Увод у проучавање књижевности за дјецу“, 
„Развојни лук књижевности за дјецу“, „Поезија“, „Проза“, „Драма“ и „О 
критици и проучаваоцима књижевних дјела за дјецу“), у којима су на 
систематичан и прегледан начин, утемељен на досадашњим теоријским и 
критичким промишљањима, осветљена битна питања која се тичу заснивања, 
историјског развоја и жанровских специфичности књижевности за децу. 

У првом поглављу „Увод у проучавање књижевности за децу“ аутор 
разматра неке од важнијих проблема који су још увек актуелни када је реч о 
проучавању књижевности за децу: питање селекције књижевних дела која 
улазе у корпус књижевности за децу; питање дечјег читалачког афинитета 
према развојним фазама детињства; проблематику тематике, хумора и 
комичног, ликова и типова, организације времена и стилистичке анализе 
књижевних текстова који су намењени деци и младима. Хронолошки је дат 
преглед настојања да се књижевност за децу ослободи  захтева друштва да 
поучава, уз закључак да „прекомјерна дидактичност и индокринација било 
које врсте неће у дјеци наићи на  позитиван суд“. Вредно пажње је 
разматрање о визуелном концепту књига које су деци намењене, реч је о 
питању које је у теорији донекле запостављено, сам аутор запажа да је 
квалитет илустрација у времену развоја технологије занемарен, јер је у други 
план стављена њихова уметничка страна. У контексту актуелизације 
илустрација, као подврста илустрованих дела за децу, осветљен је и стрип, 
чију је историју могуће пратити скоро два века. 

Друго поглавље „Развојни лук књижевности за дјецу“, поред теоријског 
осврта на недоумице које се тичу самих почетака књижевности за децу, одно-
сно, питања намене првих народних и ауторских облика књижевних текстова 
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најмлађим реципијентима, садржи и развојни лук српске књижевности за децу 
који аутор представља кроз шест развојних етапа, разматрајући њихове 
важније специфичности  и представнике.  

У трећем поглављу „Поезија“ могу се издвојити две целине. У првој, 
аутор се бави проучавањем народне поезије (лирских, епско-лирских и епских 
песама), а у другој ауторске. Ауторска поезија представљана је у развојном 
луку, преко најзначајнијих представника, почев од писца рускословенске 
епохе Захарија Стефановића Орфелина, преко Луке Милованова Георгијевића, 
Бранка Радичевића, Змаја, Војислава Илића, Алексе Шантића, Исаије 
Митровића, Александра Вуча, Десанке Максимовић, Григора Витеза, Бранка 
Ћопића, Душана Радовића, Драгана Лукића, Мирослава Антића, Душка 
Трифуновића, Добрице Ерића, Милована Данојлића и др., па све до 
савремених писаца из Републике Српске. Навешћемо неке од њих: Рајко 
Петров Ного, Ђуро Дамјановић, Стевка Козић Прерадовић, Петар Ђаковић, 
Ђорђо Сладоје, Мирко Вуковић, Александра Чворовић и др. У разматрањима о 
ауторима, вредни су пажње примери који представљају избор из стваралачког 
опуса побројаних аутора по естетском критеријуму, а интерпретација стихова 
показује да  аутор влада како теоријом, тако и критиком књижевности за децу, 
практично примењујући њена достигнућа  на репрезентативним примерима.  

Поглављем „Проза“ обухваћене су прозне књижевне врсте које одгова-
рају узрасту детета, при чему су детаљна разматрања басне, бајке, припо-
ветке и романа за децу. Разматрања обухватају, поред теоријских жанровских 
специфичности наведених врста, преглед неких од  најпознатијих стваралаца 
(из светске и српске баштине) и увид у њихово дело преко репрезентативних 
примера. 

Поглавља о драми и о књижевној крици за децу („Драма“ и „О критици 
и проучаваоцима књижевних дјела за дјецу“), нису велика обимом, што је 
прихватљиво, јер је проучавање књижевности за децу још увек млада научна 
дисциплина, у оквиру које проучавање драмске књижевности намењене 
деци, а нарочито, књижевна критика, још нису досегли свој развојни 
потенцијал. Аутор бавећи се драмом, даје и краћи осврт на стваралаштво 
Душана Радовића и тумачење драмског дела Звјеридба у Страшуми (2007) 
Зорана Костића. У оквиру критике, аутор њене почетке у књижевности за 
децу налази у делу италијанског естетичара Бенедета Крочеа, а у српској 
књижевности код Богдана Поповића, иако је реч о негативном суду, којим је 
поезија за децу оцењена као минорна књижевна врста недостојна пера 
озбиљних стваралаца. Од критичара, поменути су: Симо Цуцић, Душан 
Радовић, Слободан Ж. Марковић, Владимир Миларић, Драгутин Огњановић, 
Воја Марјановић, Милан Пражић, Милован Данојлић, Драгољуб Јекнић, 
Цвијетин Ристановић, Миомир З. Милинковић, Тихомир Петровић, Ново 
Вуковић, Петар Пијановић, Јован Љуштановић, Мирјана Стакић и још 
неколико теоретичара чије је тумачење, по мишљењу аутора, значајно за 
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савремену критику стваралаштва за децу. Сам аутор указује да у наведеном 
издвајању критичара, постоји ризик да се направе превиди који ће у 
наредном периоду захтевати исправке. 

Књижевност за децу Љубомира И. Милутиновића нуди широк спектар 
знања, јер је аутор осветлио битне жанровске специфичности књижевности за 
децу, значајне карактеристике стила и језика, књижевних ликова, као и темат-
ских и естетских вредности књижевних дела намењених деци. Избор репре-
зентативних књижевних стваралаца у хронолошком следу и тумачење битних 
жанровских специфичности књижевних текстова за децу на примеру одабра-
них одломака, чине допринос како теоријском изучавању ове још увек младе 
научне дисциплине, тако и практичном критичком разматрању стваралаштва 
које спада у домен њеног проучавања. 

 

Доц. др Мирјана Стакић
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УПУТСТВО ЗА САРАДНИКЕ 

Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу јесте научни часопис 
који објављује теоријске, прегледне и оригиналне истраживачке радове из 
области васпитања и образовања, с циљем да се ове области унапреде и модер-
низују. Такође је циљ да се широком читалачком кругу (истраживачима, уче-
сницима у педагошкој пракси и студентима) омогући приступ оваквим истра-
живањима. Битни критеријуми селекције радова јесу: квалитет аргумената, ја-
сноћа презентације и образовни значај, као и да рад није претходно штампан.  

Часопис излази једном годишње. Рок за предају радова је 31. август те-
куће године. 

Језик. – Радови се објављују на српском, енглеском или руском језику. 
Сваки рад треба да има резиме на српском, енглеском или руском језику. 

Дужина. – Радови треба да буду дужине до 30.000 карактера (с празним 
местима). Изузетак су прегледни радови који могу бити дужине до 50.000 ка-
рактера (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. Рецен-
зенти неће знати ауторов идентитет нити ће аутор препознати идентитет рецензен-
та. Све информације о аутору, укључујући личне захвалнице и припадност инсти-
туцији, треба изнети искључиво на насловној страни, а текст треба очистити од 
свега што може одати аутора (као што су, на пример, препознатљиве ауто-рефе-
ренце: „У нашем претходном раду...“). На основу рецензија редакција доноси од-
луку о објављивању рада и о томе обавештава аутора у року од три месеца. 

Услови достављања текста. – Достављање рада. Све рукописе треба 
доставити у електронској форми на адресу: ucfak@ucfu.kg.ac.rs, или на CD. 
Рад се доставља у Word формату с Times New Roman фонтом, величина 12. Та-
беле, графикони, слике и фотографије достављају се у jpg или png формату. 
Уколико се рад доставља на српском језику, користи се Serbian, cyrillic. Писа-
не верзије не враћају се аутору. 

Елементи рада. – Текст треба да буде откуцан на А4 формату, са single 
проредом. Странице треба да буду нумерисане. На насловној страни навести 
име и презиме аутора, средње слово, институцију, место и наслов рада. Кон-
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такт адресу (електронску) и годину рођења навести у посебној напомени, веза-
ној звездицом за презиме аутора. Рад може имати највише два аутора.  

Назив и број пројекта у оквиру којег је чланак настао наводи се у посебној 
напомени, везаној звездицом за наслов рада. Ако је чланак био изложен на скупу у 
виду усменог саопштења (под истим или сличним насловом), податак о томе тре-
ба такође навести у напомени везаној за наслов рада. 

Апстракт – Апстракт треба да је дужине до 1.400 карактера (с празним 
местима), у фонту Times New Roman, величина фонта 10. Објављује се на три 
језика (српски, енглески и руски), а прилаже на два начина: (1) на почетку рада 
на језику на коме је писан текст, (2) у посебном фајлу, преведен на енглески 
или руски језик. Уколико је рад на енглеском или руском језику, апстракт до-
ставити на српском језику. Наводи се наслов рада, име и презиме аутора. Ап-
стракт треба да садржи шест обавезних елемената: значај и контекст проблема, 
циљеве, узорак, методе, резултате истраживања, закључке и педагошке импли-
кације. У случају теоријских радова и приказа апстракт треба да садржи основ-
не истраживачке хипотезе, методолошки оквир рада и резултате истраживања. 

Кључне речи (до пет) дати на језику приложеног рада, а пожељно је и на 
једном од два језика (енглеском и руском), у фонту Times New Roman, величи-
на фонта 10.  

Структура рада. – Рад мора да има уводни, централни (главни), завр-
шни део, у коме се износе закључна разматрања, и литературу. Наслови погла-
вља и потпоглавља треба да буду нумерисани.  

Цитати се дају под двоструким знацима навода (у раду на српском „...“, 
у радовима на другим језицима у складу с одговарајућим правописом), а цитат 
унутар цитата под једноструким знацима навода (‘...’). 

Уколико је цитирани текст у раду дужи од три реда, треба га издвојити 
као посебан пасус и написати словима величине фонта 10. 

За наглашавање се користи италик (не болд). 

Графички прилози – Графичке прилоге достављати у црно-белој варијан-
ти. Наслови табела, легенде или објашњења која прате графичке прилоге треба 
да буду наведени изнад, а наслови графикона и слика испод прилога. Резолу-
ција дигиталних слика мора да буде најмање 300 dpi.  

Резултати статистичке обраде података – Резултате статистичке об-
раде података у тексту наводити у загради: (F=27,35, df=12, p<0,01). У табе-
лама податке у заглављу треба писати на језику рада или коришћењем стати-
стичких ознака, а децималне бројеве писати са запетом. 

Фусноте и скраћенице – Фусноте и скраћенице треба избегавати. Фусноте 
садрже само додатни текст (коментар), а не библиографске референце.  
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Референце – Списак референци треба откуцати single проредом. Имена 
српских аутора у тексту наводе се ћирилицом, док се у парентези и у списку 
референци наводе на писму на коме су штампани коришћени извори – књиге и 
часописи.  

Имена страних аутора у тексту наводе се у српској транскрипцији – фо-
нетским писањем презимена, а затим у загради у изворном облику, уз годину 
публиковања рада: Пијаже (Piaget, 1975).  

Навођење више аутора у загради треба уредити алфабетски а не хроно-
лошки: (Крњајић, 1996; Mаксић, 1998; Шевкушић, 1997).  

Ако су два аутора, у загради се наводе оба: (Павловић, Шефер, 1995).  

Уколико је више од два аутора, у загради се наводи презиме првог ауто-
ра и скраћеница и сар. или et al. На пример, уместо (Jоксимовић, Mирков, По-
ловина, Спасојевић, 1996) треба написати (Јоксимовић и сар., 1996). 

При изворном преузимању делова текста навести презиме аутора, годи-
ну издања и број странице: (Максић 1998: 140). 

Приликом упућивања на студију у целини, навести презиме аутора и го-
дину издања публикације: (Максић, 1998).  

Списак референци на крају рада треба да обухвати све референце на које се 
аутор позвао у раду. Не треба додавати референце које нису поменуте у тексту.  

У радовима писаним ћирилицом референце се наводе азбучним редом 
по презименима аутора, док се у радовима писаним латиницом наводе абецед-
ним редом.  

(а) Референце у књизи треба да садрже презиме и почетно слово имена 
аутора, годину издања, наслов књиге (курзивом), место издања и издавача:  

Максић, С. (1998). Даровито дете у школи. Београд: Институт за педа-
гошка истраживања. 

(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, 40–70. 

(в) Чланак у часопису треба да садржи презимена и почетна слова имена 
свих аутора, годину издања у загради, наслов чланка, пуно име часописа (кур-
зивом), волумен и број странице: 

Николић, В. и Љ. Ђуровић (2012). Циљеви и задаци еколошког васпитања 
и образовања кроз призму Блумове операционализације, Теме, 36(2), 561–579. 
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Адамов, Ј., Олић, С. и М. Сегединац (2014). Ставови наставника о реал-
ним и виртуелним експериментима у настави хемије, Зборник радова Учитељ-
ског факултета у Ужицу, 16, 249–260.   

(г) Web документ – име аутора, година, назив документа (курзивом), да-
тум 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. 

(д) Навођење непубликованих радова (резимеи с научних скупова, руко-
писи, магистарски рад, докторски рад и сл.) није пожељно. Уколико је такво 
навођење неопходно, треба навести што потпуније податке: 

Жутић, Д. (2010). Методички приступ новели у наставним програмима 
за основну школу. (Докторска дисертација). Нови Сад: Филозофски факултет. 

(ђ) Рукописна грађа наводи се на следећи начин: 
Ђорђевић, В. Моја старост. Министар у ропству. Архив Србије, Лични 

фонд Владана Ђорђевића, сигн. ВЂ-16. 

(е) Називи докумената (закона, правилника, наставних програма) наводе 
се на следећи начин: 

Наставни програм образовања и васпитања за први и други разред 
основног образовања и васпитања. Службени гласник Републике Србије – 
Просветни гласник, бр. 10, 2004.   

Ако се један аутор наводи више пута, наводи се по редоследу (години) 
публиковања референце. Уколико се наводи више радова истог аутора у једној 
години, треба их означити словима а, b,с (1997а, 1997b). 

Дозвола за цитате – Аутори су обавезни да прибаве писмену дозволу за 
публиковање дугачких цитата (преко 350 знакова), илустрација итд. за које не-
мају ауторска права. После цитата у загради наводи се 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, ра-
ди симултаног оцењивања. 

Ауторска права. – Да би се аутори и часопис заштитили од неовлашће-
не репродукције радова, Учитељски факултет у Ужицу задржава ауторско пра-
во као издавач, уз напомену да аутори могу да користе сопствени материјал 
кад год желе и то без дозволе издавача. 

 

http://www.vanguard.edu/psychology/apa
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