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Проф. др Стојан ЦЕНИЋ 

Учитељски факултет у Врању 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА У ФУНКЦИЈИ НОВЕ ШКОЛЕ
*
 

 

За какву школу учитељски факултети припремају учитеље? 

 
Сажетак: Кључно питање које се у развоју наставних и ваннаставних 

активности учитељских факултета поставља јесте за какву школу они при-

премају учитељски кадар. Ово питање изазива ново питање: каква треба да 

буде школа данас и да ли учитељски факултети припремају учитеље да раде у 

школама у којима се учи за актуелне и будуће друштвене, економске, културне 

и техничке потребе. Учитељски кадар најбитније утиче на профил основне 

школе. Како је он припремљен таква ће бити и школа.  

У раду се укратко износе обележја квалитетне школе будућности и 

обележја развијајуће наставе као основних детерминанти у даљим правцима 

развоја наставних и ваннаставних активности. 
 

Кључне речи: иновативна школа, развијајућа настава, модели разви-

јајуће наставе. 
 

 

1. Уводне напомене 
 

Тема овогодишњег научног скупа су тенденције у наставним и ван-

наставним активностима на учитељским факултетима. Да бисмо могли 

потпуније одгoворити на тему, претходно треба одговорити за какву шко-

лу и какву наставу ови факултети припремају учитеље. Сложићемо се у 

томе да промене у друштву, у културном и техничко-технолошком окру-

жењу и у школи треба да теку паралелно или да их школа у стопу прати. 

Сложићемо се и у томе да ритам друштвених и ритам школских промена 

тече неусклаёено, односно да школа много касни. Јаз је толико дубок да је 

потребан широк спектар мера да се он премости, организацијски, садржај-

но и стручно-методички. Учитељски факултети мораjу усредсредити своје 

напоре на то да своје студенте, будуће учитеље, теоријски и практично 

припреме да ученицима дају одговоре на савремена питања и да наставни 

процес тако организују и воде да он код ученика развија самосталност, 

креативност, критичко мишљење и аутономију. Наша основна школа је, и 

поред извесног напретка, и даље традиционална, више припрема ученике 

да памте и понављају, него што их оспособљава да самостално мисле. Није 

креативна, него репродуктивна. 

Али, ако се дух времена успе унети у основну школу, а угуши на 

факултету, узалудно је очекивати пожељан исход образовног система. 

Исти се резултат добија ако се лоше утемељи основна школа, јер нема ни-

                                                 
* Пленарно излагање 
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какве могућности да се они који уче у тим школама повежу са околним 

светом, а најмање им се пружа прилика да буду интегрисани у глобалне 

процесе времена у коме живимо.  

  
 

2. Развојне промене у школи 
  
Нова информациона технологија унела је револуционарне промене 

у све сфере савременог живљења. Све се променило, само је школа остала 
иста, непромењена. У време када је знање постало кључни развојни ресурс 
важнији и од природних ресурса, школа као „фабрика знања“споро се ме-
ња, задржава традиционалну предавачку наставу у којој се наставник још 
појављује као најважнији извор знања. Некада су за то постојали оправда-
ни разлози, а данас у време интернет технологије и бројних образовних 
web-портала, он је не само један од извора знања, и то не најважнији. По-
знато је да је својевремено Вилко Швајцер истицао да је школа једна од 
најконзервативнијих институција и да на њу у основи делују две законито-
сти. Једна се испољава као конзервирање постојеће технологије рада као 
задржавање раније тешко прихваћених иновација и онда када су оне већ 
застареле и постале кочнице унапреёивању наставе. У школама и данас 
доминира превазиёена предавачка настава са много поучавања, а мало 
учења у којој је репродукција главна карактеристика. Мало се примењују 
методе делотворног самосталног учења. Друга законитост (коју помиње В. 
Швајцер) изражава се у сталном притиску друштвено-техничког окружења 
на школу да она мења своју застарелу технологију рада која није у складу 
са променама и временом у којој се одвија њена активност.То је случај и 
данас. Догодиле су се велике промене, а школа ради као да се ништа око 
ње није променило. Школа, због значаја знања као основног развојног ре-
сурса, требало би да буде предводник промена, а не да каска за друштве-
ним прогресом.   

Сложићемо се да велики део одговорности што је то тако сносе 
учитељски факултети јер не припремају студенте да они примењују про-
дуктивне, иновативне моделе наставе са ученицима. А из свакодневног 
живота зна се да могу постојати многе баријере социјалног поља које не-
повољно делују на учење, као што се зна да постоје услови који подстичу 
учење. Неспоразуми са учитељем честа су препрека ваљаном учењу. Неод-
мерене изјаве ученика или наставника у одељењу могу изазвати озбиљне 
фрустрације. Сви ти и многи други чиниоци чине озбиљне проблеме успе-
шном учењу. Према томе, за овакве проблеме морају постојати осмишље-
на решења, али је питање: да ли су факултети довољно оспособљени и 
флексибилни за то. Јер, својим застарелим начинима рада са студентима 
веома снажно учвршћују традиционални концепт наставног процеса у 
школама. Учитељски (педагошки) факултети морали би по својој улози 
бити предводници иновативних промена у организацији наставних и ван-
наставних активности у савременој школи и школи будућности. Морали 
би радити савременије и боље од свих других школа и факултета. 
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С обзиром на то да се основна школа данас свуда у модерном свету 
посматра са два аспекта: као друштвена институција која припрема децу за 
живот и за даље школовање, али и као васпитно-образовна институција 
најзначајнија за процес учења деце у развоју, наставне и ваннаставне ак-
тивности које чине темељито педагошко образовање учитеља је услов да 
школа успешно обави своју функцију са оба аспекта. Ако нема добро 
осмишљених наставних и ваннаставних активности и неопходног педаго-
шког образовања, тада се у пракси догаёају познате ствари: промовишу се 
„успеси“ високим оценама које немају покриће у знању, јављају се помо-
дарства маргиналних група, школу нападају најразличитији пороци, квази-
научни курсеви, а то се препознаје по томе што се школе морају полициј-
ски штитити, итд. 

Природно је, дакле, очекивати да се модели рада наставника са 
студентима, будућим учитељима, преносе у школе у којима ће они радити. 
Развојне промене (иновације) у школе се уносе путем промена у образова-
њу учитеља на учитељским факултетима. Учитељи ће примењивати оне 
моделе рада како се с њима радило на факултету. То је један од одговора 
што се тако тврдокорно задржава неделотворна настава у којој су активни 
наставници а пасивни ученици, што је ученицима школа досадна и што је не 
воле. У једном истраживању које је обухаватило популацију од 200.000 уче-
ника (Доњец на Дону) утврёено је да је средња вредност активне говорне 
комуникације ученика за шест часова наставе свега 2 минута или 30 секун-
ди по часу. Утврёено је 17 негативних последица тог ученичког пасивног 
слушања и ћутања. Ако не говоре, ученици се недовољно мисаоно ангажују, 
не издвајају битно од небитног и сл. Деветогодишње лонгитудинално ис-
траживање показало је да је – уз примену дидактичко-методичке техноло-
гије рада (модели развијајуће наставе и сл) у којој ученици самостално 
уче, а наставник даје само краћа упутства у трајању до 10 минута и обезбе-
ёење повратне информацаије која је пратила сваки корак активности уче-
ника – нестало неуспешних. Нестало је оцена 1, 2, 3; сви ученици су свој 
успех преместили на вршни део скале, на четири и пет. Написана је студи-
ја „Како је нестала тројка“. Експеримент је спровео истакнути педагог Ша-
талов уз подршку познатог психолога Давидова из школе Виготског. 

На теоријском плану, данас се меёу стручњацима и најбољим 
практичарима највише цене когнитивне теорије учења као и хуманистич-
ке, социјалне и критичко-еманципаторске теорије. У тим теоријама ми-
шљење се тумачи као процес прераде и обраде информација, а учење као 
организовање и складиштење информација меёу којима треба успоставити 
узрочно-последичне везе. Суштина учења је у изградњи мисаоних струк-
тура које репрезентују одреёене појаве из окружења, али и унутрашњих 
процеса. Учење је интеракција кроз коју се формирају нова и трансформи-
шу или одбацују претходна знања. Кроз тај процес ученик сазнаје спољну 
и унутрашњу стварност. У то сазнање укључене су перцепције, памћење, 
машта, мишљење и закључивање. 

У тзв. трансмисионој настави, карактеристичној за нашу школу, у 
којој је наставник преносилац, а ученик у позицији примаоца информаци-
ја, интеракција је врло сиромашна, па је процес организовања информаци-
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ја, а нарочито успостављања веза меёу њима врло непотпун. Ученик је 
оштећен јер његови потенцијали, а нарочито машта и мишљење нису ни 
приближно искоришћени. 

У Финској, чији ученици на ПИСА испитивањима у последњој деце-
нији постижу врхунске резултате и налазе се испред својих вршњака из 
САД, Велике Британије, Француске, Немачке, тежиште наставног процеса 
није на поучавању него на учењу и на групном раду и индивидуалном при-
ступу ученику полазећи од његових посебних потреба (Pasi Sahlberg, 2012). 

Овај пример истичемо због тога што мислимо да се на нашим про-
сторима (у Србији и окружењу) готово ништа, или веома мало, чини да се 
моделује квалитетна, иновативна школа која би радила по новој информа-
тичкој парадигми, него се ради по неколико векова старој и у много чему 
превазиёеној концепцији Коменског. Не моделује се школа у којој би у 
центру био ученик, његов самостални рад. Настава је искључиво утемеље-
на на фронталној организацији, једнака је за све неједнаке ученике, уз то 
монотона, нестимулативна, слушалачка, ћутолошка у великом степену си-
ва, ученицима досадна.  

Учитељски факултети морали би бити носиоци моделовања савре-
мене ефикасне школе која не би била, као што је својевремено истицао 
Џон Дјуи, само припрема за живот, него би била сам живот и била утеме-
љена на потребама и интересовањима ученика, усклаёена са духом и по-
требама времена.  

Садашња полудневна школа која ради у сменама била је нужно, 
прелазно решење после Другог светског рата када је требало обезбедити 
простор и могућности образовања великом броју ученика. Оваква полу-
дневна школа која ради по сменама била је изнуёено решење. У њој се све 
своди на наставу тако да не остаје времена за друге активности, за пунији 
и садржајнији рад са ученицима у којој би све своје обавезе ученици реа-
лизовали у школи укључујући домаће задатке, садржајније користили сло-
бодно време и обављали друге васпитне активности у школи. Због овакве 
полудневне организације осиромашена је њена васпитна функција. Прак-
тично из школе је протеран васпитни рад и све се свело на наставне часо-
ве, тј. само на стицање знања. А и на часовима наставници потроше време 
на неделотворна предавања, препричавајући уџбенике које би ученици мо-
гли и сами читати, учити што би било далеко смисленије и делотворније. 

У нашу комуникацију уведен је термин целодневна школа. Посто-
јало је неколико оваквих школа које су као експерименталне радиле у Бео-
граду. Овај термин „целодневна“ означава нормалну организацију школе. 
Свака школа требало би да ради у једној временски продуженој смени, да 
буде једносменска нормална школа, да у њој постоје могућности и за реа-
лизацију њене васпитне функције, а не да буде сведена на училиште. 

Две основне карактеристике савременог друштва су промена и ин-
формације. Оне се појављују у чврстој повезаности. Промена стиже про-
мену. Оно што је данас актуелно, сутра је застарело. Знање је промена. 
Удео знања у многим производима знатно је већи од уложеног рада. Знања 
која се стичу у традиционалној школи из уџбеника и предавања често су 
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већ застарела у моменту њиховог стицања. Ученик, самосталним учењем 
путем интернета, може стицати свежа, иновативна знања која може упо-
требити за решавање поједних животних питања. Конструктивистички 
приступ учењу у школи омогућује да ученик сам открива и ствара знања, а 
не да добија бајата у готовом облику, запамћивањем. Кључни предмет који 
ће у будућој, иновативној школи бити најважнији је: учити како учити. 

И појам знања се мења. „Право знање је оно знање које чини те-
мељ новом знању, а добра школа је она која даје добру основу за будуће 
учење, припрема за критичко размишљање тј. за анализу, просуёивање ар-
гументима, постављање правих питања“ (М. Вилотијевић, 2009). 

 
 

Нека кључна обележја ефикaсне школе  
и делотворне наставе 

   

Кад расправљамо о тенденцијама наставних и ваннаставних актив-
ности на учитељским факултетима, онда би требало имати у виду која су 
кључна обележја наставе у ефикасној школи, просторним и другим стан-
дардима њене организације, укључујући ново дидактичко-техничко окру-
жење и стандарде евалуације, односно утемељење наставе на системским 
основама. Овде ћу навести само неколико обележја наставе у ефикасној 
школи будућности:  

1. Школа мора бити довољно мала да би била ефикасна (М. Вило-
тијевић, 2009). Сматра се да школа треба да буде довољно мала да се у њој 
сви ученици меёусобно познају, да сви наставници (и они који им не пре-
дају) познају сваког ученика. Нема успешног наставног и васпитног рада 
без познавања сваког ученика, прилика у којима живи и ради, његових те-
жњи, потреба, интересовања. У финском образовном систему, који се сма-
тра једним од најбољих у свету, мало је школа од по 300, а већина обухва-
та од 50 до 80 ученика. Ретка су одељења у којима је више од 20 ученика. 
Код нас се сматрало да школа треба да опонаша индустријске гиганте па 
су стваране „мамут школе“ са великим бројем ученика. Уз то, да би биле 
„економичне“, радиле су у две, три па и четири смене. Како могу васпитно 
да делују овакве школе?  

И учитељски факултети би требало да буду довољно мали да би 
били педагошки ефикасни. Зато је и основано више ових институција у 
Србији са мањим бројем студената у њима. Таквој концепцији прилагоёе-
ни су тада и одговарајући стандарди финансирања. Само у првој години 
студија предвиёен је рад у већој групи (60 студената), у другој 40 да би у 
трећој и четвртој години већа група бројала 20, а вежбе у свим годинама 
(од прве до четврте) обављане су у групама од по 10 студената. То се у 
пракси поштовало само првих година њиховог рада. Данас су ови факулте-
ти у Србији постали масовни, имају велики број студената. Квантитет (ве-
лики број студената у групи) руши квалитет наставног рада. Уместо да се 
користе ефикасни интерактивни модели рада, практикује се предавачка на-
става. Занемарује се иновативност, а превладава традиционализам у раду 
са студентима што значи да ће се он (традиционализам) мултипликовати у 
наставној пракси основних школа.  
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2. Уместо предавачке, традиционалне, нужно је да се рад са учени-

цима у школи организује применом тзв. развијајуће наставе. Наиме, Римски 

клуб је, пре готово две деценије истакао да постоје две концепције наставе: 

традиционално-репродуктивна са наставником у њеном центру (предавања 

и сл) и развијајућа са учеником у центру свих активности утемељена на кон-

структивистичким и системским основама. Примена поједних иновативних, 

интерактивних модела наставе (хеуристичка, пројектна, модуларна, смисао-

на и сл) у малим групама чини кључно обележје рада развијајуће наставе. 

Изузетно успешне промене у финском систему образовања, посебно у на-

стави могле су бити изведене захваљујући чињеници да су сами наставници 

изучавали теоријске темеље знања и учења и у складу са њима осмишљава-

ли своје школске програме рада. Финска је била једна од првих земаља која 

је покренула широку примену сарадничког учења на одабраним факултети-

ма, а после и у школама. Факултети су у ниже нивое образовног система 

емитовали иновације. Спроведена је широка и трајна активност увоёења ра-

зноврсних наставних метода чиме су обогаћени методички приступи на-

ставном процесу у многим финским школама. 

3. Кад је реч о дидактичко-техничком окружењу, нужно је да се 

оно прилагоди новој концепцији наставе у малим групама која би била оп-

тимално информатизована (интернет, рачунари, брзе комуникације, само-

стални рад, коришћење веб-портала и сл.). Мултимедијалне интерактивне 

учионице су наставни објекти прилагоёени новој концепцији различито 

моделоване интерактивне наставе у иновативној, квалитетној школи. Тра-

дионалне учионице са седиштима „у потиљак“ одговарале су традицио-

налној, предавчкој, проповедној настави (тзв. црквени систем). Мултиме-

дијалне учионице опремљене су флексибилним, покретљивим намештајем 

са могућностима различитог кооперативног распореда ученика (кружни, 

потковичаст заснован на принципу комуникације „лицем у лице“).  

Овде смо навели само неколико важнијих обележја квалитетне шко-

ле из шире листе њених карактеристика да бисмо указали на неке могуће 

правце и тенденције у наставним и ваннаставним активностима учитељских 

факултета. Та активност мора да се темељи на савременој концепцији школе 

у чијем средишту су модели развијајуће наставе, самостални рад ученика и 

нове улоге наставника (саветодавна, организациона, припремна).  

 

 

Закључна разматрања 

 

Савременима се данас проглашавају многи у свим областима жи-

вота, али право на савременост односно модерност и атрибут појма који 

обухвата тај смисао, имају у школи само они који са великом сигурношћу 

и са нимало ризика у исход, знају, могу и хоће развити у сваком детету са 

којим су у образовном контакту добро нам познате особине: 

- да свако дете успе у сваком времену, 

- да се сваком детету пружи прилика да се искаже, 
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- да у сваком појединцу подстакну и успешно развију његову лич-

ну природу, и 

- да у раду са децом успешно обаве мисију трансфера знања и ве-

штина којима ће деца ефикасно решавати животне проблеме. 

А то је у школи могуће захваљујући науци о школи, која све више 

постаје својина модерних учитеља. У току петогодишњих студија учитељи 

су научили или би требало да науче да школа испуњава све услове егзи-

стентности јер ниједна друга институција савременог света није у могућ-

ности да њу замени. Једино се у школи научи да не треба очекивати све од 

свих, већ нешто од некога, стиче се драгоцено искуство о подељеним уло-

гама и расподељеним осећањима са којима ваља знати управљати: воле се 

на свој начин и мајка, и брат, и сестра, али и биљка, и животиња, играчка и 

небо, јутро и пролеће. 

Надаље, има ли места у друштву за децу где она могу боље научи-

ти како се треба понашати на послу и успети у раду? Једино се у школи 

могу стећи искуства о томе да је успех могућ ако се поштују и знају нека 

правила организације рада. 

Где да научи човек балансирати измеёу такмичења са другим у ра-

ду и кооперације са другим у току рада, без стварања конфликтне ситуаци-

је и атмосфере сукоба подстакнутих људским подозрењем, уроёеним не-

поверењем, итд., ако не у школи? 

Тежња уједињене Европе је да постане заједница без граница, да 

нема језичких, ни политичких, ни етичких, ни расних препрека за ствара-

ње једне заједничке европске куће за све њене становнике. То је могуће 

остварити тек када такву Европу деца одсањају, кад постане дечја својина 

постаће и вредност времена њиховог одрастања. Хуманизам од античких 

времена се баш на тој дечјој фасцинантности развио у велики непролазни 

људски идеал. 

И на крају, школа је место где дете научи, схвати и разуме да сви 

људи нису исти, да нису једнаки, да меёу њима постоје разлике које поста-

вља живот, а засноване су на раду, способностима и успеху, па су на њима 

утемељене и заслуге. 

Ето, зато, због тих принципа живота нема замене школи, али ни 

учитељу као једном од стубова школе. Само је питање како га припремити 

за тај изузетно сложен задатак. Тај задатак могли би и морали да обаве 

учитељски факултети.    

Учитељски (педагошки) факултети морали би бити предводници 

развојних, иновативних промена у школама. Требало би да образују учите-

ље за будућу, ефикасну школу која би радила по новој информатичкој пара-

дигми. Да би учитељи примењивали иновативне моделе рада у наставним и 

ваннаставним активностима, морају бити оспособљавани на иновативан на-

чин, а то значи да се у раду с њима у високошколској настави примењују 

модели развијајуће наставе (настава на даљину, пројектна, модуларна, хеу-

ристичка, искуствена, микро-настава и други модели). 
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Дакле, традиционалној настави одговара традиционално дидактич-

ко-техничко окружење и класичне учионице са распоредом „у потиљак“. 

Новој информатичкој концепцији наставе одговара одговарајуће дидак-

тичко техничко окружење мултимедијалне наставе са далеко флексибил-

нијом организацијом рада.  
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WHAT KIND OF SCHOOL TEACHER-TRAINING FACULTIES  
PREPARE STUDENTS FOR 

 
Abstract: The key issue discussed in the development of curricular and ex-

tracurricular activities of teacher-training faculties is what kind of school they pre-
pare future teachers for. This issue brings about another one: what should the 
school of today be like and are future teachers being prepared at teacher-training 
faculties for working in schools where children learn for the current and future so-
cial, economic, cultural and technical needs. The teaching staff has the most im-
portant effect on the profile of primary school. How well a teacher is educated and 
prepared, such will be the school. 

In this paper the author emphasizes characteristics of quality school in the 
future and characteristics of developing teaching as basic determinants in further 
development of curricular and extracurricular activities. 

 
Keywords: innovative school, developing teaching, developing tea-

ching models.  
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Проф. др Радмила НИКОЛИЋ  

Учитељски факултет у Ужицу 

 

 

УЧИТЕЉ ЗА НОВО ВРЕМЕ  

АЛИ НЕ И ИЗГУБЉЕН У ВРЕМЕНУ
*
 

 
Сажетак: У раду ће бити речи о проблемима са којима се данас сусре-

ћу учитељски факултети и који, упркос напорима да се изграде у савремене на-
учно-наставне институције које су постигле завидне резултате у протекле две 
деценије свог постојања, прете да изађу из оквира потребног савременом учи-
тељу за успешан професионални рад. Ти проблеми огледају се и у следећем: у 
захтевима за компетенцијама учитеља за 21. век често се иде предалеко чиме 
се губи суштина, шта и за кога; непостојање сагласности о заједничком језгру 
садржаја студијских програма; називи студијских предмета често су у нескла-
ду са садржајем; „исцепканост“ садржаја кроз једносеместралне предмете; 
тенденција да се „избаце“ студијски предмети фундаменталних наука за 
образовање учитеља (педагогија, социологија) и пренаглашавање неких („пси-
хологизација“); тенденција да се у млађе разреде уведе предметна настава као 
потпуна замена за учитеља; нејасна улога учитељских факултета у концепту 
доживотног учења, лиценцирање и усавршавање са циљем подизања компетен-
ција; питање вежбаоница; честе промене Закона о високом образовању у сег-
менту нивоа студија и стицања стручног/научног звања што ствара проблеме 
у њиховом тумачењу и запошљавању учитељског кадра, у првом реду у школо-
вању учитељског кадра. Ово су само неки од проблема који ће детаљније бити 
разрађени у раду. 

 
Кључне речи: учитељ, образовање, усавршавање, студијски програ-

ми, негативне тенденције. 
 
 
Оснивање учитељских факултета у Србији и подизање образова-

ња и припремања учитеља, представљало је крупан корак у систему 
образовања оних кадрова који треба да раде са најосетљивијом попула-
цијом школске деце. 

Као никада раније кроз протекла два века, од када постоје школе за 
припремање учитељског кадра, подизањем њиховог образовања на факул-
тетски ниво, створили су се услови за обезбеёивање висококвалитетних 
стручњака у области разредне наставе и образовање на начин који ће им 
омогућити да буду успешни, продуктивни и креативни у својим будућим 
професионалним активностима оспособљени да развијају научно-истражи-
вачки рад у овом подручју, критични у примени знања и достизању висо-
ких стандарда у наставном, научном и културном раду.  

                                                 
* Рад је настао у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, бр. 

179026, чији је носилац Учитељски факултет у Ужицу, а који финансира Министарство 

просвете и науке Републике Србије. 
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Веома брзо, али уз велике напоре наставника и сарадника, учи-

тељски факултети стали су раме уз раме са другим факултетима са ду-

жом традицијом, у сваком погледу. О томе говоре чињенице да су успе-

шно у протеклом периоду вршили своју мисију припремајући учитеље 

према савременим захтевима за сложене васпитно-образовне функције, 

на начин како то раде на европским развијеним универзитетима. Успе-

шно су акредитовали своје студијске програме и установе. Акредитовали 

су основне, мастер и докторске студије. 

Од оснивања па до данас реализовали су бројне истраживачке про-

јекте (домаће и меёународне); учествовали у низу развојних и примењених 

истраживачких пројеката (Темпус, пројекти Министарства за науку и др.); 

успоставили меёусобну сарадњу са сродним факултетима у окружењу и 

широм Европе и факултетима у земљи, на плану хармонизације студијских 

програма, научне размене и размене студената; на плану издавачке делат-

ности, као што су заједнички зборници радова наставника и сарадника али 

и коауторске монографије и уџбеници. 

За само две деценије постојања учитељски факултети у Србији по-

стигли су значајне резултате на плану издаваштва. Скоро сваки од факул-

тета има часопис високо рангиран на листи Министарства за науку, (нпр. 

наставници и сарадници Учитељског факултета у Ужицу објавили су око 

1.700 радова у часописима и зборницима и издали преко 200 књига, моно-

графија, приручника, уџбеника)... 

Преко десет хиљада радова објавили су наставници и сарадници 

учитељских факултета у еминентним часописима у земљи и иностранству. 

На броју објављених радова на СЦИ листи позавидели би нам неки факул-

тети из друштвено-хуманистичког поља. 

Напори нису узалудни. Ови импозантни подаци који говоре о 

оправданој мисији учитељских факултета као да нису познати онима који 

данас одлучују о бројним суштинским питањима, рекло би се о њиховој 

судбини, намерно или ненамерно, нека други суде. 

Данас се учитељски факултети сусрећу са низом проблема који не 

долазе само „споља“ него и „изнутра“. Кључно питање ефикасности обра-

зовања учитеља јесте питање, у ком су степену концепција, структура и 

садржаји студија усмерени на развој кључних професионалних компетен-

ција учитеља у основној школи. 
Озбиљно су схваћени савремени трендови у образовању учитеља, 

кренуло се у промене кроз Болоњски процес, стављајући акценат на уна-
преёивање квалитета кроз процес формулисања стандарда и вредновања 
њихове реализације. Повећавање ефикасности студирања захтевало је рас-
терећење студената кроз осавремењавање садржаја студијских програма и 
елиминисање сувишних садржаја. Стандарди су налагали једносеместрал-
не студијске предмете што је повећало број предмета и испита током че-
творогодишњег студирања у просеку на 50 предмета и испита. Ако зане-
маримо испитне ситуације које су увек стресне за студента, а не смемо то 
елиминисати, у условима повећања броја испита уситњавање садржаја 
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на једносеместралне предмете довело је до цепања и уситњавања одреёе-
них научних дисциплина чиме се губи веза са матичном науком, губи се из 
вида језгро науке!  

Истовремено, очекивани исходи до којих треба да доведе изучава-
ње одреёених научних дисциплина неће бити конзистентни и на нивоу 
очекиваних. Тако је добијен велики број студијских предмета меёу којима 
су и они који нису неопходни за успешан васпитно-образовни рад учитеља 
у савременој школи, (нпр. математичка статистика која замењује педаго-
шку статистику).  

Воёењем рачуна о оптерећености студената (дневном, недељном 
или кроз обим садржаја) ограничен је број – обим страна обавезне и уџ-
беничке литературе у оквиру једног студијског предмета. Изучавање сту-
дијских програма из оквира друштвено-хуманистичких наука немогуће је 
уз ограничавање броја страна. То је, можда, могуће у другим научним по-
љима, у овом значи осиромашење и сувопарност.  

Истовремено један број предмета, од којих зависи ефикасност рада 
учитеља, није нашао места у студијском програму. Како пракса показу-
је, они су само формално обухваћени садржајем неког предмета. 

Анализом садржаја студијских програма уочава се да се неки са-
држаји понављају кроз више студијских предмета. 

Изборни предмети су у функцији обавезних предмета, они подр-
жавају ове предмете, у сваком семестру. У пракси се често праве грешке, 
не схвата се сврха изборних предмета на прави начин, тако да се изборним 
предметима попуњава норма часова наставницима који је немају у обаве-
зним предметима. 

Иначе, присутна је тенденција да се и студијски програми конци-
пирају према расположивом наставном кадру, а не према очекиваним 
компетенцијама учитеља и потребама позива учитеља савремене школе. 

У савременој академској пракси неопходно је стварање услова за 
реализацију научно-истраживачког рада у васпитно-образовној делатно-
сти. Савремени реформски процеси студирања захтевају оспособљавање 
студената за научно релевантна истраживања у функцији иновативних 
процеса и развоја науке, због чега учитељи треба да поседују истраживач-
ке компетенције и академске вештине. Упркос овом сазнању и захтеву, 
присутна је појава да се студијски предмети попут Методологије педаго-
шких истраживања, сведу на минимум, по недељном фонду часова и 
броју семестара у којима се овај предмет изучава, а често и избаце из сту-
дијског програма или замене неадекватним садржајима. 

Учитељски факултети су, несумњиво, педагошке оријентације – 
образовно научно поље педагошких наука, то је јасно, и сви се слажемо. 

Меёутим, под притиском тенденција које долазе са различитих стра-
на, а према нашем мишљењу и због недовољног разумевања концепције 
образовања учитеља, све је израженија појава да се „носећи“ „темељни“ 
„фундаментални“ садржаји/предмети избаце из програма или постепено 
се потискују (дидактика – некада са највећим фондом, сада са смањеним 
фондом часова, педагогија, школска педагогија, породична педагогија, со-
циологија, еколошко васпитање и сл). 
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Захтева се равноправни однос различитих група предмета који не-

мају исти значај у развоју и формирању компетенција (опште-образовни, 

теоријско-методолошки, научно-стручни, апликативни). 

Јасно је да се, у складу са групама компетенција за учитељски, на-

ставнички позив (опште, стручне, поучавање и учење, подршка развоју лич-

ности, комуникација и сарадња, самоевалуација и професионални развој) 

одреёују и поједине групе предмета, чији је проценат одреёен и стандарди-

ма за акредитацију, што не значи да је и идеалан, али се мора задовољити. 

Често се спотиче о питање, који предмети улазе у коју групу предмета – и 

овде је произвољност присутна, а питање је личног разумевања и тумачења. 

Последице овакве произвољности нису занемарљиве и оне руше концепци-

ју образовања учитеља. 

Произвољности у тумачењима наведених питања дошле су до из-

ражаја кроз пројекат о хармонизацији студијских програма учитељских 

факултета чији је руководилац Учитељски факултет у Сомбору, у коме 

смо сви учествовали, али се нисмо хармонизовали у правом смислу те ре-

чи јер се хармонизација заснивала више на унификацији и наметању (усва-

јању) једног модела. 

Проблеми се јављају и споља и изнутра. Каква је подршка учитељ-

ским факултетима споља, имају ли друштвену подршку? 

Ако погледамо шта пише у Стратегији развоја образовања до 2020. 

године, видећемо како се оцењује рад, односно квалитет факултета у „ма-

њим“ местима/срединама у односу на „велике“ средине. Учитељски фа-

култети дају солидно педагошко-психолошко образовање, а недовољно 

стручно и опште (каже се у Стратегији). 

Оспоравају се докторске студије на учитељском факултету уз пита-

ње, шта ће учитељу докторати и постављају се строжији услови у односу на 

остале факултете у погледу учешћа наставника на тим студијама и ментора. 

Питање стручних испита учитеља је такоёе једно од кључних пи-

тања за квалитет професионалног развоја. Зашто сви који образују учите-

ље/наставнике не могу да организују стручне испите за тај кадар? Ово се 

односи на све наставничке факултете. Увоёење у посао је фаза професио-

налног развоја учитеља/наставника и не може бити брига административ-

них тела и органа јер је то стручно питање. Општа је оцена да је сужен 

простор учитељских факултета у стручном усавршавању својих кадрова. 

Све је спорније питање учешћа учитељских факултета у даљем 

стручном усавршавању учитеља, након завршетка једног нивоа студија 

и повећавању стручних компетенција учитеља (доквалификација). И то је 

нерешено, системско питање, јер није јасно где је место учитељских фа-

култета у целоживотном учењу и перманентном усавршавању својих ка-

дрова ако не и сродних, наставничких. Учитељски факултети су матични 

за дидактичко-методичке науке што им даје за право да се укључе у струч-

но усавршавање наставничких кадрова, не само учитеља. 

Све чешће законске промене везане за образовање стварају забуну 

код свршених студената у погледу запошљавања и даљег образовања. 
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Не могу а да не поменем још један проблем са којим су се сусрели 

учитељски факултети а који је на неки начин подржан и Законом о основној 

школи. То је питање увођења предметне наставе физичког васпитања у мла-

ёе разреде основне школе на инсистирање професора физичког васпитања, а 

што је било предмет бављења Националног савета у претходној години. 

Овим би се обесмислило изучавање методике наставе физичког вас-

питања на учитељским факултетима, а питање је даљег аналогног ангажова-

ња осталих факултета попут уметничких, филолошких и сл. око увоёења 

предметне наставе у млаёе разреде. Јасно је да се у овом случају занемарују 

сва научна сазнања и специфичности ученика млаёег основношколског уз-

раста и разумевања специфичности тих методика.  

Ту је и још увек нерешено питање вежбаоница, а толико се инси-

стира на пракси. Законска решења се не спроводе у пракси мада се чине 

покушаји да се крене у озбиљније решавање питања праксе студената учи-

тељских факултета. 

Изостала је подршка, да се након доношења Закона о мастер студи-

јама за учитеље омогући свим дипломираним студентима на основним 

академским студијама упис на те студије без ограничења, са већом подр-

шком државе.  

Није престрого ако кажемо да бројне „опасности“ прете учитељ-

ским факултетима. Предстоји нам боље научно утемељење концепције 

образовања учитеља, имајући у виду компетенције, функције и улоге учи-

теља у школи садашњости и будућности. Оно што се не сме изгубити из 

вида јесте да специфичности и карактеристике ученика млаёег школског 

узраста треба да одреёују концепцију одреёене науке и да педагошка ди-

мензија у свакој од њих треба да одреди главни карактер, не само садржаја 

него начина рада и процеса учења ученика. Зато и професионална припре-

ма учитеља кроз иницијално образовање не сме изгубити педагошку ди-

мензију. Депедагогизација учитељских факултета, присутна у пракси, мо-

ра престати. 

Десетине педагога универзитетских професора који раде на учи-

тељским/педагошким факултетима имају професионалну и моралну обаве-

зу, да се укључе у све процесе промена и креирања програма образовања 

учитеља, да на прави начин тумаче своју науку и њену улогу у том проце-

су не уступајући место оним садржајима који нису релевантни ни адекват-

ни, борећи се тако за науку, а не за себе. Педагошка наука мора бити по-

кретач промена и креирања образовања учитеља. 
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A TEACHER FOR NEW TIMES BUT NOT ONE LOST IN TIME 

 
Abstract: In the paper, we address some problems encountered by Tea-

cher training faculties today, which, in spite of the efforts to develop into modern 

scientific and educational institutions that have achieved enviable results in the past 
two decades of their existence, are in danger of getting out of the framework needed 

by modern teachers for their successful professional work. Those problems can be 

seen in the following: the requirements for 21st century teachers‟ competencies are 
often such that the essence is lost, what and for whom; there is no consent about the 

common core of the content of study programs; the names of  courses are often in 
discord with the content; „fragmenting“ of content through one-term courses; ten-

dencies to „exclude“ courses of scientific disciplines fundamental for teacher trai-

ning (pedagogy, sociology) and overemphasizing some other courses 
(„psychologization“); the tendency to introduce subject teaching into lower grades 

of primary school as a complete substitution for the teacher; the unclear role of 
Teacher training faculties in the concept of lifelong learning, licensing and profe-

ssional development with the aim of raising competencies; the issue of practice 

rooms; frequent changes to the Higher Education Law in the segment of level of 
studies and achieving professional/academic title, which poses problems in their 

interpretation and employment of teachers, but mostly in the training of teachers. 

These are only some of the problems which are further discussed in the paper. 
 

Keywords: teacher, education, professional development, study programs, 
negative tendencies. 
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ФУТУРОЛОШКА СПОЗНАЈА 

 
Сажетак: Футурологија је релативно нова научна дисциплина. Питање 

зашто се футурологија до сада није конституисала, аутор овдје разматра из 
више углова. Један од разлога је и то што интуиција све до јуче није призната 

као извор научне спознаје, њу су многи познати ауторитети сматрали ненауч-
ном. Данас се схватање интуиције мијења. У овом раду аутор износи низ раз-

лога и примјера који упућују на то да је интуиција незаобилазна у научној спо-

знаји и да ју је потребно и могуће подстицати у настави још од првих дана 
школовања. Осим тога, у раду се даље дефинише појам методологије футу-

рологије гдје је видљиво да је футурологија саставни дио свих наука. Посто-
јеће наставне планове и програме могуће је реализовати футуролошки, а то 

захтијева нову наставну методику, захтијева нов и другачији начин рада на-

ставника у настави. Курикулум учитељских факултета заобилази обуку на-
ставника за футуролошку спознају, за учење учења. Још увијек дјецу више 

спремамо за XX него за живот у XXI вијеку. Учитеље је потребно спремати 

за учење учења, за футуролошку спознају, за индуктивну, а не само дедуктив-
ну спознају. Да ли је аутор овог текста у праву, будућност ће немилосрдно 

потврдити или демантовати. 
 

Кључне ријечи: интуиција, футурологија, методологија футуроло-

гије, футуролошки научни методи, учење учења. 

 

 

Интуиција 

 

Интуиција је појам који традиционални научници нерадо користе. 

Сви знамо да интуиција постоји, али мало је мјерљивих и стабилних пара-

метара који је обиљежавају. Она се упорно измиче традиционалној науч-

ној методологији. Шта је то интуиција? Најопштију дефиницију налазимо 

у Википедији. „Интуиција је способност стицања спознаје без интерферен-

ције или кориштења разлога“ (Wikipedia, 2011). Ријеч интуиција потиче од 

латинског израза intueri, што значи погледати унутра, завирити, контем-

плирати. Залажући се за дедуктивну методологију, Анте Фулгоси пише: 

„Ненаучне се теорије заснивају на увјерењима, вјеровањима, импресијама, 

интуицији, здравом разуму, општем искуству или истом мишљењу већег 

или великог броја људи, али не и на објективно провјереним и објективно 

доказаним подацима“ (Fulgosi, 1981, стр. 10). Ако поёемо од поставке да је 

основно својство научних истраживања њихова обновљивост, односно 

обезбјеёивање научне апаратуре којом ће и други истраживачи провјерити 
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налазе, тада бисмо могли наћи радове који задовољавају овај критеријум, а 

базирају се на интуицији, на индуктивној логици (Bem, 2011; Klein, 2003). 

Нешто конкретнију дефиницију налазимо у Оксфордовом рјечнику гдје се 

интуиција дефинише као „...моћ непосредног разумијевања ствари, ситуа-

ција или осјећања без потребе за свјесним резоновањем или проучавањем“ 

(Advanced Learners Encyclopedic Dictionary, 1993, стр. 476). Уколико инту-

ицију дефинишемо способношћу човјека да разумије чињенице и феноме-

не, као што је дато у Оксфордовом рјечнику, тада смо на пољу дедукције и 

логичког рационалног суёења, а како ћемо разумјети чињенице без свје-

сног резоновања и проучавања? Ако слиједимо ову контрадикцију, тада 

ћемо побркати опште когнитивне способности са специфичном способно-

шћу каква је интуиција. То је разлог да сам овдје извео једну футуролошку 

дефиницију интуиције. Интуицију можемо дефинисати као прекогнитивну 

способност човјека да предосјећа, односно прогнозира чињенице, догаёаје 

и процесе. 

Интуицију физиолози везују за десну хемисферу мозга, а познато 

је становиште у психолошкој науци да се за њу везују иновативност и екс-

плоративно, односно истраживачко понашање. 

У савременој цивилизацији доминира спознаја изведена првенстве-

но дедукцијом, док је индукција као логички пут сазнања мање у употре-

би. Врхунску научну вриједност има само таква спознаја за коју по уоби-

чајеним стандардима можемо рећи да је "рационална". Као ирационално се 

узимају: интуиција, емоције, подсвијест, учење на грешкама... "У западној 

цивилизацији, учили смо да поштујемо и чак обожавамо рационални ло-

гички аспект своје личности и да одбацимо, омаловажимо или порекнемо 

своју интуицију" (Gawain, 1997, стр. 28). У настави се то препознаје већ 

као ритуал. Наставник излаже и образлаже "непогрешиви" пут ка сазнању. 

Задаје задатак, и ако ученик не наёе рјешење по његовом обрасцу, макар 

оно било тачно, његово решење бива оспорено, а често га прати и прекор 

или казна за "преписивање", површност или нешто слично. Дијете може 

интуитивно доћи до рјешења, а да ни само не зна како. Такве акције учени-

ка традиционална настава није подржавала. 

Шта је то интуиција и како је ослободити у настави? У најопшти-

јем значењу интуицију бисмо могли објаснити као наслућивање рјешења, 

односа, догаёаја..., као рад свијести и подсвијести о коме немамо јасну 

представу схеме функционисања при претпостављању рјешења. Објашње-

ње ове дефиниције ћемо овде извести на основу Фројдовог модела лично-

сти, одступајући од неких његових теза као што су: рана детерминисаност 

подсвијести, негативни карактер ид-а, агресија као најефикаснији пут 

трансформације либидонозне енергије. 

Поћи ћемо од тезе да је учење, поред осталог, и овладавање под-

свијешћу и да оно није у потпуном власништву ега. Највећа дјела људске 

цивилизације није створио човеков его, него ид, его и суперего заједно. Да 

се подсјетимо, Фројдова концепција о нивоима свјесности приказана је на 

Схеми 1. 
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Схема 1: Фројдов трослојни модел функционисања психе 
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(Према: Fulgosi, 1981, стр. 35) 

 

Према Схеми 1 и его и суперего имају своју свијест, несвјесно, 

као и подсвјесно. Ид је остао у сфери несвјесног. Поёимо од претпостав-

ке да постоји одреёена психолошка енергија (пси-енергија) позитивног 

набоја (а не само ид-негативног) која прожима ид, его и суперего са свр-

хом да обезбиједи хармонију или функционисање сва три слоја лично-

сти. Она доноси просвјетљење или илуминацију на разини рационалног 

или свијести, али прожима цијело биће. У фази илуминације, на примјер, 

научник заборавља на храну и друге потребе ид-нивоа. Сада се поставља 

питање: како се преноси психичка енергија и како то она одједном про-

жима ид, его и суперего? Да ли су то микроталаси, телепатија или...? 

Оваква питања нас пријеко воде ка жигосању од стране стереотипне и 

круте научне доктрине, а таквом жигосању Фројд је био изложен након 

што је објелоданио своју тезу о едипалном комплексу. Ипак, морамо 

признати да су ова питања ближа интуитивном него "научном" приступу, 

по критеријумима традиционалне научне парадигме. 

Вјештачка интелигенција је донијела нова сазнања која неспорно 

руше неке традиционално-научне поставке. Таква поставка је да се интели-

генција може посматрати само као производ највише организованог орган-

ског система материје – човјека. Сачинимо ли индуктивни ланац закључива-

ња о интелигенцији на бази појаве вјештачке интелигенције, уочићемо неке 

основе примјене интуиције у учењу. 
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Схема 2: Ланац интуитивног индуктивног закључивања 

 

 
 

Интуитивна индуктивна логика довела нас је већ на четвртој по-

ставци у сукоб са традиционалним научним учењем и изложила пригово-

рима: преслободно, непоуздано, не може се доказати... Ако бисмо извели 

нови ланац индуктивног закључивања који би се темељио на исправности 

овог ланца, и извели поставке о новој интуитивној педагогији и психологи-

ји, дошли бисмо у још оштрији сукоб са затеченим научним полазиштима. 

Једна од полазних поставки у том новом ланцу била би да учитељи морају 

највише учити да би били отворени за нове спознаје, да би поучавали уче-

њу учења. То задире у стечене професионалне позиције јер се поставља 

питање чему онда диплома у просвјетном позиву и како званично верифи-

ковати ову отвореност у наставничкој професији, како у диплому уградити 

критеријум "отвореност за нове спознаје"? 

Наведени примјер упућује нас у то да употреба интуитивне индук-

тивне логике води у креативни начин мишљења и немирење са већ ухода-

ним постојећим поставкама. Прије појаве информатике сваки наставник би 

се добро оградио или чувао од властите интуиције која му говори да инте-

лигенција може бити смјештена и у неорганској материји. То исто вриједи 

и за највећи број научника. Као што се научник тада чувао од властите ин-

туиције, тако се школа данас чува ове интуитивне стране учења и поучава-

ња. Школска контрола ове неспутане и "неодговорне" интуитивне интели-

генције се остварује створеним ауторитетима и ауторитарним структурама 

хијерархије правила у којима је дефинисано исправно и погрешно, правил-
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но и неправилно, добро и зло, провјерљиво и непровјерљиво, прихватљиво 

и неприхватљиво. Остваривање ове контроле у школи тече на врло риго-

розан начин. Данас се тек назиру стидљиви продори нових приступа у на-

стави у којима су ученици награёени за неконвенционално мишљење, за 

креативна рјешења, за неслагање са стереотипом, као што је Матијевићев 

примјер употребе хумора у настави (Matijević, 1994). 

Ако слиједимо Фројдов модел, спречавање или потискивање несвје-

сног и подсвјесног води у психопатолошка стања личности и у девијантна 

понашања. Аналогно томе, ако потискујемо интуицију, имаћемо веће шансе 

да доёемо у конвенционални сукоб са реалношћу, са оном институцијом ре-

алности која спречава рад несвјесног или подсвјесног. У конкретном случа-

ју, са школом. Иста је ствар и са емоцијама. Пошто су емоције често у суко-

бу са рационалношћу, у традиционално-школском учењу оне су третиране 

као ометачи. 

Традиционална настава се оријентисала на свјесни, разумски или 

рационални дио човјекове психе, а занемарила интуитивну интелигенцију. 

Овако конципирана рационалистичка педагогија посредовала је градиво 

или информације засноване на директном искуству или информације које 

су провјерене или уобичајене. Дјечији ум се при томе третира као компју-

тер – као да он може да прима и обраёује само "припремљене", "среёене" 

или уобличене информације. 

За разлику од рационалистичке, можемо претпоставити да интуи-

тивна педагогија треба да уважава логички неконвенционално, индуктив-

но закључивање. Она би се свакако ослањала на слободни и неспутани дио 

дјететове природе, а као основу узимала неограничени број информација. 

Основна оријентација била би јој обука за селекцију, обраду и употребу 

корисних или ваљаних информација за дату ситуацију у мноштву бескори-

сних или неисправних информација. Употријебљене информације могу 

бити парцијалне, непотребне или неадекватне. Важно је да се њиховим 

среёивањем и уобличавањем добије оријентир за прихватљиво суёење, за 

конзистентну акцију. Ова акција не мора бити на први поглед рационална. 

У њеној основи су често емоције, импулси и нагони, жеље, интереси, наде, 

аспирације и вриједности. 

Рационалистичка педагогија не може без интуитивне. Без ње она 

остаје стерилна, сухопарна, једносмјерна. До сада је овај интуитивни 

аспект педагогије био потискиван и спутаван у традиционалној настави. 

На овај начин најважнији извор мотивације у настави био је потиснут; по-

тиснуто је било слободно, неспутано мишљење дјетета, потиснуте су ње-

гове емоције и његова воља. Осјећајући та ограничења, ту укалупљеност, 

дијете се спонтано опирало таквој настави, радовало се њеном прекиду 

или отказивању. Супротно, ако се обратимо његовој неспутаној интуицији, 

на лицу примјећујемо осмјех и радост. Данас смо свједоци да се дјеца не-

измјерно радују радионицама, вјежбама или наставним часовима у којима 

им се даје шанса да искажу своје емоције, да слободно и неспутано мисле 

– тамо гдје се интуитивна педагогија практикује барем дјелимично. 
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У једном истраживању доказано је да лични процес резоновања не 

мора бити повезан са мјерама генералних способности личности (Ceci, 

1990). Конвенционални тестови способности базирали су се првенствено 

на когницији и дедукцији. Интуитивна индукција је била у другом плану. 

То значи да нису наёене адекватне мјере или параметри личног процеса 

резоновања. Психолози су дошли до сазнања да је "способност" чешће си-

туационо специфична, те да је способност боље посматрати као нешто што 

се учи, као опремљеност когнитивним стратегијама (Claxton, 1990; Howe, 

1990). На овом плану се, изгледа, налазимо пред низом непознаница. 

Гај Клакстон каже: "Ми смо на почетку артикулисања вјештина ко-

је се тек почињу сериозно третирати" (Claxton, 1990, стр. 55). Он даље на-

води да се ученик мора опремити новим когнитивним стратегијама, и то: 

– способношћу усмјеравања пажње на осјећаје, 

– кориштењем фантазије и имагинације, 

– практиковањем – "играти се" са практичним рјешењима чак и 

када је проблем већ ријешен, 

– процењивати брже, користити више видове мишљења у оквиру 

којих се користи интуиција (ибидем, стр. 55). 

Настава која би уважила ове Клакстонове сугестије била би нова и 

другачија од традиционалне. У њој би на прво мјесто дошла мотивација и 

активност ученика. Главна задаћа те наставе остваривала би се у учењу 

учења, а меморисање и репродукција чињеница било би у служби учења 

учења. Гибз сматра да је промоција на бази усавршености учења једини 

сигуран пут за провјеру квалитета учења (Према: Hall, 1996, стр. 168). Са-

ставни дио школске оцјене би, дакле, требала бити процјена способности 

ученика да се даље самостално бави датом облашћу. Тај ниво "усавршено-

сти учења" би, по Гибзу, морао бити кључни критеријум школске промо-

ције. Овај захтјев већ сада колидира са данашњом наставном праксом, а 

његовом стварном примјеном сусрели бисмо се са низом проблема: којим 

тестовима мјерити ту оспособљеност, шта процјењивати, како наставнике 

обучити за те процјене, и слично. Без обзира на практичне запреке, овај 

критеријум вредновања школског учења, свакако, је будућност система 

васпитања и образовања. 

 
Табела 1: Репертоар учења у коме се огледа веза учења и самоцијењења 

– Доношење властитих одлука, 

– Избор онога што се жели радити радије него што ће бити, 

– Љубав за знањем због својих потреба, 

– Преферисање колаборације уз компетенцију, 

– Бити амбициозан интелектуално исто као и професионално, 

– Размишљање о властитом учењу и поучавању, 

– Поштовање других и тежња да они изврше експертизу вашег рада, 

– Повезивање знања са праксом, 

– Бити оријентисан на то да се доврше започете обавезе. 

(Hall, 1996, стр. 182) 
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У традиционалној настави вреднује се првенствено памћење и ре-
продукција чињеница. Познато је да знање застарјева. Тако се и најуспје-
шнији ученици након дипломирања, за одреёени број година осјећају не-
компетентни, превазиёени или застарјели ако се не усавршавају, ако не 
практикују учење. Да би избјегли тај аспект девалвације слике о себи, мно-
ги од њих прибјегавају властитим техникама учења, најчешће у подручју 
стручног усавршавања. Учење је, дакле, елементарни услов самоуважава-
ња или самоцијењења. 

Када успоредимо Масловљев приказ самоактуализоване особе 
(Maslow, 1963), наћи ћемо низ подударности са овим приказом Валери 
Хал, што показује да је учење један од најважнијих фактора самоцијење-
ња. Да би сам себе цијенио, човек мора бити спреман на усавршавање, на 
стално учење и актуализацију властитих потенцијала. 

Потребу за учењем учења код младих људи је готово немогуће раз-
вијати без уважавања интуиције, емоција и слободног, креативног мишље-
ња. Да би се уопште приступило развијању потребе за учењем учења, данас 
је нужно стартовати од дјететових имплицитних теорија или предрасуда о 
учењу. Тек када ученици одбаце стереотипе или схватања по којима је уче-
ње мука, напор, одрицање, принуда, и слично, можемо развијати продуктив-
ни програм учења учења и схватање да је човјеков живот непрестано учење. 
Основа за то је стварање услова у којима ће се учење стварно и одвијати на 
тај начин. "У ствари, читав живот је учење у току кога се животне форме 
континуирано адаптирају на околину и то чине перманентним учењем (At-
kinson, 1996, стр. 231). 

Први услов за учење учења је отвореност личности за нова иску-
ства уз коју нужно иде спремност да се призна властита несавршеност, 
властито незнање или слабост. То могу само здраве личности које имају 
добре темеље слободног развоја. Дјеца су по природи здраве личности, 
своје слабости уче или стичу у неприродном цивилизацијском окружењу 
уз: насиље, агресију, неискреност, уцјену, казну..., укратко, дјеца уче своје 
слабости од других људи. Школа је једна од друштвених институција која, 
поред добрих страна, у себи носи и ове цивлизацијске неслободе и знатно 
подржава негативан став ученика према учењу учења. То је посљедица хи-
јерархије, принуде, стереотипности, репродуктивног учења, дедукције, гу-
шење интуитивног и слободног мишљења дјетета и сличних механизама 
којима данас робује школство. 

Врједносни основ на коме почива таква школа је традиционалан: 
планета Земља се третира као долина гријеха и суза, човјек се бори за иску-
пљење како би обезбиједио улазак у рај, моралност је у рукама више силе 
изван човјека. Тај модел етичку максиму одваја од човјека, од њеног ствар-
ног субјекта, и предаје је на чување "вишим силама". Тако се гуши стварна 
моралност етике разлога и социјалне етике стварних друштвених субјеката, 
људи као носилаца морала и реализатора моралних максима. Морал разлога 
у таквим односима бива потиснут у корист морала норми иза кога стоје 
санкције. Умјесто слободе, читав такав систем почива на принуди. Тако се и 
школски систем у суштини изводи из етике принуде. Као такав погодује 
формирању унутрашњег бунтовника и унутрашњег тиранина. 
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Данас се већ озбиљно развијају основе система који ће другачије 

засновати учење и поучавање и дати једну нову основу васпитања и обра-

зовања слободне и цивилизоване личности, човјека који вјерује у себе, у 

своје судове и интуитивне побуде, који се не плаши свемоћи надреёених и 

њему страних сила, који живи у хармонији и љубави са тим силама, који 

себе осјећа као слободно и креативно биће. Школа будућности ће своје ме-

тоде засновати на овим основама учења и поучавања. 

 

 

Појмовно одређење методологије футурологије 

 

Као и свака друга, методологија футурологије има у коријену значе-

ња три грчка појма у ријечи методологија, μεηά што значи након, изван, свој-

ствен, затим όδός што значи пут, ходање, начин мишљења и одлучивања, те 

λόγος што значи база, тло, ријеч, мишљење, разум, наука. Друга ријеч у 

основи има грчки појам μέλλον, што значи будућност. Основни задатак сва-

ког појмовног одреёења је да се суштина појма прикаже у што мање ријечи. 

Управо тако сам овдје и извео дефиницију овог појма. Методологија футу-

рологије подразумијева примјену научних метода и поступака с циљем да се 

апстрахују, односно протумаче и схвате чињенице, догаёаји и процеси које 

очекујемо у будућности. 

Неки теоретичари се опредјељују да одвојено третирају методоло-

гију квантитативних и квалитативних истраживања. Своје теоретске пер-

спективе и анализу налаза из праксе неки истраживачи везују искључиво 

за квалитативна истраживања и неће да чују за t-вриједност, χ
2
 или неку 

другу квантитативну мјеру. С друге стране, методолози оријентисани на 

квантитативне налазе оспоравају квалитативним истраживањима научност 

јер сматрају да истраживачи превише интерпретирају праксу из свог рефе-

рентног оквира, да не наводе довољно чврсте и обновљиве доказе и слично. 

Рјешење овог размимоилажења доноси футурологија. Наиме, методологија 

футурологије мора да се оријентише и на квалитативне и на квантитативне 

показатеље или параметре. На примјер, када футуролог предвиди да ће вје-

штачка интелигенција 2050. године престићи природну у рјешавању класич-

них тестова интелигенције, тада он своју квалитативну хипотезу поткрепљу-

је квантитативним податком када ће се то десити – 2050. године. 

Постоји једноставна логичка структура научног предвиёања. Свако 

предвиёање мора да садржи двије компоненте или два дијела: 1) теза о 

ономе шта се предвиёа и 2) скуп чињеница, индиција или премиса на осно-

ву којих се то предвиёање изводи (Ristić, 1995, стр. 133). Понекад овај 

скуп чињеница није потпуно децидиран, представља само индиције, само 

интуитивне слутње истраживача, али истраживање неће имати научни ка-

рактер ако није обновљиво, ако налази нису поново доказиви. Сам науч-
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ник може обнављати своје истраживање све док не буде потпуно увјерен 

да поуздано може доказати хипотезу од које полази. Такав случај је са ис-

траживањем Дерила Бема, који је девет пута поновио експерименте у току 

осам година, да би на крају јавности понудио своја сазнања (Bem, 2011). 

Методологија футуролошких истраживања специфична је и по то-

ме што јој често није довољна једна хипотеза. На примјер, у примјени ме-

тода сукцесивних апроксимација (Lefton, 2000, стр. 164) потребно је више 

тврдњи које слиједе једна за другом постављене условно. На примјер, ако 

адолесцент жели обликовати властиту мускулатуру, биће му потребан си-

стем вјежби који ће се сукцесивно појачавати, биће потребна одговарајућа 

исхрана и уредан живот како би у одреёеном времену, често је то и неко-

лико година, остварио жељене ефекте. Овај метод Лестер Лефтон назива и 

обликовањем (ибидем, стр. 164). Хипотезе се постављају условно: ако А, 

онда B, ако А и B, онда C и тако даље. Ланац се завршава када истраживач 

заокружи идеју коју жели доказати. 

Методологија футурологије је специфична научна дисциплина јер 

припада свим наукама. По своме карактеру то је интердисциплинарна 

област јер је најчешће немогуће предвиёати у једној области без сагледа-

вања могућих промјена у другим тангентним областима. То што не припа-

да ни једној специфичној науци могуће да је главни разлог зашто се ова 

научна дисциплина до сада није адекватно конституисала. Наравно, уз овај 

разлог иде и опрез научника, страх да ће бити исмијани или проглашени. 

У којим областима науке и живота нам треба методологија футуро-

логије? Лаконски одговор је: у свим, и не треба га пуно доказивати. Ипак, 

конкретизација овог одговора доноси нам корисне спознаје. На примјер, на 

питање гдје у сфери образовања требамо футурологију образовања, лако ће-

мо закључити да су то сљедеће компоненте васпитно образовног система:  

1) Футуролошка интерпретација градива из планова и програма; 

2) Обуку наставника, усавршавање и професионално напредовање 

у сфери футурологије; 

3) Обука ученика за футуролошко сагледавање материје коју уче; 

4) Кориштење футуролошких метода за стратешко и операционал-

но планирање у школству. 

Претходне четири компоненте јасно су показале да је спецификаци-

ја примјене футурологије у сфери образовања корисна. То вриједи и за дру-

ге науке као што су економија, генетика, нуклеарна физика и тако даље. 

 

 

Ограничења методологија футурологије 

 

Футурологија се не може одрећи интуитивне спознаје, али се не 

може само на њу ослонити. Историја научних открића недвосмислено по-

казује да се велики број капиталних нових спознаја десио захваљујући 

управо интуицији и индуктивној логици. Овдје је, дакле, кључно питање 
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како интуицију и људско предвиёање уобличити да задовоље елементарне 

критеријуме научне спознаје, а то су обновљивост истраживачког поступка 

и доказивост спознатих чињеница. У односу на традиционалну, футуроло-

шка методологија има једну велику предност – феномени које истражујемо, 

процесе, догаёаје и чињенице које предвиёамо, будућност ће недвосмисле-

но потврдити или одбацити. 

Познато је да школство заостаје за савременим научним, техноло-

шким и друштвеним промјенама (Gidley, Batemen, & Smith, 2004). Једини 

начин да се то промијени је да творци наставних планова и програма у 

својим пројекцијама користе футурологију. Без таквог приступа школство 

је осуёено на понављање старих наставних планова и програма или на ла-

ичко антиципирање будућности. Као и свака друга научна спознаја, пред-

виёање се може остваривати по одреёеним методолошким правилима, по 

одреёеним методама и поступцима. Четири такве методе детаљно сам раз-

ложио у овом раду: 1) Делфи-метод, 2) крос-импакт, 3) метод сценарија и 

4) S-метод. Нешто другачију класификацију футуролошких метода даје 

Олаф Хелмер: 1) испитивање тренда, 2) Делфи-техника, 3) крос-импакт 

анализа, 4) игре симулације и 5) писање сценарија (Helmer, 1983, стр. 20). 

Примјеном ових метода могуће је извести низ параметара који олакшавају 

предвиёање и суёење о будућности. 

Једна кинеска пословица каже да је прорицање веома тешко, наро-

чито ако респектујемо будућност. Прорицање има своју специфичну тежи-

ну самом чињеницом да оно није само интелектуално; чињеница је да није 

довољно „погодити“ или интелектуално антиципирати будућност. Уз про-

рицање иде и одреёена акција која има за циљ да жељену будућност оства-

римо, а нежељну избјегнемо – а ту се ради о политици. „Изазов свакако 

није само интелектуални, него и политички. У настојању да дизајнирамо 

нове истраживачке технике, нове начине да разумијемо околину, ми тако-

ёе морамо креирати нове политичке институције које ће гарантовати да су 

ова питања стварно истраживана и да треба промовисати или зауставити 

одреёене технологије“ (Toffler, 1970, стр. 440). Дакле, ако желимо кори-

стити футурологију, није нам довољна само когниција, треба нам такоёе 

социјална и емоционална акција. 

Једна околност посебно отежава предвиёање. Ради се о темпу ко-

јим данас људи живе. Живимо врло убрзаним темпом, у цивилизацији у 

којој се одлуке морају доносити муњевито. Одлуке често не могу чекати, 

зато нам треба футурологија (Helmer, 1983, стр. 103). Данас се животне 

прилике јављају у интервалу од десетак минута, сат-два или дан-два. Чо-

вјек мора да се одлучи да ли ће ући у акцију или не, нема времена за дуго-

рочно и студиозно промишљање. Осим тога, у свакодневном пословању 

дневно доносимо низ футуролошких одлука. Истраживање је показало да 

млади воде рачуна о томе како ће њихове одлуке бити оцијењене од стра-

не вршњака те да се одрастањем појачава аутономија ученика у потреби за 

самосталним одлучивањем (Сузић, 2002). Извјесно је да ће онај ко се бави 

футурологијом имати предност у брзом одлучивању јер је претходно проу-
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чио догаёаје и процесе који могу бити кључни за одлучивање. Ово можемо 

поспјешити тиме што ћемо у школском систему развити програме обуке 

ученика за ефикасно и квалитетно одлучивање. 

Свака наука у себи садржи футуролошку димензију. Када физича-

ри разматрају шта ће се десити ако одреёену количину уранијума сабијемо 

у малом простору, тада они предвиёају шта ће бити у будућности. Када 

биолози и генетичари анализирају шта ће бити ако се ланац хромозома 

пресијече и убаци низ хромозома из другог ланца, тада предвиёају да се 

може остварити клонирање и да ће клонирани организам имати генетска 

својства бића од кога су узете ћелије. Када у наставу уводимо нове методе 

или мотивациона средства, очекујемо да ће ученици боље савладати про-

грам и развити потребне способности и компетенције. Дакле, у свим обла-

стима фундаменталних или изведених наука налазимо футурологију. Она 

је често кључан критеријум верификације научних хипотеза. Наука се не-

престано креће од оног шта би могло бити ка оном шта ће бити (Carter, 

2005; Gould, 1999). 

Један од проблема, а уједно представља и предност футурологије, 

је извоёење доказа a fortiori (Kahn, Brown i Martel, 1976, стр. 21), односно 

унапријед. Ограничени смо да предвиёамо на основу онога што већ знамо, 

на основу искуства и оног чиме располажемо овдје на Земљи, врло мало је 

остало да се антиципира изван тог оквира и изнад те разине. Посебна огра-

ничења су у расположивим средствима која бисмо користили у случају да 

желимо остварити оно што предвиёамо. Наиме, оно што предвиёамо мо-

жемо остварити само оним чиме располажемо или што можемо набавити 

или створити овдје и сада. Понекад предвиёања чекају десетљећа и вијеко-

ве да се остваре, а ипак се остваре. 

У својој борби за опстанак током еволуције човјек је готово све 

вријеме био оријентисан на прибављање хране, на борбу против предато-

ра, на тражење склоништа од хладноће и друге изазове који су му долази-

ли споља. „Геолошка година подразумијева да обухватимо вријеме од на-

станка планете Земље (обрати пажњу: не од почетка свемира) као период 

од једне године. Тада можемо рећи да људи на тој планети живе у посљед-

њим секундама, посљедњег дана те године“ (Hancock, 2009, стр. 49). Страха 

од глади, смрзавања и дивљих звијери ослободили смо се у посљедњим на-

носекундама, зар не? Дакле, човјек је све до јуче био нужно оријентисан 

према околини, према вани, а врло мало времена имао да завири у властиту 

унутрашњост. Све до јуче кретали смо се по површини Земље и дивили се 

птицама што лете и рибама како се удобно осјећају у води. Тек у својој нај-

новијој историји човјек се почео кретати горе–доље, али још увијек није на-

учио како живјети под водом или у подземљу, или како живјети у свемиру, 

на другој планети или свемирском броду. Током своје историје човјек је био 

окренут првенствено вани, а занемарио је оријентацију према унутра, према 

себи (Stewart, 2000, стр. 107). Историја капиталних открића показује да су 

највеће људске спознаје настале од појединаца који су се окренули својој 

унутрашњости када су тумачили појаве у спољашњем свијету. 
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Будућност је пред људским мозгом. Данас, када се ослободио бор-
бе за елементарни опстанак, човјек може да се окрене себи и своме духу. 
Свједоци смо да се људско знање невјероватно брзо умножава. Жак Атали 
каже да се људско знање „удвостручује сваких седам година, а у 2030. ће 
се удвостручивати на свака 72 дана“ (Atali, 2010, стр. 130). Можемо рећи 
да је људски мозак тек данас добио оне побуде и информације које га воде 
ка оптималном кориштењу. „Људска интелигенција, имагинација и интуи-
ција постајаће све значајније у декадама које слиједе и биће много важније 
него машине“ (Toffler, 1981, стр. 174). Ускоро ће доћи вријеме када ће чо-
вјек користити бесплатну енергију, када ће моћи да се заиста посвети сво-
ме духу, а тада ће почети духовна ренесанса човјечанства, његов нови ево-
луциони селф-менаџмент. 

Џон Стјуарт сматра да ће еволуциони селф-менаџмент представља-
ти фундаменталну еволуциону трансформацију човјека у будућности. 
„Прије него што ова трансформација заузме своје мјесто, организми кори-
сте своје капацитете за ментално моделовање које има за циљ да они разу-
мију околину и овладају њоме“ (Stewart, 2000, стр. 107). Дакле, човјек је 
историјски, својим развојем прво требао доћи до нивоа да се ослободи 
околинских ограничења, да би дубље сагледао себе и свемир. Ове двије 
перспективе Херман Кан назива: 1) на Земљу усредоточеном (Earth-Cente-
red) i 2) за свемир везаном (Space-bound) и предвиёа да ће ова друга пер-
спектива доћи до пуног изражаја тек крајем XXI вијека (Kahn, Brown i 
Martel, 1976, стр. 20). Кан сматра да ће човјечанство у сљедећа два вијека 
наставити боравити на Земљи, а да ће дјелатности у свемиру бити ограни-
чене на истраживања и скромни ниво експлоатације природних богатстава 
са сусједних планета (ибидем, стр. 21), а свемирске дјелатности човјечан-
ства неће битније утицати на популациони раст становништва нити на еко-
номски просперитет (ибидем, стр. 21). Пут човјека ка новој спознаји од на-
станка човјека до данас био је више усмјерен ка спољашњем свијету него 
ка човјековој унутрашњости. 

Један од методолошких проблема у предвиёању будућности је 
обимност материје коју морамо узети у обзир да бисмо квалитетно пред-
виёали. Узмимо за примјер прошлост човјечанства. Да бисмо сагледали 
историјске етапе развоја човјечанства, потребно је да размотрмо чињенице 
које би тешко стале у хиљаде књига. Рецимо да то све сажмемо у једну ве-
лику енциклопедију, али још увијек немамо једноставне и јасне етапе тог 
развоја. Потребно је да се огроман број чињеница сагледа у великим слика-
ма, да се сажме и генерализује. Исти, али много сложенији посао слиједи у 
сагледавању будућности. Постоји огроман број чињеница које можемо при-
купити и узети у обзир када предвиёамо будућност. Њих је теже сажети и 
генерализовати него у случају када проучавамо прошлост зато што будућ-
ност није једна, њу морамо предвиёати, али опцијама или алтернативама. 
Када све то сагледамо, уочићемо „да цивилизације не чине ништа, људи 
чине“ (Toffler, 1981, стр. 4), односно, уочићемо да цивилизације својом ор-
ганизацијом подстичу или ометају акције конкретних појединаца и група. 
Пошто је о будућности теже прикупити довољно чињеница за адекватно 
суёење него о прошлости, у футуролошким истраживањима наилазимо на 
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феномен прераног закључивања, или „скакања“ на закључак, на генерализа-
цију. Познато је да у индуктивној логици остварујемо бољу конклузију ако 
имамо више премиса, посебно ако су те премисе логички консеквентне. 

Како дати довољно чињеничних основа за суёење о будућности? 
Не можемо узети неку чињеницу из будућности па је уградити у наше 
предвиёање. Све чињенице које имамо на располагању везане су за про-
шлост или за оно што можемо опсервирати у садашњости. Остаје нам на-
ша интуиција, наша имагинација. Ово је врло озбиљно ограничење у ис-
траживању будућности, али и предност. Предност је у томе што можемо 
дјеловати с циљем да предвиёену будућност остваримо или да нежељену 
спријечимо. 

Једна од замки које нас чекају када желимо бити футуролози је у 
томе да лако можемо испасти смијешни. О томе илустративно говори је-
дан примјер који је Даблдеј као издавач објавио 1993. године у оквиру 776 
најглупљих ствари икада изречених. Сингапурски министар финансија 
Џорџ Вео изјавио је на једној конференцији да забаву треба узети врло 
озбиљно у обзир ако желимо бити конкурентни у XXI вијеку (види код: 
Hancock, 2009, стр. 113). Већ у првој декади XXI вијека видјели смо да је 
забава (entertainment) постала врло атрактиван и комерцијалан сектор људ-
ске дјелатности. 
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FUTURISTIC COGNITION 

 
Abstract: Futurology is a relatively new scientific discipline. The question 

of why futurology has not been constituted yet, author is discussing here by a num-
ber of angles. One of the reasons is that intuition which until yesterday was not re-
cognized as a source of scientific knowledge, was considered unscientific by many 
known authorities. The concept of intuition is considerably changed nowadays. In 
this paper the author presents a variety of reasons and examples to suggest that in-
tuition is indispensable in scientific knowledge, and that it is necessary as wel as 
possible, to encourage it in teaching process from the first day of school. In addi-
tion, the paper goes on to define the term methodology of futurology, whic shows 
that futurology is an integral part of all sciences. Existing curricula can be implemen-
ted by futurological means which requires a new teaching methodology as wel as new 
and different teaching styles in the classroom. The curriculum of teacher education 
faculties by passes training of teachers in futurology cognition, or learning how to le-
arn. Teachers are still preparing children for life in the twentieth rather thantwenty-
first century. Teachers need to be prepared for mounting components of learning how 
to learn, futurological cognition, and for inductive, not just deductive knowledge. Is 
the author of this text wrong or right, a real future will merci lessly confirm or deny. 

 
Keywords: intuition, futurology, methodology of futurology, futurological 

scientific method, learning to learn.  
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Проф. др Миле ИЛИЋ 

Филозофски факултет, Бања Лука 

Република Српска 

 

 

СЦИЈЕНТИЗАЦИЈА И ПСИХОПЕДАГОГИЗАЦИЈА 

УЧИТЕЉСКОГ СТУДИЈА 

 
Сажетак: Све су изараженије тенденције сцијентизације, па и психо-

педагогизације концепције, структуре и садржаја првог и другог циклуса учи-

тељског студија, нарочито на одређеним факултетима. Под притиском по-
јединаца и група наставника сегменти програма учитељског студија слични 

су дијеловима студијских програма факултета матичних за тангентне си-

стеме научних дисциплина. Неуравнотеженом структуром (еклектичких) 

студијских програма и њиховом (претежно предавачком и вербалистичко-ре-

продуктивном реализацијом) запостављене су кључне професионалне исходи-
шне компетенције будућих учитеља и истраживача васпитно-образовног 

процеса у иновативној и ефикасној разредној настави. То се може негативно 

одражавати на квалитет токова и исхода и наставног, и нарочито, васпит-
ног рада учитеља. 

  
Кључне ријечи: учитељски студиј, сцијентизација, психопедагогиза-

ција, студијски програм, професионалне компетенције будућих учитеља. 

 

 

1. Полазишта 

 

У конципирању, структурирању, реализацији и евалуацији првог и 

другог циклуса учитељског студија на нашим западнобалканским просто-

рима (па и шире) остварени су друштвено, културолошки и педагошки 

значајни резултати, стечена су драгоцјена искуства, али су уочене и извје-

сне препреке, ограничења, па и слабости.  

Запостављајући специфичности психофизичког развоја ученика 

млаёег основношколског узраста, његовог холистичког поимања друштвене 

и природне стварности и занемарујући законитости васпитно-образовног 

процеса у разредној настави коју ће изводити будући учитељи, у појединим 

студијским програмима уочљивија је тенденција сцијентизације, него пси-

хопедагогизације. Сцијентизацијом означавамо преношење наставних 

предмета, њихових садржаја и начина остваривања из тангентних система 

наука, умјетности и студијских програма (лингвистичких, књижевних, 

друштвених, природно-математичких...) у наставне планове и програме пр-

вог и другог циклуса студија. Осим оптерећујуће еклектичности, сцијенти-

зам у учитељском студију има и друге дугорочније посљедице у учитељској 

професији, о чему ће бити ријечи у овом раду. У појединим програмима 

учитељског студија у мањој мјери се испољава психопедагогизација. Она 
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углавном није присутна у структурирању таквих програма, већ у њиховој 

реализацији. По угледу на матичне и тангентне студијске програме (педа-

гогије, психологије) и наставу појединих општестручних предмета (које је-

дан број теоретичара и наставника назива стручним, а тако су разврстани и 

у наставном плану Педагошког факултета у Јагодини) на учитељском сту-

дију доминирају општа теоријска предавања, слушалачке и репродуктив-

но-књишке активности студената, што није прилагоёено јачању исходи-

шних професионалних компетенција будућих савремених учитеља. 

У експлоративном истраживању покушали смо да идентификујемо 

показатеље сцијентизације и психопедагогизације учитељског студија у 

Републици Српској и Србији, те да их анализирамо указујући на њихове 

узроке и посљедице, те на могућности њиховог предупреёивања.  

 

 

2. Концепт истраживања 

 

Проблем истраживања био је утврёивање индикативних показате-

ља сцијентизације и психопедагогизације учитељског студија. Предмет 

истраживања обухватио је анализу структуре првог и другог циклуса про-

грама учитељског студија у Републици Српској и Србији, те идентификаци-

ју процјена наставника/сарадника и студената о квалитету токова и исхода 

тог студија. Постављена је хипотеза да постоји одступање од оптималне 

структуре наставних планова учитељског студија, јер је пренаглашено уже 

стручно образовање студената као индикација сцијентизма, а у реализаци-

ји и евалуацији стручног образовања преовлаёује предавачко и репродук-

тивно-књишко учење, чиме се манифестује психопедагогизација учитељ-

ског студија. 

Осим методе теоријске анализе и синтезе, примијењен је истражи-

вачки сервеј метод. Анализирани су доступни научни и стручни радови. 

Акценат је био на анализи структуре наставних планова и програма првог 

и другог циклуса учитељског студија на шест учитељских (педагошких) 

факултета у Србији и на два факултета из Републике Српске. Њихови на-

зиви су у табелама дати у идућем поглављу. У емпиријском истраживању 

квалитета остваривања и вредновања наставе на учитељском студију при-

мијењена је на узорку од 212 студената и 50 наставника (асистената) пето-

степена скала процјене Ликертовог типа чији је коефицијент поузданости 

Кронбах алфа =0,87. 
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3. Показатељи сцијентизације учитељског студија 
 
У актуелним наставним плановима и програмима првог и другог 

циклуса учитељског студија у јавним универзитетима у Републици Срп-

ској и Србији идентификовали смо наставне предмете. 
1
 Већина теоретича-

ра, истраживача и рефлексивних практичара код нас и у свијету слаже се у 

процјени да би оптималан омјер измеёу општег образовања (филозоф-

ског, социолошког, информатичког...), стручног (педагошког, психоло-

шког, дидактичког...) и уже стручног (предмети које ће учитељи предава-

ти и методике наставе тих предмета и подручја) требало да буде: 

а) опште образовање: 10% предмета (часова, ECTS), 

б) стручно образовање: 30% предмета (часова ECTS) и 

в) уже стручно образовање: 10% предмета (часова, ECTS). 
 

Како се све професионалне компетенције креативних и у васпитно-

образовном процесу дјелотворних учитеља могу разврстати у три групе (1. 

опште, 2. стручне и 3. уже стручне компетенције), у те категорије условно 

смо разврстали све наставне предмете. Индикативне показатеље за први 

циклус учитељског студија наводимо у сљедећем компаративном табелар-

ном прегледу. 
 

Табела 1. Преглед броја предмета на првом циклусу учитељског студија 
 

Установа у којој је организован први 
циклус учитељског студија 

Број наставних предмета 

општих % стручних % уже стручних % 

1. Учитељски факултет у Београду 5 10,87 11 23,91 30 65,22 

2. Учитељски факултет у Врању 6 13,63 9 20,45 29 65,92 

3. Учитељски факултет у Ужицу 5 13,53 10 27,02 22 59,45 

4. Педагошки факултет у Сомбору 5 10,87 10 21,75 31 67,39 

5. Педагошки факултет у Јагодини 3 8,34 6 16,66 27 75,00 

6. Учитељски факултет у Призрену – 
Лепосавићу 

5 9,62 10 19,23 37 71,15 

7. Филозофски факултет У Бањој Луци 5 10,64 13 27,65 29 61,71 

8. Педагошки факултет у Бијељини 5 11,11 8 17,78 32 71,11 

Укупно 39 11,04 77 21,82 237 67,14 

 

                                                 
1 У наставним плановима појединих факултета (у електронској варијанти) нису именовани 

изборни предмети (нпр. на Учитељском факултету у Београду). У осталим случајевима 

установили смо број изборних предмета по студенту сваког семестра, а не укупан број по-

нуёених предмета. Нпр. ако су предвиёена два изборна предмета, а студент бира један, у 

том семестру смо рачунали један, а не два предмета. На другом циклусу су још сложеније 

сметње. Сви факултети су предвидјели више изборних модула и предмета. Нисмо рачунали 

све варијанте, него смо броју обавезних предмета додали број изборних предмета и специ-

јалних курсева који обавезују једног студента. Њих смо разврстали у три групе (општи, 

стручни и уже стручни). 
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Однос измеёу укупног броја општих, стручних и уже стручних 

предмета илустративно је приказан и на Графикону 1. 
 

 
 

Графикон 1. Однос обима општег, стручног и уже стручног  

образовања студената на првом циклусу учитељског студија 

 

Према претходно наведеном научно-теоријски утемељеном моделу 

оптималног омјера општег (10%), стручног (30%) и уже стручног образо-

вања (60%) студената будућих учитеља израчунали смо теоријске фре-

квенције, а затим и хи-квадрат (χ
2
) за збирне укупне показатеље. Добијена 

вриједност (χ
2
) наведена у Табели 2 (χ

2
=11,15; d=2; Sig=0,00), потврёује пр-

ви сегмент хипотезе да постоји одступање од оптималне структуре учи-

тељског студија и да је пренаглашано уже стручно образовање студената 

што индикативно указује на сцијентизам. 

 
Табела 2. Однос укупног обима општег, стручног и уже стручног образовања  

у првом циклусу учитељског студија 

 

Фреквенције 
Број наставних предмета 

општих стручних уже стручних 

емпиријске фреквенције 39 77 237 

теоријске фреквеннције 35,3 105,9 211 

 

χ
2
=11,15; Sig=0,00; гранична вриједност χ

2
=9,21 
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У Табели 1 могу се уочити факултети у којима је та појава изража-

нија (тј. када је обим уже стручног образовања значајније већи од 60% 

предмета). Сличан је омјер и броја предвиёених часова, као и броја европ-

ских трансфер кредита (ECTS). 

Слична је и структура и наставних планова другог циклуса учи-

тељског студија, што је приказано у наредној табели. 

 
Табела 3. Преглед броја предмета на другом циклусу (master) учитељског студија 

 

Установа у којој је организован други 

циклус учитељског студија 

Број наставних предмета 

општих % стручних % уже стручних % 

1. Учитељски факултет у Београду 1 25 1 25 2 50 

2. Учитељски факултет у Врању 3 42,86 1 14,28 3 42,86 

3. Учитељски факултет у Ужицу 1 14,28 2 28,57 4 57,86 

4. Педагошки факултет у Сомбору 2 28,57 2 28,57 3 42,86 

5. Педагошки факултет у Јагодини 1 25 1 25 2 50 

6. Учитељски факултет у Призрену - 

Лепосавићу 
2 33,33 2 33,33 2 33,33 

7. Филозофски факултет У Бањој Луци 2 22,22 3 33,34 4 44,44 

8. Педагошки факултет у Бијељини 2 33,33 1 16,67 3 50 

Укупно 14 27,45 14 27,45 23 45,10 

 

У Табели 3 могу се запазити знатне разлике у структурама настав-

них планова другог циклуса (мастер) учитељског студија на појединим фа-

култетима јавних универзитета. У цјелини гледано, изражена је тенденција 

повећања обима општег образовања (умјесто око 10% предмета, њих 

27,45%), на уштрб обима стручног и уже стручног образовања. 
 

 
 

Графикон 2. Обим општег, стручног и уже стручног образовања  

студената другог циклуса (мастер) учитељског студија 

 уже 

стручно

образовање 

 45,10%

стручно

образовање 

27,45%

опште

образовање

27,45%
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Тенденције сцијентизма не заустављају се само на пренаглашавању 
обима уже стручног образовања у структури наставног плана учитељског 
студија. Настављају се у развијању програма наставе (предавања, вјежби, 
предиспитних вјежби, начина полагања испита, обавезне и шире литерату-
ре...) уже стручних предмета, који су, поготово у појединим случајевима, у 
већој мјери слични програмима истоимених предмета матичног факултета 
(филолошких, природних, математичких наука, академија умјетности...) 
него што одговарају специфичностима учитељског студија. Продубљују се 
у претежно предавачкој реализацији таквих програма са очекивањем да се 
усвоји, што већа количина научних и стручних знања, чија се репродукци-
ја провјерава у оквиру предиспитних обавеза и испита. Знатан дио таквих 
садржаја нема везе са учитељским компетенцијама. 

На тенденције сцијентизма указују и налази нашег емпиријског ис-
траживања ангажованости студената и наставника/сарадника у учитељ-
ском студију. Према статистичким показатељима у Табели 4 можемо уочи-
ти да се студенти и наставници/асистенти учитељског студија статистички 
значајно не разликују у процјенама сазнајних, критичких, креативних ак-
тивности, односно ангажованости студената учитељског студија (t=0,87; 
Sig=0,39). Процјене и једних и других су у просјеку задовољавајуће. Да-
кле, и студенти и наставници/асистенти процјењују да би цјелокупно анга-
жовање студената могло бити запаженије.  

 
Табела 4. Процјене ангажованости студената учитељског студија 

 

 
Испитаници 

 
N 

 
М 

 
ζ 

 
t-омјер 

Ниво 
значајности  

студенти 212 27,28 4,12 
0,87 0,39 

наставници/асистенти  50 26,00 4,84 

 
Занимало нас је да ли постоји статистички значајна разлика у поје-

диначним димензијама самопроцјене студената и рецепције наставника/аси-
стената. Резултати указују да у димензијама мотивисаност, одговорност, ак-
тивност, креативност, те колегијалност не постоји статистичка разлика у 
процјенама студената и наставника/асистената. Статистички значајна разли-
ка је видљива у процјени критичког мишљења студената. Наиме, настав-
ници студенте у просјеку процјењују недовољно критичним. Доминацијом 
предавачко-приказивачке наставе на учитељском студију у којој је носи-
лац активности претежно наставник/сарадник и формалистичком примје-
ном иновативних модела универзитетске наставе није у довољној онемогу-
ћено је да студенти аргументовано критикују, претпостављају, пројектују, 
истражују, интерпретирају, увјерљиво доказују, правилно генерализују, те 
на тај начин развијају своје стваралачке и мисаоно-критичке потенцијале 
до личних максимума.  

Према показатељима у наредној табели можемо видјети да не посто-
ји статистички значајна разлика у процјенама студената и наставника/аси-
стената. Наиме, и једни и други се у просјеку слажу да је подршка наставни-
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ка у ситуацијама повратног информисања о успјеху студената претежно 
умјерена. Када добију повратну информацију о успјеху студената већина на-
ставника/сарадника је умјерено одушевљена, заинтересована, стимулисана, 
отворена и иницијативна. Ови налази указују на још увијек присутне фор-
мално-службене односе водитеља учитељског студија (наставници/сарадни-
ци) према развијању професионалних компетенција студената.  

 
Табела 5. Процјене наставникове подршке студентима учитељског студија 

 

 

Испитаници 

 

N 

 

М 

 

ζ 

 

t-омјер 

Ниво 

значајности  

студенти 212 29,55 7,73 
0,26 0,80 

наставници/асистенти  50 29,17 7,51 

 

Занимало нас је како студенти и наставници/асистенти процјењују 

наставниково вредновање знања, вјештина и способности студената. Ста-

тистички показатељи у Табели 6 указују на чињеницу да нема статистички 

значајне разлике у процјенама и студената и наставника/сарадника и да су 

оне умјерено позитивне. Према вриједностима аритметичких средина мо-

жемо закључити да су студенти, иако не статистички значајно, мање задо-

вољни наставниковим вредновањем од самих наставника. Према рецепци-

јама и једних и других, вредновање је умјерено позитивно.  

 
Табела 6. Процјене наставниковог вредновања знања, умијећа  

и способности студената на учитељском студију 
 

 

Испитаници 

 

N 

 

М 

 

ζ 

 

t-омјер 

Ниво 

значајности  

студенти 212 19,08 5,59 
-1,50 0,14 

наставници/асистенти  50 20,33 4,06 

 

У претходном истраживању установљено је да према искуствима 

готово сваког трећег студента (20,1%) и сваког другог професора и асисте-

ната (49,5%) водитељи универзитетске наставе (наставници/асистенти) ви-

ше цијене чињенично знање, него критичко мишљење, радозналост и креа-

тивност студената. Знатно мањи број (χ
2
=184,608; Sig=0,00) студената 

(7,9%), него професора и асистената (23,8%) запазила је да је све уочљиви-

ји формализам у праћењу и вредновању предиспитних обавеза студената 

(Илић, 2011). 
Сцијентизам је присутан и у оквиру појединих опште образовних, 

па и опште стручних предмета, али не у размјерама као што је то у уже 
стручним предметима. Наиме, уже стручно образовање заузима 60-70% 
обима учитељског студија (по броју предмета, часова, ECTS...), што чини 
много већи „простор“ за манифестовање ове појаве. Већина наставника/са-
радника претходно је професионално припремана (на основним и постди-
пломским студијама) у духу сцијентизма и дидактичког материјализма, 
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скромног су (а у појединим случајевима и без икаквог) педагошког, ан-
драгошког, психолошког и дидактичког образовања, те не познају зако-
нитости васпитно-образовног процеса, нити развојне специфичности дје-
це млаёег школског узраста. Зато, у њиховом видокругу и нису начини 
превазилажења противрјечности измеёу дидактичког материјализма и 
дидактичког функционализма. Њихов „долазак“ на позиције егземплари-
зма, конструктивистичког, откривалачког, истраживачког, активног и ин-
терактивног стицања трансферабилних знања, умијећа, увјерења и способ-
ности (професионалних компетенција) студената у иновативној настави 
учитељског студија могућ је у оквиру андрагошко-дидактички утемеље-
ног, систематског и стимулативног система стручног усавршавања у 
оквиру професионалног развоја асистената и доцената. 

Коријени сцијентизације учитељског студија вјероватно су: 
- Преферирање ускостручних и личних интереса приликом заснива-

ња радног односа наставника и асистената у учитељском студију; 
- недовољно познавање кључних професионалних компетенција 

учитеља у савременом васпитно-образовном процесу; 
- запостављање суштинских циљева, задатака и садржаја разредне 

наставе у модерној и квалитетној основној школи; 
- педагошко-психолошка необавјештеност о психофизичким карак-

теристикама дјетета млаёег основношколског узраста, као и о за-
конитостима и другим елементима васпитно-образовног процеса 
у првој и другој тријади наше основне школе; 

- недовољна дидактичко-методичка обученост наставника/сарад-
ника за извоёење иновативне универзитетске наставе у чијем цен-
тру је конструктивистичко-сазнајна и стваралачка ангажованост 
студената усмјерена на јачање професионалних стручних учитељ-
ских компетенција, итд. 

Могуће негативне посљедице сцијентизације учитељског студија су: 
- Растући дидактички материјализам који се манифестује у повећа-

њу броја предмета и програмских садржаја и тежње да студенти 
усвоје што већу количину вербално-књишких репродуктивних 
знања, а запостављање егземпларних и трансферабилних знања, 
умијећа и способности стимулативних у развоју учитељских ком-
петенција; 

- доминирајућа предавачко-приказивачка настава и слушалачка ак-
тивност студената, што спутава њихове мисаоно-критичке и креа-
тивне активности, а служи и као негативан модел за њихово буду-
ће учитељско испољавање; 

- формализам и вербализам у репродуктивним знањима студената, 
што више спутава, него што ослобаёа њихове учеће и творачке 
активности; 

- подстицање укоријењивања својстава индолентних, конформи-
стичких, егоистичких и поданичких личности, а занемаривање 
својстава рефлексивно-критичких, творачких, просоцијалних, од-
говорних, смјелих, хуманизованих и еманципованих личности на 
које ће се моћи угледати њихови будући васпитаници итд. 
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4. Показатељи психопедагогизације учитељског позива 

 

Психопедагогизација учитељског студија није изражена у изради 

наставних планова и програма, јер на већини факултета стручно (педаго-

шко, андрагошко, дидактичко, психолошко) образовање има обим око 30% 

предмета (часова, ECTS)
2
 што је у складу са научно-теоријски утемељеном 

оптималном структуром иницијалног образовања студената, будућих на-

ставника. Ова тенденција испољава се у конципирању програма појединих 

предмета и још у већој мјери у њиховој претежно од учитељске професије 

удаљеној предавачкој реализацији и формалистичкој евалуацији, по угле-

ду на матичне студијске програме (психологије, педагогије). На то указују 

и налази нашег експлоративног емпиријског истраживања. 

Према исказима напосредних учесника наставе може се примијети-

ти да је мисаоно-евалуативна активност студената учитељског студија са-

мо дјелимична и да могућности стимулисања и конструктивно-критичког 

ангажовања студената у универзитетској настави нису још на нивоу за-

хтјева друштва знања, доживотног учења и сталног унапреёивања општих 

и професионалних компетенција будућих учитеља.  

Према процјени 16,3% студената и 9,9% наставника и сарадника 

професори и асистенти ријетко стварају могућности да студенти у настави 

размишљају, провјеравају и откривају нова сазнања и да тако буду у цен-

тру наставног процеса. Такве ситуације су повремене према исказима 

36,11% студената и 8,6% професора и асистената. Мали је број студената 

(33,7%) наставника и сарадника (36,6%) уочило да професори реализују 

интерактивно и мултимедијски прожета предавања која стимулишу ре-

флексије, критичко мишљење, истраживања и креативност студената. 

Сличан број студената (39,6%), наставника и асистената који запа-

жају да асистенти изводе уобичајене (класичне) вјежбе на којима се анали-

зирају семинарски радови, литература, те дају допунска објашњења. Ради-

оничке, интерактивне, симулацијске и практичне вјежбе стављају у први 

план активно, искуствено и откривалачко учење и стваралаштво студена-

та, чиме они стичу трајније вриједне уже стручне професионалне компе-

тенције. Према исказима 36,1% студената и 45,5% наставника и сарадника 

такве вјежбе су увијек или често у настави. Но, за 23,3% студента и за сва-

ког петог наставника и сарадника (21, 8%) такве вјежбе су још увијек ри-

јеткост у универзитетској настави. 

Исходи квалитета учитељског студија доћи ће до изражаја када 

студенти одговарајућег циклуса студија буду показали и доказали знања, 

вјештине и способности тј. професионалне компетенције за ефикасан вас-

питно-образовни рад са ученицима млаёег основношколског узраста. Ме-

                                                 
2 На појединим факултетима (Бијељина, Јагодина) тај обим је смањен, јер су двије за јачање 

васпитачких компетенција будућих учитеља релевантне научне и академске дисциплине – 

школска и породична педагогија предвиёене у наставном плану првог циклуса као један 

једносеместрални предмет (2+1 часова). На осталим факултетима није такав случај. 
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ёутим, исходи учења вреднују се још у току студија. Према резултатима 

нашег недавно објављеног истраживања (Илић, 2012, стр. 62) показатељи 

учесталости оцјењивања исхода (компетенција) студената у првом и дру-

гом циклусу учитељског студија према процјенама испитаника наведени 

су у сљедећем табеларном прегледу. 
 

Табела 5. Процјене студената и наставника о исходима универзитетске наставе 
 

Оцјењују се ИСХОДИ 

наставе 

Степен слагања 
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а) знање и 

разумијавање 

студенти 23,5 47,2 24,6 3,5 1,1 
24,08 0,00 

наставници 45,5 37,4 12,1 5,1 - 

б) примјена знања 

и разумијевања 

студенти 12,9 43,8 30,7 10,7 1,9 
12,41 0,02 

наставници 28,4 34,7 23,8 14,9 2,0 

в) доношење 

судова 

студенти 4,12 23,6 43,6 26,0 2,8 
18,95 0,00 

наставници 11,0 33,0 35,0 15,0 6,0 

г) вјештина 

комуницирања 

студенти 12,5 35,3 31,2 17,6 3,4 
2,87 0,58 

наставници 17,0 31,0 27,0 21,0 4,0 

д) вјештине учења 
студенти 11,8 30,5 31,6 21,6 4,5 

1,05 0,90 
наставници 10,9 29,7 28,7 24,8 5,9 

ё) вјештина 

управаљања 

информацијама 

студенти 5,8 30,5 37,9 21,1 4,7 

14,12 0,01 
наставници 15,0 24,0 29,0 26,0 6,0 

е) способност 

рјешавања 

проблема 

студенти 9,9 29,5 36,4 18,2 6,0 
8,97 0,06 

наставници 18,8 28,7 28,7 14,9 8,9 

ж) тимски рад 
студенти 7,5 28,8 30,5 26,0 7,1 

6,78 0,15 
наставници 11,9 22,8 36,6 18,8 9,9 

з) креативност 
студенти 8,8 27,6 30,8 25,4 7,3 

4,91 0,30 
наставници 14,9 26,7 27,7 26,7 4,0 

 

Наиме, највећи број студената (70,7%), наставника и сарадника 

(82,9%) слаже се у процјенама да су знање и разумијевање најчешћи исхо-

ди универзитетске наставе који се и сада оцјењују. По фреквенцијама сли-

једе примјена знања и разумијевања, што нешто чешће истичу наставници 

и сарадници (63,1%), него студенти (56,7%). Оцјењивање осталих исхода 

квалитета учитељског студија конципиране у духу Болоњског процеса нај-

чешће је запоставњено. Сваки трећи испитаник (студент, наставник и сарад-

ник) запажа да се ријетко вреднују вјештине управљања информацијама, 

способности рјешавања проблема, вјештине учења, креативност, тимски рад 

и вјештина комуницирања. 
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Већи је број студената (26,0%) него наставника и сарадника (15,0) 

којима смета што се ријетко оцјењује доношење судова. „И ови показате-

љи истраживања учесталости вредновања тих елемената проширених Да-

блинских дескриптора указују да је још увијек запостављено вредновање, 

а вјероватно и развијање, наведених општих професионалних компетенци-

ја које студенти стичу у универзитетској настави. Управо такве компетен-

ције апострофиране су у циљевима Болоњске декларације и у активности-

ма успостављања јединствене зоне европског високог образовања, а имаће 

у будућности све већу вриједност на свјетском тржишту рада, у демократ-

ским друштвеним заједницама, у доживотном учењу, слободном времену 

и у свим областима живота сваког појединца“ (Исто, стр. 63). 

Већина наведених налаза потврёује други дио наше хипотезе да у 

реализацији и евалуацији стручног образовања преовлаёује предавачко и 

репродуктивно-књишко учење, чиме се манифестује психопедагогизација 

учитељског студија. 

Запостављајући закономјерности васпитно-образовног процеса у 

првој и другој тријади основне школе и специфичности одрастања дјеце 

млаёег основношколског узраста, у условима савремених цивилизацијских 

промјена, протагонисти психопедагогизације у учитељском студију посре-

дују врло уопштена, класична , па и застарјела деконтекстуализована педа-

гошка, андрагошка, па и дидактичка и психолошка сазнања, која су врло 

удаљена од професионалних компетенција савременог учитеља. Психопе-

дагогизација учитељског студија појављује се у сљедећим варијантама: 

- Проширивање програма педагошких и психолошких предмета 

уопштеним, превазиёеним и деконтекстуализованим чињенич-

ким садржајима и научно неверификованом литературом, а за-

немаривање егземпларних, трајније вриједних и за учитељску 

професију, трансферабили знања и умијећа; 

- доминација предавачких активности наставника, репродуктив-

но-вјежбовних и рекреативно-забавних ангажмана асистената, 

симплификованих информатичких извора информација, а запо-

стављање конструктивистичког, критичког и откривалачког 

усвајања егземпларних професионално трансферабилних знања, 

интернализације стваралачких умијећа и вриједности, што би 

ослобаёало рефлексивно-мисаоне, критичке творачке активно-

сти студената; 

- вредновање количине запамћеног вербално-књишког чињенич-

ног садржаја у оквиру колоквијума и испита, а занемаривање 

„самооцјењивања као дијела процеса учења (Кузмановић и Па-

вловић, 2011, стр. 63) и евалуације разумијевања егземпларних 

знања, умијећа и увјерења и њихове креативне примјене у рје-

шавању симулираних и реалних професионалних проблемских 

ситуација. 
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Меёу вишеструким узроцима евентуалне психопедагогизације мо-

гу се препознати: 

- Преферирање концепције, „радне“ атмосфере и стила рада на-

ставника/сарадника на класичним основним и постдипломским 

студијима психологије и педагогије чији су учесници некад би-

ли наставници/сарадници; 

- имплицитни утицај личних ученичких и студентских искустава; 

- недовољна професионална оспособљеност наставника и сарад-

ника за припремање, извоёење и вредновање иновативне уни-

верзитетске наставе у чијем центру су професионално релевант-

не сазнајне, откривалачке, критичке и стваралачке активности 

студената фокусиране на трансферабилно-компетенцијске исхо-

де подржане дјелотворним водитељским поучавањем. 

Могуће посљедице психопедагогизације учитељског студија у по-

јединим случајевима су: 

- Пасивизам студената и нестимулативност наставе, 

- вербализам, формализам и површност у знањима, професионал-

ним вјештинама и навикама студената, 

- неадекватна професионална припремљеност студената за рјеша-

вање педагошких и психолошких проблема у школској пракси, 

- неповољно мишљење академске и стручне јавности о важности 

педагошко-психолошког образовања за учитељски позив. 

Стратегије предупреёивања и елиминисања и евентуалне психопе-

дагогизације учитељског студија углавном су сличне претходно наведеним 

за спречавање сцијентизације тог студија, те их није потребно понављати. 

 

 

5. Закључак 

 

На већини јавних високошколских установа све је израженија сци-

јентизација, а у одреёеним случајевима и психопедагогизација учитељског 

студија. Ове тенденције негативно утичу на структурирање наставних пла-

нова првог и другог циклуса учитељског студија, на развијање програма 

наставних предмета, на квалитет универзитетске наставе и исходишне 

професионалне компетенције будућих учитеља. 

Неопходне су и могуће сљедеће стратегије предупреёивања и ели-

минације сцијентизације (па и психопедагогизације) учитељског студија: 

1. У припремању, лиценцирању, провјеравању лиценци и акреди-

тацији јавних и приватних високошколских установа у потпуно-

сти респектовати научно утемељени омјер обима у структури 

наставних планова свих студијских програма наставничких фа-

култета (меёу којима је и програм учитељског студија) који из-

носи а) 10% општег образовања, б) 30% стручног образовања и 

в) 60% уже стручног образовања студената будућих наставника. 
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2. Синтезом научних сазнања о законитостима васпитно-образов-

ног процеса у разредној настави, о специфичностима одрастања 

и васпитања дјеце млаёег школског узраста и о искуствима и пе-

дагошким достигнућима напредног учитељства, идентификова-

ти кључне компетенције савременог учитеља, те их у што већој 

мјери респектовати приликом развијања, иновирања, реализаци-

је и евалуације сваког наставног предмета и области у учитељ-

ском студију. 

3. Усагласити и континуирано примјењивати научно заснован 

(акредитован и у избору за наставничка звања обавезан) систем 

стручног усавршавања у оквиру професионалног развоја асисте-

ната и доцената ангажованих на учитељском студију. 
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SCIENTIZATION AND PRESERVATION OF PSYCHOLOGICAL-

PEDAGOGICAL CHARACTER OF TEACHER EDUCATION STUDIES 

 
Abstract: Scientization tendencies, rather than those preserving the 

psychological-pedagogical character, of the concept, structure and content of the 
first, second and third cycle studies of teacher education, particularly at certain 

colleges, are becoming more and more prominent. Under pressure from individuals 

and groups of teachers the segments of the teaching programs of study are beco-
ming similar to the parts of the study programs of the Faculties with tangent 

systems disciplines. Unbalanced structure of the (eclectic) study programs and their 

realization (mostly lecturing and reproductive-verbose) neglects the key final pro-
fessional competences of future teachers and researchers of educational processes 

in an innovative and effective classroom instruction. This may produce a negative 
effect on the quality of the processes and outcomes of educational work, especially 

the child-rearing responsibility of teachers. 

 
Keywords: Teacher Education, scientization, preservation of psychological-

pedagogical character, study program, future teachers‟ professional competences. 
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УСАГЛАШЕНОСТ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА 
УЧИТЕЉСКИХ ФАКУЛТЕТА  

У ФУНКЦИЈИ МОБИЛНОСТИ СТУДЕНАТА 
 
Сажетак: У нижим разредима основне школе, тј. у разредној настави, 

учитељи су носиоци већине наставних активности и на њима лежи највећа од-
говорност за успех у васпитно-образовном раду са ученицима. Савремено дру-
штво карактеришу бројне промене у социјалној, научној, техничкој и техноло-
шкој сфери које за последицу имају промену улоге и задатака школе који се 
стално редефинишу. Зато, образовање учитеља треба да буде конципирано 
тако да учитељима омогућава успех у реализацији васпитних, образовних и 
функционалних задатака наставе. На преласку из 20. у 21. век, а нарочито са 
болоњском реформом, активности у домену образовања учитеља, највећим де-
лом биле су усмерене на изградњу јединственог модела њиховог образовања, ко-
ји ће се темељити на стицању компетенција, односно развијању способности 
за овладавањем струком, научним дисциплинама и педагошком методологијом. 
Поред тога, јединствен модел образовања учитеља заснован је и на развијању 
способности успостављања односа и ефикасне комуникације са ученицима, али 
и са осталим факторима који на било који начин учествују у организацији и ре-
ализацији васпитно-образовног рада у школи и ван ње. 

Јединствен модел образовања учитеља подразумева усаглашеност 
наставних планова на учитељским факултетима, која представља најважни-
ји услов за мобилност студената. Из тог разлога, главна пажња у раду је 
усмерена на проучавање и анализу усаглашености наставних планова учи-
тељских факултета код нас, према параметрима који се односе на укупан 
број предмета на студијским програмима, број предмета на годинама студи-
ја и заступљеност педагошких дисциплина у њима. 

 
Кључне речи: наставни план, студенти, учитељи, компетенције, 

способности. 
 

Увод 

 

Промене које се дешавају у свим аспектима цивилизацијског разво-

ја, имају велики утицај на школу. Сведоци смо честих реформи васпитно-

образовних система од којих се очекује да организацију рада у школама 

учине ефикаснијом и рационалнијом. Меёу педагошким треоретичарима и 

свима који се на било који начин баве проблемима организације и реализа-

ције наставног рада у школи, постоји релативно висок степен сагласности о 

томе да учитељи представљају кључни фактор у реформи образовања, а да 
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се нове улоге могу остварити једино уз веће ангажовање студената, будућих 

учитеља. Да бисмо могли да одговоримо савременим захтевима, потребни 

су одговарајући студијски програми за образовање учитеља који ће бити у 

функцији успешне реализације задатака који су им постављени. 

Познато је да је улога учитеља у васпитању младих нараштаја вео-

ма сложена. Меёутим, познато је и то да јој се не придаје довољан значај. 

Због њеног мултидимензионалног карактера, неопходно је да се учитељи 

више ангажују на њеној потпуној професионализацији. За реализацију 

овог задатка поред адекватних студијских програма, потребно је и да се-

лекција кандидата за упис буде у складу са сложеношћу и значајем учи-

тељске професије и да процес оспособљавања учитељског кадра буде 

усмерен на примењиво високошколско образовање. Професионализација 

учитељског позива није ништа друго него побољшање квалитета образова-

ња. Циљ професионалног образовања будућих учитеља је да помогне сту-

дентима да схвате основне законитости васпитно-образовног процеса, да 

стекну неопходно искуство за рад у настави и школи и да разумеју поло-

жај субјеката наставног рада, пре свих наставника и ученика.  

 

 

Историјски преглед образовања учитеља у Србији 

 

Образовање учитеља неодвојива је компонента развоја друштва. 

Оно у Србији има веома дугу традицију. Меёутим, што се тиче учитељске 

спреме, све до „Устојенија јавног училишног наставленија“ од 23. септем-

бра 1844. године, није постојао никакав формални услов. У члану 22 

Устројенија је стајало: „За учитеље основни училишта само ће се они за-

сад примати који су богословске науке с успехом завршили, и они ће осим 

свидитељства о наукама морати показати и свидитељство доброг владања 

нарочито последње године. Доцније ће пак моћи бити учитељи и они који 

су гимнасиу по новом Устројенију овом изучивши педагогику с методи-

ком свршили“ (Ћунковић, 1970: 30). Основа за организовано образовање 

учитеља постављена је 1870. године када је у време намесништва донет 

први Закон о уреёењу учитељске школе (Тешић, 1974: 404). Прву учитељ-

ску школу у Кнежевини Србији, тј. педагогическо завиденије за образова-

ње учитеља народних основних школа, у Крагујевцу, отворио је тадашњи 

министар просвете Димитрије Матић на Савин дан (27. јануара) 1871. го-

дине (исто). После три године рада у Крагујевцу, школа се преселила у Бе-

оград, а 1877. године школовање учитеља је са три продужено на четири 

године. Због „шуровања ученика учитељске школе са опозицијом“ како се 

писало у извештајима жандармерије из тог периода, ова школа је 1896. го-

дине након прославе 25. година постојања премештена у Алексинац. 
Историја школовања за Србе изнад Саве и Дунава почела је читав 

век раније. Наиме, 1. маја 1778. године у Сомбору је основана Норма, прва 
установа за образовање учитеља на српском језику у Хабзбуршкој монар-
хији (Степановић, 2009: 271). Њен први учитељ Аврам Мразовић, син сом-
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борског свештеника Георгија, просветитељ и хуманиста, уврстио се са још 
двојицом знаменитих просветитеља тога доба, Стефаном Вујановским и 
Теодором Јанковићем Миријевским у пионире модерне епохе српског 
школства (исто). Године1812, у Сент Андреји, престоници српске култур-
не, историјске и просветне мисли изван граница тадашње Србије, Стефан 
Несторовић оснива прву српску учитељску школу. Већ 1815. године, шко-
ловање у њој је продужено на две године, а 1816. године, ова школа је пре-
сељена у Сомбор, где као учитељска школа ради све до 1973. године када 
је прерасла у Педагошку академију. 

Образовање учитеља у Србији у прошлости одвијало се на инсти-
туционални и ванинституционални начин који су чинили јединствену це-
лину. У првој половини 19. века успоставља се државни надзор над радом 
школа. Године 1836. уводи се функција директора свију школа у Србији 
(Ћунковић, 1971: 32). Први директор био је Петар Радовановић (исто), ко-
ме је дато посебно упутство - Наставленије директору свију школа у Кња-
жеству Србији, са јасним задацима да посећује школе, да ради са учите-
љима са циљем да побољша како рад школа, тако и рад учитеља. За време 
владе Уставобранитеља 1844. године, од стране Попечитељства просве-
штенија донесено је Наставленије за учитеље основни училишта (исто: 
33). Ово упутство веома је важно за унапреёивање рада учитеља у то вре-
ме, јер је садржало важна дидактичко-методичка упутства која су била 
усмерена на развој логичког мишљења, сузбијање механичког учења, уки-
дање методе срицања и увоёење нових гласовних метода у настави почет-
ног читања и писања, употребу наставних средстава, примену принципа 
очигледности, систематичности и поступности, организовање практичне 
наставе итд. Поред ових упутставо је садржало и смернице о организацији 
и поретку рада ученичког, а садржало је и захтеве који су се односили и на 
владање учитеља.  

Значајна пажња образовању учитеља у Србији у 19. веку била је 
усмерена на адекватну стручну литературу, јер се сматрало да се без до-
брих педагошких дела, методичких инструкција и одговарајућих прируч-
ника не може успешно изводити васпитни и образовни рад. Поред одгова-
рајуће литературе која је набављана изван Србије, радило се и на стварању 
сопствене библиографије. Велике заслуге за то припадају Милутину Сави-
ћу, који је као главни школски управитељ написао три веома значајна дела 
која су била намењена учитељима: Нараствени васпитатељ деце за роди-
теље и васпитатеље, Практична рачуница за родитеље и Педагошко-ме-
тодичко настављеније за учитеље основни школа (исто: 43-44). У другој 
половини 19. века као последица општег напретка и развоја школства по-
чињу да излазе и стручни листови и часописи меёу којима се посебно из-
двајају Школа, Школски лист, Нова школа, Учитељ, Просветни гласник, 
Учитељски весник и други, који својим садржајем дају значајан допринос 
образовању учитеља у то време. 

Седамдесетих година 19. века у Србији долази до појаве првих 

учитељских зборова. Они су најчешће били организовани за шире подручје, 

срез или округ, а циљ им је био да утичу на развој свести о потреби васпита-
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ња деце и подизања квалитета рада учитеља, али и иницирање расправа о 

сталешким питањима. Такви зборови нарочито су били запажени у Београ-

ду, Крагујевцу и Шапцу, а један од закључака збора у Београду био је „да 

треба лечити мало метод школски а мало плате учитеља“ (Тешић, 1957: 

53). Ова ванинституционална компонента образовања учитеља, посебно се 

развијала у оквиру напредног учитељског покрета измеёу два рата, преко 

часописа Учитељска борба, Учитељска стража, Искра, а нарочито преко 

библиотеке Будућност, коју су основали учитељи социјалисти предвоёени 

Милошем Б. Јанковићем, Драгутином Прокићем и Драгишом Михајлови-

ћем који су се залагали за нову, модерну и активну школу, школу рада, 

школу пуне активности ученика који треба да буде активни субјект, а не 

објект у васпитно-образовном раду.  

Учитељске школе су у дугом временском периоду након другог 

светског рата чиниле основу не само за припремање будућих учитеља, већ и 

наставног кадра уопште. Оне су седамдесетих година прошлог века прера-

сле у Више школе и Педагошке академије. Доношењем Закона о оснивању 

Учитељских факултета и о укидању и промени делатности Педагошких ака-

демија и Виших школа (Службени гласник РС: 49/93), Педагошке академије 

у Београду, Ужицу, Јагодини, Врању, Сомбору и Призрену престају са ра-

дом и у њиховим просторијама са преузимањем имовине, средстава, права и 

обавеза са радом, почињу новоосновани учитељски факултети. 

 

 

Значај и улога педагошких дисциплина у образовању учитеља 

 

Од најранијих фаза педагошке дисциплине имале су значајну уло-

гу у образовању учитеља и на известан начин детерминисале његову 

оспособљеност. Педагошко образовање, заједно са психолошким и ди-

дактичко-методичким образовањем треба да има „централно место“ у 

студијским програмима који образују будиће учитеље. Систем педаго-

шких дисциплина обухвата: 

- породичну педагогију, 

- предшколску педагогију, 

- школску педагогију (основношколска педагогија и средњошкол-

ска педагогија), 

- високошколску (универзитетску) педагогију, 

- домску (интернатску) педагогију, 

- историју педагогије (општа историја педагогије и национална 

историја педагогије), 

- компаративну педагогију, 

- теорију васпитања, 

- специјалну педагогију, 
- војну педагогију, 
- религијску педагогију, 
- индустријску педагогију, 
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- педагогију слободног времена, 
- педагошку комуникологију, 
- педагошку футурологију, 
- медијску педагогију, 
- педеутологију, 
- андрагогију, 
- методологију педагошких истраживања, 
- педагошку дијагностику,  
- педагошку информатику 
- дидактику и 
- методике наставе предмета. 
Реализација задатака који се данас постављају пред учитеље под-

разумева познавање општих законитости васпитно-образовног рада са де-
цом. То значи, да од заступљености педагошких дисциплина у студијским 
програмима за образовање учитеља, зависи њихова оспособљеност за при-
мену стечених знања у конкретним наставним ситуацијама, њихову анали-
зу и прилагоёавање конкретним условима, а у неким ситуацијама чак и 
критичко сагледавање, што за последицу треба да има остваривање циље-
ва и задатака васпитања.  

Педагошка наука у учитељу види синтезу учитеља и васпитача који 
стваралачком комуникацијом и повезаношћу различитих компетенција 
(стручних, вредносних, етичких, педагошких, дидактичких, еколошких, вер-
ских, традиционалних) са ученицима остварује, поспешује, организује и во-
ди васпитно-образовни процес према њиховим потребама, могућностима и 
способностима. У процесу реформе образовања у Србији уважена је актуел-
на европска оријентација ка компетенцијама учитеља, уз нагласак да је то 
отворен систем образовања у односу на изоловане системе, комплекснији и 
захтевнији за све непосредне учеснике школског живота (Златковић, 2013: 
634). Такав однос према овом проблему треба да афирмише педагошки 
аспект компетенција учитеља које су категорисане у неколико области: 

- трансформацију академских знања у прикладне садржаје у школ-
ском поучавању, 

- пренос основних друштвених вредности, 
- бављење темама везаних за друштвену одговорност (људска пра-

ва, екологија и промене у окружењу), 
- уважавање индивидуалних разлика у презентирању градива, 
- планирање и извоёење ваннаставних активности, 
- примена истраживачких метода за унапреёивање властите праксе и 
- развој свести о неопходности примене образовне технологије у 

настави (Сучевић, Цвјетичанин, Сакач, 2011: 18). 
Иако је у процесу реформе образовања у Србији декларативно при-

хваћена европска оријентација компетенција учитеља и развијана свест о 
томе да педагошки аспект компетенција будућих учитеља има велики зна-
чај у реализацији задатака наставе у школи, заступљеност педагошких ди-
сциплина у студијским програмима за образовање учитеља није на нивоу 
прокламованих захтева у овом домену. Пуно је разлога који упућују на 
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овакав закључак, а меёу најзначајније, спадају неуједначеност студијских 
програма за образовање учитеља у односу на укупан број предмета и број 
предмета на годинама студија, неуједначен број предмета из домена педа-
гошких дисциплина и неоправдано „избацивање“ предмета предшколска 
педагогија из студијских програма за образовање учитеља.  

 
 

Предмет, циљ и задаци истраживања 
 
У највећем броју земаља у нашем ближем и даљем окружењу, у по-

следњој деценији, десила се велика реформа васпитно-образовних система. 
У том процесу, реформа високошколског образовања због значаја и улоге 
коју има за развој друштва, привлачила је посебну пажњу и интересовање. 
Оно што је посебно битно и на шта треба указати, односи се на чињеницу да 
су високошколске институције у Европи доживеле велику трансформацију. 
Основни циљ те трансформације био је стварање јединственог система уни-
верзитетске наставе, према одредницама Болоњске декларације -документу 
који је 1999. године потписало 19. европских земаља. Суштина реформе ви-
сокошколских институција према Болоњској декларацији односила се на: 

- израду наставних планова и програма у складу са националним 
потребама држава потписница и захтевима тржишта, 

- стварање квалитетних механизама који могу да буду у функцији 
контроле квалитета наставног процеса (почев од конципирања 
наставних планова и програма, преко извоёења наставе до вери-
фикације), 

- стварање партнерских односа измеёу наставника и студената у 
образовном процесу и 

- смањивање дужине (времена) студирања и смањивање броја 
оних који одустају од студија. 

Дакле, реформа високошколског образовања треба да, кроз повећа-
ње ефикасности система студирања и подизања квалитета студија, створи 
услове за примену европског стандарда у образовању. У том смислу поста-
вљени су и одреёени захтеви. Увоёење европског система преноса бодова 
(ЕСПБ) и стварање нове структуре студија која се састоји из три циклуса –
додипломски, дипломски (мастер) и докторске студије захтеви су чија је 
реализација требало да обезбеди ефикасност студирања. Поред тога, један 
од захтева односио се и на компатибилност, односно усаглашеност настав-
них планова на студијским програмима, чији је циљ био да обезбеди мо-
билност, односно проходност студената на исте студијске програме разли-
читих високошколских установа.  

Данас се настава на високошколским установама према одредница-
ма Болоњске декларације одвија у 50-ак земаља. Будући да је и Србија 
2003. године потписала Болоњску декларацију, трансформација нашег ви-
сокошколског образовања, а самим тим и студијских програма за образо-
вање учитеља, започела је школске 2003/2004. године. Меёутим, и поред 
јасних смерница у домену усаглашености наставних планова, овај захтев 
када су у питању студијски програми за образовање учитеља на учитељ-
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ским и педагошким факултетима није уважен. У акредитационом циклусу, 
који је завршен 2008. године, релативно усаглашени планови и програми, 
конципирани у време њиховог оснивања 1993. године модификовани су у 
оквиру сваке институције појединачно (Златковић, 2013: 636). Уважавају-
ћи претходно наведене констатације, предмет овог истраживања је теориј-
ско проучавање и анализа наставних планова на студијским програмима за 
образовање учитеља на учитељским (Београд, Врање, Ужице и Призрен – 
Лепосавић) и педагошким фалкултетима (Сомбор и Јагодина) у Србији. 
Овако одреёен предмет истраживања друштвено је значајан и научно 
оправдан и има за циљ утврёивање чињеничног стања у односу на садржај 
наставних планова студијских програма за образовање учитеља, указивање 
на проблеме који у овом домену постоје и могуће правце њиховог превази-
лажења. У складу са одреёеним предметом и циљем истраживања, издво-
јили смо посебне задатке које је требало реализовати. То су: 

- утврёивање усаглашености у односу на укупан број наставних 
предмета, 

- утврёивање усаглашености у односу на број наставних предмета 
по годинама студија, 

- утврдити усаглашеност према заступљености педагошких дисци-
плина и  

- утврёивање заступљености предмета предшколска педагогија. 
 
 

Хипотезе истраживања 
 

Полазећи од дефинисаног предмета, постављеног циља и дефини-
саних задатака истраживања, али и од проучавања доступне литературе и 
анализе резултата најважнијих емпиријских остварења који се односе на 
поједине проблеме образовања учитеља, дошли смо до одреёених сазнања 
на основу који смо дефинисали две хипотезе истраживања које гласе: 

- наставни планови на студијским програмима за образовање учи-
теља нису усаглашени и 

- у конципирању наставних планова на студијским програмима за 
образовање учитеља више је задовољен формални аспект (препо-
руке и захтеви), а суштина је занемарена. 

 
 

Организација истраживања 
 

Анализа планова на студијским програмима за образовање учите-
ља спроведена је крајем 2013. и почетком 2014. године, а у истраживању 
су примењене компаративна метода у анализи података доступних на сај-
товима учитељских факултета и педагошких академија, и дескриптивна 
метода. У односу на параметре које смо желели да истражујемо, спроведе-
на је квантитативна анализа (пребројавање) и квалитативна анализа (уоча-
вање разлика). 
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Интерпретација и анализа резултата истраживања 

 

Компаративно проучавање и анализа студијских програма за обра-

зовање учитеља на четири учитељска (Београд, Врање, Ужице и Призрен – 

Лепосавић) и два педагошка факултета у Србији (Сомбор и Јагодина) ука-

зује на њихову неусаглашеност према укупном броју наставних предмета, 

према броју предмета на годинама студија и према заступљености педаго-

шких дисциплина, што се детаљније види у табели 1, 2 и 3. 

  
Табела бр. 1. Укупан број предмета на студијским програмима  

за образовање учитеља 
 

Назив  

и седиште 

факултета 

Учитељски 

факултет 

Београд 

Учитељски 

факултет 

Врање 

Учитељски 

факултет 

Ужице 

Учитељски 

факултет 

Призрен - 

Лепосавић 

Педагошки 

факултет 

Сомбор 

Педагошки 

факултет 

Јагодина 

Укупан 

број 

предмета на 

студијском 

програму 

57 56 47 56 52 49 

 
Табела бр. 2. Број предмета по годинама студија на студијским програмима  

за образовање учитеља 
 

Назив  

и седиште 

факултета 

Учитељски 

факултет 

Београд 

Учитељски 

факултет 

Врање 

Учитељски 

факултет 

Ужице 

Учитељски 

факултет 

Призрен - 

Лепосавић 

Педагошки 

факултет 

Сомбор 

Педагошки 

факултет 

Јагодина 

 

Број 

предмета 

по год. 

студија 

1 14 13 9 13 13 13 

2 15 14 13 12 14 13 

3 17 13 13 16 14 12 

4 11 16 12 15 11 11 

 
Табела бр. 3. Заступљеност педагошких дисциплина по годинама студија  

на студијским програмима за образовање учитеља 
 

Назив  

и седиште 

факултета 

Учитељски 

факултет 

Београд 

Учитељски 

факултет 

Врање 

Учитељски 

факултет 

Ужице 

Учитељски 

факултет 

Призрен - 

Лепосавић 

Педагошки 

факултет 

Сомбор 

Педагошки 

факултет 

Јагодина 

Заступљеност 

педагошких 

дисциплина 

по годинама 

студија 

1 2 2 2 2 2 1 

2 2 4 6 5 2 1 

3 12 5 10 12 11 7 

4 7 12 8 9 7 9 

УКУПНО 23 23 26 30 22 18 

 

  



 63 

У табелама су дати само неки параметри који указују на чињеницу 

да концепција студијских програма за образовање учитеља није у складу 

са прокламованим захтевима и веома неповољно стање домену образовања 

учитеља. Намера нам је била да укажемо да у овом домену постоје одреёени 

проблеми у, али због обима и карактера овог рада, нисмо у могућности да 

извршимо свеобухватно проучавање и анализу осталих параметара наставн-

их планова. Овако, наше хипотезе су потврёене, а и резултати неких емпи-

ријских истраживања (Златковић, Петровић, 2011: Златковић, 2013), по-

тврёују наше констатације. Наставни планови студијских програма за 

образовање учитеља нису усаглашени, а у њиховом конципирању и изради 

више се водило рачуна о томе да буде задовољен формални аспект, а сушти-

на је, углавном, занемарена. То се најбоље види ако се дубље анализирају 

блокови изборних предмета и њихов однос према обавезним предметима. У 

свим студијским програмим, а испоштован је захтев КАП (комисије за акре-

дитацију програма) који се односи на проценат бодова који треба да имају 

изборни предмети (минимум 15% бодова). Велика је неусаглашеност у на-

зивима предмета, па чак и у броју изборних блокова. Готово идентична си-

туација је и када је у питању категорија предмета и процентуални однос 

измеёу АО, НС, СА и ТМ предмета, који је у складу са захтевима КАП, 

али и овде постоје велике разлике у категоризацији истих предмета у раз-

личитим установама (факултетима). Дисперзија заступљености педаго-

шких дисциплина креће се од 18 на студијском програму за образовање 

учитеља на педагошком факултету у Јагодини до 30 на учитељском факул-

тету у Призрену - Лепосавићу. Кад је овај проблем у питању, иако то ни-

смо поставили као посебан задатак, морамо да истакнемо да постоје разли-

ке и у називима предмета који спадају у домен педагошких дисциплина. 

Ту пре свега, мислимо на предмет педагогија који се јавља у варијантама 

општа педагогија и увод у педагогију. Оно што је посебно битно и на шта 

треба посебно скренути пажњу односи се на предмет предшколска педаго-

гија. Овај предмет је, због специфичности учитељског позива, која је усло-

вљена чињеницом да деца у први разред долазе из предшколских установа 

и због карактеристика њиховог развоја у предшколском периоду, веома 

битан за успех у реализацији васпитно-образовних задатака на почетку 

школовања. Меёутим, осим на студијском програму за образовање учите-

ља на Учитељском факултету у Призрену - Лепосавићу, где је заступљен 

као изборни предмет у четвртом семестру са фондом часова 2+1, на оста-

лим студијским програмима предмет предшколска педагогија не постоји. 

Овакав однос према једном од најважнијих области васпитног рада, сигур-

но представља један од главних узрока за појаву дисконтинуитета измеёу 

предшколских установа и школе, која има изразито негативне последице 

на развој дечје личности и успех у школи, а самим тим и на успех у реали-

зацији задатака наставе у њој. Оно што посебно забрињава када су у пита-

њу студијски програми за образовање учитеља односи се и на чињеницу 

да је могућност за мобилност, односно проходност студената са једног 

студијског програма на други у оваквим условима „готово немогућа“, а то 
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је управо био један од основних циљева Болоњске декларације. То даље, 

показује, „да се на студијским програмима за образовање учитеља не по-

стижу сасвим уједначене компетенције који се као исходи очекују у њихо-

вом образовању“ (Златковић, 2013: 642). 

Високошколско образовање учитеља на учитељским и педагошким 

факултетима није довољно да се будући учитељи осећају сигурним, спо-

собним и успешним носиоцима васпитно-образовног рада. Да би били 

успешни у својој професији, њихово образовање треба да буде у складу са 

потребама друштвене праксе. Тражећи одговор на питање какав нам је 

учитељ потребан Ц. Раздевшек - Пучко (2003: 40), наводи позитивна иску-

ства решавања овог проблема у Финској, где су, у образовној политици од-

реёена начела на којима се заснива образовање будућих учитеља. То су:  

- академски образован и оспособљен стручњак за истраживање, 

- учитељ са развијеним вредностима личне слободе, 

- учитељ оспособљен за обликовање циљева и реализацију и ева-

луацију резултата, 

- учитељ који у свом образовању добија примерену комбинацију 

теоријског и практичног знања, при чему му теоријска знања 

пружају потребну аутономију, али и професионални избор прак-

тичног приступа. 

Позитивни примери из других држава могу служити као модели за 

превазилажење проблема о коме говоримо, али их не треба унапред при-

хватати као једине и савршене моделе. Оно око чега би требало да постоји 

сагласност, односи се на то да је нама у образовању учитеља неопходно:  

- изједначено високошколско образовање,  

- интеграција предметне струке,  

- адекватно педагошко-психолошко и дидактичко-методичко обра-

зовање,   

- меёупредметна повезаност и  

- целоживотно учење.  

 

 

Закључак 

 

Професионализација учитељског кадра основна је претпоставка за 

квалитет образовања. Она треба да буде заснована на базичном образовању 

у коме не би требало да буде места за репродуктивно и формализовано зна-

ње које није применљиво у васпитно-образовној пракси. Положај учитеља у 

савременој школи другачији је него у ранијим периодима и раздобљима. 

Њихово образовање треба да буде отворен, динамичан и трајан процес. При-

премање учитеља за нове улоге које се јављају као последица цивилизациј-

ског развоја подразумева и нове начине рада у хетерогеним одељењима, 

сналажење у дечјем окружењу и тимски рад. Претходно наведени захтеви 

указују да је потребно, да сви они који се баве креирањем политике образо-

вања учитеља, буду јасни у погледу одреёивања њихове улоге. У складу са 
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тим, неопходно је усаглашавање начина осигуравања професионалног оспо-

собљавања и стручног усавршавања учитеља, као и склапање одговарајућих 

механизама за стварање структуре њихове оспособљености која би садржа-

ла све промене њихове улоге. 

Не постоји јединствена формула која се свуда и увек може примени-

ти у оспособљавању учитеља за улогу коју имају у савременом друштву. У 

том процесу, веома важну улогу имају чиниоци историје и традиције. За оне 

који се баве планирањем и организацијом образовања учитеља, од пресуд-

ног је значаја дефинисање приоритетних задатака у овом домену. Студијски 

програми за образовање учитеља који су акредитовани у циклусу који је за-

вршен 2008. године, показали су значајне недостатке. Један од основних од-

носи се на изразиту неусаглашеност наставних планова, која за последицу 

има веома мале могућности за мобилност студената. Зато, у процесу 

(ре)акредитације студијских програма, треба настојати да се избегну недо-

стаци којима се одликују студијски програми за образовање учитеља. Ујед-

начавање укупног броја предмета, уједначавање предмета по семестрима и 

годинама студија и адекватна заступљеност педагошких дисциплина, треба 

да представљају полазну основу за превазилажења проблема у једној од нај-

важнијих делатности савременог друштва.  
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CONSISTENCY OF SYLLABUSES OF TEACHER TRAINING FACULTIES 

IN THE FUNCTION OF STUDENT MOBILITY 

 
Abstract: In lower grades of primary school, i.e. in class teaching, tea-

chers are those who carry out most of teaching activities and the ones who have the 

greatest responsibility for the success of educational-pedagogical work with pupils. 
Modern society is characterized by numerous changes in the social, scientific, tech-

nical, and technological sphere, the consequence of which is a change in the role 

and objectives of school, which are constantly being redefined. Therefore, the edu-

cation of teachers should be conceived in such a way that it enables teachers to suc-

ceed in the realization of pedagogical, educational, and functional objectives of 
teaching. At the turn of 20th to 21st century, and especially with the Bologna 

Process, activities in the domain of teacher training were largely directed towards 

the development of a uniform model of professional education of teachers, which 
would be based on achieving competences, that is, developing abilities to master 

the profession, scientific disciplines, and pedagogical methodology. Apart from 
that, a uniform model of teacher training is also based on developing abilities to es-

tablish a relationship and efficient communication with pupils, but also with other 

factors who participate in the organization and realization of educational-pedago-
gical work in and outside school in any way. 

A uniform model of teacher training presupposes the consistency of 
syllabuses of Teacher training faculties, which is the most important condition for 

student mobility. For that reason, in the paper we focus on examining and analy-

zing the consistency of syllabuses of Teacher training faculties in our country, ac-
cording to the parameters related to the total number of courses in study programs, 

the number of courses per year of studying, and the degree to which pedagogical 

disciplines are represented in them. 
 

Keywords: syllabus, students, teachers, competences, abilities. 
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УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНИХ 

ТЕХНОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВНИ ПРОЦЕС 

 
Сажетак: Глобализација се може посматрати са различитих аспека-

та и дефинисати као савремени друштвени феномен, који се исказује у разли-
читим облицима и утиче на промене у свим димензијама живота на плане-
тарном нивоу. Глобализација је једна од најпопуларнијих тема данашњице, 
више димензионална и противуречна појава, са свим својим позитивним и не-
гативним карактеристикама. Према томе, колико год се трудили да оправ-
дамо њене предности, истини за вољу морамо указати и на њене недостатке 
и то не само у сфери економије, политике, културе, већ и целом васпитно-
образовном процесу. У раду су наведене најбитније карактеристике појмова 
глобализације, информационих технологија и образовног процеса у контексту 
њихове међусобне зависности.  

 
Кључне речи: глобализација, информационе технологије, образовни 

процес, промене, школа. 

 
Увод 

 
Ово је време крупних промена и крупних играча 
способних да емитују своје интересе, утицаје и 
моћ целином планетарног простора. Сагласно 
том императиву подстичу се и одвијају проце-
си уједињавања и интеграција, али и нових об-
лика освајања, потчињавања и доминације.  

Ђуро Ковачевић 

 
Присталице глобализације сматрају да њена појава представља но-

во доба у историји човечанства, а да у савременим условима глобализације 
и информационих технологија људски ресурси и знање представљају нај-
значајнији привредни ресурс и имају пресудан значај за остваривање ефи-
касног привредног и друштвеног развоја. Образовање има значајан утицај 
на ефикасно остваривање информационо засноване сарадње појединих зе-
маља, јер се без добрих стручњака не могу ефикасно користити ни други 
фактори развоја. Противници глобализације са омаловажавањем гледају на 
овај феномен, јер он, по њима, доводи до укидања класичног појма еко-
номског и политичког суверенитета земаља. Истина је, вероватно, измеёу 
схватања ове две групе аутора које нас наводи да разумемо да је овај фено-
мен реалан, али истовремено противуречан и комплексан. Зато, ослањајући 
се на разна истраживања, главни циљ овог рада представља реализовање 
образовања коришћењем информационих технологија у оквиру процеса 
глобализације. 
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Један број аутора истиче да није једноставно да се критички сагледа 
однос измеёу глобализације и образовног система, како би се избегле разли-
чите замке како да се реше, или превазиёу, бројни сложени проблеми. Глоба-
лизација је процес који траје, који се прилагоёава и мења правце деловања 
према уоченим препрекама на које наилази. Она је процес који се у сада-
шњим условима не може ни избећи, ни заобићи. Нарочито је тешко малим, 
или недовољно развијеним земљама да се суоче са плановима великих и моћ-
них, како би сачували своју економију, политику и образовање, јер само тако 
могу да очувају свој идентитет и своју културу (Ђорёевић Б. 2009). 

Ипак, једна од позитивних страна глобализације у процесу образо-
вања јесте неопходна примена информационо-комуникацијских техноло-
гија, јер само модернизована привреда захтева виши ниво образовања за 
остварење ефикасног привредног и друштвеног развоја. На другој страни, 
глобализација доводи до укидања класичног појма економског и политич-
ког суверенитета земаља, као и националног идентитета, јер доводи до за-
постављања традиционалних вредности попут језика, образовања уопште, 
све до отуёења меёу људима.  

Према томе, противници глобализације, наводе да је поред наведе-
них циљева глобализације, поред осталог, тежња моћника да омогуће бри-
сање колективног памћења народа, нарочито у малим државама, о њихо-
вим коренима, њиховој самобитности и самосвојству њихових држава. И 
управо у тој тачки, како истиче Данило Ж. Марковић, сукобили су се ци-
љеви глобализације са правом и тежњом народа да очувају своју традици-
ју, да не изгубе колективно памћење о својој самобитности, о свом култур-
ном и националном идентитету (Марковић, Ж. Д., 2007). 

 

 

Позитивне и негативне стране глобализације у процесу  

коришћења информационих технологија у образовном систему 
 

Развој науке и технологије, посебно информационих технологија и 
средстава комуникација непосредно утичу на образовање, његов садржај, 
методе, његову примену у целом образовном процесу. Проблеми образова-
ња и њихово усклаёивање са могућностима које нуде информационе тех-
нологије непосредни су задаци савременог начина образовања, независно 
од економске могућности земље. 

Иако је глобализација своје приоритете одреёивала у сфери приме-
на политичког система, економије, профита, ипак њен велики проблем 
крајем 20. и почетком 21. века постаје природа и непосредна животна сре-
дина. Зато, последњих деценија меёународне конвенције УНЕСК-а и 
УНЕП-а својим одлукама обавезују владе појединих земаља да свој обра-
зовни систем прилагоде потребама заштите животне средине. 

Када се анализирају утицаји глобализације и информационих тех-
нологија на образовни процес, не можемо се отети утиску о њиховој широј 
условљености и повезаности. Примера ради, животна средина не може се 
сачувати без економије, финансија и политике, јер су све скупа повезане и 
утичу на културу и образовни систем у целини.  
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Ако указујемо на значај информационо-комуникационе технологи-
је и њене предности при реализацији васпитно-образовног процеса, онда 
морамо схватити да је у нашим школама и на факултетима неопходно вр-
шити корените промене, уколико желимо савремени приступ настави. Ово 
утолико пре, јер су информационо-комуникационе технологије један од 
највећих потенцијала у образовању, које пружају могућности да у реалном 
времену омогуће наставницима примену иновативних модела у настави, а 
ученицима, истовремено, омогућавају, не само коришћење предности ин-
дивидуализоване наставе, већ и коришћење информационе технологије 
као извора знања за велики број информација. Ово су, бар када је у питању 
образовни процес, највеће предности глобализације, јер су иницирале наци-
оналне интересе да у својим државама користе предности информационих 
технологија у образовању, јер се на тај начин и наставницима и ученицима, 
односно студентима, омогућава лакши приступ наставним садржајима. 

На планетарном нивоу дешавају се и супротни примери. Поједини 
моћници полазећи, пре свега, од економских интереса игноришу образов-
ни систем који указује на опасности које, због поремећаја природе, прете 
човечанству. Они не прихватају ни препоруке меёународних организација 
које се брину о заштити животне средине, као што је Кјото-протокол који 
предлаже колико поједине државе треба да смање емисију штетних гасова 
у атмосферу. Неке, економски јаке државе, као САД, то не прихватају, јер 
би то утицало на смањење производње неких роба, што би значило смање-
ње и профита. 

Што се тиче ваниституционалног образовања уочава се известан 
број иницијатива које би се могле описати као активни пројекти, који 
укључују ученике у глобално одговорне напоре за очување животне сре-
дине. У ствари, неке школе већ су почеле да предузимају мисију еколо-
шких чувара локалне средине, чиме делимично доприносе глобалној за-
штити животне средине. Зато се не можемо отети утиску да су еколошки 
проблеми, у меёувремену, постали глобални проблеми, што је иницирало 
одржавање многих меёународних конференција посвећених заштити и 
унапреёењу човекове средине. Врло мало се на тим конференцијама укази-
вало на улогу образовног процеса на заштити природе и непосредне живот-
не средине. Ово утолико више забрињава јер се број информација стално 
повећава, што није само проблем васпитно-образовног процеса, проблем са 
којима се човечанство глобално већ данас суочава, а у будућности ће тај 
проблем бити још више изражен. Зато постоји бојазан код једног броја 
аутора, да свет може доћи до тачке информацијске презасићености уколи-
ко нема механизма за контролу тих информација. Без обзира на то Ал. Гор 
сматра да свет мора да се укљичи у глобални Marshall Plam, ако жели да 
преживи економски и технолошки развој (Gore, А., 1993). 

С друге стране поједини аутори упозоравају да приликом прихва-
тања модела образовања, које велики светски моћници нуде, треба имати 
критички и стваралачки однос, јер је неопходно да концепција образовања, 
у условима глобализације, мора бити, пре свега, у функцији развојних по-
треба и економски неразвијених и мање развијених земаља како би оне мо-
гле да сачувају свој идентитет и своју културу. 
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Крајем прошлог и почетком овог века посебно долази до изражаја 

утицај глобализације, коришћењем савремених информациомних техноло-

гија, на разне аспекте процеса васпитања и образовања. Полазећи од соп-

ствених интереса, владе економски развијених земаља систематски су оне-

могућавале спонзорисање државних школа од стране министарстава за 

образовање и науку и тако многе државне школе, под управом локалних 

власти, искључиване су из државног система. Тако су приватне школе, ко-

ришћењем савремених информационих технологија, постале део ширег тр-

жишта и тиме остваривале циљеве влада у подстицању развоја тржишних 

принципа и конкурентских институција у целом систему образовања (Wil-

liams and Herita: e, 1988). 

Уз оваква дешавања на глобалном плану, уз примену информацио-

них технологија, традиционална настава губи овај примат, јер најбоље 

програме интегративне обуке уз коришћење компјутерског образовања 

може понудити младим људима неки национални центар преко електрон-

ских средстава, не само у својој земљи, већ и ван ње. Примера ради, најбо-

љи програм из математике може понудити и нека авио компанија која же-

ли да се бави образовањем и наставом. 

Спремност данашње школе, посебно наставника, да искористи 

предности информационих технологија сувише је недовољна. За то, свака-

ко, постоји више разлога, а посебно треба истаћи недовољну припремље-

ност наставника за коришћење иновација у настави, као и незадовољавају-

ћи материјални положај многих школа да све те промене прате. Додуше, 

иако изоловано, у неким срединама постоје могућности да се у настави ко-

ристе информационе технологије, али се тај процес одвија неравномерно, 

полазећи пре свега, од економских могућности саме земље. Један од најбо-

љих примера за утицај глобализације на образовни систем је Болоњска де-

кларација која инсистира на уским специјализованим практичним усмере-

њима и занимањима која могу да задовоље захтеве и потребе, пре свега, 

тржишта, индустрије и производње. 

Меёутим, у време велике економске кризе долази до поделе прио-

ритета, где по многим ауторима, у време кризе приоритети су економија и 

финансије, а образовање уопште, не само еколошко, остаје на маргинама 

економских токова. Ово утолико пре, што ће економски развијене земље, 

ослањајући се на развој информационих технологија, успети да повећају 

производњу и тиме остваре знатно већи профит него пре почетка економ-

ске кризе. То, истовремено, намеће питање колико ће образовни системи у 

земљама у развоју и неразвијеним државама моћи да прате све промене 

које се дешавају у савременој технологији, што није случај са економски 

развијеним земљама које су у могућности да целокупни образовни процес 

прилагоде својим интересима и потребама. Шта са овим другим земљама? 

Много питања, а мало одговора. 

Многи аутори истичу да се због привлачности које интернет нуди, 

могу јавити тенденције да се у наставне планове рада уведу неке нове по-

требе које могу истиснути главне садржаје школског плана, што може 
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имати веома негативних последица на читав образовни систем. Зато, По-

устман (Poustman, 1987) упозорава да се новој технологији мора приступи-

ти критички. Парафразираћемо само неке критичке идеје које је предло-

жио Поустман, а које ученици треба да усвоје без обзира на технологију. 

Познато је да за сваку предност коју информационе технологије доносе, 

постоје одреёени недостаци, јер једна култура увек плаћа цену за техноло-

шку иновацију. Нове технологије, на глобалном плану, никада се не распо-

реёују равномерно популацији, већ тако да неки имају користи од њих, 

док други могу да имају штете. Нови медији имају тенденцију да развију 

монопол старих медија. На пример, ТВ врло лако може бити штетан за 

стицање знања и успех ученика, јер је школа институција заснована на 

штампаној речи и живој речи наставника. Данас телевизија више штети 

него што користи настави. Програмска шема телевизије, ни у процесу гло-

бализације, без обзира на економску моћ земље, није прилагоёена програ-

му школе, тако да и образовно и васпитно може имати негативних после-

дица, нарочито за ученике млаёег узраста. 

Уз сваку технологију, на глобалном плану, уграёене су моћне идеје 

и филозофија, које одражавају неки поглед на свет или перспективу која 

може бити штетна по дуге погледе, перспективе и вредности. Писање фа-

воризује логичну организацију и системску анализу, док се, примера ради 

ТВ, као најмоћнији медиј, усредсреёује на тренутак и брзину, пре него на 

интроспекцију. Филозофија уграёена у нову информациону технологију 

супротставља се филозофији уграёеној у стару технологију. У школама 

двадесет првог века филозофија новог наглашава сликовитост, наратив-

ност, готовост, симултаност, тренутно задовољење и емоционалну реакци-

ју и она је у супротности са старим нагласком на логици, следу, историји, 

излагању, објективности и дисциплини.  

Информациона технологија није додатног карактера и не ради се о 

томе да она само додаје нешто, напротив, она све мења. Штампарије су до-

принеле стварању другачије Европе. Телевизија је трансформисала модеран 

свет. Она има већи утицај од филозофа и друштвених критичара наших да-

на. Медији имају тенденцију да буду мистични. Информациона технологија 

и медији су две различите ствари, али су постали синоними. Медији се виде 

као средство, а информациона технологија је временом почела да се дожи-

вљава као оруёе иако је много више од тога. Она има тенденцију да преузме 

контролу над нашим животима и то на глобалном плану да диктира своје 

сопствене императиве. Али ако раздвојимо ове две ствари, моћи ћемо опет 

да стекнемо контролу, не само на образовни систем, већ и над друштвеним 

променама уопште. 

Утицај информационих технологија последњих деценија велики је 

на образовни процес. Полазећи од циљева и задатака школе, млади не сме-

ју да робују информационим технологијама, већ само да користе њене 

предности на конструктиван начин. Ако младе желимо васпитавати тако 

да имају критичку свест, они морају бити укључени у васпитном организо-

вању школе, која наглашава размишљање вишег реда и вештине критич-
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ког процењивања. Школе обухватају све области васпитно образовног ра-

да, и све узрасте младих, од предшколске установе, основне и средње шко-

ле до факултета. 
Глобално, у теорији васпитања у најразвијеним и у мање економ-

ски развијеним земљама улажу се напори да се медији и најсавременија 
електронска средства комуникација продуктивно користе у реализацији 
образовног процеса. Школе морају помагати младима да науче како да 
конструктивно користе предности информационе технологије у свом уче-
њу, а да притом не постану њени зависници.  

Европска Унија је још 1994. обезбедила буџет од сто милиона до-
лара у намери да у оквиру пројекта ДЕЛТА обједини 174 организације 
усмерене на више од триста потпројекта са намером да омогући стварање 
информацијске мреже, покушавајући да обезбеди по целој Европској Уни-
ји директан приступ наставним изворима на даљину (Collis and de Vries, 
1994). Мада је пројекат ДЕЛТА био чудесан, многи аутори у то време нису 
могли претпоставити да ће нова технологија прогутати цео свет. 

Онда не треба да чуди, како истиче Данило Ж. Марковић да је је-
дан од циљева глобализације био, поред осталог, ширење технологија за 
остваривање интереса великих корпорација и њихових држава, тј. ширење 
зона владавине енергетским изворима и тржиштима према планираним 
границама. У ствари, економски циљеви прожимали су се са геополитич-
ким циљевима (Марковић, Ж. Д., 2013). 

У којој мери је читав образовни систем у Србији већ захваћен оп-
штом глобализацијом говоре многи примери. Најновији пример, о осваја-
њу наших установа, је улазак разних фондација (са личностима) у многе 
институције, нарочито у институције образовног система. Поред медија и 
образовања, продор глобализације огледа се и у другим областима дру-
штвеног живота- у економији, култури, забави, спорту и др. На који начин 
глобални дух улази у културу Србије најупечатљивије показује приказива-
ње шпанских и турских серија на разним нашим телевизијама, и америч-
ких филмова у биоскопима. 

Све ово нам указује да је основна карактеристика глобализације и 
најсавременије информационе технологије свеобухватност простора, еко-
номије, политике, културе, образовања, становништва и осталих фактора 
друштвеног живота у светским размерама. 

Ово, вероватно, тешко може изазвати неки покрет противника гло-
бализације и најсавременијих информационих технологија, као почетком 
двадесетог века у Енглеској, када су радници, из страха да не изгубе посао, 
у савремене машине гледали као у своје непријатеље. Зато је дошло у ве-
ликим индустријским центрима до већих немира под називом лудистички 
покрет, када су у периоду 1811-1816. године радници почели да масовно 
уништавају, ломе савремене машине. Наиме, они нису били у стању да ви-
де позитивну страну индустријске револуције, већ само негативну. Радни-
ци нису схватили да су њихови највећи непријатељи власници фабрика ко-
ји су их тешко експлоатисали повећањем радног времена и смањењем на-
јамнине, а не савремене машине које су могле да им олакшају посао.  
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Данас, после равно двеста година, историја се понавља. Појава нај-

савременијих технологија доводи раднике до сличних изазова, нарочито у 

неразвијеним земљама. Најразвијеније земље света, у процесу глобализа-

ције, већи део своје производње дислоцирали су у неразвијене земље, где 

се плате радника крећу од 150-250 долара месечно, а власници тих корпо-

рација из Америке и Европе, на тај начин остварују много веће профите 

него кад би производили у својим земљама. Колико је глобализација изме-

нила економске, политичке, културне, образовне и друге активности пла-

нете показују многи примери. Ништа није као пре, остао је исти само об-

лик земље. 

Познато је да су неки аспекти данашње глобализације незауста-

вљиви, као што је вероватно случај са развојем Интернета и општом при-

меном информационих технологија у свим аспектима друштвеног живота, 

не само у образовном процесу. Ако се зна колики је број техничких, прав-

них и других стандарда неопходно усвојити на глобалном нивоу, онда није 

чудо што се и у сфери производње и стварања материјалних добара деша-

вају велики заокрети. Моћници корпорација су ту шансу искористили. 

Дислоцирали су прљаве технологије, и не само њих, у земље које нису до-

вољно развијене. Они су видели само свој профит, а о неким ширим репер-

кусијама нису размишљали. Најбољи пример за то је Кина, као најмного-

људнија земља, са скромним стандардом становништва, прихватајући да 

производи за познате светске фирме, постаје за релативно кратко време 

друга економска сила, уз тенденцију да за коју деценију постане водећа 

сила планете у економском, а вероватно и у војном погледу. 

У којој мери су економски и финансијски моћници и власници ве-

ликих корпорација допринели свему овоме показаће време, али је сигурно 

да се богате земље и даље богате на рачун сиромашних, ослободили су се 

прљавих технологија и повећали своје профите. Ипак последице овакве 

политике већ се данас осећају. Наиме, у неким земљама чији су власници 

корпорација дислоцирали производњу у друге земље, радници остају без 

посла и стандард ове популације је све више угрожен. Да ли ће се поново 

јавити неки покрет радника као у Енглеској почетком двадесетог века, или 

ће ово бити само друга страна медаље процеса глобализације, препуштамо 

времену и теоретичарима да о томе размишљају.  

 

 

Закључак 

 

Колико год покушавали да оправдамо предности глобализације, не 

можемо, а да не истакнемо да је она не само противуречна појава, већ и 

појава са евидентним последицама као што су продубљивање јаза измеёу 

богатих и сиромашних и уништавања националних држава. Један од при-

мера урушавања националних држава јесте и формирање Европске уније и 

колико год ми били глобалисти или антиглобалисти, не можемо се отети 

том утиску.  
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Јаз измеёу богатих и сиромашних може се различито манифестовати, 
али, посматрано са аспекта наше теме приметно се уочава граница измеёу 
образованих и необразованих младих људи. Ово истовремено указује на пози-
тивну страну утицаја глобализације и савремених технологија на образовни 
систем, али и на негативну, јер она колико год олакшавала производњу рад-
ницима, утиче и на смањење броја радника у непосредној производњи.   

Приметно је да кроз све ове турбуленције, позиције образовања 
слабе под утицајем информационих технологија, али је оно и даље један 
од фактора у процесу глобализације. У којој мери ће образовање бити по-
добно да испуни захтеве глобализације показаће време, али то не зависи 
само од њених намера и принципа, већ од многих других фактора. Да ли 
ће доћи до меёусобног обогаћивања и зависности, или како је то предви-
део С. Хантингтон до сукоба цивилизација, питање је на које познати тео-
ретичари још увек немају прецизан одговор.  

Нове технологије, под утицајем глобализације, свуда у свету су у 
експанзији. Велике корпорације, које се баве информационо-комуникацио-
ним технологијама, почеле су да шире своје тржиште и у економски нераз-
вијене земље, које, поред власника ових технологија, могу да рачунају на 
добру зараду. Истовремено економски неразвијене земље, под утицајем 
ових промена, морају прилагоёавати и свој образовни систем тако што 
школа неће бити само васпитно-образовна институција, већ је неопходно 
да се школа трансформише у средину за учење, у којој ће наставници и 
ученици моћи да сараёују и развијају своје капацитете, инвентивност и 
креативност, управо коришћењем информационих технологија.  

С друге стране, утицај глобализације и информационе технологије 
на образовни процес поделиле су политичаре, економисте, филозофе, со-
циологе и научнике разних области који, углавном, истичу да је она проти-
вуречна појава. За једне глобализација представља цивилизацијски напре-
дак, док је за друге деструктивна сила која продубљује јаз измеёу богатих 
и сиромашних.  

Зато многи аутори сматрају да је готово немогуће формирати једин-
ствен став према глобализацији као феномену, а нарочито према утицају 
глобализације и информационо-комуникационих технологија на образовни 
процес, без проучавања свих сегмената и појединих процеса у контексту 
осталих, јер се само тако могу сагледати потенцијално добре и лоше после-
дице глобализације у целини. 
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THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION AND INFORMATION 
TECHNOLOGIES ON EDUCATIONAL PROCESS 

 
Abstract: Globalization can be considered from various aspects and be 

defined as a contemporary social phenomenon expressed in different forms which 
influence the changes in all dimensions of life on planetary level. Globalization is 
one of the most popular issues nowadays, multidimensional and contradictory phe-
nomenon, with all its positive and negative characteristics. Accordingly, no matter 
how hard we try to justify its advantages, we have to point to its faults as well, not on-
ly in the field of economy, politics, culture, but in the whole educational process. This 
paper presents the most important characteristics of the idea of globalization, infor-
mation technologies and educational process in context of their interdependence.  
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МЕТОДОЛОШКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ БУДУЋИХ УЧИТЕЉА 

И ПОТРЕБЕ САВРЕМЕНЕ ШКОЛЕ 

 
Сажетак: Савремене улоге учитеља стварају потребу за што квали-

тетнијем приступу образовању и професионалном развоју учитеља, који мора 

да се заснива на научним сазнањима, истраживањима и релевантним иску-
ствима. Због тога је велика одговорност оних који образују будуће учитеље у 

развијању њихових компетенција. У раду се разматра потреба савремене шко-

ле за знањима, вештинама, навикама и способностима будућих учитеља на по-

љу истраживања педагошке праксе. Реформске промене у основној школи пра-

ћене су низом активности у које су укључени и учитељи, а које претпостављају 
њихову овладаност пројектовањем и извођењем различитих врста истражи-

вања, као и оспособљеност за праћење литературе емпиријског карактера. 

Овај рад је покушај да се утврди колико потребе и захтеви у савременој школи 
кореспондирају са методолошким компетенцијама будућих учитеља.  

 

Кључне речи: методолошке компетенције учитеља, истраживачке 

компетенције учитеља, савремена школа. 

 

 

Савремена школа и образовање учитеља 

 

 Квалитет образовања учитеља повезан је са квалитетом постигнућа 

ученика, квалитетом наставног процеса и другим елементима образовно-

васпитног рада. Учитељ је значајан чинилац унапреёивања образовања, па 

је важно за сваку земљу која жели квалитетно образовање да посебно до-

приноси образовној политици у домену образовања учитеља и наставника. 

Европске тенденције развоја система образовања одреёене су неким смер-

ницама искристалисаним у оквиру конференција, као препоруке (Лисабон-

ска конференција 2000, Зелена књига о образовању наставника и смернице 

неких меёународних стручних тела као ISATT, ECER и други) које се одно-

се на већи квалитет образовања будућих наставника и учитеља, дефинисање 

општих и специфичних компетенција будућих учитеља и наставника а у 

складу са потребама савремене школе, као и успостављање механизама под-

стицања развоја потребних компетенција за нове улоге савременог учитеља.  
Савремени концепт васпитања и образовања обавезује учитеља на 

већи број разноврсних улога, али и ангажман у бројним видовима васпитно-
образовног рада: допунској, додатној, изборној, припремној, факултативној 
и продужној настави, слободним активностима, ученичким заједницама, де-
чјим организацијама и локалним заједницама. Овде долазе до изражаја орга-
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низаторске, сарадничке, инструкторске, саветничке, водитељске и друге 
функције. Све улоге обједињују се у јединствену акциону целину – школски 
амбијент, наставни програм, учениково понашање и сопствени начин рада. 
Настава и даље остаје основно подручје рада учитеља. Улога коју обавља у 
наставном процесу за поједине ауторе представља један од конститутивних 
елемената тог процеса, док је за друге пресудна за ефикасност процеса (Бје-
кић, 1999). Промене и захтеви савремене школе намећу и промене у концеп-
цијама припремања и образовања будућих учитеља. 

Чињеница је да се током претходне две деценије у Европи распра-
вљало и бавило питањима улоге, положајем и образовањем наставника. 
Акценат је стављен на обезбеёивање квалитета образовних услова, наста-
ве, улоге будућих учитеља у процесу учења и успостављање образовних 
стандарда. Такоёе, приступ студирању и студијским програмима усмерени 
су у правцу студијских исхода који се најчешће изражавају кроз компетен-
ције (Гајић и Будић, 2006:340). Разматрање компетенција и њихово одре-
ёење најчешће је усмерено на поједине аспекте рада наставника. 

 
 

Компетенције учитеља 

  
Најчешће се компетентност везује за знања, вештине и способно-

сти неопходне за одговоран рад. Ако се поёе од тога да професија учитеља 
подразумева врло сложене улоге и подручја деловања, мора се узети у об-
зир да је неопходна и вишедимензионалност учитељских компетенција. На 
то указују и покушаји дефинисања и одреёивања компетенција. Станковић 
их дефинише као интерни капацитет индивидуе који се може испољити у 
вршењу веома сложених активности, чију комбинацију потребних знања, 
рефлексија, вештина, ставова и других психосоцијалних ресурса диктира 
контекст у коме се дата компетенција исказује (Станковић, 2010: 68). Сло-
женост учитељске професије указује на то да се мора посматрати кроз 
призму великог броја компетенција. Манифестовање компетенција се ве-
зује за начин понашања који се може опажати, али и вредновати (Андев-
ски, 2006). Постоје неслагања у приступима колико је важно и какав је 
ефекат нормирања наставничке професије кроз дефинисање компетенција 
које учитељ треба да поседује. Једни сматрају да је то основа за унапреёе-
ње процеса управљања и осигурања квалитета професионалног развоја, та-
коёе се истиче као значајно у процесу вредновања праксе, професионалног 
развоја, акредитације програма усавршавања, напредовања наставника. 
Овакав приступ у стандардизацији наставничких компетенција на нацио-
налном нивоу „има потенцијал да постане значајан замајац професионали-
зације наставничке професије“ (Станковић, 2010: 72). Други аутори виде 
ограничења у оваквом приступу, сматрајући да нису уједначене околности 
у којима наставници раде, те се тако доводи у питање њихова професио-
нална аутономија. Због тога неки у стандардизацији компетенција виде де-
професионализацију наставника (Hercog, 2006; Harris, 2000).  
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Чињеница је да учитељ мора да поседује неопходна одговарајућа 

знања, способности и вештине за реализацију васпитно-образовног рада. 

Поред стручних знања, тј. знања у ужем смислу, потребна су и знања из 

области педагогије и психологије, дидактичко-методичка знања, која му 

омогућавају припрему и креирање активности у оквиру наставног процеса. 

Знања која су учитељу потребна за познавање целокупног васпитно-обра-

зовног процеса чини његове педагошке компетенције. У ужем смислу, ове 

компетенције односе се на васпитни стил који се објашњава начинима ин-

телектуалне и емоционалне комуникације или као интеракција дидактич-

ких и васпитних компетенција учитеља којима он креира социјално-емо-

ционалну климу у настави (Стојановић, 2008: 64). 

Вишедимензионалност као одлика компетенција може се узети као 

основ у покушајима класификација кроз области или прављењем листе ком-

петенција учитеља. Аврамовић и Вујачић наводе следећу листу компетенци-

ја: стручно знање (познавање конкретног предмета, као и усвајање нових 

знања из стручних области), дидактичко-методичка знања и вештине (омо-

гућавају учитељу доношење ваљаних одлука о наставним методама и сред-

ствима, значајним питањима наставе, организацију наставе, као и сазнајно 

подстицање ученика), способност комуникације, морални квалитети као део 

личних компетенција (личне вредносне оријентације), социјално-психоло-

шке особине и спремност на усавршавање као компетенцијски квалитет 

(Аврамовић, Вујачић, 2010: 154-155). Уочавамо да ови аутори посматрају 

компетенције учитеља узимајући у обзир знања, вештине, личне особине и 

професионалну културу.  

Потребе савремене школе отварају широк простор деловања учите-

ља који подразумева континуитет у праћењу новина у стручној литерату-

ри, стално мењање и унапреёивање сопствене праксе као и промишљање, 

рефлексију и вредновање сопственог рада. Тиме се повећава захтев у обра-

зовању и усавршавању учитеља у области методологије истраживања вас-

питно-образовног рада и развијање методолошких компетенција. 

 

 

Методолошке компетенције учитеља 

 

Како је учитељ носилац васпитно-образовног процеса и основни 

чинилац његовог мењања, унапреёивања и иновирања, то је могуће оства-

рити најчешће истраживачким радом. Истиче се да је учешће учитеља у 

педагошким истраживањима захтев савремене концепције његове улоге у 

настави и образовању.  

Методолошка компетентност одреёује се као способност и струч-

ност проучавања и истраживања непосредне педагошке стварности – прак-

се. Тиме се претпоставља потреба другачијег промишљања основних педа-

гошких категорија, иновативни приступ образовном процесу (Кундачина, 

2003: 221). Неопходност методолошке компетенције учитеља, истицали су 

неки аутори, наглашавајући да би учитељ био успешан реализатор васпит-
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но-образовног рада, мора га знати научно утемељити, а промишљање соп-

ствене праксе најбоље ће остварити кад је он сам истраживач и тиме обез-

беёује квалитет ефеката своје праксе (Мужић, 1999; Поткоњак, 1999). 
Задатак да континуирано унапреёује свој рад, да га преиспитује и 

процењује, учитељ може остварити само ако сам спроводи истраживање 
свога рада (Банёур и Поткоњак, 2002: 12). А за то су неопходне методоло-
шке компетенције. Основно полазиште је у томе да учитељи схвате пове-
заност педагошке теорије и праксе, да схвате своју позицију у васпитно-
образовном процесу, као и то на који начин могу да објективно и реално 
вреднују своју успешност и свој рад, али и да користећи резултате других 
истраживања осмишљавају и иновирају своју праксу. 

Потребе праксе за овим компетенцијама потврдила су и нека ис-
траживања. Испитујући процену стечених знања и вештина у току студи-
рања, учитељи су нешто испод просека проценили знања из методолошке 
области. Наиме, знања неопходна за вредновање квалитета васпитно-обра-
зовног процеса проценили су М=2,28, а познавање метода за праћење рада 
и вредновање ученика М=2,41, што може да укаже где су учитељи препо-
знали недостатак у базичном образовању (Павин и сар., 2005: 98). Испиту-
јући која су то знања наставницима потребана за прихватање и примену 
иновација у васпитно-образовној пракси, скоро четвртина наставника на-
води знања из подручја методологије педагошких истраживања (Максимо-
вић, 2013: 324). Резултати истраживања о примени техника и инструмена-
та у процесу самовредновања васпитно-образовног рада учитеља, такоёе, 
показују да је учитељима потребна подршка из области методологије ис-
траживања (Василијевић и сар., 2012).  

Посматрајући студијске програме на учитељским факултетима у 
Републици Србији, може се уочити да се на основним студијама изучава 
методологија као студијски предмет, а разлике су углавном у називу пред-
мета (Методологија педагошких истраживања; Методологија истраживања 
у образовно-васпитном раду, Методологија истраживања у васпитању и 
образовању и слично). Циљеви ових предмета усмерени су на развијање и 
подстицање методолошких компетенција и методолошке културе и разви-
јање истраживачких академских вештина. 

Да би будући учитељи могли да мењају и унапреёују своју праксу, 
неопходно је да прате достигнућа у науци и иновације које се примењују. 
Праћење подразумева упознавање са стручним и научним радовима које 
учитељи морају читати и разумети, посебно они радови који имају истра-
живачки карактер. У том смислу, учитељи би требало да доносе судове и 
да умеју да процене резултате до којих су аутори дошли, да би могли не-
посредно да их примене у пракси. Такоёе, примена и преузимање готових 
инструмената у истраживању праксе захтева од учитеља процену каракте-
ристике инструмента и након примене обраду и интерпретирање резултата 
до којих је дошао, а значајни су му у његовом раду.  

Школа и васпитно-образовна пракса као широка истраживачка 
област подразумева спремност учитеља да јој приступе као потенцијални 
истраживачи. Методолошка оспособљеност учитеља усмерена је не само 
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на теоријска знања из методологије и статистике, већ се очекује да учитељ 
поседује конкретна, применљива знања у свим сегментима истраживачких 
поступака. Та знања се односе на примену адекватних методолошких по-
ступака, на реализацију истраживања, а посебно на интерпретацију добије-
них и обраёених података и могућност импликације тих резултата у доме-
ну сопственог рада, а и шире. Посматрајући методолошку образованост, 
може се рећи да она подразумева методолошка знања и способности, као и 
методолошку културу. Методолошку културу Јовановић одреёује као спо-
собност и мотивисаност учитеља за коришћење научних педагошких зна-
ња за анализу, процењивање, истраживање, осмишљавање и усавршавање 
педагошке праксе (Јовановић, 2003: 211). 

Данас се често истиче да су одељењска истраживања могућност 

мењања васпитно-образовне праксе. У истраживањима у оквиру једног 

одељења, која могу имати и евалуациони карактер, учитељи изграёују соп-

ствени стил истраживања, користе резултате у циљу даљег планирања и 

унапреёења рада са конкретним одељењем. Начини праћења, прикупљања 

података и процена васпитно-образовног рада захтевају од учитеља при-

мену различитих техника и инструмената. Примена инструмената подра-

зумева поштовање одреёених захтева који се односе на карактеристике ин-

струмената, начин примене и на то коме је инструмент намењен. Учитељи 

који приступе овим активностима морају да поседују довољно знања и 

способности за израду инструмената (тестови знања, скале процене, упитни-

ци, протоколи интервјуа и слично). Сматра се да „без познавања мерних ин-

струмената није могуће извршити успешно мерење образовно-васпитних 

исхода и успешну евалуацију наставног процеса“ (Кундачина, 2003: 229). 

Будући учитељи, истраживачи процеса наставе и учења морају 

имати развијене вештине за извоёење квалитативних и квантитативних ис-

траживања. То подразумева компетенције за проучавање научних извора и 

долажење до информација о предмету истраживања, односно коришћење 

разноврсних путева за проналажење извора који нуде потпуне информаци-

је о ономе што се истражује. Такоёе неопходна су знања и вештине за про-

јектовање истраживања, реализацију различитих фаза у истраживању које 

подразумева већ поменуту израду истраживачких инструмената, њихову 

примену и адекватне начине обраде и интерпретације резултата истражи-

вања. За учитеље који се баве истраживањем васпитно-образовне праксе 

веома је важно саопштавање и публиковање резултата истраживања на 

различите начине и кроз различите облике од нивоа школе и њених струч-

них органа, преко конференција, скупова, научних часописа. Презентова-

ње радова подразумева излагање, коментарисање резултата, анализу, обра-

злагање, аргументовање и извоёење закључака. 

Потреба сталног праћења и иновирања студијских програма и студиј-

ских предмета, отвара могућност за преиспитивање садржаја и остварених ис-

хода. Већ постојећи предмети на учитељским факултетима који доприносе 

развоју методолошких компетенција, морају бити стално анализирани, садр-

жаји да прате потребе студената са једне стране, потребе савремене школе са 
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друге стране, и промене и достигнућа у науци са треће стране. Усаглашава-

њем ових захтева доприноси се квалитету студијских предмета, квалитету 

остварених исхода и задовољавању потреба праксе. На тај начин будући учи-

тељи се припремају за свој рад, развијају методолошке компетенције које ће 

им помоћи у процесу сталног преиспитивања, истраживања и унапреёивања 

васпитно-образовног рада. 
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Abstract: Modern roles of teachers create the need for a more qualitative 

approach to education and professional development of teachers, which has to be 
based on scientific knowledge, research and relevant experience. Therefore, those 

who educate future teachers have great responsibility in the development of their 

competencies. The paper discusses the need of modern school for knowledge, skills, 
habits and abilities of future teachers in the field of research of pedagogical prac-

tice. Reform changes of primary school are followed by a series of activities requi-
ring teachers‟ engagement, which include their mastery in projecting and perfor-

ming different forms of research, as well as the capacity to follow literature of 

empirical character. This paper is an attempt to determine to what extent the needs 
and demands in contemporary school correspond to methodological competencies 

of future teachers.  
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ВЕРСКИ САДРЖАЈИ У НАСТАВИ НА УЧИТЕЉСКИМ 

(ПЕДАГОШКИМ) ФАКУЛТЕТИМА 

 
Сажетак: Изучавање верских садржаја у високообразовним институ-

цијама, на којима се образују будући учитељи, важно је и потребно. Разлога 

за то је много, можемо их свести на неколико основних: мултидисциплинар-
ност школског система, мултиетничност, мултиконфесионалност и мулти-

културалност животне средине. Школа као едукативни фактор је место где 

се на прави начин осмишљава култура надметања и култура дијалога. Учи-

тељи, наставници и професори као креатори едукативне прогресије треба 

да поседују бар основне информације и о верским садржајима. То не подразу-
мева обавезу припадања по сваку цену, било ком религијском систему, али 

захтева висок степен толеранције. Тада припадање или неприпадање неком 

верском колективитету нису ни сметња, ни привилегија. Одговорност је овде 
мера која подстиче све добре корелације, а школски систем је успешан оноли-

ко колико може да успостави добре корелације. Просветитељска функција 
школе је на тај начин осмишљена и промишљена. 

 

Кључне речи: верски садржаји, образовање, мултидисциплинарност, 
мултиконфесионалност, просветитељство. 

  

 

Уводне напомене 

 

Постојање верских садржаја у факултетском образовању будућих 

учитеља и васпитача показује отвореност васпитно-образовног система. 

Никако не треба то посматрати као синкретизам „верског“ и „научног“, ко-

ји оптерећује образовне институције - већ као мултидисциплинарну ствар-

ност која подстиче прогресију образовања. Када знамо да су основне ди-

мензије образовања: отвореност, праведност, мерљивост и проверљивост, 

ефективност, ефикасност и регуларност (група аутора, 2004), недвосмисле-

но препознајемо важност верских садржаја у том процесу. Пажљивим уви-

дом и тачним разумевањем компетенција наставничког (педагошког) кадра 

долазимо до закључка о важности елементарних информација о различитим 

вероучењима током њиховог школовања. То никако не значи заговарање на-

силне верске пропаганде, већ подразумева едукацију која оспособљава за 

стваралачку толеранцију у свим животним сегментима, посебно у контексту 

религијског плурализма. Успешност овог стваралачког чина условљена је 

потребом знања верских садржаја, које није оптерећено инсистирањем на 

припадности неком верском колективитету. Али није умесно ни то да се 
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евентуална припадност проглашава за препреку у промишљању и креира-

њу ове комплексне области човековог стваралаштва. Овде је важно истаћи 

препоруке Савета Европе, још из далеке 1993. године, које су још више 

конкретизоване 2002. и 2004. године. Укратко, ту се инсистира на интер-

културалном образовању, и одреёују се три најважнија елемента: улога и 

одговорност школа, историја и идентитет, религијска или културна димен-

зија интеркултуралног друштва. Као јасан циљ одреёује се „постизање одре-

ёеног представљања различитости и неговања религија у школским уџбени-

цима и настави“ (Максимовић,2005:358). Дакле, укључивање и исправно 

третирање верских садржаја у васпитно-образовном систему показатељ је 

стварног друштвеног напретка. Не може се посматрати као ревитализација 

„заблуда“ из далеке прошлости.  

Једностраност, површност и брзоплетост у прихватању или непри-

хватању појединих образовних садржаја, треба препознати као опасне пре-

виде који доводе до бесмислених закључака. Идеолошка оптерећеност све 

ово додатно усложњава, а на нашим просторима после полувековне ис-

кључивости непромишљеног и неосмишљеног „научног атеизма“ негатив-

не реакције на верске садржаје у образовном систему нешто су очекивано. 

Наравно, постоје и одреёене појаве унутар верских колективитета које пока-

зују нетрпељивост према свему другачијем. Због тога је потребно препозна-

ти и превазићи и насилни атеизам и верски фанатизам и остварити културу 

дијалога која би требало да све доведе у стање јединства у различитости. На 

тај начин иступа се из лошег контекста сукоба где преовладава правило: 

„Споразуми без мача само су речи“ (Хобс,1991:176). Уместо овог неуме-

сног песимизма, који почива на неспособности да се преовладају страх од 

другога и лична себичност, потребно је реално суочење са другим и при-

хватање његове стваралачке слободе. Савет Европе је у том смислу запо-

чео два важна пројекта: први 2002. године под именом: „Нови изазови за 

интеркултурално образовање: религијске различитости и дијалог у Евро-

пи“; други 2004. године под именом: „Изградња стабилних и кохезивних 

друштава“, у оквиру кога се конференција у Ослу бавила темом: „Религиј-

ске димензије интеркултуралног образовања у Европи“. Све ово заговара и 

Декларација европских министара просвете у Атини 2003. године, где се 

афирмише различитост и подстичу толеранција и ненасиље.  

То значи да нико никоме не треба ништа да ускраћује унапред, сва-

коме треба дати могућност да се покаже какав јесте и како види другога и 

себе. Тек тада, кад сви имамо подједнаке могућности идентификације и са-

моидентификације долази до комуникације која све покреће напред. Тако 

се остварује свеобухватна инклузија као заједничко дело у коме се труди-

мо да једни друге разумемо, прихватимо и подржимо. То не значи пасивно 

уклапање без стваралачког промишљања, потребно је укључивање у про-

цес, без селективног опредељења на основу порекла и припадности. Само 

онда кад успемо да у наведеним процесима будемо одговорни ствараоци 

моћи ћемо да превазиёемо многе животне парцијалности. Заправо, реч је о 

свеживотном промишљању и поступању, не о нечему што се научи у одре-
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ёеном животном периоду, а касније се догаёа по инерцији припадности. 

Стваралачка динамика подразумева сталност преображаја и промена, а не 

пасивно следовање наслеёених и стечених навика. Теолошким речником 

речено, ради се о сталном осадашњењу и оприсутњењу прошлости и бу-

дућности овде и сада. Врло је важно знати и разумети да вера „ ... није иде-

олошки алат за побољшање „палог“ света ...“, него је „ ... интерперсонални 

процес измеёу Живог Бога и човека ... Црква представља јединство у Хри-

сту живих слободних личности, окупљених заједно силом Духа Светога. 

То није једна безлична институција образована над њима“ (Мајендорф, 

2008:110). Озбиљна теолошка мисао и здрава вера искључују сваки паси-

визам и конзервативизам, непрестано покрећу одговорно прогресивно 

стваралаштво. 

Образовни процес је вишеструко прогресиван и креативан, подра-

зумева тачне информације о некоме или нечему, без којих је немогуће 

стваралачко одреёење о томе. Предуго су на нашим просторима религиј-

ски садржаји третирани негативно, као ненаучне представе које не завре-

ёују пажњу и поштовање. Ненаучно су проглашавани митовима и легенда-

ма, своёени на магију и мистерију, без уважавања позитивних религијских 

искустава и теолошких одредница као научних категорија. Једноставно, то 

је био идеолошки захтев који је требало беспоговорно испуњавати, у су-

протном је претило проглашење за непријатеља народа и државе. Заговор-

ници ове једностраности, а свака једностраност је сама по себи ненаучна 

категорија, свој негативан став проглашавали су за прворазредну научну 

вредност. Ово напомињемо из разлога трезвеног суочења са последицама 

које се продужавају до данашњег дана, не са намером да тражимо кривца и 

осудимо га. То никако немамо на уму, реч је о тражењу ваљаног решења, 

које ће бити слободно од сваке једностраности, и донеће стваралачки бо-

љитак у свему и за све. Хришћанство никако није идеализам, пре се може 

третирати као једини прави материјализам који достиже свој врхунац у бо-

гочовечанској стваралачкој динамици. Славећи Творца, теологија не ома-

ловажава, него уздиже творевину као „динамично и енергисано биће“ 

(Максим Исповедник), из стања пропадљивости и пролазности у непрола-

зно богоусиновљење. Тако да је свако бављење овоземаљском тварношћу 

и појавама у природи теологија своје врсте. То не значи покушај теологије 

да „покори“ биологију, хемију, физику и друге природне науке, реч је о 

препознавању и уважавању стваралачких капацитета у свим тим научним 

дисциплинама. Пажљивим увидом у здраву теолошку мисао видећемо да 

„хришћанско јеванёеље говори о судбини читаве творевине и читавог чо-

вечанства, а не само хришћана и њихових институција“ (Мајендорф, 2008: 

116). Не доноси готове закључке о свему, већ отвара културу дијалога, са-

мо је потребно добронамерно читање тих порука, као и признање одреёе-

них промашаја које су починили неки саможиви промотери личног вер-

ског доживљаја, који нису имали смислен животни окоглед. Да, било је и 

таквих појава, али их не треба посматрати као нешто што пројављује су-

штину вере, већ као пропусте и промашаје неодговорних појединаца. Ти 
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примери у васпитно-образовном процесу треба да буду третирани као не-

што што није спојиво са вером, а не као једину могућност вере. Све зависи 

од наше спремности да стварима приступамо трезвено и одговорно. 

Верски садржаји су у стваралачкој функцији само онда кад покре-

ћу критичко мишљење и осмишљавају одговорну стваралачку слободу. 

Наравно, увек постоје појединци који покушавају све то да издигну изван 

и изнад животног реализма у свет маште и фантазије, или у стање несхва-

тљивих мистерија. То је опасност која долази изнутра, из самог верничког 

корпуса, и ту је нагласак на следбеничкој послушности без прогресије и 

креације. Све је већ закључено одавно, и кад је било јасно онима који су 

живели пре много векова зашто не би било и за нас априори прихватљиво. 

Заговорници овог става превиёају човекову богодаровану слободу чиме 

дело вере своде у стање следовања, а не остварења и стваралаштва. Сваку 

потребу да се уверење осмисли проверавањем у границама могућности 

проглашавају за грешну и погрешну сумњу. Не виде да на тај начин обез-

вреёују верске садржаје, претварајући их у идоле, а себе у идолопоклони-

ке. Добро је да огромна већина верујућих људи своје животно стварала-

штво додатно осмишљавају тако што верске садржаје стављају у добре 

стваралачке оквире. То се види из многих научних подухвата, књижевних 

и уметничких дела кроз све историјске токове. 

Стваралачка неопходност у приступу одреёеном научном или 

уметничком делу јесте исправно разумевање циља и садржаја. То захтева 

одреёена сазнања, или бар елементарне информације о аутору и његовим 

ставовима и намерама. Кад су у питању дела са религиозним садржајима и 

конкретним верским порукама неопходан је елементарни увид у конкрет-

но вероучење, уз висок степен разумевања различитости вероисповедања 

као предуслова мирољубиве коегзистенције. Ту је свака једностраност су-

вишна, како она која почива на конфесионалној искључивости, тако и она 

која проистиче из атеистичког омаловажавања верских садржаја. Због тога 

је образовни систем адекватно место за упоредне студије религијских са-

држаја, и то тако што се на темељима знања о вери и искуства у вери отва-

ра мултидисциплинарни дијалог. Тако је све отворено, свако има могућ-

ност да искаже своје мишљење, али и обавезу да без предрасуда уважава 

мишљења других. То не значи непромишљено прихватање, само да би се 

показала добронамерност, јер тако нешто је нестваралачки акт који не за-

вреёује позитивну оцену. Реч је о уважавању као предуслову за дијалог, 

што не значи одустајање од сопствених уверења. Ради се о томе да разли-

читост не треба да буде препрека, већ повод за разговор у коме постаје 

креативна чињеница. Успешност таквог разговора није условљена ствара-

њем лажног истомишљеништва. Пре се може говорити о договореној раз-

личитости – „модус вивенди“ – „слажемо се да се не слажемо“. Свако 

остаје утемељен у свом уверењу, али то није разлог за омаловажавање и 

прогоне неистомишљеника. Зашто је важно да о свему сви исто мислимо 

да бисмо имали стваралачку комуникацију? Треба имати храбрости да 

прихватимо постојеће различитости као неуклоњиве чињенице, али и као 
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одреднице различитих идентитета, а не као препреке једних ка другима. 

Могуће је уклопити верске садржаје, у свим њиховим различитостима, са-

мо је потребно непрестано изграёивати стварну добронамерност. Сигурно је 

да ти садржаји могу помоћи у „очувању плурализма и толеранције у јавном 

образовању и спречавању индоктринације“ (Мурдок, 2008: 89). Посебно у 

околностима доскорашње атеистичке индоктринације образовног система у 

Србији, чије су последице још увек присутне. Мултиконфесионалност као 

неоспорна чињеница у свему томе представља добру полазну основу за 

осмишљавање културе надметања и остваривање културе дијалога, чије је 

крајње одредиште: јединство у различитости, како верској, тако и етнич-

кој, културолошкој и идеолошкој. 

Образовни систем је најмеродавнији стваралачки феномен који 

свему даје добру меру, смисао и усмерење. Верски садржаји у свим својим 

различитостима постају незаобилазне чињенице у томе, богатећи се у тој 

интеракцији и обогаћујући увек новим искуствима образовни процес. Са-

мо је потребно превазићи предрасуде наслеёених супротстављености агре-

сивног атеизма и фанатизоване религиозности. Кад у свему овоме оствари-

мо добре резултате видећемо да будући учитељи и васпитачи изучавајући 

верске садржаје током студија стичу основне едукативне информације о 

различитим искуствима религијских колективитета. Само на тај начин се 

оспособљавају за креативне и прогресивне субјекте у мултиконфесионал-

ној друштвеној стварности. Одсуство верских садржаја из образовног ви-

сокошколског процеса представља даљи продужетак насилне „научне“ 

атеизације, али и оставља простор за многе вансистемске импровизације 

фанатизованих религијских група. Кад се све стави под окриље високо-

школског система наведене импровизације сведене су на минимум, скоро 

да су немогуће. Због тога су верски садржаји у образовном процесу буду-

ћих учитеља и васпитача показатељ зрелости и одговорности креатора вас-

питно-образовног процеса. 

 

  

Мултидисциплинарност и мултиконфесионалност  

као стваралачке претпоставке 

 

Ако поёемо од чињенице да је „развој трка измеёу образовања и 

катастрофе“ (Инёић, 2009: 100), разумећемо образовни процес као битну 

стваралачку одредницу живота и постојања. Видећемо да мултидисципли-

нарност у образовању подразумева интеракцију, инклузију и корелативно 

усаглашавање различитих садржаја. То је стална борба за човека, а не про-

тив човека, већ против његове једностраности и непромишљености. То је 

оствариво само онда кад се корпус знања и искуства увећава отвореношћу, 

одговорношћу и оптимизмом. На тај начин сваки се стваралачки субјекат 

додатно отвара, проширује и продубљује тражећи и изван себе, а не само у 

себи, добре садржаје. Ово добро стваралачко стање подстиче умесне креа-

ције чинећи разлике покретачима културе надметања. То се догаёа тако 



 88 

што сви настоје да дају све од себе, а не да присвоје све за себе у намери 

да себе и своје ставове и потребе ставе испред осталих састваралаца, које 

не препознају и не признају. Важно је препознати другога на прави начин, 

јер се тако превазилази себичност која затвара и подаништво које обесхра-

брује и зауставља. Битно је да прогресивни стваралачки чин смислено тра-

је, не само да беспоредно постоји као умишљена фраза. То је могуће онда 

кад свако промишља своју одговорност, а не инсистира само на својим 

правима и дужностима. Кад се све сведе само на права и дужности неми-

новно је супротстављање другоме, јер под теретом самоостварења свако 

минимализује обавезе и максимализује права. То стваралаштво је оптере-

ћено и унапред осуёено на пропаст, која се може на кратко одложити 

удруживањима у интересне групе. Тада свако проглашава своју научну 

област за једину потребну, а своја сазнања за једина меродавна. Нико у 

том стању удруживања не види колико је сам, свако умишља да има много 

присталица, сводећи своје стваралаштво само на пребројавање присталица 

и противника. На овај начин се веома угрожава мултидисциплинарност, 

што се додатно компликује непрепознавањем опасности у коју једни друге 

доводимо. Тада је небитно да ли смо бескомпромисни противници или па-

сивни следбеници људи и идеја, јер коначни резултат у оба случаја је не-

стваралачка подељеност група неистомишљеника. 

Није умесно мишљење да је истомишљеништво безусловни захтев 

стваралачке сарадње, јер то може значити стварање групе поданика и 

следбеника у којој само воёа размишља, док остали беспоговорно следују. 

Наравно, стваралачка сагласност у одреёеним научним открићима и теори-

јама је важна, али као резултат стваралаштва свих субјеката, а не као при-

хваћена уцена зарад неког интереса. Због тога је боље да сагласност буде 

дуже промишљана, а не брзоплето смишљена под притиском некога или 

нечега. Такоёе је важно разумети да стваралачка сагласност може гласити: 

слажемо се да различито мислимо. Јер никако не сме да буде крајњи циљ 

изнудити да сви о свему исто мисле. Заправо, динамика различитости у 

осмишљеној култури надметања подстиче стваралачку сагласност, која је 

сигурнија онда кад јој претходи дуготрајно усклаёивање. Тако се показује 

да се једнакост свих стваралаца састоји у стварном праву на различитост. 

Мултидисциплинарност на тај начин добија пуни смисао и постаје креа-

тивни капитал у образовном систему. 

Мултиконфесионалност постаје образовни капитал онда кад се 

стваралачки промишља на основу реалних чињеница из широког спектра 

религијских феномена. Престаје да буде друштвени терет којим се неупу-

ћени у верске садржаје оптерећују стварајући погрешне закључке о овој 

веома осетљивој животној стварности. На тај начин се не повреёују ауто-

номија верских заједница и законом загарантована права верника. Такоёе 

се не намећу верски садржаји онима који себе виде изван верског дожи-

вљаја и верских заједница. Присуство верских садржаја у образовном си-

стему никако није верска пропаганда, него је одговорна актуелизација не-

изоставних тема у контексту тражења адекватних решења друштвених од-
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носа. Полувековна пракса одсуства одговарајућих садржаја на тему вере и 

покушај замене неадекватним једностраним атеистичким хипотезама, по-

казала се као неуспешна. Само је створила још већу дистанцу измеёу вер-

ника и атеиста, као и измеёу различитих верских колективитета, јер је по-

чивала на систему надгласавања и наметања већине мањини. Тада нико 

није говорио о мањинским правима верника, то није било интересантно 

атеистичкој већини. Кад се та већина истопила под притиском историјске 

стварности, онда је преостала мањина из корпуса дотадашње већине поче-

ла да промишља о својим правима као правима мањине. То није лоше, али 

било би за све много боље да су и раније могли да виде мањину као мањи-

ну, а не као „непријатеље друштвеног прогреса“, или „ретроградне снаге 

прошлости“. Ове квалификације више говоре о онима који их изговарају 

него о онима које су омаловажавали и оптуживали. Због тога ове наводе не 

треба разумети као прозивку неистомишљеника, још мање као оптужбу и 

осуду или дисквалификацију. То је опомена свима да престанемо да се 

због различитости омаловажавамо, и да почнемо да уважавамо уверења 

других, без обзира на то колико се то нама чини прихватљивим. Само на 

тај начин се изграёује стваралачки идентитет оствареног човека, без обзи-

ра да ли је реч о вернику, агностику или атеисти.  

 

 

Верски садржаји и инклузивни процеси 

 

Без претеривања можемо рећи да враћање верских садржаја кроз 

одговарајуће наставне предмете представља један инклузивни процес. Мо-

же неко наводити контрааргументе на чињеници да је бројно стање верника 

у друштву процентуално већинско, али верски садржаји су од веома малог 

броја граёана исправно промишљани и остварени. То показује чињеница о 

постојању не малог броја различитих удружења граёана са верским пред-

знаком, а без елементарне теолошке логике (Образ, Наши, СНП 1389...). 

Кад је у питању образовни систем, морамо бити свесни непорецивих чи-

њеница, ту су верски садржаји дуги низ година промовисани као митоло-

шке приче без реалног животног утемељења. Створен је погрешан утисак 

о непремостивој супростављености природних наука са теологијом, што 

су и поједини наставници верске наставе неодговорно пројектовали као 

свој радни мото. Ако све мало боље размотримо, видећемо да би овако 

једностраним поступањем могли да закључимо о супротстављености тео-

логије и друштвених наука, што би нас одвело у несагледиве сукобе. 

Због тога је важно и потребно уместо сукоба због различитости, проми-

шљати добра решења о мирољубивој коегзистенцији вере и знања. Овде 

треба истаћи чињеницу да теолошки универзализам битно надилази гло-

балне процесе савременог света. Не негира их, већ им додаје нове садр-

жаје, јер религијски универзализам подразумева „...инклузију (укључива-

ње) свих, а не искључивање било кога...“, и тако спречава своёење свега на 

себични интерес групе или појединца, где преовладава „...етика једноди-
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мензионалног напретка, слободна од сваке религијске, емотивне, традици-

оналне, чак и аксиолошке основе...“ (Манзаридис, 2011: 91-96). Јасно је да 

религијски универзализам додаје нову динамику глобалним процесима, 

што га делегира као важну чињеницу образовања. 

То је оствариво само онда кад се стави у контекст инклузивних 

процеса у којима се превазилази подељеност и све се решава солидарно а 

не надгласавањем и надметањем. Тако се потискују злопамћење и злура-

дост као опасне нестваралачке категорије. Све се мења на боље без намере 

да се било коме нешто наметне, или да се било ко доведе у непријатну по-

зицију. Све се осмишљава универзализмом који „ ... не укида разлике, већ 

их уважава“, надилазећи неке глобалне процесе који понекад све уопшта-

вају. Тада свако добија добру прилику за „културни додир“ са другим и 

другачијим ...“ (Шушњић,1994:49) Тада верски садржаји постају креативне 

вредности које доприносе стварању атмосфере остварености свих, при че-

му свако остаје суштински исти, али делатно много бољи у односу на дру-

гога. Не сметају му разлике, не инсистира на недостацима другога него се 

труди да исправи своје недостатке како би могао да прихвати друштвене и 

друге различитости. Врхунац у свему овоме је подстицање себе на боље, а 

не оптерећивање недостацима другога. Допринос верских садржаја у ово-

ме је значајан и због тога је потребно промовисати високе вредности чове-

кољубља које у себи носе сви верски колективитети. 

 

  

Култура дијалога у процесу тражења задовољавајућих решења 

 

Желети и знати разговарати са другим и другачијим је стваралачки 

императив у остварењу културе дијалога. То никако не смемо превиёати, 

јер су превиди ове врсте бесмислени и опасни, лако се потискују у стању 

колективног егоизма и саможивости безличних појединаца. Тада свако 

тражи истомишљеника, и не само то него и следбеника који му повлаёује 

и подилази његовој себичности, дајући себи за право да све „непокорне“ 

принуди на подаништво. Кад се то прогласи за интерес верске или идеоло-

шке групе или национални интерес, све другачије је препрека коју треба 

по сваку цену елиминисати. Ту нема места разговору и разумевању, јер та-

ко нешто се доживљава као слабост и неодлучност. Све је сведено на на-

редбе елите које маса следбеника беспоговорно следује. Тако конципиране 

заједнице, етничке, политичке, религијске и граёанске, постају затворени 

системи у којима нема места за неистомишљенике. Али, ту не стаје све, та 

затвореност покреће нагон за елиминацијом свега различитог у ширем 

друштвеном контексту. Под изговором одбране од неистомишљеника и 

њихове агресије чини се страшно насиље над остатком света који је изван 

граница одреёеног колективитета.   

Историја је препуна жртава агресивних и диктаторских режима ко-

ји су настали у бесмислу насиља у име некога или нечега. Још трагичније 

је то што неки из тога не извлаче поуке које подстичу добронамерност, не-
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го у томе траже примере које треба следити у „борби за ослобоёење“. За-

боравља се да човек, кад сам себи одузме слободу, пристаје да буде насил-

ник. Уместо да се ослободи себе, наставља пут самонегације проглашава-

њем другога за узурпатора своје слободе. Жели да се „ослободи“ од некога 

или нечега не увиёајући да је сам себе окупирао недобронамерношћу. Овде 

је потребно указати на потребу одговорног промишљања свих различито-

сти. Због тога није до краја јасан став да је напредак „наша све већа способ-

ност да све више и више разлика које постоје меёу људима доживљавамо 

као морално ирелевантне“ (Леви, 2005: 91). Трезвеније је приступати свим 

разликама у контексту богодароване слободе свакога човека, што нас не 

зауставља у стању недефинисане равнодушности. Наравно, никога не мо-

жемо на силу учинити бољим, ако он то неће, али никада не треба коначно 

одустати од добронамерности према другоме, и уместо истине, говорити 

му оно што мислимо да њему одговара. Тако се одричемо стварне добро-

намерности, све сводимо на прилагодиву уљудност која није истоветна са 

непоколебљивим човекољубљем. Због тога је неопходно наше стално са-

зревање у добронамерности према сваком човеку, која достиже свој пуни 

смисао онда кад му говоримо увек истину, имајући у свему непоколебљи-

во човекољубље.  

 

 

Превазилажење идеолошких предрасуда 

и стварање прогресивних корелација 

 

Неумесно је даље идеолошко надметање и проглашавање кривице 

другога за разлог наше неостварености, потребно је стварно превазилаже-

ње предрасуда о другоме и тражење добрих начина за успостављање про-

гресивних корелација. Образовни систем је погодан амбијент за то, посеб-

но у области високошколског образовања васпитача и учитеља. Разлог је 

то што ће у свом васпитно-образовном раду стварати нове учеснике и креа-

торе друштвених релација, поставиће им темеље одговорне друштвености у 

раном животном узрасту. Врло је важно да то буде слободно од наслеёених 

стереотипа који се негују у лошој традицији сукобљених породица унутар 

једног народа, подељених народа унутар једне друштвене заједнице. Ову 

сурову реалност треба препознати, промислити и прогласити за опасност 

која угрожава свакога ко је прихвати као меродавну одредницу. То не тре-

ба препуштати вештинама и стању изолованих појединаца, него је важно 

подстаћи одговорност код свих креатора васпитно-образовног процеса. На 

ово недвосмислено указују многи друштвени акти: Европска конвенција о 

људским правима, 9. члан; Меёународни пакт о граёанским и политичким 

правима из 1966. године, 18. члан; Америчка конвенција о људским прави-

ма, 12. члан, Афричка повеља о људским и народним правима, 8. члан, и др. 

Оно што се препознаје као истоветно јесте наглашавање права деце и роди-

теља верника да, поред исповедања вере у домовима и богомољама имају 

право и на верску наставу „у складу са верским и филозофским уверењи-
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ма...“ (Протокол бр. 1 уз Европску конвенцију о људским правима). Ово 

треба најпре да буде од верника схваћено као преузета обавеза, а не као при-

вилегија која даје право за обрачунавање са неистомишљеницима. Чак и он-

да кад постоје приговори и оспоравања од стране неистомишљеника, из њи-

ма познатих разлога, потребно је издићи се изнад сукоба и тражити могуће 

корелације које доприносе бољитку. 

Верски садржаји који промовишу врлину праштања као храброст, 

а не као слабост и издају вере и народа, у овоме могу бити важни покрета-

чи. Само је потребно да онај који промовише ове вредности, студент, уче-

ник, наставник, учитељ или васпитач, буде и сам опредељен и одушевљен 

позитивним вредностима. То ће покренути позитиван стваралачки одабир 

добрих примера који показују снагу истине и добра као нечега што осми-

шљава квалитет и лепоту живота и постојања. На тај начин преовладава 

једностраност наметнутих закључака о некоме или нечему, који се преносе 

по инерцији порекла и припадности. Ако васпитач и учитељ благовремено 

превентивно делују на стереотипе и предрасуде које деца понесу из поро-

дичне традиције, без омаловажавања правих породичних вредности, си-

гурно је да су створене добре могућности за даље просветитељске пројек-

те. То не значи атаковање на прошлост, ради се о критичком промишљању 

прошлости што доприноси афирмацији правих вредности у свим области-

ма. Треба рећи да предрасуде и стереотипи највише оптерећују здраву тео-

лошку мисао, никако нису сагласни са њом и не стоји став да из ње проис-

тичу. Даље, угрожавају све животне релације и треба их препознавати и 

уклањати као препреке које сваки човек ставља испред себе на путу ка 

другоме. Значи, неумесно је бавити се предрасудама другога пре него што 

своје отклонимо, а најпожељније је подстицати другога да се без притиска 

бори са својим предрасудама. Васпитач и учитељ у свом васпитно-обра-

зовном раду постављају добре темеље оваквом начину суочења са стерео-

типима и предрасудама. Прилагоёавајући узрасту и мери разумевања уче-

ника, почињу један дуготрајан процес уводећи децу постепено и опрезно у 

сурови свет одраслих. Познавање позитивних примера из многих ствара-

лачких области и њихова адекватна примена драгоцене су вредности које 

треба одговорно поделити са децом. 

 

  

Јединство у различитостима 

 

Уважавање неистомишљеника, без страха због различитости и без 

оптерећености жељом да их по сваку цену учинимо истомишљеницима, 

представља врхунац стваралачке сигурности. Само у том стању човек може 

да ствара са другим и за другога, а не само за себе одвојен од стваралачког 

смисла. Ово захтева дуготрајно самосавлаёивање и смислено промишљање 

и прихватање стварности, где је спремност за преображај на боље меродав-

на чињеница. Тада свако од себе тражи максимум, не постављајући пред 

друге високе захтеве, чиме постаје креатор нове стварности. Не тражи од 
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других да му по сваку цену буду слични, него разликама приступа одго-

ворно знајући да допринос бољитку може дати само променом себе на бо-

ље. Другога ни на ништа не може принудити, може га покренути само до-

бронамерношћу, очигледним примером, а не наговорањем и приговорима. 

Тако отворен за другога, заиста даје себе и све од себе, не тражећи ништа за 

себе, чиме постаје оспособљен за исправно разумевање свих различитости. 

Важно је и преко потребно будуће васпитаче и учитеље оспособи-

ти за добронамерно разумевање различитих људских ставова и опредељења. 

Верске разлике без обзира на интензитет веровања, често су камен спотица-

ња у меёуљудским односима. Та чудна самоидентификација појединаца „на 

супрот комшији“ (Павловић, 2004: 200), кад се неки изјашњавају као „пра-

вославни атеисти“ показујући агресивност према припадницима других вер-

ских колективитета је феномен којем треба одговорно приступити, посебно 

после догаёаја са краја 20. века на нашим просторима, када је верско ста-

вљено у службу националистичких идеологија. Поделе на основу порекла и 

припадности потресају нашу свакодневицу, чак неки себе виде као припад-

нике одреёене верске заједнице на основу националне припадности, без 

елементарних знања о вери којој припадају. Тако су многи верски и нацио-

нални колективитети у стању неумесног поистовећивања створили „иден-

титет отпора“, подстичући „дреку идентитета“ (Цвитковић, 2007: 67). Ово 

је неумесно посветовњачење вере, злонамерније и опасније од свих облика 

секуларизма који критикују највише баш они који ово не примећују као 

опасност. Због тога је важно исправно разумевање верских садржаја како 

се не би догодила још једна површна једностраност меёу нама. Ту су саод-

говорни сви верски колективитети, чега појединци и нису свесни. Академ-

ски део свих колективитета, посебно студентска популација, а највише бу-

дући учитељи и васпитачи треба да стекну добар увид у све ово како би 

могли креативно да усмеравају будуће генерације. Због тога је важно да се 

све различитости доживљавају као идентитетске одреднице слободних 

личности и организованих религијских колективитета. Васпитно-образов-

ни процес као друштвени пројекат у коме треба да одговорно учествују 

сви граёани без обзира на постојеће разлике треба непрестано осмишљава-

ти новим договорима и пројектима. То је адекватан простор где је могуће 

и потребно да се оствари јединство у различитости. То је могуће само онда 

кад смо сви спремни за промену на боље, слободни од свих једностраности 

и пристрасности. Отвореност нашег школског система је очигледна у основ-

ном и средњошколском образовању, специфичност високог образовања зах-

тева много више напора. Али, чињеница да су студенти који се спремају за 

васпитачки и учитељски позив треба непосредно да учествују у реализацији 

верске наставе, и поред тога што постоје предавачи за овај наставни пред-

мет, подразумева њихову већу упућеност и заинтересованост за верске теме. 

На тај начин они постају компетентни саговорници са наставницима верске 

наставе. То је важна чињеница у васпитно-образовном процесу, која најви-

ше добробити доноси самим ученицима.  
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Добри примери 

 

Колико нам је познато само на Учитељском факултету Универзи-

тета у Београду, на Учитељском факултету у Врању Универзитета у Нишу, 

као и Високој школи струковних студија за васпитаче у Вршцу предају се 

изборни предмети: Тумачење Библије, Основи хришћанске науке, Култура 

религије и Религијски системи. Опредељење студената је на високом ни-

воу, што показује њихово препознавање потребе за адекватним сазнањима 

верских садржаја. Имајући одговорну дужност да креирам силабусе и на-

пишем одговарајуће уџбенике за наведене предмете, које и предајем, сло-

бодно могу рећи да су исти прихваћени од студената. То показује висок 

просек оцена на завршним испитима, као и активност студената у настав-

ном процесу и другим пројектима везаним за те наставне предмете. Треба 

рећи да избор и распоред тема у наставном процесу почива на културоло-

шкој едукацији младих као религијских интелектуалаца, а не на стварању 

религиозних зависника. Вера је представљена као животна вредност, није 

стављена у контекст изнуде уверења него се разлитичи верски садржаји 

анализирају отворено кроз критичко промишљање. Све је прилагоёено 

едукацији будућих васпитно-образовних стваралачких субјеката који тре-

ба да знањем о вери и у вери превазилазе многе створене предрасуде. Није 

примарно то да буду убеёени верници, нити да у свом васпитно-образов-

ном раду пропагирају веру. Циљ је да буду успешни креатори меёурели-

гијске коегзистенције, имајући реалан увид у верске садржаје и изграёен 

став о потреби усклаёивања и разумевања различитих верских садржаја. 

То је могуће само онда кад је човек отворен за све различитости, није оп-

терећен собом и својом припадношћу.  

Једнострано закључивање под теретом порекла и припадности је 

онемогућено, јер примарна намера је стварање одговорног оптимизма. То 

значи истицање личне одговорности у први план, а не стварање погрешне 

слике о нестваралачкој припадности колективитету. Овде је веома важно 

стећи тачан увид и имати основне информације из обимних садржаја раз-

личитих вероучења, са посебним нагласком на већинску православну тео-

логију. Само треба рећи да се то стање „већинске верске заједнице“ дожи-

вљава одговорно, а не као привилегија. Тај став се утемељује на Христовој 

јеванёелској поруци: „Ко хоће да буде први (велики) нека свима служи“ 

(Мт.20:26). Без знања и прихватања ове елементарне чињенице хришћан-

ског вероучења човек може бити припадник – верник у покушају, али не и 

религијски интелектуалац. Треба рећи и то да човек може успети у намери 

да постане религијски интелектуалац, а да то не буде условљено припад-

ношћу, само је потребно да буде добронамеран према свим облицима ре-

лигијске припадности, као и према онима који се изјашњавају као атеисти 

или агностици. То не значи одсуство религијског идентитета, већ спрем-

ност да се сваки људски идентитет поштује, чиме се претендује да и такав 

идентитет буде поштован и прихваћен. Не ради се, овде, ни о религијском 

индиферентизму, реч је о сигурности верског уверења која поштује слобо-
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ду другога. То не може бити равнодушност према другоме, него је пози-

тивна опредељеност заснована на непоколебљивости сопственог убеёења. 

Све ово се најбоље разуме личним искуством, претпоставке лишене тог 

искуства остају у сфери борбе за и против, где се не ствара сигурна вера и 

прогресивна личност. Ту све постаје несносни сукоб неистомишљеника, 

без спремности да се стане на место другога и разуме његов став. Свако 

постаје роб свога става, и то ствара борбени атеизам и верски фанатизам, 

чиме не треба оптерећивати васпитно-образовни процес, 

Позитивна искуства стечена предавањем наведених наставних 

предмета: Тумачење Библије, Основи хришћанске науке, Културе рели-

гије и Религијских система вишеструко су драгоцена. Критичко проми-

шљање студената је на високом нивоу, неки од њих се изјашњавају као 

атеисти без страха од неуспеха на испиту, али и без ратоборне одбојно-

сти према верским садржајима. Њихова умесна критика доприноси бо-

љем промишљању и разматрању наведених садржаја, што доприноси 

стварању стварне културе дијалога и неговању јединства у различитости. 

Тако се превазилази сувопарни догматизам атеистичке и верскофанатич-

ке једностраности. Дискусије су честе и доприносе бољем меёусобном 

упознавању студената, као и њиховом стваралачком учествовању у настав-

ном процесу. Наравно, све ово је још увек тек искорачење, више од првог, 

а мање од десетог корака на путу од неколико хиљада миља. Још је у првој 

деценији настанка, али је за очекивати да ће у даљем току кроз дебатне клу-

бове и радионице добити нове форме промишљања верских садржаја. То 

никако неће бити једнострана верска пропаганда, пре се може говорити о 

успешности превазилажења једностране атеистичке пропаганде која је при-

сутна више од пола века на овим просторима. Само је важно препознати по-

требу отклона од тих једностраности и осмислити културу надметања за бо-

љитак свих, у стању евидентне различитости. Тада ће култура дијалога кроз 

радионице у стваралачкој интеракцији осмислити многе добре корелације.  

 

 

Закључак 

 

За све добронамерне креаторе васпитно-образовног процеса постоја-

ње верских садржаја у образовању будућих васпитача и учитеља допринос 

је квалитету образовања. Они који то виде као „верску пропаганду“ треба да 

промисле још мало своју одбојност и неприхватање. Било би добро да то, 

најпре, сместе у контекст инклузивних процеса у школском систему. Даљим 

смисленим увидом видеће да је инклузија један свеобухватни процес и да 

добија на квалитету и оваквим додацима и проширењима. Конкретно, у вези 

са верским садржајима сви учесници су истовремено „са обе стране“, све у 

зависности како се посматра. Свако има неки недостатак и неку потребу, 

само треба све промислити и осмислити, што ће самом процесу дати про-

гресију и креативност. Ту није важно ко како и колико верује или не веру-

је, реч је о посебним садржајима који се итекако могу употребити у сврху 
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свеопштег бољитка. Навоёење само лоших примера је неумесно, јер ако се 

прихвати та једностраност онда и саму школу можемо довести у питање 

због лоших поступака појединих наставника или ученика, о чему читамо и 

слушамо преко медија сваки дан. Тако да треба иступити из атмосфере 

прозивки и омаловажавања, најпре у инклузивно, па интерактивно садеј-

ство, а потом у стварање добрих корелација верских садржаја са осталим 

наставним процесима. Нико на тај начин неће постати мањи или већи вер-

ник, нити ће престати да буде верник или атеиста, али ће сви бити богати-

ји за једну нову добронамерну опредељеност. 

Наше лично скромно искуство у предавању изборних наставних 

предмета са примарном верском садржином даје нам за право да закључи-

мо да верски садржаји доприносе култури дијалога и толеранцији. Оспосо-

бљавају будуће васпитаче и учитеље за узвишену просветитељску мисију 

увоёења ученика у животну стварност без стереотипа и предрасуда. То им 

омогућавају нова сазнања из ангажоване теологије, која су корелативна са 

њиховим знањима из осталих научних области, што их чини квалификова-

ним саговорницима и сарадницима са наставницима верске наставе. На тај 

начин наставни процес добија нову и добру динамику, верски садржаји 

нису табу теме – затворени садржаји, него су познате чињенице свим уче-

сницима наставног процеса, не само вероучитељима. Тако се ствара добар 

квалитет образовања у свим сегментима, јер се темељи на познатим чиње-

ницама. Не постоје изоловане области резервисане само за привилеговане 

појединце, све постаје заједничка тема у којој је снага аргумента изнад бе-

смисла омаловажавања. Различити ставови остају, али не више као разлог 

за сукоб супротстављених табора већ као стваралачке одреднице прогре-

сивне различитости. Тада свако жели да сазна што више сазнајних чиње-

ница о другоме да би му се приближио, а не да би га омаловажио. До тих 

чињеница најбоље и најпотпуније долазимо активном комуникацијом, а не 

само читањем и писањем једних о другима. Потребно је и бити сазнајно 

активан у теоријском смислу, и то добија своју пуну меру личним сусре-

том и дијалогом, што најпотпуније омогућава школски систем. Ту су еви-

дентне многе различитости које треба препознати, разумети и осмислити у 

сваком погледу. Верски садржаји могу бити и злоупотребљени, и били су 

понекад злоупотребљени. То не треба порицати и превиёати, и неумесно је 

изговарати се оптужбама против других колективитета. Уместо превида: из-

бегавање одговорности и чињење нових промашаја, потребно је стварати 

добру климу уважавања различитостои и афирмације добронамерности коју 

примарно садрже сви верски садржаји. Због тога, без имало једностраности, 

са пуном одговорношћу, тврдимо да су верничка одговорност и научна не-

пристрасност категорије на којима треба непрестано инсистирати. 
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RELIGIOUS CONTENTS IN TEACHING AT TEACHER-TRAINING 

(PEDAGOGICAL) FACULTIES 

 
Abstract: The study of the religious content in higher educational instituti-

ons, which train teachers, it is important and necessary. The reasons for this are 
many, can be kept to a few basic: multidisciplinary school system, multi-ethnic, 

multi-denominational and multi-cultural environment. Schools as an educational 

factor is where it properly conceived culture of competition and culture of dialogue. 
Teachers, teachers and teachers as designers of educational progression should have 

at least basic information about religious and facilities. It does not imply an obliga-
tion of membership at any cost, to any religious system, but requires a high degree of 

tolerance. Then, belonging or not belonging to a religiouscollectivity neither nuisance 
nor a privilege. The responsibility here is a measure that encourages all the good 

correlation, and the school system issuccessful as much as you can establish a good 
correlation. Enlightenment function of school is so designed and thought out. 

 

Keywords: religious contents, education, multidisciplinary, multi confessio-
nality, enlightment.   
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Проф. д-р Татјана АТАНАСОСКА 

Педагошки факултет 

Битољ, Македонија 

 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ПЕДАГОШКИХ ДИСЦИПЛИНА  

НА ПЕДАГОШКИМ ФАКУЛТЕТИМА У СВЕТЛУ  

ФРАСКАТИЈЕВЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ НАУЧНИХ ПОДРУЧЈА 

 
Сажетак: Педагошки факултети у савременом интегрисаном универ-

зитету морају бити адаптабилнији, окренути подстицајима које носи глоба-
лизација, али и креативнији у смислу дизајнирања професионалног развоја и 

перманентног учења наставника на свим нивоима. У том смислу увођење 

Фраскатијеве класификације научних подручја требалo је да педагогизира, 
методизира и професионализира студијске програме педагошких факултета. 

Овом приликом излажемо резултате једног нашег компаративног ис-
траживања студијских програма на педагошким факултетима у Македони-

ји, који указују да се управо догодио процес депедагогизације, персонализације 

и диференцијације решења у корист супстратних основа наставничке профе-
сије и руководних структура.  

 

Кључне речи: педагогија, дидактика, депедагогизација, Фраскатије-
ва класификација, перманентно образовање. 

 

 

1. Теоријске основе истраживања 

 

1.1. Разлози промене у систему високог образовања у Р. Македонији 

 

Не постоји систематски начин који би обезбедио да сви наставни-

ци усвоје и продуже да развијају знања и вештине које су им потребне. 

Оно што је неопходно, то је реформа поучавања која се заснива на стан-

дардима, аналогно са стандардима заснованог школовања. Државе морају 

да успоставе систем развоја наставника утемељен на сагласности о томе 

шта се од наставника очекује да знају и шта су способни да раде.
1
 

Европска Комисија је подвукла да (2007)
2
 наставници треба да од-

играју кључну улогу у припреми ученика како би они заузели своје место 

у друштву и свету рада, и због тога сугерише се да „у свакој тачки своје 

каријере наставници треба да имају, или би били оспособљени да усвоје, 

цели низ знања и појединог предмета, ставове и педагошке вештине како 

би могли помоћи младим људима у достизању њиховог пуног потенција-

                                                 
1 Robbie Mc J., TEACHER DEVELOPMENT:Policies that Make Sense, SanFrancisko: West Ed, 

Retrieved April 26, 2013 from: http://www.wested.org/online_pubs/teacher_dev/TeacherDev.pdf  
2 European Commission „Improving the Quality of Teacher Education‟, Brussels, 2007 

http://www.wested.org/online_pubs/teacher_dev/TeacherDev.pdf
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ла“. ОЕЦД (2005)
3
 је подвукао „…земље морају имати јасне и концизне из-

јаве око тога шта се од наставника очекује да знају и да буду способни 

урадити, и ови наставнички профили морају бити кроз школе и системе 

едукације наставника. Профил наставничких компетенција мора произаћи 

из циљева постизања ученика, и обезбедити стандарде који су веома ши-

роки у овој професији, као и подељено разумевање о томе шта се сматра 

заокруженим, постигнутим поучавањем.“ 

Профил наставника треба да обухвати јако познавање предмета, 

педагошке вештине, капацитет да ради ефективно са широким спектром 

ученика и колега, да да свој допринос у школи и професији уопште, као и 

капацитет да се и даље развија.  

Систем образовања наставника у Републици Македонији, као и сви 

системи у Европи који се на то односе, налази се у континуираној проме-

ни. Те промене најчешће произлазе из искуства система, али и из потреба 

нивелирања вредности сопственог система са оним споља. Специфичности 

које се односе на промене које настају у Македонији могу се разматрати са 

неколико аспеката. Ради се о следећим разлозима:  

- Адаптација ЕУ образовних система – подразумева предузимање 

мера како би се реструктуисао образовни систем земље у складу 

са принципима функционисања европских образовних система. 

- Препознавање и признавање стечених компетенција наставника 

у Македонији - предузимања мера које обезбеёују препознатљи-

вост компетенција на свим просторима подједнако. 

- Издавање заједничких (ЕУ/МКД) диплома. 

Како би земље источне Европе, посебно земље Западног Балкана и 

њихов систем образовања био препознат од стране ЕУ образовних систе-

ма, настоје се направити промене које би систем образовања био мерљи-

вим, променљив, али и склон адаптацији. То се првенствено односи на 

образовне системе малих, неутицајних и непромовисаних система образо-

вања наставника. 

 

1.2. Законске промене у систему високог образовања у Македонији  

 

- ЕКТС – успостављање система бодовања појединих предме-

та који студент може да пренесе на просторе високообразов-

них институција ван своје земље. 

- Промена поступка напредовања (избора) високошколских 

наставника – успостављен је нови систем напретка наставни-

ка у звања која се повезују са резултатима из самоевалуације 

на нивоу институције, научног и наставног рада професора 

који треба да буде што разноврснији и богатији. 

                                                 
3 OECD „Teachers Matter‟, Paris, 2005 
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- Промене у избору ментора за докторске радове односе се на 

увоёење строгих критеријума постизања професора, како би 

они могли бити у улози ментора тих радова. 

- Имплементације Фраскатијеве класификације научних под-

ручја на педагошким факултетима у Македонији. 

Као последица законских промена и увоёење Фраскатијеве класи-

фикације научних подручја у високом образовању у Македонији, уследили 

су кораци у појединачном усаглашавању високошколских институција. 

Основна промена на педагошким факултетима била је научно подручје 

друштвене науке, подручје образовања.  

 

 

2. Методологија истраживања 

 

2.1. Предмет истраживања: 

Утврёивање промена педагошких дисциплина у току имплемента-

ције Фраскатијеве класификације научних подручја на педагошким факул-

тетима у Македонији.  

 

2.2. Циљ истраживања: 

Да се испита заступљеност предмета који дисциплинарно припадају 

педагогији у оквиру студијских програма на педагошким факултетима у Ре-

публици Македонији због њиховог усаглашавања у правцу постизања ба-

ланса, како би се постигао квалитет наставника на целој територији државе.  

  
2.3. Узорак истраживања 

Врста узорка: пригодан 

Узорак се састоји од: 

- Студијских програма на додипломским студијама - група 

разредне наставе и предшколског васпитања на Педагошком 

факултету у Штипу. 

- Студијски програми на додипломским студијама- група за 

разредне наставнике и предшколско васпитање у Скопљу. 

- Студијски програми на додипломским студијама – група за 

разредне наставнике и предшколско васпитање у Битољу. 

 

2.4. Општа хипотеза: 

У току имплементације Фраскатијеве класификације научних под-

ручја на педагошким факултетима у Македонији, долази до теоријске и 

практичне дискрепанце законских решења и научних основа наставничке 

професије.  
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2.5. Метод за прикупљање података 

Анализа педагошке документације. Предмет анализе су студи-

јски програми за образовање наставника на педагошким факултетима у 

Македонији.  

 

2.6. Истраживачка парадигма: квантитативна 

Квантитативна анализа програма фокусира се на: број предмета пе-

дагошких дисциплина, заступљеност предмета по семестрима, фонд часо-

ва педагошких дисциплина и број предмета по статусу. 

 

 

Емпиријска сазнања и коментари 

 

У фокус нашег истраживачког интереса налазе се студијски програ-

ми педагошких факултета. У табелама од 1 до 8 представљени су табеларно 

предмети који дисциплинарно припадају педагошкој групи предмета и про-

мене које су настале приликом увоёења Фраскатијеве класификације, као 

једне од задњих драстичних промена система образовања наставника.  

 А) Промене система образовања наставника у односу на назив 

предмета, статус предмета, број предмета, заступљеност предмета. 

 
Табела 1. Заступљеност предмета по називу који дисциплинарно припадају 

Педагогији на студијском програму за разредну наставу  

на ПФ у Штипу (8семестра) 

Назив предмета семестар фонд статус 

Основи на педагогијата 2 2+2+2 Обвезни 

Дидактика 1 3 2+2+1 Обвезни 

Училишна педагогија и училишна 

организација 
3 2+2+1 Обвезни 

Мултикултурално образование 3 1+1+1 Изборен 

Семејна педагогија 3 1+1+1 Изборен 

Социјална педагогија 3 1+1+1 изборен 

Дидактика 2 4 2+2+1 Обвезни 

Училишна организација 4 1+1+1 Изборен 

Педагогија на слободното време 4 1+1+1 Изборен 

Методика на воспитната работа 4 1+1+1 Изборен 

Теорија на воспитанието 4 1+1+1 Изборен 

Методологија на педагошко истражување 5 2+2+2 Обвезни 

Инклузивно образование 5 1+1+1 Изборен 

Историја на педагошки идеји 5 1+1+1 Изборен 

Педагошка комуникација 5 1+1+1 Изборен 

Акциони истражувања 7 1+1+1 Изборен 

Теорија и практика на играта 7 1+1+1 Изборен 

Образовна технологија 8 1+1+1 Изборен 

Стратегии на учење и поучување 8 1+1+1 Изборен 

Теорија и практика на играта 8 1+1+1 Изборен 
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Табела 2. Заступљеност предмета по називу који дисциплинарно припадају 

Педагогији на студијском програму за предшколско васпитање  

на ПФ у Штипу (6 семестара) 
 

Назив на предметот семестар фонд статус 

Основи на педагогијата 1 2+2+1 Обвезни 

Дидактика 2 2+2+1 Обвезни 

Организација на предучилишна установа 5 1+1+1 Изборен 

Мултикултурално образование 6 1+1+1 Изборен 

Семејна педагогија 1 2+2+1 Обвезни 

Социјална педагогија 4 1+1+1 изборен 

Предучилишна педагогија 2 2+2+1 Обвезни 

Методика на воспитната работа 6 1+1+1 Изборен 

Теорија на воспитанието 3 1+1+1 Изборен 

Методологија на педагошко истражување 6 1+1+1 Изборен 

Инклузивно образование 4 1+1+1 Изборен 

Историја на педагошки идеји 4 1+1+1 Изборен 

Педагошка комуникација 3 1+1+1 Изборен 

Теорија и практика на играта 5 1+1+1 Изборен 

Образовна технологија 6 1+1+1 Изборен 

Стратегии на учење и поучување 6 1+1+1 Изборен 

Теорија и практика на играта 5 1+1+1 Изборен 

 

На основу података у табелама, Методика је заступљена са 2 семестра.  

 

 
Табела 3. Заступљеност предмета по називу који дисциплинарно припадају 

Педагогији на студијском програму за разредну наставу  

на ПФ у Скопљу (8 семестара) 
 

Назив на предметот семестар фонд статус 

Општа педагогијата 3 4+2 Обвезни 

Дидактика 3 4+2 Обвезни 

Училишна педагогија 4 3+2 Обвезни 

Семејна педагогија 2 2+2 Изборен 

Педагогија на слободното време 3 2+2 Изборен 

Методика на воспитната работа 4 2+2 Обвезни 

Методологија на педагошко истражување 6 3+2 Обвезни 

Историја на педагошки идеји 2 2+2 Изборен 

Педагошка комуникација 6 2+2 Изборен 

Андрагогија 3 2+2 изборен 
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Табела 4. Заступљеност предмета по називу који дисциплинарно припадају 

Педагогији на студијском програму за предшколско васпитање  

на ПФ у Скопљу (8 семестара) 
 

Назив на предметот семестар фонд статус 

Општа педагогијата 2 4+2 Обвезни 

Мултикултурно образование 2 2+2 изборен 

Дидактика 4 3+2 Обвезни 

Предучилишна педагогија 3 3+2 Обвезни 

Семејна педагогија 4 2+2 Обвезни 

Методика на воспитната работа 6 2+2 Обвезни 

Методологија на педагошко истражување 5 3+2 Обвезни 

Историја на педагошки идеји 2 2+2 Изборен 

Педагошка комуникација 6 2+2 Изборен 

Теорија и практика на играта 6 2+2 Изборен 

Аудиовизуелни средства во воспитно-

образовната работа 
7 2+2 изборен 

 

На Педагошком факултету у Скопљу методике су заступљене са 4 

семестра. 

 
Табела 5. Заступљеност предмета по називу који дисциплинарно припадају 

Педагогији на студијском програму за наставника разредне наставе  

на ПФ у Битољу (8 семестара) 
 

Назив предмета семестар фонд статус 

Општа педагогијата 2 3+2 Обвезни 

Дидактика 4 3+2 Обвезни 

Методологија на истражување 5 3+2 Обвезни 

Перманентно образовање 7 3+1 Изборни 

Семејна педагогија 4 3+1 Изборни 

 
Табела 6. Заступљеност предмета по називу који дисциплинарно припадају 

Педагогији на студијском програму за васпитаче на ПФ у Битољу (8 семестара) 
 

Назив предмета семестар фонд статус 

Општа педагогијата 2 3+2 Обвезни 

Предучилишна педагогија 3 3+2 Обвезни 

Семејна педагогија 4 3+1 Изборни 

Методологија на истражување 5 3+2 Обвезни 

Перманентно образовање 7 3+1 Изборни 

Теорија и практика на играта 6 3+1 Изборен 
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Табела 7. Заступљеност предмета по фонду часова који дисциплинарно 

припадају Педагогији на студијском програму за разредну наставу  

на ПФ у Штипу (8 семестара) 
 

 

Разредна 

настава на ПФ 

у Штипу 

Предучилишно 

васпитање на 

ПФ у Штипу 

Разредна 

настава на ПФ у 

Скопљу 

Предучилишно 

васпитање на 

ПФ у Скопљу 

Разредне 

наставе на ПФ у 

Битољу 

Програми за 

васпитаче на 

ПФ у Битољу 

Статус 

предмета 

Број 

предмета 

Фонд 

часова 

Број 

предмета 

Фонд 

часова 

Број 

предмета 

Фонд 

часова 

Број 

предмета 

Фонд 

часова 

Број 

предмета 

Фонд 

часова 

Број 

предмета 

Фонд 

часова 

Обвезни 5 27 4 20 5 26 6 29 3 15 3 15 

Изборни 15 45 13 39 5 20 5 20 2 8 3 12 

Укупно 20 72 17 59 10 46 11 49 5 23 5 27 
 

У табели 8 представљени су подаци студијских програма за профе-

соре македонског, енглеског и немачког језика за основне и средње школе 

у Републици Македонији. Они су посебно обраёени јер су аутентични и 

постоје само на Педагошком факултету у Битољу, али су индикатор за 

компарирање студијских програма наставника. 
 

Табела 8. Заступљеност предмета по називу и по фонду часова  

који дисциплинарно припадају Педагогији на студијском програму  

за наставнике језика на ПФ у Битољу
4
 (8 семестара) 

 

Назив на предметот семестар фонд Статус 
Број 

предмета 

Фонд 

часова 

Општа педагогијата 2 3+2 Обвезни 1 3+2=5 

Дидактика 4 2+1 Изборни 1 2+1=3 
 

Ако анализирамо податке у горе наведеним табелама, долазимо до 
следећих констатација:  

1. На студијским програмима за образовање наставника у Македо-
нији постоје разлике у односу на број предмета, називе предме-
та и статус предмета који припадају педагошкој науци.  

2. Највише предмета који припадају педагошкој науци има у 
студијском програму за наставнике разредне наставе на Педаго-
шком факултету у Штипу. 

3. Најмање предмета који припадају педагошкој науци има у сту-
дијском програму за наставнике разредне наставе на Педаго-
шком факултету у Битољу. 

4. Постоје разлике у броју обавезних и изборних предмета који при-
падају Педагошкој науци на различитим студијским програмима.  

5. Укупан број часова за предмете који припадају педагошкој нау-
ци је различит а највећи је на студијским програмима на Педа-
гошком факултету у Штипу 

6. Постоји мања заступљеност предмета који припадају педаго-
шкој науци на програмима различитим од оних који се односе 
на разредне наставнике и васпитаче, и оним за наставнике дру-
гих предмета.  

                                                 
4 Ради се о студијским програмима који се односе на образовање професора македонског, 

енглеског и немачког језика за основне и средње школе у Републици Македонији. 
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А) Промене система образовања наставника као резултат увође-

њем Фраскатијеве класификације научних подручја у процесу 

образовања наставника 

 

Утицај увоёења Фраскатијеве класификације научних подручја 

допринело је „отимању“ педагошких дисциплина од своје матичне припад-

ности. Еклатантан пример таквог поступка су дешавања на неким педаго-

шким факултетима на којима део педагошких предмета предају наставници 

са избором и докторатима који припадају необразовним дисциплинама, а то 

је област 50521. Друго, пронашли су се такозвани експерти који имају све 

епитете, осим образовних, одреёене области су проширене како би у њима 

било места за све наставнике који могу по неком „измишљеном“ критери-

јуму да буду њихови реализатори. 

 

 

Закључак 

 

Имајући у виду резултате анализе студијских програма и засту-

пљености педагошких дисциплина после имплементације и интерпретаци-

је Фраскатијеве класификације научних подручја, дошли смо до закључака 

који указују на: неравномерност у броју изборних и обавезних предмета 

педагошких дисциплина у студијским програмима на Педагошким факул-

тетима; неравномерна заступљеност сустратних основа педагошких ди-

сциплина; персонализација педагошких дисциплина; депедагогизације на-

ставничке професије; продор дисциплинарно неадекватних наставника у 

подручје рада доктора педагошких наука и др.  

 

 

Предлози и правци развоја образовања 

 

На основу презентираних сазнања која се односе на компаративна 

проучавања студијских програма педагошких факултета у Македонији, да-

јемо следеће предлоге који би можда требало да постану постулати - води-

ље будучег развоја студијских програма на педагошким факултетима у 

Македонији: 

- Потребно је дефинисање основних компетенција свих наставника. 

- Неопходна је професионализација наставничке професије. 

- Постоји потреба усаглашавања неопходног минимума педаго-

шких дисциплина у студијским програмима наставничких фа-

култета. 

- Реализација избора наставника наставничких факултета на осно-

ву дисциплинарне припадности научног звања. 

- Усаглашавање студијских програма на наставничким факултетима.  

 

 



 107 

Литература 

 
1. Закон за високо образование Службен весник на РМ бр. 35 од 14.03.2008, 

Министерство за образование и наука на Република Македонија, Извадено 

Ноември 15, 2013 од http://www.edulaws.mk/images/pdf/zakon_za_viso-

ko.pdf.  

2. Илиев Д. (2001). Иницијално образование на наставниците од основното 

образование- (компаративна студија за Македонија и Англија), Битола: 

Педагошки факултет. 

3. Improving the Quality of Teacher Education (2007). Brussels: European Com-

mission. 

4. Компетентни учители за 21 век (2009). Скопје: Принципи за квалитетна 

педагошка пракса, Гондација за образовни и културни иницијативи Чекор 

по Чекор. 

5. Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ Скопје, Студиска програ-

ма по одделенска настава, 2011/2012, Извадено Април 21, 2012 од 

http://pfsko.ukim.edu.mk.  

6. Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ Скопје, Студиска програ-

ма по предучилишно воспитание 2011/2012, Извадено Април 21, 2012 од 

http://pfsko.ukim.edu.mk. 

7. Педагошки факултет Битола, Студиска програма за воспитувачи, Архив-

ски материјали. 

8. Педагошки факултет Битола, Студиска програма за одделенски наставник, 

Архивски материјали. 

9. Robbie Mc J. , TEACHER DEVELOPMENT:Policies that Make Sense, San-

Francisko: West Ed, Retrieved April 26, 2013 from: http://www.wested.org/on-

line_pubs/teacher_dev/TeacherDev.pdf. 

10. Службен весник на Република Македонија број 103 од 30 јули 2010, Класи-

фијација на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според 

међународната Фраскатиева класификација (Прилог бр. 2). 

11. Факултет за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев„ во Штип, 

Студиска програма по одделенска настава, 2011/2012, Извадено Јуни 20, 

2013 од http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/fakulteti/pf.  

12. Факултет за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев„ во Штип, 

Студиска програма по одделенска настава, 2011/2012, Извадено Јуни 20, 

2013 од http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/fakulteti/pf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108 

Dean Iliev, Ph.D.  

Tatjana Atanasoska, Ph.D.  

 

THE INTERPRETATION OF PEDAGOGICAL DISCIPLINES  

AT PEDAGOGICAL FACULTIES IN THE LIGHT OF FRASCATI‟S 

CLASSIFICATION OF SCIENTIFIC FIELDS 

 
Abstract: Pedagogical faculties in a modern integrated university must be 

more adaptable, accepting the challenges posed by globalization, but also more 
creative in designing professional development and lifelong learning of teachers at 

all levels. In that sense, the introduction of Frascati‟s classification of scientific 
fields was supposed to make study programs at Faculties of Pedagogy more peda-

gogical, methodological and professional. 

For this occasion, we present the results of one of our comparative resear-
ches of study programs at Faculties of Pedagogy in Macedonia, which show that 

the process of depedagogization has just happened, and the processes of personali-
zation and differentiation of solutions to the advantage of substrative bases of tea-

ching profession and guiding structures.  

 

Keywords: pedagogy, didactics, depedagogization, Frascati‟s classifica-
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Проф. д-р Снежана ЈОВАНОВА-МИТКОВСКА 

Факултет за Образовни науки 

Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Македонија 

 

 

КУРИКУЛУМ, НАСТАВНИ СОДРЖИНИ, МОЖНИ ПРОМЕНИ 

 
Резиме: Студиските програми, предметните програмн, нивната 

структура на Факултетите за едукација на наставници во Р. Македонија, 
нивното креирање, примената на различните пристапи во нивното дизајни-

рање, препреките на кои се наидува, сличностите и разликите кои постојат 
помеѓу предметните програми, компетенциите на наставниците за 21-от 

век се предмет на елаборација на овој труд. 

 

Клучни зборови: наставен предмет, предметна програма, настав-

ници, компетенции. 

 

 

XXI век е век на предизвици во сите сегменти на човековото бити-

сување, век на реформи и трансформации на образовните системи во пове-

ќе Европски земји. Современите текови во образованието подразбираат 

преструктуирање на програмите за едукација на сите степени на образова-

ние, иновации во содржините, поинаков пристап во учењето и поучување-

то, вреднувањето, самовреднувањето..... 

Свој импакт современите текови имаат и на институционалната и 

концепциска поставеност на студиските програми кои едуцираат наставен 

кадар за предучилишното и основното образование.  

Имено во Р. Македонија, од отворањето на првата учителска школа 

во 1945 година, па се до денес, институциите во кои се образува наставен 

кадар поминуваат низ повеќе трансформации: Виши педагошки школи, Пе-

дагошки академии со предвидени две годишни студии за воспитувачи, одде-

ленски и предметни наставници за основното образование, па се до нивната 

трансформација во Педагошки факултети, во 1995/96. (Камберски, К., 2000). 

Во Р. Македонија едукацијата на наставниот кадар за предучили-

шното и основното образование се одвива во неколку институции и тоа: 

Педагошкиот факултет во Скопје, Педагошкиот факултет во Битола, Ин-

ститутот за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје, Државниот 

тетовски универзитет и Факултетот за образовни науки во Штип. 

Согласно законот за високо образование (Сл. Весник на РМ, 2008) 

високообразовните институции ја реализираат својата дејност согласно 

студиски програми кои се оформуваат според стандарди, нормативи и ме-

тодологија прифатени на единствениот европски простор за високо обра-

зование и истите можат да се споредуваат со програмите на високообра-

зовните установи во тој простор.  



 110 

Имајќи го во вид фактот што Македонија во 1993 година се при-
дружи кон земјите од Европската унија кои се определија за креирање на 
единствен европски простор за високо образование, во согласност со пре-
пораките предвидени со Болоњската декларација, и високото образование 
во Р. Македонија беше поставено пред нови предизвици, нови трансфор-
мации, ново структурно, организационо и програмско дизајнирање. 

Основната интенција согласно Болоњските процеси е постигнува-
ње на хармонизација и компатибилност на системите за иницијално обра-
зование на наставниците и подигнување на нивното образование, т.е вове-
дување на европски димензии во нивното организирање, времетраење, 
кредити, оптоварување и сл. 

Во поглед на програмското дизајнирање, трансформацијата подра-
збираше креирање на студиски програми, при што се имаше во вид интер-
дисциплинарниот карактер на образованието на наставниците, т.е. креирање 
на курикулуми во кои акцент се поставува на исходите, на крајниот резул-
тат од студиската, предметните програми, компетенциите. Истите, во сту-
диската програма треба да се идентификуваат како општи или генерички и 
предметно специфични и заедно со дескрипторите да претставуваат цвр-
сти темели на кои ќе се градат понатаму предметните програми. 

Студиските програми кои се креираа на факултетите за наставници 
во Р. Македонија подразбираа усогласеност со она што значи тренд во 
европското и међународно образование, но истовремено почитување на за-
конската регулатива и специфичности во конкретната земја,. Истите, всу-
шност претставуваа „збир на релативно поврзани наставни предмети или 
други наставни единици (модули и други наставни содржини) од едно сту-
диско подрачје со кои студентот се здобива со квалификација која му дава 
можност да врши некоја професионална дејност или да ги продолжи сту-
диите“ (Закон за високо образование, Сл Весник на РМ бр.35/2008).  

Го применуваме и терминот курикулум идентификуван како „збир 
на прецизно дефинирани активности во воспитно-образовната работа (цели, 
задачи, содржини, методи, техники, медиуми, стратегии и т.н. Неговата те-
мелна карактеристика е „студентот насочен кон учењето“, но прецизно ар-
тикулирано,(алгоритмизирано), затоа секое планирање и програмирање не 
може да се нарече курикулум-туку само она кое ги задоволува методоло-
шките услови, критериуми и технологија за изработка на курикулум“. (Бар-
бареев, 2010:57) 

При дизајнирањето на студиските програми на Факултетите за 
едукација на наставен кадар се имаа во предвид неколку различни кури-
кулумски пристапи. Истите се однесуваат на „холистичката позиција или 
метаориентација која ја чини основата или потеклото на курикулумот 
(образовната филозофија и психологија на учење и поучување на која се 
темели разбирањето на социјалниот контекст, традиција и т.н.) и теори-
ските и практичните принципи во развојот на курикулумите. Пристапот го 
одразува гледиштето за развојот и дизајнирањето на курикулумот, улогата 
на учениците, наставниците и стручњаците во планирање на курикулумот, 
целите и задачите на курикулумот и останатите релевантни прашања, како 
што е на пример прашањето за евалвација“. (Domovic, V., 2009:20)  
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Различните пристапи за основа имаат одредена парадигма. Бихеви-

ористичкиот пристап, кој акцентот го поставува на целите кои мораат да 

бидат јасно и прецизно одредени, научно втемелени и да водат кон точно 

дефинирано однесување кое одговара на активноста и кое води до резултати 

кои мора да се мерливи; менаџерскиот пристап кој е насочен кон админи-

стративните аспекти на курикулумот; и системскиот пристап кој подразбира 

трагање и изнаођање на одговори на прашања кои ќе водат кон операциона-

лизација на курикулумот, припађаат на научната парадигма, и се најчесто 

користените пристапи при дизајнирање на курикулумите, во нивната ком-

плементарност.  

При дизајнирањето на студиските програми се имаше во предвид 

Уредбата за националната рамка на високообразовни квалификации со ко-

ја „поблиску се определува профилот, целите и појдовните основи за фор-

мирање на студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на 

студии како и студиските програми за стручното образование пократко од 

три години“. (Службен весник на РМ, 1)  

Во оваа уредба посебен простор е одделен за дескрипторите (општи 

и посебни) т.е., мерливите показатели на резултатите од учењето, т.е што од 

ученикот се очекува да знае, да разбере, да презентира по завршување, т.е се 

одредуваат постигнувањата за кои се оценува студентот, кои покасно се со-

општуваат во додатокот на диплома. Одредени се и нивоа на квалификации, 

изразени преку дескриптори на квалификации, т.е. општи постигнувања кои 

треба да ги има студентот по завршување на еден циклус на образование т.е. 

знаење и разбирање, примена на знаењето и разбирање, способност за про-

ценка, комуникациски вештини и вештини за учење. 

Истите претставуваат база за одредување на целите и компетенци-

ите, кои треба да се постигнат од предметните програми. 

Студиските програми на Факултетите за едукација на наставници-

те во Р. Македонија се реализираат во текот на четири години, т.е. осум се-

местри или согласно ЕКТС стандардите 240 ЕКТС т.е. семестрално по 30 

ЕКТС, и предвидено оптоварување на студентот за 1 ЕКТС од 25-30 часа. 

Секоја студиска програма согласно националната рамка за нејзина 

изработка содржи: општи и специфични дескриптори на студиската програ-

ма, научно истражувачко подрачје, поле, област на студиската програма, 

вид на студиската програма, степен на образование, цели и оправданост на 

студиската програма, времетраење (години и семестри), ЕКТС со кои се 

стекнува студентот, начин на финансирање, услови за запишување-утврде-

ни со правилникот за студирање, услови за продолжување на студирањето, 

утврден сооднос помеђу задолжителните и изборните предмети,предметни 

програми, наставен кадар кој ќе ја реализира програмата, информација за 

бројот на студенти за запишување, услови за упис на студиската програма, 

информации за литературата, стручен и научен назив со кој се стекнува 

студентот по завршување на студиите и активности и механизми преку 

кои се развива и одржува квалитетот во наставата.  
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Студиските програми содржат задолжителни и изборни предмети, 

чиј сооднос е утврден со посебен член во Законот за високо образование 

(Службен весник на РМ, бр.17/2011:152) согласно кој соодносот на задол-

жителни, изборни предмети треба да биде 60 : 30 од вкупниот број на 

предмети во студиската програма и 10% треба да се предмети т.н. универ-

зитетски или од слободната листа на изборни предмети. 

Секоја предметна програма има своја структура која е слична на 

структурата на студиската програма, т.е. содржи назив на наставниот 

предмет, студиска програма, наставник, академска година, семестар, пред-

услови за запишување на предметот, цели на предметната програма, содр-

жина, методи на учење, расположлив фонд на време, негова распределба, 

други форми на активности, начин на оценување, критериуми за оценува-

ње, јазик на кој се изведува наставата, методи на следење на квалитет, ли-

тература (задолжителна и дополнителна.)  

Студиските програми на Факултетите за едукација на наставници 

(во анализата се земени ПФ - Скопје, ПФ - Битола, Факултет за образовни 

науки во Штип), међусебно сe разликуваат според бројот на наставните 

предмети во нив и според кредитите предвидени за одделни наставни 

предмети. 

 
Табела 1. Наставни предмети (задолжителни, изборни,универзитетски изборни) 

на Факултетите за образование на наставници во Р.Македонија 
 

Факултет 

Број на 

наставни 

предмети 

Задолжителни 

предмети 

Факултетски 

изборни 

Универзитетски 

изборни 

Факултет за образовни 

науки - Штип 
39 27 12 4 

ПФ-Скопје1 51 31 15 5 

Пф-Битола 39 24 11 4 

 

Врз основа на презентираната табела може да констатираме посто-

ење на разлики во бројот на предвидени предмети во студиските програ-

ми, но запазен е соодносот на задолжителни, изборни и изборни предмети 

од слободна листа на изборни предмети т.е. 60:30:10 во студиските про-

грами на трите високообразовни институции.  

Констатирани се и разлики во однос на називите на наставни пред-

мети, различни називи за еден ист наставен предмет, но и сосема различни 

наставни предмети, што се разбира ја усложнува мобилноста на студенти-

те од еден на друг наставнички факултет во Р. Македонија, како кај задол-

жителните, така и кај изборните предмети. 

Направивме и компаративна анализа на предметните програми, на-

мерно избрани од авторот, т.е. предметните програми од Методологија на 

истражување и Методика на настава по природа и општество, на случајно 

                                                 
1 Податоците се превземени од Информаторот на ПФ - Скопје, http://www.pfsko.ukim.edu. 

mk/userfiles//ИНФОРМАТОР, превземено на 11. 11. 2013. 
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избрани факултети за образование на наставници, и тоа Високата учителска 

школа од Осиек, Хрватска, Учителскиот факултет од Врање, Србија, ПФ од 

Битола и Факултетот за образовни науки од Штип, Р. Македонија. Анализа-

та на предметните програми се однесуваше на неколку показатели: назив на 

предмет, семестар во кој предметот се слуша, број на кредити, фонд на часо-

ви, цели на предметната програма, содржина на предметната програма.  

 
Табела 2: Анализа на предметните програми: Методика на настава по Природа 

и Општество (П и О) 1, 2 на Високата учителска школа, Осиек, Хрватска и Учи-

телскиот факултет во Врање, Србија, Методика на наставата по Запознавање 

на околината, природа и општество на Факултетот за образовни науки во 

Штип и Педагошкиот факултет во Битола, Р.Македонија 

 

Факултет Учителски Факултет, Врање 

Назив на предмет Методика природа и општество 1 

Број на кредити 4 

Семестар седми 

Фонд на часови 

Предавања, 

вежби 

3+2 

Цели на 

предметната 

програма 

 запознавање на студентите со теоријата на наставата од 

предметот П и О, процесите на развојот н науката, личноста на 

ученикот и наставникот 

 Запознавање на учениците со иновативните содржини кои се 

однесуваат на наставниот предмет П и О, организацијата на 

работата на идното училиште, планирање, оценување и 

движење на новите наставни содржини 

 Оспособување на студентите за самостојно успешно 

реализирање на наставната програма за правилно користење на 

литературата, толкување на поимите врзани за развојот на 

наставниот процес. 

Содржина на 

предметната 

програма 

 Поим на методиката како научна дисциплина 

 Цел, задачи на наставните предмети природа и општество 

 Планирање во наставата по природа и општество 

 Годишен план на работа 

 Тематски план на работа 

 План за наставна единица (непосредна подготовка за работа) 

 Улога на наставникот при реализација на содржини под 

предметот П и О 

 Видови организација на часовите во наставата по П и О 

 Извори на знаења во наставата по П и О 

 Методи на работа во наставата по П и О 

 Облици на работа во наставата по П и О 

 Практични вежби- Вежби на студентите во пишување на 

подготовки за непосредна реализација на часот, квалитативна 

анализа на изработените подготовки и дискусии на ниво на 

група, изработка на семинарска 
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Факултет Учителски Факултет, Врање 

Назив на предмет Методика природа и општество 2 

Број на кредити 4 

Семестар осми 

Фонд на часови 

Предавања, 

вежби 

1+4 

Цели на 

предметната 

програма 

 Запознавање на студентите со наставниот план и програма од 

предметот запознавање на природата и општеството во 

помалите одделенија од основното училиште со практична 

реализација на тие содржини 

 Оспособување на студентите за самостојно, успешно 

реализирање на наставната програма од овој предмет во 

помалите одделенија од основното училиште 

Содржина на 

предметната 

програма 

 Активно учење: настава и методи 

 Како до еколошко осмислена настава П и О 

 Иновативни модели на работа во наставата по П и О 

 Објекти, наставни средства и образовна технологија и нивна 

примена во наставата по П и О 

 Училиштето и семејството 

 Животот и работата на луђето 

 Светот на животните 

 Растенијата во местото и крајот 

 Топлина, воздух и вода 

 Сообраќај и сообраќајни средства 

 Минато на местото, крајот и Србија 

 Ориентација во простор 

 

Факултет Висока учителска школа, Осиек 

Назив на предмет Методика природе и друштва 1 

Број на кредити 2 

Семестар шести 

Фонд на часови 

Предавања, 

вежби 

2+0 

Цели на 

предметната 

програма 

 Запознавање со основните задачи, цел на наставниот предмет 

Методика на П и О; запознавање со темелните содржини од 

подрачјето методика на наставата по П и О; поврзување и 

усогласување на теоријата и праксата; 

 подготовка на студентите за работа во школата; 

 мотивација и оспособување за активно делување во училиштето 

и почитување на начелата на критичко мислење особено на 

нивната примена во својата практика; 

 оспособување на студентите за изнаођање на алтернативни 

мислења и донесување на промислени и втемелени одлуки 

Содржина на 

предметната 

програма 

 Поим на методиката 

 Специфичности на методиката П и О 

 Интердисциплинарност во методиката П и О 

 Учебници, прирачници, научно популарна литература од П и О 

 Наставен план и програма 

 Курикулум 

 Основни начела, задачи на наставниот предмет П и О 
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 Целовитост на наставните содржини П и О, програмските 
целини и теми од 1-4 одделение Корелација на содржините П и 
О со останатите наставни предмети 

 Подготовка на наставникот за настава по П и О, Пишување на 
подготовка за настава  

 Артикулација на наставниот час ЕРР систем  

 Комуникација во наставата по П и О  

 Поттикнување, предрасуди, мотивација 

 Анализа на наставен час 

 Облици на работа 

 Видови наставни часои 

 Програмирана настава  

 Демонстрација 

 Егземпларна настава  

 Проблемска настава  

 Дополнителна настава 

 Додатна настава  

 Воннаставни активности 

 Индивидуална 

 Фронтална настава 

 Соработничко учење  

 Материјално-техничка страна на наставата 

 Извори на сознание 

 Набљудување 

 Експеримент 

 Наставни средства и помагала 

 Визуелизација на наставата по П и О 

 Егземпларен пристап во обработка на содржини од настава по П и О 

 Простор и снаођање во него, Ориентација 

 Пригодни теми 

 Бонтон, Еко бонтон 

 
Факултет Висока учителска школа, Осиек 

Назив на предмет Методике природе и друштва 2 

Број на кредити 4 

Семестар седми, осми 

Фонд на часови 

Предавања, 

вежби 

1+0+2 

Цели на 

предметната 

програма 

 Да се запознаат студентите со начините и можностите за 
визуелизација на содржините од наставниот предмет П и О во 
училницата и вон неа.  

 Да им се укаже на изборот на одделно наставно средство кое ќе 
им овозможи најдобра визуелизација на одделни конкретни 
содржини  

 Да се упатат во изработка на едноставни наставни средства 

 Да се оспособат за организација и спроведување на 
вонучилишната настава во парк, зоолошка градина, музеј, 
книжара) 

 Примена на методите моделите и стратегиите на начин кој ќе 
овозможи имплементирање во содржините по Пи О  

 Да научат и да го применуваат вреднувањето, следењето и 
оценувањето, како и евалвацијата на наставата 
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Содржина на 
предметната 

програма 

 Методологија на методиката.  

 Стратегии за развој на критичкото мислење 
 Метод на практични работи  

 Место на изведување на наставата  
 Вонучилничка настава, Настава во природа, Школа во природа 

 Наставни екскурзии 
 Педагошки работилници-да го смалиме отпадот 

 Интегрирана настава 
 Вреднување, самовреднување и оценување 

 Истражувачка настава по П и О 
 Проектна метода 

 Проект во наставата по П и О 
 Екологија-заштита на околината и поттикнување на еколошката 

свест во П и О;  
 Набљудување и изучување на животните услови, ливада, шума, 

поток 

 Превенција на зависности 
 Здравје, грижа за стари неможни и инвалиди Настава по П и О 

во комбинирани паралелки Примена на современи медии во 
наставата по П и О Играта во наставата по Пи О 

 Права на детето 

 Час на одделенска заедница 
 Родителски состанок 

 Работа со деца по посебно прилагодени програми 
 Воспоставување на позитивна одделенска клима 

 Педагошката документација и стручниот испит 

 
Факултет ПФ Битола 

Назив на предмет 
Методика на наставата по запознавање на околината, природа и 
општество 

Број на кредити 6 

Семестар седми 

Фонд на часови 
Предавања, 

вежби 
2+2+1 

Цели на 
предметната 

програма 

 Познавање и разбирање на основните законитости на наставата 
по запознавање на околината (ЗО), природа (П) и општество (О); 

 Познавање, разбирање и примена на планирањето, 
подготовката, организацијата и реализацијата на наставата по 
ЗО,П,О; 

 Познавање и разбирање на целта, задачите и програмските 
содржини на наставата по ЗО, П, О и студентите ад се оспособат 
за сите современи облици и фази на наставна и воннаставна 
работа; 

 Способност за прекршување на содржините и законитостите од 
природните и општествените науки кон способностите и 
можностите на учениците на возраст од првиот циклусна на 
основното образование и истите ад ги усвојат; 

 Познавање и разбирање на можностите и потребите на 
учениците заради прилагодување на наставните содржини на 
нивните развојни и индивидуални карактеристики - 
индивидуализација на наставата; 

 Познавање и разбирање на современата образовна технологија 
во наставата; 

 Способност за примена на современи стратегии, методи и 
постапки на учење и поучување во наставата;  



 117 

 Да се оспособат да дијагностициираат, анализираат, 
синтетизираат, проучуваат и истражуваат одредени појави и 
проблеми во наставата заради нивно разрешување и 
унапредување на наставата; 

 Способност за следење и вреднување на резултатите на својата 
и на работата на учениците во наставата и воннаставните 
активности; 

 Способност за самостојно методичко, стручно усовршување и 
следење на достигањата и сознанијата на современата методика 
по овие наставни предмети. 

Содржина на 
предметната 

програма 

 Поим, предмет, цел и задачи на методиката на наставата по ЗО, 
П и О;  

 Методиката на наставата по ЗО, П и О во системот на другите 
педагошки дисциплини; 

 Преглед на историскиот развој на наставата по ЗО, П и О; 

 Теоретски основи ан современата настава и учење по ЗО, П и О; 

 Суштина, карактеристики и значење на наставата по ЗО, П и О; 

 Цели и задачи на наставата по ЗО, П и О;  

 Третманот на природната околина и општествената средина 
како извори на сознание во настават и учењето; 

 Детето, светот кој го опкружува и улогата на наставата по ЗО, П и О,  

 Сознајниот процес во наставата по ЗО, П и О; 

 Истражувачки постапки во наставата. Набљудувањето како 
истражувачка постапка; 

 Методичко обликување на истражувањето на природната 
околина и општествената средина; 

 Структура, динамика и моделирање на наставата по ЗО, П и О; 

 Избор и распоред на наставните содржини во наставата по ЗО, 
П и О; 

 Планирање на наставата по ЗО, П и О; 

 Наставни принципи во наставата по ЗО, П и О;. 

 Објекти средства и образовна технологија во наставата по ЗО, П и О; 

 Социјални форми на работа во наставата по ЗО, П и О; 

 Стратегии, методи и постапки во настават по ЗО, П и О; Работа 
во комбинирани паралелки во наставата по ЗО, П и О;  

 Следење и евалвација на сопствената работа на наставникот и 
работата на учениците во наставата по ЗО, П и О;  

 
 

Факултет Факултет за образовни науки, Штип 

Назив на предмет Методика на наставата по природа и општество 1 

Број на кредити 6 

Семестар шести 

Фонд на часови 
Предавања, 

вежби 

2+2+1 

Цели на 
предметната 

програма 

 Запознавање на околината како природна и општествена 
средина;  

 да се поттикне интерес и сознавање на законитостите во 
природата;  

 развој на психичките способности: набљудување, опишување, 
синтетизирање, споредување, заклучување;  

 оспособување за примена на различни извори на знаења;  

  примена на нови стратегии на учење и настава;  

 стекнување на вештини и патишта за самостојно откривање, 
презентирање и вреднување;  
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 формирање на хигиенско здравствени, работни, културни 
навики;  

 да се развие хуман однос кон живите суштества и природата 
како целина;  

Содржина на 
предметната 

програма 

 Поим, предмет и задачи на Методиката на наставата по природа 
и општество;  

 Цели и задачи на наставата по Природа;  

 Цели и задачи на наставата по Општество; 

 Историски аспекти и процесот на сознавање на природата и 
општеството;  

 Врските на методиката на настава по природа и општество со 
другите науки и другите предмети; 

 Значењето на наставата по природа и општество (воспитно, 
образовно и функционално); 

 Избор, критериум за избор и распоред на наставни содржини во 
наставата по природа и општество; 

 Методички принципи во настава по природа и општество; 

 Наставни методи и форми и нивната специфична примена во 
наставата по природа и општество;  

 Наставни средства (основни и технички);  

 Набљудувањето како истражувачка постапка при сознавањето 
на природната и општествената околина; Планирање и 
програмирање во наставата по природа и општество;  

 Следење, проверување и оценување во наставата по природа и 
општество. 

 
 

Факултет Факултет за образовни науки, Штип 

Назив на предмет Методика на наставата по природа и општество 1 

Број на кредити 6 

Семестар шести 

Фонд на часови 
Предавања, 

вежби 

2+2+1 

Цели на 
предметната 

програма 

 Запознавање на околината како природна и општествена 
средина;  

 да се поттикне интерес и сознавање на законитостите во 
природата;  

 развој на психичките способности: набљудување, опишување, 
синтетизирање, споредување, заклучување;  

 оспособување за примена на различни извори на знаења;  

  примена на нови стратегии на учење и настава;  

 стекнување на вештини и патишта за самостојно откривање, 
презентирање и вреднување;  

 формирање на хигиенско здравствени, работни, културни 
навики;  

 да се развие хуман однос кон живите суштества и природата 
како целина;  

Содржина на 
предметната 

програма 

 Поим, предмет и задачи на Методиката на наставата по природа 
и општество;  

 Цели и задачи на наставата по Природа;  

 Цели и задачи на наставата по Општество; 

 Историски аспекти и процесот на сознавање на природата и 
општеството;  

 Врските на методиката на настава по природа и општество со 
другите науки и другите предмети; 
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 Значењето на наставата по природа и општество (воспитно, 
образовно и функционално); 

 Избор, критериум за избор и распоред на наставни содржини во 
наставата по природа и општество; 

 Методички принципи во настава по природа и општество; 

 Наставни методи и форми и нивната специфична примена во 
наставата по природа и општество;  

 Наставни средства (основни и технички);  

 Набљудувањето како истражувачка постапка при сознавањето 
на природната и општествената околина; Планирање и 
програмирање во наставата по природа и општество;  

 Следење, проверување и оценување во наставата по природа и 
општество. 

 

 

Факултет Факултет за образовни науки, Штип 

Назив на предмет Методика на наставата по природа и наставата по општество 2 

Број на кредити 8 

Семестар седми 

Фонд на часови 

Предавања, 

вежби 

2+2+1 

Цели на 

предметната 

програма 

 Оспособување на студентите за практична примена на 

различните наставни стратегии во наставата по ЗО, П и О 

Содржина на 

предметната 

програма 

 Наставни стратегии 

 Интерактивни техники и методи на работа во наставата по ЗО, П и О 

 Специфичности на наставниот процес во наставата по ЗО, П и О 

 Видови во наставата по ЗО, П и О 

 Додатна, дополнителна, и воннаствани активности по во 

наставата по ЗО, П и О 

 Настава во комбинирани паралеки 

 Картографска писменост 

 Екскурзиите и нивното значење во наставата по ЗО, П и О 

 Снаођање во времето 

 Еколошко воспитание и образование во во наставата по ЗО, П и О 

 Здравсттвено воспитание и во наставата по ЗО, П и О 

 Позицијата и улогата на наставникот во наставата по ЗО, П и О 
 

 

Врз основа на презентираната табела ги извлекуваме следните 

заклучоци: 

- Избраните предмети за анализа од студиските програми на посо-

чените факултети имаат статус на задолжителни предмети; 

- Постојат разлики во називите на наставните предмети; 

- Разлики во бројот на наставни часови предвидени за предавања 

и вежби; 

- Разлики во однос на семестарот во кој истите се изучуваат: вто-

ри, четврти, петти, седми, осми семестар; 

- Сличности во поглед на целите (компетенциите) кои треба да ги 

стекнат студентите; 



 120 

- Сличности, но и разлики во поглед на содржините кои се изучу-

ваат., но не толку изразени.  

Слична е и ситуацијата со анализата на предметните програми од 

Методологија на педагошко истражување.  

Се поставува и прашањето, што по трансферот на студентите од 

факултет на факултет, што со нивните положени испити? 

Одговорот на поставеното прашање досега, по реализираните тран-

сфери, реализираните мобилности, посебно кога стануваше збор за при-

знавање на испити на Факултетот за образовни науки, се решаваше со да-

вање на согласност/несогласност, делумно признавање на испитите од 

предметните наставници, врз основа на лична проценка, проверка на ком-

патибилноста на предметните програми. 

Се разбира, никогаш не може да се постигне идентичност на пред-

метните програми, богатството е и во различноста, во богатата лепеза на 

современи наставни единици со кои ќе се збогатат предметните програми, 

но сепак, имајќи ја во вид вклученоста на Универзитетите, а со тоа и фа-

култетите во програмите за размена на студенти, ЕРАЗМУС, ТЕМПУС, 

ДААД, идејата за единствено европско образование на наставниот кадар, 

идејата за одредување на клучни компетенции за наставничката професија, 

препознатливи кај сите наставници на 21 –от век, треба да ни бидат водил-

ка кон создавање, креирање на модели на едукација на наставен кадар, во 

согласност со современите тенденции во едукацијата на наставниот кадар, 

почитувајќи ја сепак традицијата, локалниот контекст, во голем процент 

слични, кои ќе овозможат квалитетно образование на наставникот кое пак 

ќе води кон квалитет во сите области на човековото живеење.  
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for mobility, transfer of students from the faculty to faculty, obstacle for recognition 

of specific subject? What are the obstacles in the way of creating a similar curriculum 
for this subject? The answer to these and other questions is subject of elaboration of 

this paper. 
It also presented the results of the comparative analysis of the respective 

programs of two subject programs: Methodology of teaching of nature and society; 

Research methods in education, of the Pedagogical faculties in Macedonia, Serbia, 
Croatia, , in view of the indicated parameters, and presents suggestions for possible 

changes to the same subject programs, similar content, updating them in line with 
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Акад. проф. др Марјан БЛАЖИЧ 
Педагошки факултет у Љубљани, Словенија 

Проф. др Драгана СТАНОЈЕВИЋ 
Учитељски факултет у Врању 
 
 

КЉУЧНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  
КАО ПОЛАЗИШТЕ И ИСХОДИШТЕ САВРЕМЕНИХ 

КОНЦЕПЦИЈА ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА
*
 

 

„Знам да не могу научити никога ништа, могу само 
осигурати окружење и могућност за учење јер је 
учење нешто што чине ученици, а не наставници.“  

Carl Rogers 
 

Сажетак: Образовном систему и, посебно, наставном кадру савремено 
друштво (друштво знања/учења) намеће бројне нове императиве. Поучавање 
се усмерава ка студентима и исходима учења, односно, ка развоју претпоста-
вљених компетенција. Исходи учења су путокази ка ономе што би студенти 
требало да знају и умеју на крају студија, а утемељени су одговарајућим сту-
дијским програмом.  

Процес реформе образовања довео је до реформулисања васпитно-
образовних циљева који не реферирају ка томе шта наставник мора и треба да 
ради на часу, већ шта ученик може након активног учешћа у наставном проце-
су. Захтеви струке су се, самим тим, продубили и квалитативно диференцира-
ли. Да би учитељи одговорили овим изазовима, морају имати чврст ослонац у 
јасно дефинисаним професионалним компетенцијама. 

Нас је нарочито занимао однос кључних и статус педагошких компе-
тенција као, углавном, занемарених у студијским програмима, да би се скренула 
пажња на разлоге њихове неопходности и потребу шире заступљености, како 
би их студенти могли поседовати након дипломирања. У том смислу, руководе-
ћи се релевантним националним и европским документима у којима се профили-
шу пожељне компетенције будућих учитеља, настојали смо да их сагледамо као 
полазиште и исходиште савремено утемељених студијских програма за образо-
вање учитеља. Овакво виђење поткрепљено је прегледом концепата образовања 
учитеља у земљама EU и региона, утемељених на компетенцијама неопходним 
за остваривање нове улоге учитеља у савременој основној школи.  

  

Кључне речи: учитељ, кључне компетенције, педагошке компетен-
ције, курикулум, очекивани исходи. 

 
 
 

Увод 
 

Образовање, као снажан генеришући фактор развоја друштва, ре-
сурс је који је неопходно непрекидно усавршавати јер је евидентан све ве-
ћи дисконтинуитет измеёу знања усвојеног у школи и ван ње, теорије и 
праксе. С обзиром на то, потребно је посебну пажњу обратити образовању 

                                                 
*
 Рад је ураёен у оквиру пројекта Традиција, модернизација и национални идентитет у 

Србији и на Балкану у процесу европских интеграција (179074), који се реализује у Центру 
за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу, а финансира га Министарст-
во за науку и технолошки развој Републике Србије. 
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оних који треба друге да образују. Због тога је образовање и професионал-
ни развој учитеља перманентно актуелно питање сваке земље која тежи 
квалитетном образовном систему.  

Образовање и оспособљавање стручних кадрова за рад у школи 
специфична је и сложена друштвена делатност. Њена специфичност и ком-
плексност проистичу из превасходно васпитно-образовне улоге професије 
учитеља, што је, само по себи, веома одговоран и сложен задатак. Једна од 
кључних обавеза сваког учитеља је да омогући ученицима да перманентно 
стичу и усвајају неопходна актуелна и употребљива знања и умења и да 
утиче на њихов укупан развој и васпитање ради квалитетнијег оспособља-
вања за живот и рад. Због тога, будући учитељи треба да стекну неопходну 
компетентност за ову значајну „мисију“ – адекватно образовање и оспосо-
бљеност, развијене стваралачке способности ради успешног обављања 
радних задатака и изграёена убеёења о потреби непрекидне професионал-
не актуелизације. 

Значај образовања за учитељски позив у условима повећаних захте-
ва друштва у односу на ово занимање и професионализацију овог позива, 
несумњиво је велики. У протеклих неколико деценија, процес образовања 
учитеља широко је расправљан у научној и академској заједници широм 
света. Богатство и сложеност овог феномена било је предмет различитих 
интересовања и истраживања његових димензија, актера и динамике. Он 
се мора посматрати, пре свега, из угла нових настојања да се реформиса-
ним образовањем (обучавањем) будућих учитеља допринесе њиховом 
практичном оспособљавању за реализацију наставе и друге све бројније и 
сложеније васпитно-образовне улоге у савременој школи. Професионална 
припрема будућих учитеља, у савременим условима друштва знања (уче-
ња), нужно подразумева њену релевантност и утицај базиран на научној, 
процедуралној и педагошкој компоненти, односно утемељење на новим 
стратегијама у стварању и развијању потребних стручних компетенција. 
Питање квалитета иницијалног образовања учитеља питање је остварива-
ња њихових неопходних професионалних компетенција. Његов крајњи 
циљ је да будући учитељи буду способни да повезују знања и вештине 
стицане у оквиру различитих предмета у један целовит приступ и приме-
њују их у непосредном васпитно-образовном раду у одељењу, односно, 
налазе начине примене академских знања и педагошких теорија у реалним 
и комплексним условима наставе. 

Савремени токови и тенденције у образовању учитеља усмерени су 
ка подизању његовог квалитета и хармонизацији система образовања у 
европским земљама. И код нас се, последњих десетак година, чине изузет-
ни напори да се, увоёењем европске образовне димензије, побољша обра-
зовање и усавршавање учитеља и наставника, као императив квалитетни-
јег наставног процеса у школама. Овај нови приоритет сваке националне 
образовне политике - висококвалитетан наставник, тј. „високи квалитет 
образовања наставника за висок квалитет образовања и обуке“ (Buchberger 
et al, 2000) треба да оствари кључну улогу у реформи друштва, ради по-
стизања социјалне кохезије, економског и социјалног просперитета. Како 
је припрема учитеља за образовно-васпитни рад саставни део целокупног 



 124 

система образовања, питање осигурања њиховог квалитетног образовања 
и стручног усавршавања јесте значајни проблем реформе овог подручја у 
тим оквирима. Очекивања да висококвалитетно образовање и усавршава-
ње гради „друштво знања“, овој професији намећу све сложеније захтеве и 
потребу стицања нових педагошких, методичких, стручних и истраживач-
ких компетенција. То указује на комплексност образовања наставника, а 
практично значи стицање таквих компетенција којима су учитељи оспосо-
бљени да организују јаку „средину за учење“ како би омогућили квалитет-
но образовање у стварности.  

Проблеми базе знања у образовању учитеља постали су више него 

очигледни, пре свега у реализацији наставне праксе, која је најчешће за-

старела и некомпатибилна са захтевима савременог друштва, образовне 

политике и, нарочито, савремене наставне теорије. Друштвена инерција 

огледа се у стриктној одвојености иницијалног образовања учитеља (на 

факултету) и професионалног рада (у школама), тј. у раздвојености теори-

је и праксе. Стога се оправдано поставља питање да ли постојећи модели 

образовања учитеља код нас могу одговорити захтевима савремене обра-

зовне праксе?  

 

 

Модели иницијалног образовања учитеља 

 

Да бисмо дошли до одговора на претходно питање, односно, дијаг-

ностиковали нашу актуелну слику базичног образовања учитеља, указаћемо 

најпре на специфичне моделе (њихов развојни пут), чије су рефлексије им-

плицитно или експлицитно садржане у званичним и незваничним ставовима 

о организацији образовања учитеља (наставника), и то на: традиционални, 

академски, статички модел („руксак философија“) и динамички модел (Buc-

hberger et al., 2000). 

У претходном веку био је доминантан традиционални модел, који 

карактерише:  

1. минимум компетенција и  

2. статичко-рационалне поставке образовног система.  

Највећи недостатак овог модела је непрепознавање професионалних 

компоненти, тј. девалвација важности образовне теорије, академског знања 

о поучавању и наглашавање његове занатске стране. Он се темељи на прак-

тичном усавршавању и на супервизираној стручној пракси у изабраним 

школама. Његовом доминантном категоријом се сматра „модел наставника“ 

као занатски модел предавања, па је базиран на „слављењу искуства“ и гра-

ди се на неиспитаном (неистраженом) занатском знању развијеном од стра-

не практичара. Рефлексије традиционалног модела присутне су и данас у 

ставовима практичара у нашим школама. 

Веома јак утицај у данашњем друштву има и тзв. академски модел 

образовања учитеља који апострофира важност научног знања у предметним 

дисциплинама и учитељској професији. Он заговара концепт либералног 
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образовања (учење кроз рад са науком). Важност образовне теорије, методо-

логије и предавачке праксе је само делимично призната (академске дисципли-

не садрже 80-90 % студијског програма, док је остатак намењен образовној 

теорији и пракси). Самим тим, занемарен је професионални развој будућих 

учитеља јер се настава и поучавање не сматрају важним питањима. „Већи-

на академских дисциплина је дефинисала продукцију објашњивог знања 

као свој најважнији циљ, при чему нема кохерентности у трансформацији 

академског нивоа у објашњиво знање намењено ученицима“ (Buchberger, 

et al., 2000). Измеёу академских дисциплина и школских предмета постоји 

комплексан однос, заснован на повезивању структуре знања академских 

дисциплина са структуром знања школских предмета и он бива занемаре-

но подручје. Овакав модел није примерен успешним предавањима, студи-

рању и учењу јер је у супротности са професионализацијом образовања 

учитеља и кохерентним учењем. Учитељ мора знати како да академска 

знања трансформише у системе поучавања и предавања и да, притом, тај 

начин има оправдања у научним образовним теоријама. Неопходан квали-

тет у образовању може се остварити комбиновањем „предмета“ и „педаго-

гије“ и успостављањем равнотеже измеёу теоријског знања у академским 

дисциплинама и образовним наукама и развоја практичних професионал-

них вештина учитеља (наставника).  

Већина модела образовања учитеља у EU у овом веку усвојила је 

статички модел тзв. „руксак философије“, чије концепције су засноване 

на потенцирању важности квалитетног (научно утемељеног) иницијалног 

образовања са максимумом наставничких компетенција. Недостатак овог 

актуелног европског модела је у занемаривању сталног професионалног раз-

воја учитеља, запостављању значаја перманентног образовања и истражи-

вачког рада (акцијска истраживања) у настави. Његова скривена претпостав-

ка је да почетно образовање учитеља има могућност да га професионално 

утемељи свим неопходним компетенцијама потребним за квалитетно испу-

њавање задатака наставне праксе и да, истовремено, развија капацитет за 

решавање проблема, који је битан за задовољење брзомењајућих задатака 

наставе и професију учитеља (наставника). 

 Рапидно мењање друштвеног контекста образовања наметнуло је 

потребу динамичног професионалног развоја учитеља, као перспек-

тивни модел. Његова платформа је квалитетно иницијално образовање, 

засновано на савременим теоријама образовних наука и стицању максиму-

ма компетенција, а надградња је у ставу да је образовање учитеља отворен 

и перманентни процес као интегративни део сталних друштвених токова. 

Иницијално образовање учитеља мора да подржи његов професионални 

развој у току свих фаза каријере у савременим друштвеним контекстима. 

Учитељска професија у убрзаномењајућим друштвима намеће нове задат-

ке и улоге њиховог образовања: образовани и висококомпетентни, преда-

ни учитељи морају бити оспособљени за праћење дидактичких иновација 

и истраживања и одговорити изазовима „друштва које учи“.  
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С тим у вези, важно је дефинисати и објаснити очекиване професи-
оналне компетенције учитеља које се утемељују савременим моделом ини-
цијалног образовања.  

 
Којим компетенцијама утемељити савременог учитеља? 

 
(Кључни аспекти професионалних компетенција учитеља) 
 
Велики број европских високошколских институција за образова-

ње учитеља примењује концепт базиран на компетенцијама, односно, ис-
ходима учења приликом израде нових курикулума. Оваквим приступом се 
превазилазе једнодимензионалне образовне компетенције које се заснивају 
само на знањима. Оријентација развоја курикулума за образовање учитеља 
према стицању компетенција значи систем образовања усмерен на студен-
та и резултате учења. 

 Наставничке компетенције су капацитет појединца који се исказу-
је у вршењу сложених активности у образовно-васпитном раду (ЗУОВ 
РС). Полазећи од заједничких европских принципа наставничке компетен-
ције и квалификације, прецизиране су неопходне компетенције у образова-
њу учитеља. Дефинисана подручја компетенција дају увид у очекивана 
знања, вештине и способности учитеља и омогућавају (само)евалуацију 
квалитета професионалног понашања и дају смернице у даљем стручном 
усавршавању (Станојевић и сар., 2012). Дефинисање и степеновање компе-
тенција омогућава „мерљивост“ рада, тј. указује на оно што дипломирани 
студент треба да зна, може и уме да уради у својој будућој професији. 

Компетенције су комбинација знања, вештина, ставова, мотивације 
и личних карактеристика (вредности, навика, самосталности, одговорно-
сти) које омогућавају активно и ефикасно деловање у професији. „Tuning“ 
пројекат их сврстава у две широке категорије: предметно-специфичне или 
академске компетенције и опште, генеричке или преносиве, неопходне 
свакој професији (Gonzalez i Wagenaar, 2006). Све мета-компетенције „хо-
листичког професионалног модела компетенција“ (комуникација, самора-
звој, креативност, анализирање, решавање проблема) су конститутивни 
елементи и успешног педагошког деловања наставника. Поред њих, и ака-
демских, схватања наставничких компетенција подразумевају и неопходне 
педагошко-психолошке и дидактичко-методичке компетенције. На основу 
тога, професионалне компетенције схватамо као мозаик низа различитих 
компетенција у „сталном меёуделовању“ у циљу квалитетног обављања 
васпитно-образовне делатности.  

За педагошку праксу учитеља посебно су значајна питања (која 
захтевају и развој одреёених компетенција у процесу обучавања) – шта 

поучавати (усвајање специфичних стручно-научних компетенција из ака-
демске области) и како поучавати (педагошко-психолошка и дидактичка 
димензија поучавања). 
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Стога се, као три неопходне димензије наставничке компетенције, 
издвајају: 

1) Предметна компетенција – знања одреёеног подручја; 
2) Педагошко-дидактичко-методичка компетенција – знања и ве-

штине посредовања научних сазнања у настави; 
3) Психолошка компетенција – особине личности наставника 

(Spajić-Vrkaš, Kukoč, Bašić, 2001, 251). 
Препорука UNESCO-a (Pastuović, 1997, 10) односи се на неопходна 

подручја знања и вештина које су потребне наставнику: стручна знања и 
вештине; педагошка знања и вештине; административна знања и вештине; 
метакогнитивна знања и вештине. 

На основу дефиниција компетенција у Оксфордском енциклопе-
дијском речнику (1989) и другим изворима, оквир учитељских компетен-
ција одреёују професионална, педагошко-дидактичко-методичка и радна 
компетенција.  

Према Европској комисији за унапреёивање образовања и струч-
ног усавршавања, образовање наставника треба да буде интердисципли-
нарно и мултидисциплинарно, што значи да он треба имати: 

а) знања из предмета који поучава, али и других, њему сличних – 
интердисциплинарно познавање своје струке,  

б) педагошко-психолошка знања – разумевање развојних обележја 
ученика, стилова учења, културе ученика, 

в) вештине поучавања – познавање стратегија, метода и техника 
поучавања, 

г) разумевање друштвеног и културног контекста образовања и 
школе. 

У немачкој литератури (Klaassen, 1994) врло широко се одреёују 
наставничке компетенције, обухватајући четири подручја: стручно-пред-
метно; педагошко; организацијско; комуникацијско-рефлексивно (састав-
ни је део свих наведених компетенција јер је (интер/интраперсонална) ко-
муникација неминовна у васпитно-образовном процесу, док се рефлексија 
односи на усредсреёено и свеобухватно освештавање сопствених поступа-
ка и деловања). 

Teacher Training Agency (QTS Standards and ITT reqritinent) компе-
тенције дели на три подручја: а) професионалне вредности и деловање у 
пракси (нпр. „исказују позитивне вредности и понашања које подстичу и 
очекују од ученика“); б) знање и разумевање (познавање националног ку-
рикулума, садржај појединих предмета, савремене образовно-комуника-
цијске технологије); ц) поучавање (планирање, економично трошење вре-
мена за учење, учествовање у тиму, праћење и оцењивање, разредни ме-
наџмент) (http://www.tta.gov.uk/training/qtsstandards/). 

Европска комисија (Improving education of teachers and trainers), на 

основу резултата појединих држава, саставила је листу компетенција које 

би у данашњем друштву учитељи и наставници требали имати. Оне су по-

дељене у пет група: 1) оспособљеност за нове начине рада у разреду; 2) 
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оспособљеност за нове радне задатке ван разреда: у школи и са социјал-

ним партнерима; 3) оспособљеност за развијање нових компентенција и 

новог знања код ученика; 4) развијање сопствене професионалности; 5) 

употреба информацијско-комуникацијске технологије (www.europa.eu.int/ 

comm./education/policies/2010/doc/working-group-report.en.pdf).  
У хрватском моделу профилисања кључних компетенција квали-

тетног учитеља и наставника (Lončarić i Pejić Papak, 2009) издвајају се: 

А. Стручне вештине и способности 

 Методичка знања и вештине; способност организације и 
вођења и 

 Интерперсоналне вештине и уважавање разлика међу уче-
ницима (потребе, способности и развој). 

Б. Стручна знања и познавање струке 

 Курикулум, образовање, вредновање, учење и поучавање и 

 Језичка и информацијско-комуникацијска писменост. 

В. Креирање и развој нових знања 

  Истраживање и стварање нових научних сазнања. 

Г. Професионалне и васпитне вредности и лична посвећеност раду 

 Интраперсоналне вештине; вредности; лична посвећеност 
раду; етика, толеранција, критичко и активно грађан-
ство; предузимљивост и 

 Васпитне вредности и слобода израза, креативности и 
стваралаштва. 

У Словенији је експертска група, у оквиру посебног пројекта, емпи-
ријским истраживањем утврёивала почетне теоријске парадигме и иденти-
фиковала 5 подручја са 37 компетенција (Peklaj, 2008,171-188): а) ефикасно 
поучавање; б) опште образовање; в) управљање и комуникација; г) провера-
вање и оцењивање знања и напредовања ученика; д) шире професионалне 
компетенције. Критичком анализом, из пописа овако свеобухватно иденти-
фикованих и прихватљиво класификованих наставничких компетенција, ме-
тодолошки је могуће извршити избор оних које су примарне за профил учи-
теља и операционализовати их у овом подручју деловања и професионалног 
развоја. Дидактичко-методичке компетенције доминантно су присутне у на-
воёењу исхода прве, треће и четврте групе компетенција, што упућује на 
њихов значај и потребан статус у образовању учитеља. 

Групу стручно-темељних наставних (дидактичко-методичких) 
компетенција чине (Kyriacou, 1998, 24): планирање и припремање за на-
ставни час; извоёење наставног часа – воёење и ток наставног часа; атмос-
фера у одељењу – дисциплина; оцењивање ученичког напредовања; осврт 
и процена сопственог рада. 

Завод за унапреёивање образовања и васпитања Републике Србије 
утврдио је стандарде компетенција за професију наставника и њиховог про-
фесионалног развоја који је у употреби од 2009. године. Овај документ под-
разумева пет професионалних компетенција којима се утемељује наставник 
уопште (било које струке и узраста ученика) и представљају полазишта у 
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конкретизацији компентенција учитеља. То су: а) компетенције за наставну 
област, предмет и методику наставе; б) компетенције за поучавање и учење; 
ц) компетенције за подршку развоју личности ученика; д) компетенције за 
комуникацију и сарадњу и е) компетенције за професионално усавршавање 
(www.zavod.edu.rs/docs/).  

Компетенције за професионално усавршавање, значајним делом 
везане су уско за педагошко-психолошка знања и вештине. Ово су општа 
поља која се могу детаљније експлицирати, али наш задатак је, овог пута, 
утврдити претпоставке у савременим концепцијама образовања учитеља и 
студијским програмима за остваривање ових компетенција. 

 
 
Аспекти нових професионалних компетенција и улога  
у функцији савремене концепције образовања учитеља 

 
Према општој лексикографској литератури и претходно наведеним 

изворима видели смо да компетенције представљају меродавност, надле-
жност, квалификованост, оспособљеност за одреёени посао, признату 
стручност и способност којом појединац располаже. Завршетком студија, 
дипломирани учитељ треба да поседује компетенције за реализацију на-
ставних циљева при непосредном раду у школи, који подразумевају: тран-
сформацију академских знања у садржаје прикладне за школско поучава-
ње; бављење темама везаним за друштвену одговорност: људска права, 
екологију и промене у окружењу; уважавања различитости, посебно пол-
них, културних разлика у презентовању градива; планирање извоёења ван-
наставних активности; примену истраживачких метода за унапреёивање 
властите праксе и примену информацијске технологије у настави. 

Последњих неколико година у Европи се јављају занимљива настоја-
ња, везана за нове аспекте компетенција које су просветном кадру неопходне 
у функцији квалитетног система основног образовања. Одраз тих специфич-
них потреба и друштвених промена су садржаји који се могу поделити у пет 
група: 1. информацијско-комуникацијске технологије, 2. менаџмент и адми-
нистрација, 3. интеграција ученика с посебним потребама, 4. управљање по-
нашањем и воёење разреда, 5. рад са мултикултуралним разредима.  

У савременом васпитно-образовном раду компетенције морају би-
ти темељ изграёивања рационалне концепције образовања будућих учите-
ља и кључна детерминанта структурисања учитељског студија. Научна 
проучавања теорије и праксе ефикасног васпитно-образовног рада у 
основној школи су кључ идентификације темељних професионалних ком-
петенција савременог учитеља у свим подручјима његовог рада и тиме 
усавршавања концепције и оптимизације структуре образовања будућих 
учитеља. Она се, тиме, темељи на следећим приступима: на научно-истра-
живачком (научно идентификованим кључним професионалним компетен-
цијама учитеља); сцијентистичком приступу (на мишљењима и утицајима 
универзитетских наставника); компаративном приступу (увидом у курику-
луме образовања будућих учитеља у другим земљама).  
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Меёу концепцијама професионалног образовања будућих настав-

ника у научним радовима издваја се класификација према типу знања (Ze-

ihner, 1993, према: Маринковић, 2010, 89): 1) академска традиција (акценат 

на садржајима образовања; 2) програми који мере успешност учитеља пре-

ко постигнућа ученика; 3) развојна тенденција (нагласак на психолошким и 

педагошким дисциплинама - контекст образовања учитеља; 4) традиција со-

цијалне реконструкције (није нагласак на образовању учитеља за трансфор-

мацију постојеће културе школе, већ за промене у културном контексту 

школе). Анализом наставних планова и програма учитељских факултета 

(УФ) у Србији и суседним државама уочава се доминација првог и трећег 

концепта професионалног образовања будућих учитеља (академске или 

развојне компетенције).  

Образовање наставника за компетенције (Feiman Newser, према: 

Живковић-Вујисић, Радовановић, 2003) обухвата концепте: 1. академска 

компетенција (зна садржаје наука); 2. технолошка компетенција (поседује 

вештине и технике наставе и учења); 3. критичка компетенција (свестан је 

институционалног и социјалног контекста образовања) и 4. практична 

компетенција (рефлексивни практичар). Наведена класификација може по-

моћи научном утемељењу савремене концепције и ефикасније структуре 

учитељског образовања.  

У професионалном образовању наставника - ПОН (Маринковић, 

2010, 91-92) данас постоје три парадигме: а) образовање; б) обука; ц) про-

фесионални развој. ПОН концепт садржи неколико елемената: 1) знање 

научне дисциплине на којој се заснива наставни предмет; 2) знање о епи-

стемолошкој позицији те дисциплине, природи знања те дисциплине; 3) 

педагошко-психолошка знања и вештине; 4) знање и разумевање принципа 

дечјег развоја; 5) изграёивање вештина интерперсоналних комуникација 

са ученицима; 6) знање и разумевање утицаја контекста учења; 7) вештине 

које развијају наставника као рефлексивног практичара. ПОН је засновано 

на три концепта: конструктивистички концепт, концепт рефлексивног 

практичара и концепт акционог истраживања. Сва три концепта могу бити 

заступљена у креирању структуре наставног плана УФ, а посебно прили-

ком програмирања појединих предмета - педагогије, психологије, дидакти-

ке и методике разредне наставе. 

Имајући у виду наведено и специфичност, комплексност и одго-

ворност улоге учитеља, треба истаћи да квалитет припремања и ефика-

сност образовања и оспособљавања будућих учитеља умногоме зависи од 

структуре научно-стручних области, односно наставног плана и програма 

за стицање неопходних учитељских компетенција. Поред стручних настав-

но-научних области које морају да имају своје место, посебна пажња у 

едукацији стручних кадрова за рад у разредној настави мора се посветити 

проучавању програмских садржаја из различитих педагошко-психолошких 

дисциплина. Дакле, због сложености и одговорности професионалне улоге 

учитеља и њеног значаја за успешан развој деце и целокупног друштва, уз 

стручно-предметно подручје, посебно је наглашена потреба за педаго-



 131 

шким, психолошким, дидактичким и методичким образовањем и оспосо-

бљавањем будућих учитеља. Њиме они стичу неопходну професионалну 

компетентност без које нема ни ефикасног, ни квалитетног васпитно-обра-

зовног рада у школама са децом млаёег школског узраста. Зато при доно-

шењу наставних планова и програма за припремање, образовање и оспосо-

бљавање будућих учитеља не сме се изгубити из вида да само стицање 

неопходног квантума стручно-предметних знања и умења није довољно, 

већ је за улоге које морају да остварују потребно и обимније проучавање 

педагошких области.  

Упркос стварних потреба у процесу едукације будућих учитеља, у на-

шем систему њиховог образовања и оспособљавања још увек доминира тзв. 

академска оријентација. Академска стручно-предметна знања јесу неопходна, 

али је неоправдано запостављено квалитетно педагошко-психолошко и ди-

дактичко оспособљавање и образовање будућих учитеља. Посебно је запо-

стављено квалитетно практично оспособљавање студената. Новије корек-

ције наставних планова и програма, усклаёене са захтевима Болоњског 

процеса, делимично упућују на потребу уважавања одреёеног односа ака-

демско-општеобразовних, теоријско-методолошких, научно-стручних и 

стручно-апликативних наставно-научних области. У том смислу, Шулман је 

још 1990. године дилему академског и педагошког образовања наставника 

разрешио на следећи начин: наставници треба да развију три „врсте зна-

ња“ - знање о науци коју предају (subject matter knowledge), знање како са-

држај науке треба да се обликује тако да постане садржај образовања (pe-

dagogical content knowledge) и знање о програму (curriculum knowledge), 

које обухвата знања о циљевима образовања и знања о планирању и про-

грамирању образовања (Shulman, према: Вујисић-Живковић, 2004, 41). По-

ред овог актуелног питања, проблем је и који су то предмети које будући 

учитељи треба да изучавају у оквиру предвиёених области, у одреёеној 

размери, у конципираним плановима и програмима. Да ли су у том конци-

пирању курикулума одлучујући чинилац стварне потребе оспособљавања 

будућих учитеља за многобројне и разноврсне улоге које ови стручни ка-

дрови треба да остварују у раду са ученицима, родитељима и друштвеном 

средином или то зависи од расположивих научних кадрова неке високо-

школске установе?  

Стављајући у први план холистичку педеутолошку теорију (не зане-

марујући конструктивистичке и бихејвиористичке теорије) о интегративно-

сти знања, способности, вештина и понашања које треба да има учитељ за 

квалитетан васпитно-образовни рад, савремена концепција и структура 

образовања учитеља темељи се на развоју три групе меёусобно повезаних 

професионалних компетенција (Илић, 2010, 554): 1) општа компетенција 

(усвојеност трајније вредних општих знања и развијеност когнитивних, емо-

ционалних, социјалних и радно-активних компетенција релевантних за учи-

тељску професију); 2) општестручне компетенције (усвојеност педагошких, 

психолошких и дидактичких сазнања и умења и 3) ужестручне компетенци-

је (стручно-предметне и методичке). Полазећи од концепције коју чине ове 
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три групе очекиваних компетенција успешног учитеља, у структури њихо-

вог образовања треба да буду три подручја: опште образовање - 10%, оп-

штестручно образовање - 30% и ужестручно образовање - 60%. У већини 

научних и стручних радова наведен је овај однос подручја образовања, а 

он је у сличном обиму заступљен у едукацији будућих учитеља у државама 

бившег југословенског простора. Меёутим, много је већи број отворених 

питања у структури сваког од наведених подручја учитељског образовања. 

Битно је укључивање релевантних предмета за незаобилазне професионалне 

компетенције учитеља. То ће се постићи ако се код коначног структурисања 

наставног плана претходно усвоји концепт савременог образовања учитеља 

заснованог на научно утврёеним кључним компетенцијама за ефикасан вас-

питно-образовни рад. Такоёе, поред оптимализовања односа појединих про-

грамских подручја и обима заступљености предмета (број ECTS или број 

часова), ради успешнијег развоја професионалних компетенција будућих 

учитеља неопходно је и функционално структурисање програма сваког 

предмета.  

 

 

Реформисање и модернизација образовања учитеља  

– императив сваког савременог друштва 

 

Динамичан научно-технолошки развој, савремена научно-стручна 

сазнања, изражена потреба за извоёењем модерне и квалитетне наставе и 

осталих активности са ученицима, све израженији захтеви за остварива-

њем успешније и квалитетније сарадње са родитељима и друштвеном сре-

дином и знатно јаснија и обавезујућа законска регулатива намећу потребу 

за континуираним праћењем квалитета образовања учитеља и актуелизо-

вање наставних планова и програма. 

У државама EU, али и у USA, нагласак је на формирању „компе-

тентног учитеља“, тј. учитеља рефлексивног практичара, лидера и истражи-

вача који „поседује и производи знање“. Зато у њима преовладава уверење 

да квалитетан школски систем подразумева развијање и повећање нових 

компетенција учитеља. Реформисање и модернизација њиховог професио-

нално-педагошког образовања, са циљем да овладају новим професионал-

ним улогама, упућује на потребу „формирања учитеља трећег миленијума 

као вечног ученика, који је дужан усаглашавати своју професионалну делат-

ност са потребама времена и непрестано повећавати свој професионални ни-

во“ (Полупанова, 2007, 125).  

У свим документима и расправама везаним за квалитетно образо-

вање на свим нивоима образовних система, од стране земаља EU, истиче 

се важност реформисања образовања просветних радника. EU је донела 

неколико кључних докумената везаних за ово питање. Значајан допринос 

дао је и OECD у студијама Учитељ данас (The theacher today, 1990), Квали-

тет учитеља (Teacher quality, 1994), пројекат SIGMA - Образовање настав-

ника у Европи (1995), у ком се истиче, све озбиљније, професионализација 
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наставника. Закључци ових студија односе се на чиниоце који су значајни за 

европску димензију образовања наставника и учитеља: усклаёивање закон-

ских прописа, успостављање административне и информационе подршке у 

образовању учитеља и наставника, уједначавање садржине курикулума, 

увоёење европске и мултукултуралне перспективе у курикулум, подршка 

подизању језичких компетенција студената, уједначавање статуса образов-

них институција које образују просветне раднике и умрежавање високо-

школских институција, праћење квалитета, увоёење ECTS-a, уношење 

иновативних садржаја и приступа у наставу, а посебно у делу практичног 

рада у школама.  

Зелени документ о образовању учитеља у Европи (Green paper on 

teacher education in Europe), измеёу осталог, даје предлог могуће реформе 

учитељског образовања. „Он предвиёа широк дијапазон образовања, који 

се повезује са стручним усавршавањем и едукацијским иновацијама. Ре-

форма треба да се усмери према „професионализацији“ наставничког за-

нимања, које подразумева научну основу о учењу, поучавању и истражи-

вачкој методологији“ (Todorov, 2010, 5).  

Промене у иницијалном образовању присутне су у већини земаља 

EU, а уочавају се: у усмерењу према кључним компетенцијама; у садржају 

курикулума (тематски приступ, социјална одговорност,...); новим присту-

пима и методама поучавања и евалуације исхода; измењеној прерасподели 

средстава за различите компоненте образовних програма; захтевима за 

професионалним усавршавањем високошколских едукатора у процесу 

образовања наставника итд. У овом документу изнето је осам реформских 

циљева и конкретних мера којима Европска комисија подстиче реформу 

образовања наставника у земљама EU. Један од циљева односи се на до-

датно и трајно професионално усавршавање универзитетских наставника 

који ће учествовати у образовању просветног кадра.  

У циљу побољшања система образовања учитеља и наставника у 

Европи тежи се осигурању веће повезаности теоријског и практичног дела 

образовања. То подразумева меёусобну сарадњу високошколских институ-

ција, истраживачких јединица, школске праксе и агенција за осигурање 

квалитета, а од велике је важности и повезивање универзитета с наставним 

базама, тј. школама у којима студенти обављају праксу те, повезано с тим, 

и квалитетно образовање наставника-ментора (Vizak-Vidović, 2005, 308).  

Свеукупне промене у „друштву које учи” подстакле су интензивна 

промишљања флексибилнијих и разноврснијих модела професионално-пе-

дагошке припреме учитеља на националним нивоима. Ови различити мо-

дели организације образовања учитеља у EU и свету могу се наћи на сајто-

вима институција за образовање учитеља и послужити за детаљну компа-

ративну анализу курикулума. Сви ти примери указују на значајне промене 

у разумевању образовања учитеља и тенденцију усклаёивања европских 

земаља на болоњским принципима, што подразумева, измеёу осталог, и 

повећање простора за стручну праксу студената. 
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Емпиријска истраживања у Хрватској на узорку учитеља и основ-

ношколских наставника показују да су њихове процене сопственог иници-

јалног образовања и стручног усавршавања такве да постоји наглашена 

потреба за побољшањем оба облика образовања. Та потреба се посебно ис-

тиче у подручју информатичког образовања и у подручју рада с ученицима 

с посебним потребама. У иницијалном образовању учитеља неопходно је 

више пажње посветити педагошко-психолошком образовању и практич-

ном раду у одељењу (уз квалитетније мотивисане менторе), како би буду-

ћи учитељи имали више могућности сусретања са различитим ситуацијама 

које их очекују у будућем занимању, те како би стекли компетенције из 

што више подручја у сложеној и захтевној учитељској професији (Vizak-

Vidović, 2005, 309). Предлози за даље усавршавање образовања учитеља и 

њиховог даљег професионалног развоја у Хрватској готово се подударају 

са концептима предлога OECD-а и EU.  

И у Србији је слична ситуација и сматра се да се важан део промена 

у образовном систему може остварити кроз промене у систему образовања 

наставника. Неке промене подразумевају и потребу озбиљне друштвене ин-

тервенције да би се осигурало мотивисање способнијих студената за избор 

ове професије и задржавање најспособнијих да остану у струци. Измеёу 

осталог, меёу најважнијим променама које, у том смислу, треба убрзати су: 

укључивање учитеља у креирање образовне политике и њихово оснаживање 

кроз образовање за улогу аутономног, креативног и промишљајућег струч-

њака; увоёење нових технологија у едукацију будућих учитеља; континуи-

рано усавршавање и контрола квалитета додипломског студија; повећање 

обима и квалитета стручне праксе студената; укључивање студената у ис-

траживања образовања; проширење могућности за последипломске, спе-

цијалистичке и докторске студије у струци. 

Како су образовањем наставника свуда у свету незадовољни, не са-

мо наставници, већ и родитељи и политичари, евидентан је притисак на 

ове образовне програме у многим земљама. Тако је у Великој Британији, 

на пример, значајан део образовања наставника постао одговорност шко-

ла, које генеришу услове у којима се њихово образовање углавном спрово-

ди у облику "на радном месту". Аргумент за ову тенденцију лежи у чиње-

ници да традиционални програми за образовање учитеља не припремају 

будуће учитеље за рад у стварним условима (Goodlad, 1990). У последње 

време, посебно у Европи, меёу формама обуке наставника, много се па-

жње посвећује финском моделу. Његова основна идеја, у склопу системске 

повезаности факултета и школа за практични део обуке је, како пише Kan-

sanen (1999), да студенти током студирања повезују теоријске принципе с 

праксом и тако развијају педагошки начин размишљања, који није засно-

ван искључиво на осећањима, већ је подржан аргументима изведеним из 

истраживачког рада. Такоёе, велико је интересовање у последње време за 

тзв. модел реалног образовања, по коме будући учитељи студирају на 

Универзитету у Утрехту у Холандији. Овај модел се заснива на принципу 

откривајућег воёења, или "од праксе ка теорији" (Korthagen, 2001, 14). 
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Програм се спроводи у блоковима, који се одржавају наизменично на фа-

култету и школи, а извесно време је посвећено интеграцији теоријског и 

практичног знања.  
Проширивање простора за педагошку праксу, сходно актуелним 

реформским захтевима, представља прави начин за интеграцију теорије и 
праксе у образовању учитеља и контакт са практичним радом. Neuweg 
(2008) истиче да су теоријско знање из области образовања и вештине 
практичне примене у настави меёусобно компатибилни и комплементарни 
(когнитивне способности су најважније компетенције које одреёују успе-
шност учитељеве активности). Ови захтеви су посебно појачани за образо-
вање учитеља јер они, с обзиром на узраст деце с којом ће радити, имају 
посебну одговорност. Због тога, више од свих осталих наставника, они, 
поред учења основних концепата и процедура науке, у исто време морају у 
пракси да стичу педагошки „алат“ да би научили друге учењу. Тиме се 
омогућује суштинско професионално оспособљавање студента – кроз по-
ступно увоёење у педагошки рад и значајније стицање практичних иску-
става за управљање наставним и другим ситуацијама у учионици (Javornik 
Krečič, 2008), као и стицање ширег увида у активности и проблеме са који-
ма се сусрећу учитељи.  

У том смислу, Britten (1985, према: Cvetek, 2002) је у својој компара-

тивној анализи образовања наставника посветио посебну пажњу пропорцији 

и улози педагошке праксе у курикулумима. Он налази да се доминантни 

традиционални приступ образовању (у високошколским институцијама за-

ступљени теоријски предмети, а пракса у школи), замењује приступом у ко-

ме се студенти уводе у стручну праксу на прогресиван начин, од симули-

ране микронаставе намењене учењу посебних наставних вештина, преко 

већих сегмената наставе у малим групама и тимске наставе током свих ча-

сова у учионици, до самосталне наставе на часовима практичних предава-

ња. Најважнији део програма представља пракса у школи, било непотпуна 

или потпуна.  

Дакле, реформисано образовање учитеља, коме свака земља тежи, 

треба да обезбеди стицање и развој нових компетенција и професионалних 

вештина које треба да омогуће учитељу уклапање у савремени концепт 

квалитетног основног образовања. 

 

 

Уместо закључка: курикулум за иницијално образовање  

и перспективе професионалног развоја учитеља 

 

Узимајући у обзир експлицирано, несумњиво је да се образовање и 

његове потребе данас сматрају приоритетима сваког друштва, као детер-

минанта њиховог прогреса. Зато, савремено друштво намеће нове импера-

тиве образовном систему и, посебно, наставном кадру. Самим тим, захтеви 

струке су се продубили и квалитативно диференцирали. Да би учитељи од-

говорили овим изазовима, морају имати чврст ослонац и у јасно дефиниса-
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ним професионалним компетенцијама. Квалитет образовања учитеља (сте-

чених професионалних компетенција) је један од главних фактора утицања 

на ниво ученичких образовних постигнућа. Због тога је образовање и про-

фесионални развој учитеља изузетно важно питање у свакој земљи, којим 

се тежи унапреёењу образовног система како би се он учинио доступни-

јим, проходнијим и флексибилнијим. Подсећања ради, Европска комисија 

за образовање придаје велики значај адекватном припремању високопро-

фесионалног просветног кадра за обављање ове одговорне улоге у оквиру 

образовног и друштвеног система. Не постоји замена за доброг учитеља – 

нема успешног (учећег) друштва без успешног учитеља (без професије ко-

ја учи и поучава). Зато, без унапреёења система учитељског образовања 

нема ни просперитетне будућности. У том контексту треба развијати кон-

цептуални реферeнтни оквир за обуку висококвалитетних учитеља који 

могу идентификовати психо-педагошке услове и вредносне оријентације 

својих ученика, али их и мотивисати да образовање прихвате као своју 

вредносну оријентацију, те да схвате да се таква оријентација опредмећује 

кроз трансфер знања и вештина (Коджаспарова, 1993).  

Учињена анализа имала је за циљ компаративно сагледавање по-

стојећег стања у третирању проблема образовања учитељског кадра, ради 

пројектовања хармонизованих тенденција у профилисању професионално-

педагошких компетенција учитеља код нас и процеса даљег развоја УФ. 

Системска анализа курикулума у образовању учитеља (нужно утемељеног 

на исходима учења и у складу с препорукама заједничких европских прин-

ципа о компетенцијама наставника (Zgaga, 2006, 38)) подразумева и посто-

јање консензуса у погледу националног стандарда у подручју професио-

налних компетенција. Он би обезбедио да учитељски факултети Србије, 

поред извесне аутономије у избору предмета и садржаја која је загаранто-

вана, морају да осигурају стицање свих учитељских компетенција које се у 

школској пракси траже. Констатовали смо да актуелни европски образов-

ни концепти истичу компетентност учитеља као претпоставку савремено 

организоване наставе.  

При разматрању професионалних компетенција учитеља, као и у 

свим другим струкама, пошли смо од структуралних компонената компе-

тенција – стечених знања и умења, али и изграёених ставова и понашања. 

Такоёе, имамо у виду сазнања да учитељ мора, да би успешно вршио своју 

улогу, да задовољи низ специфичних захтева који се постављају пред ње-

га: да буде оспособљен у општеобразовном, стручном, педагошко-методич-

ком и друштвеном погледу и да се одликује низом вредних, позитивних, оп-

штељудских и специфично наставничких особина. Сходно томе, општи циљ 

студијских програма за образовање учитеља у Србији је образовање и про-

фесионално оспособљавање стручњака за успешан рад у настави. У том ци-

љу, неопходно је стећи педагошке компетенције стицањем одговарајућих 

научних и стручних знања и вештина, развијати креативне способности и 

овладати специфичним практичним вештинама које су потребне за обавља-

ње професије. Дакле, на основу утврёених потребних компетенција креира 
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се студијски програм чији ће садржај омогућити развој ових компетенција 

код дипломираних учитеља, како би могли одговорно и квалитетно да одго-

воре свим постављеним захтевима професије. Стога се програми за образо-

вање учитеља и састоје од четири темељна елемента: 1. образовних наука, 2. 

академских дисциплина, 3. методика наставе и 4. педагошке праксе (Buch-

berger et al., 2000). Поставља се питање колико су заступљени и како су рас-

пореёени ови темељни елементи у образовању наших учитеља.  
Логично је очекивати да ће сви факултети при дефинисању циљева 

поћи са сличних позиција и виёења јер очекују сличан „производ“ – слич-
не основне компетенције. Разлике ту могу бити формалне природе, али су-
штинске могу настати само у процесу реализације постављених циљева, 
као последица неусаглашених курикулума, метода рада, различитих еле-
мената скривеног курикулума, нивоа образованости кандидата који упису-
ју учитељске факултете. То упућује и на потребу усаглашавања улазних и 
излазних компоненти система образовања учитеља и дефинисања нацио-
налне стратегије на том путу и јединствене мисије свих факултета. Јер, 
треба имати у виду да је неопходно водити рачуна о визији њиховог разво-
ја и о мобилности студената.  

У складу са адекватним односом опште-образовних, научно-струч-
них, теоријско-методолошких и стручно-апликативних предмета, курсева 
и модула, као и заступљеношћу професионалне праксе студената, учитељ-
ски факултети у Србији настоје да образују, професионално припремају и 
формирају стручњаке који ће бити компетентни у познавању и разумевању 
задатака и послова учитеља. Такоёе, способни да, самостално или тимски, 
критички и аргументовано разматрају и решавају проблеме са којима се 
сусрећу у васпитно-образовном раду. У том смислу, нуди се могућност би-
рања изборних предмета, и тиме, у извесној мери, ствара простор за мул-
тидисциплинарни приступ у образовању и да студенти креирају своје сту-
дије ради задовољавања посебних афинитета. Такво студирање будућим 
учитељима треба да обезбеди стицање професионалних знања и стручних 
вештина неопходних за ваљано, савремено и квалитетно обављање учи-
тељске делатности, унапреёивање теорије и праксе васпитања и образова-
ња у њиховој повезаности. Зато, неопходна научна, теоријска и практична 
припрема за извоёење свих видова наставног рада подразумева нужност 
поседовања адекватних – педагошких компетенција студената. 

Усаглашености УФ има када су у питању захтеви за овладавањем 
кључним учитељским компетенцијама. Ипак, када је реч о обезбеёивању 
адекватног садржајног простора за остваривање тих оптималних захтева у 
креирању компетентног учитеља, педагошке компетенције, најчешће, 
представљају критичну тачку у образовању будућих учитеља. Ову тврдњу 
недвосмислено потврёују резултати истраживања наставне и уопште вас-
питне праксе у виду: неадекватне, доминантно традиционалне, шаблонске 
организације наставног процеса и импровизација. Рефлектована са аспекта 
наставе, генерално изостаје мотивација ученика за рад и учење, те респекто-
вање интелектуалних ауторитета. Али, на жалост, појава васпитних пробле-
ма и насиља у школама је све присутнија свакодневица. У овом контексту, 
неопходне и жељене компетенције учитеља након завршетка иницијалног 
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образовања могуће је постићи само осавремењивањем циљева и садржаја 
студија - исходима ка појачаним педагошко-психолошким, дидактичким и 
методичким знањима и умењима.  

Такоёе, у овом смислу, неопходно је и све више потенцирати ну-
жност образовања учитеља са аспекта спремности, креативности и способ-
ности за саморазвој и самоостварење у њиховој професионалној активно-
сти. Реч је о концепцији професионалног образовања учитеља насталој на 
потреби произашлој из повећања сложености радних задатака учитеља у 
савременом васпитно-образовном раду у условима динамичних глобалних 
промена. Убрзан развој науке и технологије, протока информација, свео-
бухватне промене у струци и у све сложенијим комплексима педагошко-
психолошких феномена подразумевају стално усавршавање и развој спе-
цифичних врста компетенција које ће учитељу помоћи да прати савремене 
услове живота и начина одрастања данашњих генерација. Савремено „дру-
штво знања“ (боље речено „друштво које учи“) улогу учитеља поставља 
на нове основе које изискују и повећање аспеката његове компетентности 
ради преузимања нових професионалних иницијатива у стварању квали-
тетне школе. У том смислу, сви релевантни документи у EU и свету упу-
ћују на промену парадигме образовања и професионалног развоја учите-
ља, који су и сами носиоци друштвених промена.  

Такоёе, указивање на значај квалитета иницијалног високошколског 
образовања учитеља у савременим условима нужно имплицира и неопход-
ност развијања убеёења и вредносних оријентација студената о потреби и 
значају личног развоја за самопобољшање професионалних способности и 
вештина (вештине и навике самоорганизовања својих активности у под-
ручју саморада и самоучења). Специфичне едукативне активности током 
школовања могу произвести уверења да без континуираног доживотног 
учења нема професионалног развоја. У том смислу, актуелне реформске 
активности побољшања квалитета образовања (обуке) будућих учитеља 
обећавају, гледано са аспекта користи за њихово перманентно стручно 
усавршавање и актуелизовање компетенција.  

Осим тога, с обзиром на то да учитељи током иницијалног образо-
вања не могу стећи све компетенције које им у будућем раду могу требати 
(оне често зависе и од специфичних потреба локалне заједнице и школе), 
неопходно је да УФ на овом плану почну остваривати већу улогу него до-
сад. Они су због својих научних кадрова и најкомпетентнији за организо-
вање и извоёење квалитетног континуираног и свеобухватног стручног 
усавршавања учитеља. Зато они сносе највећу одговорност за недовољно 
ефикасно и квалитетно перманентно професионално образовање и усавр-
шавање учитеља (многи програми (семинари) реализују се без претходно 
утврёених образовних потреба, неки се чак импровизују или не узимају у 
обзир професионално искуство учитеља). Имајући у виду стварну улогу и 
домет организација, удружења, појединаца и „акредитованих програма“ 
које учитељи „добровољно“ бирају и који се све више комерцијализују и 
разним средствима намећу (Поткоњак, 2008, 13), УФ се морају више анга-
жовати у овој значајној делатности. Овде мислимо и на остваривање оба-
везних програма професионалног усавршавања везаних за систем реизбора 
(добијања лиценци за рад у настави), као и на програме који би били у 
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функцији стицања виших учитељских звања. На тај начин, УФ би били но-
сиоци укупног професионалног развоја учитеља - њиховог ефикаснијег и 
квалитетнијег формалног образовања и адекватног континуираног профе-
сионалног усавршавања. Овде, ипак, морамо рећи и то да успех у овом 
сегменту и укупном остваривању реформе образовања учитеља не зависи 
само од формалних захтева и законских решења, већ, више од свега, од до-
бре припреме УФ и спремности свих актера да допринесу изграёивању 
ефикаснијег и квалитетнијег система образовања учитеља.  
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KEY PROFESSIONAL COMPETENCES AS THE STARTING POINT  

AND END OF MODERN CONCEPTIONS OF TEACHER EDUCATION 

 
Abstract: Modern society (society of knowledge/learning) imposes a lot of 

new imperatives on the educational system, and especially on teachers. Teaching is 

directed to students and results of learning, that is, towards the development of pre-
sumed competences. The results of learning are guidelines towards what students 

should know and be able to do at the end of their studies, and they are based on the 

appropriate syllabus.  
The process of the reform of education led to the redefinition of education-

al and pedagogical goals which do not refer to what the teacher must and should do 
in class, but to what a student can do after an active participation in the tea-

ching/learning process. The requirements of the profession have, thus, become mo-

re intense and qualitatively differentiated. To be able to answer these challenges, 
teachers must also have a strong footing in clearly defined professional 

competences.  

We were interested in the relationship of key competences and the status of 
pedagogical competences as, mostly, neglected ones in study programs, in order to 

draw attention to the reasons why they are necessary and should be more widely 
present, so that students would be able to have them after graduation. In that sense, 

guided by the relevant national and European documents in which desired 

competences of future teachers are profiled, we tended to view them as the starting 
point and end of modern study programs for teacher education. This view is sup-

ported by an overview of concepts of teacher education in the EU countries and the 
region, based on the competences necessary for realizing a new role of the teacher 

in modern primary school.  

  

Keywords: primary school teacher, key competences, pedagogical compe-

tences, curriculum, expected results. 
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Проф. др Синиша СТОЈАНОВИЋ 

Учитељски факултет у Врању 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА УЧИТЕЉСКИХ 

ФАКУЛТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА  

У СРБИЈИ 

 
Сажетак: У раду се разматра и анализира тренутно стање и перспек-

тиве студијских програма учитељских факултета у Србији. Наведена анализа 

заснива се на ретроспективи кључних момената у развоју факултета са крат-
ким освртом на иницијативе и предлоге за променама учитељских факултета 

које нису наишле на разумевање од стране шире универзитетске и друштвене 

заједнице. Кључни основ за разматрање положаја и перспективе студијских 

програма учитељских факултета у Србији су и поједини системски документи 
о развоју образовања у нашој земљи и конкретна нормативна решења која про-

изилазе из њих. На основу овакве анализе и неких социјалних показатеља, наме-
ће се основни закључак који указује на негативан друштвени и универзитетски 

положај учитељских факултета, као и даље отежано функционисање у кон-

тексту пројектованог развоја образовања наставника у нашој земљи. 
 

Кључне речи: учитељски факултети, студијски програми, Страте-
гија развоја образовања, образовање наставника. 

  

 

Увод 

 
Основна идеја и подстицај за овакав наслов и приступ у конципи-

рању рада, поред осталог, су протеклих двадесет година од како у Србији 
егзистирају учитељски факултети. У току поменутог периода структура 
студијских програма и организација рада на факултетима и сами актери и 
носиоци реализације, сведоци су интензивних, крупних, готово, револуци-
онарних друштвених промена. Наведене системске промене праћене су и 
разним другим нормативним актима нижег нивоа у свим друштвеним сфе-
рама, па и у области образовања. Једна од крупнијих промена у систему 
високог образовања у нашој земљи је и потписивање Болоњске деклараци-
је 2003. године у Берлину. Обавезе преузете из потписивања овог акта им-
плементиране су у оквиру Закона о високом образовању из 2005. године. 
Да би се остварио крајњи циљ Болоњске декларације, креирање јединстве-
ног европског простора високог образовања до 2010. године, уследила је и 
акредитација установа и студијских програма високошколских институци-
ја. У складу са тим, конституисан је Национални просветни савет, Нацио-
нални савет за високо образовање и Комисија за акредитацију и проверу 
квалитета. Након тога усвојени су неопходни подзаконски акти као преду-
слов за почетак процеса акредитације. Тај процес неминовно је захватио и 
учитељске факултете у Србији. На основу основних поставки Болоњске 
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декларације образовање учитеља конципирано је у два основна циклуса у 
трајању од 5 година. Први, основни академски, и други дипломски ниво. У 
том процесу, у склопу укупних образовних промена у нашој земљи, си-
стем обавезног-основног образовања задржао је своју традиционалну 
структуру организације у два основна циклуса и то: први (претежно раз-
редни) и други (доминантно предметни). У таквим условима кад се ради о 
образовању учитеља, студијски програми учитељских факултета нису би-
ли у могућности да будућим студентима понуде разуёенији, флексибилни-
ји и мобилнији систем студирања. Након првих одлука о акредитацији 
2008. године, будући учитељи добијали су два основна звања и то: учитељ 
и дипломирани учитељ-мастер. Упоредо са образовањем учитеља, учитељ-
ски факултети акредитовали су и студијске програме за образовање васпи-
тача за рад у предшколским установама са истом студијском структуром. 
Треба напоменути да је у периоду пре и након прве акредитације, на не-
ким учитељским факултетима постојала иницијатива за отварање студиј-
ских програма који су нудили више могућности учитељима за професио-
нално ангажовање у систему основног образовања, које се у нашој земљи 
и даље поистовећује са обавезним. Такве иницијативе, које се углавном 
тичу покушаја специјализације учитеља за неки од предмета у другом ци-
клусу основног образовања, у складу са савременим европским и научним 
трендовима, наишли су на оштру осуду матичних факултета на којима се 
спремају предметни наставници. Овакве осуде, које су биле праћене „на-
учном аргументацијом“ наишле су на одобравање надлежних институција 
различитих нивоа, па су и ове прогресивне иницијативе појединих учитељ-
ских факултета пропале. У складу са својим професионалним потребама, 
многи дипломирани студенти пре овог периода, били су заинтересовани за 
могућност специјализације у некој ужој предметној области, што постоје-
ћа законска решења нису дозвољавала. У том периоду, након првог круга 
акредитације, учитељски факултети су наставили са реализацијом својих 
програма, а мастер или дипломске студије уписивали су, углавном, сту-
денти који су без посла и они који су имали амбиције да наставе своје 
школовање и да се даље образују до највиших академских и научних зва-
ња. Истовремено, број одобрених студената за упис на првом и другом ни-
воу студија, био је и остао несразмеран. Поред тога, у контексту актуелних 
друштвених прилика и помало тржишних услова егзистирања високо-
школских установа одобраван је и уписиван константан број будућих учи-
теља и васпитача. То је довело до знатне несразмере измеёу стварне потре-
бе и броја дипломираних студената. Таква ситуација представља не само 
научни и школски, већ и шири друштвени проблем. Имајући у виду да ве-
ћина учитељских факултета (сви сем београдског) егзистира ван својих 
универзитетских седишта, овај проблем је знатно наглашенији због стал-
них миграција становништва према већим индустријским и финансијским 
центрима у нашој земљи. Све ово, и још многи проблеми у нашем систему 
образовања, довели су до озбиљних расправа и анализа које су резултира-
ле доношењем неких стратешких документа који бацају „ново-старо“ све-
тло на перспективе учитељских факултета у Србији. 
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Учитељски факултети и актуелни нормативни оквири у образовању 

 

Тренутно стање и перспективе учитељских факултета у Србији ди-

ректна је последица стања и перспектива развоја основног и обавезног 

образовања, које се у нашој земљи, појмовно и организационо поистовећу-

је. Промене које су се догодиле у овој области, које нису системског и 

структурног карактера, од којих се одустало на самом почетку (2002. годи-

не), више су административне и бирократске природе. Поред тога, све ре-

форме које су инициране, кретале су и завршавале у сфери првог циклуса 

основног образовања, у оној области у којој су професионално ангажовани 

учитељи.
1
 Те промене и практична настојања била су, углавном, у раскора-

ку и терминолошком нескладу са базичним научним (пре свега педаго-

шким) дисциплинама које су се изучавале у току иницијалног образовања 

учитеља. Ту се дошло до једног парадокса да свршени учитељи нису по-

знавали терминологију која је коришћена у различитим формама стручног 

усавршавања, неспоразума и ниподаштавања исхода рада и учења на учи-

тељским факултетима. Овакав проблем на нивоу предшколског васпитања, 

а који очигледно важи и за остале нивое образовања, експлицирао је Емил 

Каменов (Каменов, 2006:128). Супротно томе, педагошка и њој сродне на-

уке морају бити покретачи промена у образовању, а не обрнуто. Да се нај-

пре проуче иновације, систематизују, појмовно уобличе и изједначе да би 

као такве биле саставни део појмовног апарата те научне, али што је зна-

чајније, наставне дисциплине. У супротном наставници, васпитачи и учи-

тељи имају недоумице, доводе се у заблуде и нејасноће што се неповољно 

одражава на реализацију предвиёених промена, које су код нас, најпре 

нормативно, тј, законодавно одреёене. Због тога већина промена у сфери 

образовања у нашој земљи не помера се значајно од нивоа усвајања до ни-

воа пуне имплементације.  

Многи проблеми у нашем образовном систему, као што је нагла-

шено у претходном наслову материјализовани су у виду Стратегије за раз-

вој образовања у Србији до 2020. године. 

Наведени документ, с обзиром на скупштинску верификацију од-

реёује и трасира правац образовних промена у Србији, самим тим и будућ-

ност учитељских факултета до 2020. године. Овај рад се у значајном делу 

бави анализом појединих, кључних места у стратегији која утичу на кон-

ципирање студијских програма учитељских факултета, а самим тим, и њи-

хов будући положај у систему националног образовања наставника.  

У оквиру Стратегије у поглављу Образовање наставника даје се 

преглед тренутног стања, указује се на предности, слабости, опасности и 

                                                 
1 Прво се кренуло са активним учењем које је по масовности, ентузијазму и материјалној 

помоћи имало „ренесансни“ карактер у коме је највише било или искључиво било учитеља. 

У оквиру овог пројекта основна дидактичка сазнања, која су свршени студенти стекли у то-

ку иницијалног образовања, терминолошки и организационо су представљена другачије 

што је додатно збуњивало полазнике семинара и стварало погрешан утисак иновација до 

тада непознатих у педагошкој науци.  
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могућности, дакле кроз тзв. SWOT анализу, и правце у којима ће се крета-

ти промене у овој области (и сама визија није много визионарски и кон-

структивно дата када се ради о УФ у Србији). 

- Професија наставника укључена је у Национални оквир квали-

фикација. 

- Селекција будућих студената знатно је квалитетнија. 

- Студијски програми за иницијално образовање обезбеёују сти-

цање свих професионалних компетенција. 

- Национална докторска школа у области методика. 

- Број студената који завршавају студије премашује 80%. 

- Пријем у радни однос подразумева низ процедура. 

- Стручно усавршавање на основу акредитованих квалитетних 

програма. 

- Контрола квалитета професионалног рада наставника (Стратеги-

ја развоја образовања у Србији до 2020. године, Сл. гласник РС 

бр. 107/2012.) 

С обзиром на то да систем основног образовања, и самим тим, 

образовање учитеља и наставника непосредно утиче и детерминише мо-

гућност иновирања студијских програма учитељских факултета и у овом 

раду указаће се на неке основне ставове у стратегији везане за предшкол-

ске установе, основне школе и образовање наставника.  

Када се ради о основном образовању у наведеном документу, на 

основу исцрпне и обухватне анализе, правилно је указано на неке основне 

слабости постојећег система. Меёу неким од основних проблема који се 

посредно и непосредно могу тицати, и перспективе учитељских факултета, 

назначена је висока стопа осипања у току ОШ, нарочито у сеоским среди-

нама и у популацији појединих етничких група (ромска популација), прео-

бимност планова и програма, неуједначеност административних захтева за 

рад у „чистим“ и комбинованим одељењима, постојање извесне стопе оси-

пања приликом преласка у пети разред, традиционални и рецептивни при-

ступ у обради програмских садржаја, недовољно функционисање ванна-

ставних активности школе и, самим тим, смањена васпитна улога школе, 

проблеми управљања школом, недовољно стручна заступљеност предмет-

не наставе у сеоским школама и др. У овако детаљној анализи једино не-

достаје, а што би сигурно било од великог значаја за будућност учитељ-

ских факултета, анализа наведених слабости у односу на циклус основног 

образовања. Таква анализа би вероватно показала да су наведене слабости 

заступљеније у другом циклусу основног образовања.  

Поред слабости, указује се и на неке позитивне елементе у смислу 

постојања добре школске мреже која није прилагоёена савременим мигра-

ционим условима. Инсистира се на очувању малих сеоских школа, али се у 

једном делу, уместо организовања превоза наставника и учитеља, предла-

же постојање привремених домова и превоз ученика. Као основни узрок 

наведених слабости, правилно се указује на неадекватно образовање на-

ставника, чему је посвећено посебно поглавље. Поред тога, у анализи на-
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ведених показатеља, као референтни и реперни, узимају се резултати и 

стандарди у европским земљама. Као једно од решења наводи се обука на-

ставника за примену метода активног учења, коришћења информационо-

комуникационих технологија и др.  
У предлогу мера, нарочито осипања ученика, нуди се већа сарадња 

и повезивање припремног предшколског програма и првог разреда основ-
не школе ради успешнијег почетка школовања деце. У овом обимном и 
стратешком документу као да није било довољно храбрости и спремности 
за ангажовање у циљу превазилажења једног од основних анахронизама 
нашег основног-обавезног образовања које је једноставно и оштро диферен-
цирано на први разредни и други предметни циклус. За разлику од неких 
„пратећих“ елемената школског система, које се експлицитно усаглашавају 
са европским образовним обележјима, основно-обавезно образовање ће 
остати као једина посебност нашег школског система, уместо да се крене 
обрнутим путем.  

У делу стратегије која се бави образовањем наставника указује се 
на визију, садашње стање и слабости и главна опредељења у превазилаже-
њу, појединих добро уочених и назначених слабости.  

У опису садашњег стања указује се да се наставници свих нивоа, 
осим сестара-васпитачица и мајстора у средњим стручним школама, спре-
мају на нивоу високог образовања (струковне или академске студије). Једна 
од основних слабости, која се подвлачи на неколико места у анализи сада-
шњег стања, вишак је свршених учитеља које продукују учитељски факул-
тети. Даље се наводи да су они, углавном, измештени у мање средине што, 
по мишљењу аутора стратегије, неповољно утиче на квалитет наставничког 
кадра и реализацију наставе. Поред тога, учитељски факултети стављају ак-
ценат на педагошке компетенције будућих учитеља на уштрб стручних ком-
петенција, док је на наставничким факултетима обрнуто настојање. У слу-
чају дефицитарног кадра, предметну наставу изводе несвршени студенти. 
Поред тога, што није наведено у стратегији, велики број учитеља у сео-
ским срединама, где постоји дефицит кадра, велики број учитеља реализу-
је предметну наставу. Тај податак промакао је ауторима стратегије. Само 
на територији школске управе Врање, 55 учитеља изводи наставу различи-
тих предмета у другом циклусу основног образовања као прелазно реше-
ње, и српски језик као нематерњи језик.  

У мору проблема једино се експлицитно наглашава постојање са-
дашњих учитељских факултета. То јесте друштвени проблем, али би се на 
основу тога могла очекивати другачија решења од оних која су дата у 
Стратегији. Супротно од очекиваних, по угледу на систем образовања на-
ставника у обавезном образовању у најразвијенијим европским земљама 
(нарочито у Финској чији се модел наводи као најефикаснији, и чија се по-
једина решења преузимају у целости) нуде се решења која не доприносе 
превазилажењу актуелних проблема и не иду у прилог извесној будућно-
сти учитељских факултета.  

У оквиру SWOT анализе много је мање наведених могућности у 
односу на слабости различитих врста, где се наводи паралелно образовање 
васпитача и на основним академским и струковним студијама, као и то да 
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учитељски факултети уписују велики број студената. Као да се економи-
сти, правници, менаџери не припремају паралелно на више државних и 
приватних факултета. Као један од проблема наводи се и одвајање методи-
ка наставе од матичних предмета.  

Главна опредељења у стратегији су: 

1. Добро иницијално образовање свих наставника 

2. Квалитетна научна и стручна истраживања у области методика 

наставе и 

3. Формирање интердисциплинарних универзитетских центара 

(Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године, Сл. 

гласник РС бр. 107/2012.)  

 

На основу наведених главних опредељења, наведене су конкретне 

акционе мере. У оквиру ових мера помиње се и поступак реизбора настав-

ника и посебни стандарди за акредитацију студијских програма за образова-

ње наставника. Поред тога, као најважније у Националном оквиру квалифи-

кација за све нивое образовања треба дефинисати професију наставник и то, 

јасно разграничити: сестра-васпитач, васпитач у предшколском васпита-

њу, УЧИТЕЉ, предметни наставник у основној и средњој школи различи-

та звања наставника на универзитету. Поред пет образовно-научних пред-

лаже се дефинисање поља за образовање са посебним стандардима за акре-

дитацију студијских програма за образовање наставника.  

Предлаже се симултан модел образовања наставника предметне 

наставе, кроз петогодишње интегрисане студије. За решење проблема у 

малим сеоским школама, и недостатак предметних наставника, у малим 

сеоским срединама планира се увоёење двопредметних студија на матич-

ним факултетима.  

Ставља се снажан акценат на стручно усавршавање постојећих на-

ставника који ће радити још неколико деценија.  

Образовање васпитача, експлицитно је подвучено не само као тро-

годишњи ниво струковних студија, него и на високим школама струков-

них студија. Све су то околности које неповољно утичу на будућност учи-

тељских факултета. 

Формирање заједничких докторских студија за методике наставе у 

оквиру најбољих универзитетских центара, или заједнички на свих седам 

универзитета, што је неповољно за учитељске факултете. 

Универзитетима треба омогућити флексибилност у приступу обра-

зовања наставника кроз неколико могућности: 

- увести интегрисане студијске програме за образовање наставника, 

- могућност да се у вишим разредима основног образовања запосле 

двопредметни наставници који би били подједнако компетентни 

за оба предмета (претходно је наглашено да се они спремају на 

матичним факултетима, двопредметних наставника С.С.), 

- увоёење модула или двоструких диплома за наставнике у сред-

њим стручним школама (исто:187). 
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Основне слабости овакве визије и могући правци  

развоја учитељских факултета 

 

Евентуална SWOT анализа указала би на неке од основних слабо-

сти наведене Стратегије када се ради о тренутном положају и перспектива-

ма студијских програма учитељских факултета. Поједина решења наведе-

ног документа додатно девалвирају место и улогу учитељских факултета у 

систему образовања наставника у Србији. Поменута повећана продукција 

кадрова на учитељским факултетима представља не само образовно-орга-

низациони, већ и шири друштвени проблем. У том смислу понуёена реше-

ња као да воде рачуна о тзв. матичности, а немају у виду ширину и соци-

јалну димензију наведених проблема.  

Поред тога, из недовољно разјашњених и недовољно научно уте-

мељених разлога, образовање будућих васпитача своди се на струковни 

трогодишњи ниво, са помало чудном прецизношћу за општи карактер на-

веденог документа, у оквиру високих струковних школа. 

Понуёени модел националног оквира квалификација сужавања и она-

ко преуски образовни простор учитељским факултетима у пројекцији развоја 

основног или обавезног образовања, инсистирањем на даљој јасној диферен-

цијацији предметне, у односу на разредну наставу. Наведено опредељење, су-

протно је основним тенденцијама у развијеним европским и земљама у који-

ма се у систему образовања наставника постепено укидају разлике измеёу 

учитеља и наставника (Влаховић и Вујисић-Живковић, 2005:14). 

Тежња за формирањем заједничких докторских студија за методи-

ке наставе последица је атмосфере сталног преиспитивања матичности 

учитељских факултета за организацију овог нивоа високог образовања.  

Као један од основних разлога за наведене слабости Стратегије, у 

овом раду подвлачи се неспремност да се озбиљно уёе у реформе образо-

вања и то, пре свега, у смислу организационе диференцијације обавезног и 

основног образовања као у школској пракси већине европских земаља чија 

се поједина решења експлицитно преузимају.  

Један од могућих начина превазилажења незавидног и помало бес-

перспективног положаја учитељских факултета је оспособљавање учитеља 

за, кроз додатне облике специјализације са одреёеним бројем кредита ква-

лификовану реализацију појединих предмета у другом циклусу постојећег 

система основног образовања. Поред тога, таквим и сличним променама ан-

тиципирале су се евентуалне будуће системске промене обавезног образова-

ња у коме ће јасно бити уочљиви и диференцирани нивои основног-базич-

ног и обавезног образовања. То имплицира припрему будућих учитеља који 

би се, евентуално на нивоу мастер студија, додатно стручно оспособили за 

извоёење дела предметне наставе (до нивоа основног образовања) или за 

рад у малим сеоским срединама у којима постоји дефицит појединих пред-

метних наставника, а који у пракси попуњавају и то са успехом садашњи 

учитељи са високим образовањем. У том смислу као модел може послужи-

ти систем образовања учитеља у Финској из чијег се, иначе, образовног 
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система преузимају готова решења у неким областима. Програм образова-

ња учитеља у Финској састоји се из основних студија које чине курсеви из 

области образовања (општа педагогија, дидактика, психологија, дидактика 

и социологија образовања). Затим следи учење основа школских предмета 

које учитељи предају у школи, као и изборни предмети, специјалистичке 

студије из једног до два споредна предмета као и методичку праксу. Настав-

ници разредне наставе могу да предају све предмете од I до VI разреда. Када 

студент заврши додатни курс од 35 кредитних бодова из једног од помоћних 

предмета стиче квалификацију предметног наставника тог предмета који 

може предавати од VII до IX разреда (Богосављевић, 2008: 556-557). Ради се 

о једном садржајно богатом и флексибилном систему образовања наставни-

ка насупрот понуёеним решењима у Стратегији која инсистира на даљој ди-

ференцијацији разредне и предметне наставе. Иначе треба нагласити да је 

један такав покушај Педагошког факултета у Сомбору још 2003. године 

наишао на снажан отпор Филозофског факултета у Новом Саду у коме се 

потпуно неаргументовано, ненаучно и некритички, измеёу осталог, доводи 

у питање и компетентност наставника и предавача који би спремали буду-

ће наставнике српског језика у другом циклусу основног образовања.  

Поред наведеног могућег модела студијских програма учитељских 

факултета, потребно је акредитовати, како се у стратегији каже, квалитет-

не програме стручног усавршавања наставника, који би били институцио-

нално засновани највише на учитељским факултетима.  

Тренутно стање и споља пројектована будућност, када се ради о 

квалитету основног-обавезног образовања значи да ће се и даље проду-

бљивати проблеми и основне слабости које су добро уочене у стратегији.  

 

 

Закључна разматрања 

 

Ако се учини напор да се након читања Стратегије скупе утисци у 

једну тачку интелектуалног фокуса, њена ће материјализација имати облик 

негативног односа према учитељским факултетима. Учитељским факулте-

тима припала је једна трећина у временском континууму „де факто“ обаве-

зног образовања, што је недопустиво мало у структури и систему образо-

вања наставника у Србији.  

Једини простор у овој стратегији за развој учитељских факултета је 

могућност која се предвиёа, а тиче се интегрисаних студија на нивоу уни-

верзитета. Постојећа хармонизација студијских програма у оквиру ТЕМ-

ПУС пројекта неће допринети суштинским променама, превазилажењу те-

шкоћа и даљем развоју учитељских факултета. Матични факултети готово 

ирационално заговарају скоро „кастински“ систем образовања учитеља и 

наставника у коме су они „изабрани“ за припрему наставника другог ци-

клуса основне и средњих школа. Све то у име научности, очувања дигни-

тета струке и тзв. матичности. При том се не узима у виду да у нашој зе-

мљи за разлику од формално прокламованог трајања основног образовања 
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на 8 година оно, углавном, за већину школске популације траје 12 година, 

укључујући и средњу школу. У таквим условима учитељским факултетима 

припада несразмерно мањи простор за припрему наставника у односу на 

тзв „матичне факултете“. Позивајући се на „узвишену“ матичност и у по-

гледу методика тих предмета, не узима се у обзир да се методика наставе 

не може правилно научно утемељити ван контекста система педагогије као 

интегралне науке о васпитању за коју ови факултети немају матичност. 

Поред тога, основне замерке изнете у стратегији на рачун недовољне педа-

гошке компетентности предметних наставника упућене су имплицитно на 

адресу матичних факултета.  

Реално и научно оправдано било би реализовати истраживање сла-

бости основног образовања по наведеним критеријумима, али у односу на 

циклус основног образовања, као једну од основних „независних варија-

бли“. Резултати овог истраживања сигурно би дали ново светло на основна 

запажања и закључке у Стратегији као и на примедбе „матичних“ факулте-

та. Недовољна стручност учитеља, која је исказана као слабост у стратеги-

ји нема у позадини нека објективна и методолошки утемељена истражива-

ња. Ова примедба мора се условно посматрати, ако се има у виду једно од 

основних закључака у истраживању преференција особина наставника, ка-

да се ради о млаёим ученицима, који на прво место стављају особине лич-

ности наставника у односу на струку. У ту категорију испитаника, на осно-

ву мале узрасне разлике, са великом вероватноћом могли би да се сврстају 

и ученици петог разреда који, након разредне, ступају у оштар и диферен-

циран систем предметне наставе. Поред тога, у Закону о основама систе-

ма образовања и васпитања оставља се могућност да поједине предмете у 

првом циклусу држе предметни наставници, док се обрнута могућност у 

другом циклусу и не помиње чак и у изузетним околностима. Све ово го-

вори у прилог неравноправног положаја учитељских факултета у Србији у 

односу на остале наставничке факултете, који је у највишем проценту нор-

мативно, а не научно одреёен. 
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Abstract: This paper discusses and analyzes current state and perspectives 

of study programs of teacher-training faculties in Serbia. The analysis is based on 
retrospective of the key moments in faculty development with a short overview of 
the initiatives and propositions for changing teacher-training faculties which have 
not been accepted by a broader university and social community. The base for con-
sidering the position and the perspectives of study programs of teacher-training fa-
culties in Serbia are some system documents about educational development in our 
country and concrete normative solutions as a result. On the base of such analysis 
and some social indicators, basic conclusion arise that point to negative social and 
university position of teacher-training faculties, as well as to further dysfunction in 
the context of projected development of teachers‟ education in our country.  

 
Keywords: teacher-training faculties, study programs, Strategy of educa-

tion development, teacher education. 





 

 

II 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 

УЧИТЕЉСКИХ (ПЕДАГОШКИХ) ФАКУЛТЕТА 
 

 





 155 

Проф. др Наталия Петровна ДИЧЕК 

Институт педагогики  

Национальной академии педагогических наук 

Киев, Украина 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 1950-Е ГОДЫ В УКРАИНЕ 

И ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Abstract: For the first time on the basis of archival and documentary so-

urces exposed the contribution of scientists of the Research Institute of Psychology 

of the Ukrаinian SSR Ministry of Education in the development issues of educatio-

nal psychology in the first years of its establishment (1945-1950‟s.). Illuminated the 

background of the Institute‟s organization. The subjects and research output of sci-

entists, their impact on the deepening the study of the characteristics preschool and 
schoolchildren‟ teaching covered in the context of individualization of the educatio-

nal process. Picked out and characterized the major areas of Institute‟s research 

work that was consistent with the requirements of school practice, devoted to the 
study of: formation of the notion of number and the conscious assimilation of know-

ledge by younger schoolchildren, understanding of metaphorical meanings of 

words and expressions, the psychology of memory, clarifying the processes school-
children' perception of comic situations in Literature, musical intervals, rhythm, the 

role of the right and left hand in the formation of motor skills in the process of wri-
ting. The main themes of researching the pupils' bringing up are depicted. 

The content analysis of subjects of scientific research is done in view of the 

political and ideological features of historical time, which largely set the terms of 
the Ukrainian scientists - rejection the Western science‟ achievements, high and ri-

gid influence of soviet ideology over humanitarian scientific research. The specifi-
city of the scientific activities of the Institute (the lack of the necessary material re-

sources and conditions for laboratory experiments in the early post-war years), re-

vealed successes and shortcomings in the work of Ukrainian scientists, which were 
displayed in the lack of fundamental experimental research. The use of previously 

unknown documents and facts made it possible to enter into scientific updated in-

formation on the functioning of the Institute and the development of educational 
psychology in Ukraine in the period under review.  

 
Keywords: educational psychology, psychology of the conscious assimila-

tion of knowledge, the psychology of thinking, the psychology of memory, individual 

approach, soviet indoctrination of psychology. 

 

 

Развитие феномена индивидуализации и дифференциации учебно-

воспитательного процесса в отечественной школе на протяжении ХХ в. 

определялось, с одной стороны, необходимостью удовлетворить посредством 

достижений педагогики и психологи потребностей школьной образователь-

ной практики, с другой - подчинялось логике эволюции психологической и 
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естественно-антропологических наук. Это развитие происходило не одномо-

ментно, а по мере накопления и осмысления различных психологических и 

психолого-педагогических аспектов знания о возрастных и личностных 

особенностях развития детей, о специфике процессов их обучения и вос-

питания, а также вследствие выработки учеными адекватных методов и 

принципов исследования. 

В 20-е - в первой половине 30-х гг. в Украине проводились мас-

штабные психолого-педагогические исследования, характерной особенно-

стью которых была подчиненность потребностям практики построения но-

вого (социалистического) общества. Наибольшим по масштабам было 

применение психологии в сфере образования (педология, возрастная и 

детская психология, дефектология, социальная психология) [6]. Однако 

после 1936 г. в русле идеологической борьбы с «педологическими извращ-

ениями» была разгромлена одна из ведущих психологических школ в УС-

СР – Харьковская – и дальнейшее развитие украинской психологии осно-

вательно затормозилось.  

В первые годы после окончания Второй мировой войны произошло 

институциональное оформление деятельности украинских психологов через 

создание самостоятельного научного учреждения – Научно-исследователь-

ского института психологии (октябрь 1945 г.), подведомственного Министер-

ству образования Украинской ССР. Причем основные задачи, возлагаемые на 

Институт, были связаны в первую очередь с решением вопросов педагогиче-

ской психологии [7, л. 1-2], что объяснялось его ведомственным подчинени-

ем. Исследуемые учеными проблемы общей психологии тоже преимуще-

ственно были связаны с потребностями школьной педагогики. 

Уже с начала работы сотрудники Института сосредоточились на 

изучении вопросов психологии мышления и речи дошкольников и учащ-

ихся начальной школы, развития сознательного усвоения школьниками 

знаний (Г.Костюк, Н.Балацкая, О.Концевая, Т.Косма), одаренности (Г.Ко-

стюк), самосознания (П.Чамата), психологии памяти (П.Зинченко, Б.За-

льцман), впоследствии добавились исследования проблем воспитания (ди-

сциплинированность (В.Аснин, П.Сапрыкин), моральные убеждения 

(А.Раевский), воля и характер (Д.Николенко), формирование интереса к 

знаниям (С.Новомыская) [8; 10; 11], а также в поле научных интересов во-

шел локальный вопрос преподавания психологии в школе, введенной как 

предмет в учебный план в 1948 г. [12]. В подавляющем числе разработок 

применялись такие исследовательские методы, как наблюдение на уроках, 

индивидуальные беседы с учащимися, анализ и обобщение лучшего педа-

гогического опыта. Лишь темы, посвященные установлению зависимости 

продуктивности усвоения младшими школьниками от соотношения уста-

новки на понимание и установки на запоминание с последующим опреде-

лением наиболее эффективных для учебного процесса соотношения типов 

этих установок (П.Зинченко), изучению индивидуальных особенностей де-

тей в восприятии ритма, музыкальных интервалов (Д.Элькин, П.Баранов-

ский), выполнялись на основе проведения экспериментов [3; 4]. Противоре-
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чивым с точки зрения современной психолого-педагогической парадигмы 

считаем значение исследования возможности переучивания детей-левшей 

младшего школьного возраста (Р.Тамуриди), доказывавшего полезность та-

кого трансформирующего влияния. Хотя по своей сути это исследование 

подчинялось идее индивидуализации школьного обучения и проводилось в 

ходе активного экспериментирования, однако дало право утверждать анти-

научность и реакционность взглядов западных ученых, считавших левору-

кость наследственно обусловленным явлением, а переучивание детей – 

вредным [2, с.48].  

Получаемые исследователями результаты исследований создавали 

критическую массу психолого-педагогического знания о процессах обуче-

ния и воспитания, которая, если в прямом смысле и не была направлена на 

обеспечение индивидуализации школьного образования (из-за чрезвычай-

но высокого уровня политизации гуманитарной сферы и драматизации 

общественной жизни в стране), то готовила предпосылки перехода к по-

следующим качественным изменениям в направлении утверждения пара-

дигмы личностно ориентированного образования.  

Разделяя утверждение, что все факты и концептуальные построе-

ния советских психологов 30-50-х годов ХХ в. следует рассматривать с 

учетом идеологической ситуации, сложившейся в этот период в СССР [5, 

с.227; 1], подчеркнем, что последствия работы так называемой "павлов-

ской сессии" (1950 г.), провозгласившей безусловный приоритет физиоло-

гии и ее методов в психологии [5, с.264], отразились на содержании тема-

тики работы и НИИ психологии УССР, существенно политизировав ее. 

Однако, решения упомянутой сессии не прекратили изучение вопросов 

психологии мышления и восприятия детей и учащихся [13], которые с на-

чала работы Института были ведущими в его деятельности, поскольку она 

была ориентирована на содействие улучшению работы средней школы. 

Вместе с тем приходится констатировать фактическое отсутствие на началь-

ном этапе деятельности Института проведения фундаментальных экспери-

ментальных исследований, призванных составлять основное направление и 

основной метод научно - психологических поисков. Этому существовали 

объективные причины - учреждение не имело необходимых лабораторных и 

материальных условий для осуществления серьезных экспериментов, в то 

же время, на наш взгляд, оно находилось в состоянии «провинциальной вто-

ростепенности» в научном отношении, что поддерживалось советским иде-

ологическим контекстом эпохи. 
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Проф. др Наталија Петровна Дичек  

 

ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА 1950-их У УКРАЈИНИ  

И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА ПИТАЊА ШКОЛОВАЊА 

  
Сажетак: Први пут на основу архивских и документарних извора от-

кривен је допринос научника Истраживачког института за психологију Ми-

нистарства образовања Украјине у развоју педагошке психологије током 
првих година од његовог оснивања (1945-1950.). Расветљен је историјат ор-

ганизације овог института. Субјекти и резултати истраживања научника, 

њихов утицај на продубљивање проучавања карактеристика подучавања 
деце школског и предшколског узраста су покривени у контексту индивидуа-

лизације образовног процеса. Изабрали смо и описали главне области истра-
живачког рада института који је био у складу са захтевима школске праксе, 

посвећен проучавању: формирања схватања броја и свесне асимилације знања 
од стране млађе школске деце, разумевања метафоричких значења речи и изра-
за, психологије памћења, разјашњавања процеса како деца школског узраста 

доживљавају комичне ситуације у књижевности, музичке интервале, ритам, 
улоге десне и леве руке у формирању моторних вештина у процесу писања. 

Описане су главне теме проучавања васпитања ученика. 
Садржајна анализа субјеката научног истраживања је урађена 

узевши у обзир политичке и идеолошке карактеристике тог времена, које су у 

великој мери одредиле услове у којима су радили украјински научници – одба-
цивање достигнућа западњачке науке, велики и ригидан утицај совјетске 

идеологије на истраживање у друштвеним наукама. Специфичност научних 
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активности института (недостатак неопходних материјалних ресурса и 

услова за лабораторијске експерименте током раних послератних година), је 
открила успехе и недостатке у раду украјинских научника, који су се огледали 

у недостатку фундаменталног експерименталног истраживања. Коришћење 

раније непознатих докумената и чињеница је омогућило увођење ажурираних 
научних информација у функционисање института и развој педагошке 

психологије у Украјини у периоду који се разматра.  
 

Кључне речи: педагошка психологија, психологија свесне асимилације 

знања, психологија мишљења, психологија памћења, индивидуални приступ, 
совјетска индоктринација психологије. 
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Доц. др Олена УСТИМЕНКО-КОСОРІЧ 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка  

Луганск, Україна 

 

 

ТРАДИЦІЇ ПІДГОТОВКИ СЕРБСЬКИХ  

БАЯНІСТІВ-АКОРДЕОНІСТІВ У ВИЩИХ МУЗИЧНИХ ОСВІТНІХ 

ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

 
Анотація: У статті розкрито напрями підготовки сербських баяністів-

акордеоністів у вищих музичних закладах України. Зазначено, що практику підго-

товки сербських баяністів-акордеоністів в Україні розпочато в 1983 році в Київ-

ській національній музичній академії імені П. І. Чайковського, продовжено у 1986 

році в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової, а з 2009 

року її успішно здійснюють у Луганському національному університеті імені Та-
раса Шевченка – першому вищому освітньому закладі України, де сербські сту-

денти навчаються за різними музичними спеціалізаціями. 
 

Ключові слова: музична освіта, підготовка, баян-акордеон, спеціалі-

зація, музичний заклад, іноземні студенти, педагог, виконавець. 

 

 

Вступ 

 

Період розквіту сербської баянно-акордеонної освіти, методики й 

виконавства пов‟язаний з поверненням до країни випускників вищих му-

зичних закладів Киѓва, Одеси, Москви, Воронежа, Братислави, Варшави, 

які принесли в національну баяністичну освітню практику найкращі педа-

гогічні здобутки української (І. Яшкевич, П. Фенюк, М. Давидов, В. Бес-

фамільнов, В. Власов, В. Мурза, І. Єргіѓв) і російської (М. Імханицький, 

Ф. Ліпс, Б. Єгоров та ін.) шкіл, а також апробований навчальний і концерт-

ний репертуар. У процесі міжнародного обміну студентами розвивалися 

творчо-педагогічні зв‟язки між музичними закладами Сербії та України 

(наприклад, Заслужений артист України, професор Одеської музичної ака-

демії імені А. В. Нежданової В. Мурза, підготував не одне покоління серб-

ських баяністів-акордеоністів, а починаючи з 1987 року він почесний гість 

сербських баянно-акордеонних семінарів, літніх і зимових шкіл, член журі 

міжнародних і республіканських конкурсів баяністів-акордеоністів).  

Вплив російської баянно-акордеонної школи на розвиток сербської 

баяністичної освіти розкрито в дисертаційних роботах сербських дослід-

ників З. Ракича [12], Я. Рамича [13]; у публікаціях сербських авторів 

Д. Милановича [14], Б. Йованчича [15]. Проте невизначеність ролі українсь-

кої баяністичної практики у процесі розвитку сербської школи баянно-акор-

деонної майстерності в наукових роботах змусила звернутися до історичних 

фактів і біографічних відомостей сербських баяністів-акордеоністів – ви-
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пускників вищих музичних закладів України для з‟ясування ефективності 

професійної підготовки інструменталістів Сербії в умовах вітчизняної му-

зичної освіти та досягнень у цій галузі. 
Мета статті – розкрити пріоритетність вітчизняної професійної 

музичної освіти в аспекті підготовки сербських баяністів-акордеоністів.  
 

 

Обговорення 
 
Відомо, що в 1991 році, у період проголошення України незале-

жною державою, відбулося зміщення пріоритетів у галузі системи вищої 
освіти, які спрямовані на входження країни в ѓдиний освітній ѓвропейсь-
кий простір. У Постанові Кабінету Міністрів України про Державну націо-
нальну програму „Освіта” („Україна ХХІ століття”) № 896 від 3 листопада 
1993 р. прописано пріоритетні напрямки діяльності вищих навчальних за-
кладів, одним із яких ѓ розвиток міжнародних зв‟язків, а також удоскона-
лення системи вищої освіти за рахунок створення відповідних програм для 
підготовки фахівців-іноземців в українських ВНЗ [5]. Отже, головним зав-
данням державної освітньої політики в період незалежної України стаѓ 
„вихід на ринок світових освітніх послуг” [Доктрина]. З огляду на цей 
факт залучення іноземних громадян до навчання у ВНЗ України в суча-
сних умовах набуваѓ особливої актуальності.  

Підготовка кадрів для інших країн в умовах вітчизняної освіти стаѓ 
складовою частиною діяльності провідних вищих навчальних закладів з 
огляду на такі обставини: студенти-іноземці, які навчаються у вищих нав-
чальних закладах України, значно впливають на міжнародний освітній ре-
йтинг останніх; студенти-іноземці стають носіями інформації в зарубі-
жних країнах про конкретний вищий навчальний заклад, систему вищої 
освіти країни, політичний устрій, економічний та соціокультурний потен-
ціал, ступінь розвитку держави; випускники-іноземці ѓ потенційними 
партнерами в зовнішньоекономічних, політичних відносинах держави, чо-
му сприяѓ знання мови, державного устрою, законів, менталітету народу, 
серед якого вони перебували під час навчання; підготовка фахівців для ін-
ших країн ѓ прямою інвестиціѓю в систему освіти України.  

Нагадаѓмо, що до 1992 року іноземні громадяни навчалися в Укра-
їні за рахунок державного бюджету. Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 26 лютого 1993 р. № 136 „Про навчання іноземних громадян в 
Україні” встановлено, що навчання іноземних громадян в Україні з 1993 
року здійснюють на компенсаційній основі [9]. Сьогодні вища школа пере-
живаѓ період складних реформ в усіх галузях освітньої діяльності, пріори-
тетним і найновішим напрямком ціѓї діяльності стаѓ активізація міжнарод-
них відносин. 

У період незалежної України увага законодавців сфокусована на 
поширенні мережі спеціальностей, про що свідчить перелік нормативно-
правових актів, які регулюють процес навчання іноземців в Україні, зокре-
ма: Закон України № 3929 від 04.02.94 р. „Про правовий статус іноземців 
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та осіб без громадянства” [14]; постанова Кабінету Міністрів України 
№ 1238 від 05.08.98 р. „Про затвердження Положення про прийом інозем-
ців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів” 
[8]; Положення Міністерства освіти і науки України № 563 від 20.08.03 р. 
„Про визнання іноземних документів” [7]; Наказ Міністерства освіти і нау-
ки України № 678 від 28.11.02 р. „Про затвердження зразка й Положення 
про порядок видачі студентського квитка іноземця” [6]; Постанова Кабіне-
ту Міністрів України № 731 від 15.09.93 р. „Про видачу іноземним грома-
дянам диплома доктора філософії” [2]; Постанова Кабінету Міністрів 
України № 910 від 05.06.2000 р. „Про внесення змін і доповнень до Правил 
в‟їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і 
транзитного проїзду через її територію” [4]; Постанова Кабінету Міністрів 
України № 1021 від 17.09.97 р. „Про вдосконалення Порядку надання ме-
дичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на те-
риторії України” [1].  

Сьогодні вищу освіту в Україні іноземні студенти здобувають у рі-

зних вищих навчальних закладах, у яких функціонують факультети допро-

фесійної підготовки, післядипломної освіти, міжнародні відділення та ін. 

Найактуальнішими спеціальностями серед іноземних студентів ѓ: психо-

логія, соціологія, міжнародні відносини, журналістика, філологія, медици-

на, проте серед сербських студентів найбільшим попитом користуються 

музичні напрямки підготовки. 
 

 

Результати 
 

Традиції підготовки сербських баяністів-акордеоністів в Україні 

започатковано в 1983 році в Київській державній консерваторії імені 

П. І. Чайковського. Першими сербськими студентами цього навчального 

закладу були Т. Лукич, С. Маркович, С. Нещич (кл. Народного артиста 

України, проф. В. Бесфамільнова), Д. Кляїч (кл. доктора мистецтвознав-

ства, академіка МАІ М. Давидова). Т. Лукич за період навчання в Київсь-

кій державній консерваторії імені П. І. Чайковського активно займалася 

концертною діяльністю, підготувала більше десяти сольних програм, які 

представила в м. Белград (Сербія, 1985), м. Плауен (Німеччина, 1986), 

м. Київ (Україна, 1986), м. Москва (Росія, 1986) систематично давала концер-

ти в КНР, двічі отримувала звання лауреата на престижному Міжнародному 

конкурсі баяністів-акордеоністів „Дні гармоніки” в м. Клінгенталь (Німеччи-

на, 1986, 1988). Після закінчення навчання Т. Лукич активно займаѓться педа-

гогічною діяльністю в музичній школі м. Сідней (Австралія), ѓ ініціатором та 

організатором баяністичних конкурсів і фестивалів в Австралії, уславлюѓ 

українську баянно-акордеонну школу на міжнародному рівні.  
Гідним представником української баянно-акордеонної школи ѓ 

Д. Кляїч, яка в 1998 році, після закінчення Київської національної музич-
ної академії імені П. І. Чайковського, відкрила відділення баяна-акордеона 
в Музичній академії університету м. Східне Сараѓво (Боснія й Герцегови-
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на). Студенти її класу демонструють високі результати на міжнародних 
конкурсах баяністів-акордеоністів: „Дні гармоніки” м. Смедерево (Сербія); 
фестиваль камерної музики м. Суботіца (Сербія), Міжнародний конкурс 
виконавців м. Горажде, Міжнародні конкурси баяністів-акордеоністів 
м. Пакш (Угорщина), м. Кастельфідардо (Італія) та ін. До педагогічних до-
сягнень у галузі баянно-акордеонної майстерності Д. Кляїч слід віднести її 
активну концертно-виконавську діяльність, власні сольні проекти вона 
представила на концертних майданчиках Німеччини, України, Сербії та 
Чорногорії. 

Київська національна академія ім. П. І. Чайковського підготувала 
плеяду сербських баяністів-акордеоністів, які гідно представляють україн-
ську школу на Батьківщині та поза її межами як провідні педагоги та відо-
мі виконавці: В. Мандич (випускник класу баяна-акордеона В. Палькова) – 
викладач музичної школи м. Крагуѓвац (Сербія); П. Костович (випускник 
класу баяна-акордеона проф. В. Бесфамільнова) – асистент кафедри баяна-
акордеона філологічно-мистецького факультету університету м. Крагуѓ-
вац; М. Белитич (випускник класу баяна-акордеона проф. М. Давидова) – 
викладач баяна-акордеона в музичній школі м. Ніш, активно займаѓться 
науково-дослідною діяльністю в галузі баянно-акордеонного мистецтва 
Сербії; Й. Джорджѓвич (випускник класу баяна-акордеона проф. В. Бесфа-
мільнова) – відомий виконавець академічної та народної сербської музики, 
лауреат престижних міжнародних конкурсів баяністів-акордеоністів, про-
довжуѓ українські музично-педагогічні традиції в приватній музичній 
школі м. Відень (Австрія), а також М. Лукич, В. Кандич, Я. Димитріѓвич – 
представники класу баяна-акордеона проф. В. Бесфамільнова, які успішно 
працюють у музичних школах Сербії та Греції, упроваджуючи вітчизня-
ний музично-педагогічний досвід; Тіяна й ПредрагЙованович (випускники 
класу баяна-акордеона Заслуженого артиста України, проф. П. Фенюка) – 
провідні педагоги музичної школи м. Ніш, які підготували більше 100 лау-
реатів престижних міжнародних конкурсів баяністів-акордеоністів.  

Безумовно, ми подали далеко неповний список сербських баяні-
стів-акордеоністів, випускників Київської національної академії імені 
П. І. Чайковського, проте аналіз біографічних відомостей послідовників 
української школи свідчить про ефективність, поширеність та адаптовані-
сть вітчизняних музично-педагогічних традицій у різних національних ку-
льтурно-освітніх проекціях Сербії. 

У 1987 році підготовку сербських баяністів-акордеоністів було роз-
почато в Одеській державній консерваторії імені А. В. Нежданової. Перши-
ми студентами із Сербії були В. Лазич, викладач класу баяна-акордеона му-
зичної школи імені М. Кукдраговича м. Шабац (Сербія), і М. Дойчинович, 
викладач класу баяна-акордеона м. Смедерево (Сербія) – випускники класу 
баяна-акордеона Заслуженого діяча мистецтв, професора, відомого компо-
зитора музики для баяна-акордеона В. Власова.  

Для М. Дойчиновича навчання в класі В. Власова було творчою ла-
бораторіѓю формування як баяністичної майстерності, так і композиторсь-
кої техніки, яку він вивчав факультативно. Результатом творчої співпраці 
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сербського студента й відомого українського майстра стала обробка серб-
ської народної пісні для баяна-акордеона „Jedna cura mala”, яка ввійшла до 
навчально-концертного репертуару баяністів-акордеоністів Росії, Білору-
сії, Сербії, Боснії та Герцеговини, України. Після закінчення Одеської дер-
жавної консерваторії ім. А. В. Нежданової М. Дойчинович паралельно з 
педагогічною діяльністю активно займаѓться композиторською творчістю, 
його музичні твори, наприклад, дві сюїти для баяна-акордеона популярні 
серед виконавців балканських країн. 

Подальший інтерес сербських баяністів-акордеоністів до Одеської 

державної консерваторії ім. А. В. Нежданової викликаний діяльністю лау-

реата міжнародних конкурсів, Заслуженого артиста України, професора 

В. Мурзи, який ѓ справжнім майстром баяністичної справи, виконавцем і 

педагогом зі світовим ім‟ям. Починаючи з 1988 року В. Мурза систематич-

но виступаѓ із сольними програмами на концертних майданчиках коли-

шньої Югославії, він почесний гість літніх і зимових шкіл баяна-акордео-

на, ініціатор та організатор багатьох культурно-освітніх заходів в Україні 

за участю сербських учнів, виконавців і педагогів. Як результат активної 

творчої діяльності відомого одеського баяніста постійно підвищувалася 

зацікавленість сербських інструменталістів до української баяністичної 

школи, зростав власний виконавсько-педагогічний імідж В. Мурзи.  

У розмові з авторкою роботи В. Мурза зазначив: „Починаючи з 1987 

року дотепер в Одеську національну музичну академію імені А. В. Неждано-

вої з метою здобуття музичної освіти приїжджають сербські баяністи-акорде-

оністи”. Водночас педагог підкреслив, що їхня кількість значно зменшуѓться 

через підвищення вартості за навчання, але не було жодного навчального ро-

ку, який би розпочався без нових сербських студентів.  

За роки творчо-педагогічної діяльності В. Мурза підготував більше 

30 сербських баяністів-акордеоністів, серед яких: Д. Косорич – здобув му-

зичну освіту як акордеоніст і композитор (кл. проф. К. Цепколенко). Після 

закінчення працюѓ викладачем у Музичній академії університету м. Схід-

не Сараѓво (Боснія та Герцеговина), відомий композитор, музику якого ви-

конують у різних країнах світу авторитетні оркестри, камерні ансамблі, 

солісти, зокрема й В. Мурза; С. Перич – відкрив приватну музичну школу 

в м. Біѓліна (Боснія та Герцеговина), у якій працюѓ викладачем баяна-акор-

деона, організатор першого Міжнародного конкурсу-фестивалю баяністів-

акордеоністів у Боснії та Герцеговині; П. Янкович – лауреат міжнародних 

конкурсів, виконавець, декан мистецького факультету м. Подгоріца (Чорно-

горія); Н. Стеванович – лауреат міжнародних конкурсів, викладач баяна-

акордеона середньої музичної школи м. Біѓліна (Боснія і Герцеговина); 

Л. Шкилевич – викладач класу баяна-акордеона музичної школи м. Власе-

ніца (Боснія та Герцеговина).  

Отже, результати виконавсько-педагогічної діяльності сербських 

баяністів-акордеоністів, які отримали вищу музичну освіту в Україні, свід-

чать про високий музично-освітній рівень вітчизняних мистецьких закладів, 

професіоналізм педагогів вітчизняної школи, спрямований на підготовку 
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кваліфікованих фахівців і творчих особистостей, який став відправним для 

мистецьких новацій послідовників у процесі їхньої подальшої професійної 

діяльності. Зазначимо, що сербські баяністи-акордеоністи на період вступу 

до українських музичних закладів мають високий рівень виконавської ма-

йстерності, який здобувають у середніх музичних школах на батьківщині, 

більшість із них ѓ лауреатами престижних міжнародних конкурсів, володі-

ють досконалою технікою виконавства, прийомами й технологіями гри на 

інструменті.  

Якщо підготовку баяністів-акордеоністів у сербських музичних се-

редніх школах сфокусовано на опануванні технологіями гри на інструменті, 

то педагогічні методи українських викладачів оріѓнтовані на поглиблення 

інтелектуальних, артистично-виконавських і конкурсно-змагальних здібно-

стей сербських баяністів-акордеоністів, методико-педагогічних знань, 

ускладнення музичного репертуару в процесі вдосконалення виконавської 

майстерності, формування критичного ставлення до особистих виконавсь-

ко-практичних дій студентів та індивідуального виконавського стилю. 

У 2009 році розпочата практика підготовки студентів з Сербії у 

Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка у його 

підрозділі Інституті культури і мистецтв за напрямами „Музичне мистец-

тво” і „Музичне мистецтво*. Художня культура”. Зазначимо, що міжна-

родна співпраця ѓ пріоритетним напрямом роботи ЛНУ, яка спрямована на 

встановлення та зміцнення зв‟язків з культурними, освітніми та науковими 

центрами Європи, Азії та Африки, один із перших вищих навчальних за-

кладів України розпочав процес переходу на ѓвропейську систему освіти, 

у тому числі, й у мистецькій галузі (2006 р.). 

Першим студентом із Сербії в ЛНУ імені Тараса Шевченка став 

П. Йованович, який після закінчення Київської національної академії імені 

П. І. Чайковського підвищував освітньо-кваліфікаційний рівень у магі-

стратурі за напрямом „Музичне мистецтво”, спеціалізація „Баян-акорде-

он” (кл. баяна-акордеона Заслуженого артиста України, професора 

В. Мурзи, якого запросили на роботу до ЛНУ в 2009 році). 17 лютого 

2010 року підписано угоду про співпрацю між ЛНУ та сербськими освітні-

ми закладами – середньою музичною школою, університетом м. Ніш та 

його підрозділом факультетом мистецтв, що започаткувало плідну спільну 

роботу освітніх установ двох країн. В угоді, підписаній з музичною шко-

лою м. Ніш, визначено такі напрями співпраці: 

- організація набору сербських студентів для навчання в Інституті 

культури і мистецтв ЛНУ імені Тараса Шевченка; 

- організація спільних наукових проектів за участю провідних пе-

дагогів двох сторін (науково-практичних – семінари, конферен-

ції; науково-методичних – майстер-класи, презентації методичної 

літератури та ін.); 

- обмін музичними й методичними матеріалами;  

- спеціальні спільні короткострокові академічні й культурні програми; 

- концертна діяльність. 
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В угоді про співпрацю ЛНУ з університетом м. Ніш та його струк-

турним підрозділом, факультетом мистецтв, визначено такі напрями спіль-

ної роботи: 

- обмін науково-педагогічними кадрами та студентами;  

- участь у спільних науково-освітніх проектах; 

- збагачення науково-дослідної бази за рахунок публікації науко-

вих праць у часописах ЛНУ імені Тараса Шевченка й університе-

ту м. Ніш, створення колективних монографій і спільних науко-

вих збірників тощо; 

- спеціальні спільні короткострокові академічні й культурні про-

грами; 

- забезпечення умов для проведення спільних концертних заходів; 

- створення науково-освітніх і культурних центрів на базах ЛНУ 

імені Тараса Шевченка та університету м. Ніш. 

Результати чотирирічної спільної роботи ЛНУ імені Тараса Шев-

ченка з навчальними закладами Сербії свідчать, що домовленість освітніх 

установ двох країн реалізовують майже за всіма напрямами діяльності, за-

значеними в угодах про співпрацю, а також підтверджують ефективність 

науково-освітнього сербсько-українського проекту. У 2010 році в межах 

Міжнародної науково-практичної конференції „Стратегія розвитку худо-

жньої освіти та естетичного виховання молоді в Україні у ХХІ столітті”, 

яка проходила в Інституті культури і мистецтв ЛНУ імені Тараса Шевчен-

ка, сербські заклади було презентовано в доповідях доктора електротех-

нічних наук, професора, ректора університету м. Ніш М. Грождановича та 

директора музичної середньої школи м. Ніш Б. Младеновича.  

У цьому ж році навчальні заклади Сербії відвідала українська де-

легація, яку очолив Президент ЛНУ імені Тараса Шевченка, доктор педа-

гогічних наук професор, дійсний член НАПН України В. С. Курило. У 

межах робочого візиту він провів кілька презентацій Луганського націо-

нального університету, під час яких визначив умови навчання іноземних 

студентів, види роботи зі студентами інших країн, форми навчання й на-

прями професійної підготовки фахівців. Було проведено спільні зустрічі 

представників ЛНУ з керівництвом і педагогами музичних освітніх уста-

нов Сербії, особливого значення набула розмова В. С. Курила з учнями 

музичної школи м. Ніш та їхніми батьками, яка відіграла вирішальну роль 

у виборі Луганського вищого навчального закладу випускниками сербсь-

кої музичної навчальної установи для подальшого вдосконалення їхніх 

професійних умінь та отримання відповідної кваліфікації за музичним 

спрямуванням.  

Отже, у 2010 – 2011 навчальному році до Луганського національ-

ного університету імені Тараса Шевченка було зараховано 10 студентів із 

Сербії за напрямами „Музичне мистецтво” і „Музичне мистецтво*. Худо-

жня культура”, із яких троѓ навчаються за спеціалізаціѓю „Баян-акордеон”. 

На 2013 рік кількість сербських студентів, які здобувають освіту за музич-

ним напрямом підготовки, становить 50 осіб, з яких п‟ятнадцять – баяні-
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сти-акордеоністи, тоді як, наприклад, у Київській національний музичній 

академії імені П. А. Чайковського та в Одеській національній музичній 

академії імені А. В. Нежданової навчаються по двоѓ студентів із Сербії, у 

Донецькій державній музичній академії імені С.С. Прокоф‟ѓва – один сту-

дент за спеціалізаціѓю „Баян-акордеон”. Це свідчить про те, що ЛНУ імені 

Тараса Шевченка став для сербських студентів українським освітнім цен-

тром у здобутті професійних знань і вмінь, творчою лабораторіѓю в ро-

звитку креативних здібностей, необхідних для їхньої подальшої музично-

професійної діяльності. 

 

Висновки 

 

Зацікавленість студентів із Сербії в навчанні в Луганському націона-

льному університеті та успішність реалізації угод між навчальними заклада-

ми двох країн вбачаѓмо наслідком ефективного комплексного підходу керів-

ників і педагогів ЛНУ до роботи з іноземними студентами, яку здійснюють за 

такими напрямами: 

- доступність навчання сербських студентів в ЛНУ за рахунок ди-

ференційованого підходу до вартості освітніх послуг з урахуван-

ням економічного рівня країни, з якої прибув студент.  

Зрозуміло, що в умовах економічної кризи, яка найбільш відчутна 

в слов‟янських країнах, важливим, а часом і головним питанням у виборі 

навчального закладу студента стають фінансові умови навчання. Унаслі-

док підвищення вартості освітніх послуг музичні навчальні заклади Украї-

ни, які першими розпочали практику підготовки музикантів із Сербії, сьо-

годні втрачають контингент іноземних студентів, проте мистецькі заклади 

Німеччини, Австрії, Франції мають відповідні програми безкоштовного 

навчання іноземних студентів.  

Відома й інша ситуація, яка полягаѓ в постійному пошуку вітчизня-

ними навчальними закладами ефективних профоріѓнтаційних програм в 

умовах міжвузівській конкуренції за якісний і кількісний набор студентів, 

зокрема й з інших держав. Тому, на нашу думку, диференційований підхід 

керівників ЛНУ імені Тараса Шевченка до вартості освітніх послуг для сту-

дентів з інших країн свідчить про прагматичну й ефективну політику навча-

льного закладу, унаслідок якої одночасно вирішують кілька завдань: збіль-

шення контингенту студентів з інших країн; обмін навчально-педагогічним 

досвідом в умовах ѓдиного ѓвропейського освітнього простору; створення й 

реалізація міжнародних творчих і науково-освітніх проектів;  

- створення комфортних житлово-побутових умов (забезпечення 

всіх студентів місцями в кімнатах гуртожитках ЛНУ, які обладна-

но музичними інструментами для самостійної роботи студентів); 

- ефективна навчально-виховна робота ЛНУ імені Тараса Шевчен-

ка, яку забезпечують керівники навчального закладу та його пі-

дрозділів, а також інститут кураторів, які не лише допомагають 
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сербським студентам у навчальному процесі, але й створюють 

необхідні умови для їх адаптації в Україні; 

- культуротворча діяльність – участь сербських студентів у твор-

чих проектах, які дозволяють презентувати їхню національну ку-

льтуру; зацікавленість засобів масової інформації до сербських 

національних звичаїв (трансляція на Луганському обласному теле-

баченні передачі за участю сербських студентів ЛНУ імені Тараса 

Шевченка), створення сербських музичних гуртків та ансамблів 

народної музики в межах ЛНУ, які беруть участь у культурно-ма-

сових заходах м. Луганська та області. Активна культурно-масова 

діяльність сербських студентів стаѓ складовим компонентом їхнь-

ої навчально-виховної діяльності, яка базуѓться на порівняльному 

аналізі двох національних культур (сербської й української з по-

глибленим вивченням останньої); 

- навчальна робота за напрямом підготовки.  

Студентів із Сербії на першому курсі навчання в ЛНУ імені Тараса 

Шевченка об‟ѓднують в окрему академічну групу, для них розроблено від-

повідний навчальний план, у якому збільшено кількість годин на вивчення 

російської мови. Загальноосвітній блок дисциплін, передбачений навчаль-

ним планом, запроваджують у навчальний процес поступово з метою на-

дання сербським студентам можливості вдосконалити знання з російської 

мови, що свідчить про індивідуальний підхід до підготовки фахівців з ін-

ших країн. Блок спеціальних дисциплін ѓ універсальним як для вітчизня-

них, так і для іноземних студентів, який не потребуѓ спеціального аналізу, 

оскільки зміст навчальних планів за напрямами „Музичне мистецтво”, 

„Музичне мистецтво*, Художня культура” викладено на офіційному сайті 

ЛНУ імені Тараса Шевченка.  

Про ефективність напрямків роботи ЛНУ та високий професійний 

рівень педагогічних кадрів свідчать позитивні здобутки: збільшуѓться кі-

лькість студентів із Сербії, зацікавлених у здобутті професійної освіти в 

ЛНУ імені Тараса Шевченка; поширюѓться мережа спеціальностей, які ко-

ристуються попитом серед сербських студентів. Зазначимо, що Лугансь-

кий національний університет імені Тараса Шевченка – це перший вищий 

навчальний заклад в Україні, у якому розпочато підготовку сербських фа-

хівців за різними музичними профілями, до 2010 року сербські студенти 

здобували освіту тільки за напрямом „Баян-акордеон”. Високими ѓ пока-

зники сербських студентів у конкурсній справі, баяністи-акордеоністи здо-

були звання лауреатів на престижних міжнародних конкурсах у Словаччи-

ні, Словенії, Росії й Україні.  

Водночас, зміст навчальних програм за спеціалізаціѓю „Баян-акор-

деон” маѓ деякі відмінності з традиціями підготовки баяністів-акордеоністів 

у сербських мистецьких закладах, які полягають у вимогах до академічної 

звітності студентів (два модулі та два екзамени зі спеціального інструмента, 

які передбачають виконання десяти музичних творів за навчальний рік), то-

ді як у сербських середніх і вищих музично-освітніх установах студенти 
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складають один екзамен у кінці навчального року, який передбачаѓ вико-

нання чотирьох музичних творів. Насичений графік екзаменів і модулів зі 

спеціального інструмента у виконанні двох-трьох музичних творів на ко-

жні два місяці потребуѓ адаптації студентів до темпу опанування музични-

ми творами, а часом заважаѓ розкрити їхні справжні музично-виконавські 

здібності через недостатність часу для вдосконалення технічних вмінь і 

„вживання” в художній зміст музичної програми. Розв‟язати цю проблему, 

уважаѓмо, допоможе запровадження навчально-організаційного досвіду 

сербських колег і створення індивідуальних навчальних програм для серб-

ських баяністів-акордеоністів з урахуванням особливостей їхньої поперед-

ньої фахової підготовки.  
Професійна підготовка студентів із Сербії – новий напрям міжна-

родної діяльності ЛНУ імені Тараса Шевченка, який вимагаѓ постійних 
пошуків ефективних освітніх форм і педагогічних підходів у вихованні 
творчих особистостей, висококваліфікованих фахівців виконавсько-педаго-
гічного напряму. Співпраця навчальних закладів двох країн не вичерпуѓться 
підготовкою сербських фахівців у ЛНУ імені Тараса Шевченка, активно ро-
звиваѓться науково-дослідна галузь за рахунок публікації наукових робіт пе-
дагогів у часописах ЛНУ та університету м. Ніш; щорічно педагоги вищих 
навчальних закладів двох країн беруть участь у спільних науково-дослідних 
проектах; відбуваѓться обмін методичною літературою між педагогами 
університету м. Ніш та ЛНУ імені Тараса Шевченка, проте залишаѓться 
нереалізованим створення сербсько-українського культурно-освітнього 
центру, що може стати перспективним проектом.  

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаѓмо в подальшо-
му дослідженні освітньо-педагогічних напрямів підготовки сербських бая-
ністів-акордеоністів у вищих навчальних закладах України з метою вилу-
чення недоліків та запровадження ефективних технологій у навчально-ви-
ховний процес.  
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TRADITIONS PREPARATION SERBIAN ACCORDIONISTS ACCORDION 

MUSIC IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE 

 
Abstract: The article deals with areas of training Serbian accordionists in 

higher institutions of Ukraine. It is noted that the practice of training the Serbian 
accordionists in Ukraine started in 1983 in the Kiev National Music Academy na-

med after PI Tchaikovsky continued in 1986 in the Odessa National Academy of 

Music A.V. Nezhdanova , and since 2009 it has successfully carried out in National 
University of Luhansk named after Taras Shevchenko, - the first higher educational 

institution in Ukraine, where the Serbian students enrolled in various musical spe-
cialties. 

 

Keywords: music education, training, bayan-accordion, specialization, 
musical institution, foreign students, teacher and performer. 
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КРЕАТИВНАТА РАБОТИЛНИЦА,  

ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ И КНИЖЕВНОСТА ЗА ДЕЦА 

 
Abstrakt: Kreativnata rabotilnica, vonnastavnite aktivnosti 

i kni`evnosta za deca pretstavuvaat osobeno zna~en faktor vo vkupni-
ot vospitno-obrazoven i seop{t razvoj na detskata li~nost, odnosno 
u~enicite. 

Kreativnata rabotilnica mo`e da se smeta za osobeno kvalitet-
na baza za organizirano, plansko, kontinuirano i vo zna~ajna mera pred 
se fleksibilno o`ivotvoruvawe na vonnastavnite aktivnosti vo u~i-
li{tata, Ovde te`i{teto e postaveno na literaturnite vonnastavni 
aktivnosti olicetvoreni niz modelot na kreativnata rabotilnica. 

Literaturnata sekcija, literaturniot kru`ok, literaturnata ra-
botilnica, literaturnite podium, literaturnite karavani i brojni drugi 
modaliteti na literaturni animacii, so svoite intencii za ostvaruvawe 
na svoite celni programi, kvalitetna baza za nivnoto dejstvuvawe mo`e da 
lociraat i da ispraktikuvaat vo kreativnata rabotilnica. 

Od druga strana za kni`evnosta za deca, osobeno za nezinite 
vkupni tekovi, funcionalizacijata na kreativnata rabotilnica i lite-
raturnite vonnastavni aktivnosti  e vistinska mo`nost da se animi-
raat mladite tvorci od koi vo idnina }e se regrutiraat novi tvore~ki 
potencijali.   

 
Klu~ni zborovi: rabotilnica, literaturna, kni`evnost, vonna-

stavni, aktivnosti. 
 
 

Kreativnata rabotilnica vo kompleksot  
na kni`evnosta za deca 

 
Vo {irokiot kompleks na sloevitata tvore~ka animiranost 

na kni`evnosta za deca, vidno mesto i pripa|a na kreativnata lite-
raturna rabotilnica. Taka vo spektarot na vonnastavnite aktivno-
sti {to se realizraat vo osnovnite u~ili{ta  vo potragata po sood-
veten oblik na organizirano animirawe na literaturnoto tvorewe 
kaj u~enicite, se blagodetite {to gi impulsira svoevidnata litera-
turna rabotilnica kako tvore~ka laboratorija vo koja proniknu-
vaat u~eni~kite avtorski literaturni tvorbi. 

Kreativnata literaturna rabotilnica e tvore~ka modelira-
nost na avtenti~noto, izvorno i fleksibilno vonnastavno organizi-
rawe na u~enicite. Toa ne e samo metafizi~ki  prostor edinstveno 
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“prepoznatliv” po svojata formalna programska  opredelba, -tuku 
toa e su{testvena tvore~ka ambientalnost. Vo nea u~enicite ~leno-
vi na vonnastavnata literaturna aktivnost, se aktivno, inicijalno, 
izvorno i samosvojstveno vklu~eni vo tvore~kite sobitija na osnovo-
polo`uvaweto na literaurnata tvorba niz site nezini razvojni fazi. 

Vo kreativnata rabotilnica se arbitriraat najva`nite tvo-

re~ki etapi  koi go determiniraat ra|aweto, raste`ot i fiziono-

miraweto na literaturnata tvorba od nezinoto inicijalno–pojdovno 

proniknuvawe, pa se do umetni~ko-estetskoto modelirawe na nezi-

nata kni`evna struktura. Tuka se ostvaruvaat tvore~kite skalila, 

od samata inspiracija i idea za tvorbata, neziniot tematsko-motiv-

ski  i stilisti~ki  kreativ, pa se do kone~niot tvore~ki produkt na 

literaturnata tvorba.              
Ako  se imaat vo predvid modalitetite koi izviraat od krea-

tivitetot na kni`evnata rabotilnica,kako {to se zidniot litera-

turen vesnik,literaturniot almanah,literaturnata tribina, litera-

turniot karavan,literaturnite ~itawa vo ramkite na lokalnata 

me|uu~ili{na  i me|uop{tinska sredina kako vzaemna  zalo`ba na 

mladite tvorci  za prezentirawe na  sopstvenite dostreli, toga{ 

respektno e da se  prifati stanovi{teto deka kreativnata litera-

turna rabotilnica e vistinsko izvori{te  na animiraweto na von-

nastavnata aktivnost po literaturnoto tvore~ko artikulirawe na  

detskite  obdarenosti.   

I pokraj vakvite tvore~ki produktivnosti i efektivi, lite-

raturnata kreativna rabotilnica vo praktikata pote{ko se ostva-

ruva. Za uslovuva~ki se poveke faktori {to bi bilo predmet na dru-

ga opservacija.  

 

 

Animirawe na literaturno  tvore{tvo od deca  

vo kontekst na literaturnite vonnastavni aktivnoti 

 

So pra{aweto za animirawe na poetskoto tvore{tvo od deca, 

se pokrenuva eden od najzna~ajnite segmenti na sozdavawe na tvore-

~kata pojavnost i kreativen razvoj kaj mladite tvorci. Toa pretstavu-

va i edna od glavnite polugi vo mostrata na proniknuvaweto na tvore-

~kiot izblik kaj decata tvorci i nivnata ponatamo{na evolucija. 

Animiraweto na tvore{tvoto od deca, so~inuva cel front na 

spontani i planski stimulativni formi na aktivnost vo site sredi-

ni vo koi tie `iveat i sozdavaat. Faktot {to opkru`bata na decata 

ja so~inuva eden {irok i razgranet prostor, ja anticipra konstata-

cijata deka vo taa mera se razgraneti i faktorite, preduslovite i 

vostanovenite detski “kni`evni rabotilnici” {to pretpolagaat i 

generirawe na ovoj vid literaturno tvore{tvo od deca. Ne e vo pra-
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{awe samo parcijalniot aktivitet na edna naso~ena semejna tenden-

cija, naj~esto “lansirana” od roditelite deka nivnoto dete treba da 

“stane” poet ili pisatel. Neprifatlivo e i erodiranoto priop{tu-

vawe na poimot, -detsko tvorewe, deka deteto glavno pi{uva za da se 

vbroi vo redot na pozabele`itelnite “prvenci” vo u~ili{teto {to 

treba da obezbedi prizvuk na otmen seemeen “kapital”. Ne opstojuva 

i krevka e tezata deka deteto pi{uva za da go razre{i svoeto zdodev-

no slobodno vreme. 

Spored toa, deteto ne e ni parcijalna postavka na semejnite 

interesi, u{te pomalku dirigiran atribut od koj treba da se olice-

tvori prvenec na koj mu zdodealo slobodnoto vreme. Tvore~kiot ak-

tivitet na deteto, mora da se nabquduva kako vistinska plodna, `iva 

i so~na arterija koja go otvora patot vo porite na sebepostoeweto 

na deteto i negoviot svet. Vistinskiot za~ekor za pi{uvawe kaj de-

toto tvorec, ozna~uva negovo ispolnuvawe i identifikuvawe so sve-

tot {to go opkru`uva. Toa e negovata “azbuka” na komunikacija so 

svoite sogovornici. Vo negoviot tvore~ki izraz e vgradeno dolovu-

vaweto na sopstvenoto tvore~ko jas. Sekoj stih se zdobiva so status 

na del od negovite posegnuvawa da se obzori individualniot,- tivok, 

no duhovno razdvi`en ~ekor. 

Poa|aj}i od toa, pra{aweto za animirawe na tvore~kiot od 

na maliot tvorec e slo`en sistem so~inet od mno{tvo potsistemi 

ili punktovi prisutni vo site formi i oblici koi go opkru`uvaat 

`ivotniot prostor na deteto sozdava~. Sekoj od takvite faktori od 

sebe impulsira animira~ki aktivitet, ekvivalenten na stepenot na 

tolkuvawe na tvore{tvoto za deca i nivniot pottik pred se od stra-

na na opkru`uva~kite segmenti.  
]e potsetime na nekolku od pozna~ajnite nadvore{ni animi-

ra~ki komponenti, osobeno od aspekt na nivnata kreativna funkcija 
i uloga. Stolbno mesto i primarna kletka nesporno e individualni-
ot tvore~ki darben potencijal, otelotvoren vo tvore~kite setiva na 
deteto. Kako i sekoe plodno seme, -taka i ovoj vid tvore~ko-pronik-
nuva~ki generativ usloven e od po~vata vo koja ovde olicetvoreni }e 
gi prepoznaeme u~ili{teto, u~itelot -predmetniot nastavnik, lite-
raturnata sekcija, u~ili{nata biblioteka, nivnata oddelna i vzaem-
na sinhroniziranost. Vtorata kletka sekako ja pretstavuva semejstvo-
to, gradskata biblioteka, literaturnite manifestacii, poetskite 
almanasi, i drugi srodni oblici i formi. Poso~enite, i brojni drugi 
faktori bitno treba da pridonesat za sinhrono potkrepuvawe, 
stimulirawe i formirawe na generiran i vitalen motivaciski 
sistem kaj deteto. ”Formiraweto na motivaciski sistem vo koj pok-
raj drugite motivi va`na uloga igraat interesirawata, pretstavuva 
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dolgotraen proces”.
1
 Vo tie ramki postaven e i zna~ajniot udel na 

lektirata.” Celta na lektirata so ~itaweto, -odnosno nejzinata 
primena -zabele`uva -Ivan Toli~i~, -se sostoi vo toa {to taa so 
svoite umetni~ki vrednosti pridonesuva za sestran razvoj na li~no-
sta na deteto”

2
. Sublimiraj}i go seto toa, pred deteto se sozdava 

otvoren tvore~ki prostor. 
Paralelno so toa, praktikata poka`uva deka u~ili{teto 

pretstavuva vistinski rasadnik na deca literati i od aspekt na mo-
tivira~kite kapaciteti i od slobodnite kreativnosti. No, ne retko 
kampawskiot pristap na rabota vo profiliraweto na podemot na 
takviot rasadnik, deluva dezorganizaciono, destimulativno, a vo ~e-
sti slu~ai duri i digresivno. Nasproti streme`ot za osmislena i 
duhovno fizionomirana programska rabota na oddelni predmetni 
nastavnici i u~iteli, {to rezultira so kreativno dejstvuvawe na li-
teraturnata dru`ina, -brojni u~ili{ni sredini se zato~eni od for-
malniot pristap vo formiraweto, a u{te pove}e vo rabota na lite-
raturnata grupa. Nejzinata funkcija namesto da pretstavuva vlog vo 
nezapirliv kni`evno-tvore~ki vitalitet za mladite tvorci, -taa go 
dobiva obele`jeto na administrativna zada~a. Od ovoj aspekt pro-
izleguva da se zaklu~i deka probudenite setiva na deteto tvorec }e se 
pridvi`uvaat srazmerno na toa vo kakvi kni`evno-sekciski zakrila 
vo u~ili{teto }e se najde negoviot {totuku zaoden tvore~ki ~ekor. 

Klu~na komponenta vo sozdavaweto na animira~ki evoluti-
ven razvoj na deteto-tvorec, e i sozdavaweto na “mostot” me|u nego-
viot vroden interes za ~itawe, nadgradbata na vrodeniot interes, vo 
koja primarno }e participiraat u~ili{teto i semejstvoto, sozdava-
weto na bibliote~noto ogni{te, no i vitalnosta na bibliote~nata 
operativa. Neartikuliraniot na~in na afirmirawe na bibliote~-
niot fond, negovoto nedobli`uvawe do decata ~itateli, kako i ne-
vozobnoveniot kni`even fond preku koj }e se sledi kni`evniot povi-
dok, -go stesnuvaat koridorot na razdvi`enata kreativnost na decata 
mladi tvorci, vnesuvaj}i ja pove}e kaj niv averzivnosta otkolku qu-
bovta kon umetnosta na zborot.  

Iako zad na{ata bibliote~na istorija, ne stoi pregolem vre-
menski razvoen pat, za{to, kako {to zabele`uva Branka Furlan, -“go-
dinata 1950 mo`e da se smeta za osobeno va`na za razvoj na 
bibliotekite za deca, -za{to kako {to naglasuva taa -po ovoj period 
nastanuvaat pove}e biblioteki za deca”

3
. -poso~uvaj}i go pritoa i nas-

tanuvaweto na bibliotekite za deca vo Makedonija. Da napomeneme 
deka prvite biblioteki za deca vo SAD se otvoreni vo 1803 i 1804 god.

4
 

                                                 
1 Ivan Toli~i~, De~ja interesovawa i metodi wihovog ispitivawa, zbornik na 

materijali, sovet na dru{tvata za gri`a na deca i mladina na Jugoslavija, Belgrad, 1958, 
2 Isto; 
3 Branka Furlan, Biblioteki za deca, cit. delo, str. 181;  
4 Isto, cit. delo 



 176 

Nizata na formi i oblici koi progresivno go animiraat 

vdahnoveniot napliv za tvore~ko pi{uvawe kaj decata, klu~no go po-

krenuva i zna~eweto na literaturnite manifestacii. Od svoja stra-

na ovoj vid na manifestacii spored svojata struktura mo`e da se sis-

tematizira kako u~ili{na kni`evna manifestacija, literaturni 

~itawa, natprevari i kni`evni mitinzi po odelni povodi-patroni 

praznici, mesec na knigata, den na prosvetiteli, po~etok i kraj na 

u~ebna godina itn, -lokalni i dr`avni kni`evni manifestacii. 

Takvite aktivnosti samo go podr`uvaat i zabrzuvaat intenzitetot i 

zgolemenata efikasnost, pred se zaradi faktot {to vo kni`evnite 

manifestacii pomasovno se vklu~uvaat mladite tvorci od pove}e 

u~ili{ta. 

Vidno pozna~ajni se literaturnite manifestacii {to go 

formatiraat regionalnototo, odnosno republi~koto splotuvawe na 

mladite tvorci. Opfatot na ova nivo, podrazbira sobir na deca –li-

terati koi ja za~nuvaat svojata kni`evna opesednatost so ve}e nave-

sten tvore~ki ~in, i za~etno projaveni tvorbi. Kni`evniot sobir 

koj preferira afirmativen natprevar na najzabele`itelnite ostva-

ruvawe na detskoto poetsko tvore{tvo vo ramki na republi~kite 

kni`evni integralnosti, go determinira stepenot na li~nata moti-

vacija na deteto tvorec, go verifikuva negoviot “krevko” minat poj-

doven pat i go “pothranuva” kreativniot raste` po ~ij navev e opsa-

data na tvore~kite setiva na decata. Zastanuvaj}i zad stanovi{teto 

na Natka Mickovi} deka “pi{uvaweto na literarni tekstovi e vsu-

{nost sozdavawe na estetski vrednosti, a preduslov kon toa e potre-

bata od postojan kontakt so ubavoto”
5
, treba da se ustroi i vistin-

skiot ~in na literaturnoto tvore{tvo i literaturniot proiznes, 

olicetvoren vo detskiot literaturen zbor. 

Mno{tvoto indikatori {to treba da se sobrazat vo postula-

tivna osnova za koi ovde ne stana zbor, a koi se vo direktna sprega so 

aspektite {to ovde bea apstrofirani, -treba da go dobijat svojot 

generativen impuls na faktori na animirawe na poetskoto i pro-

znoto tvore{tvo kaj decata tvorci.  

Legitimiraj}i gi modelite na animirawe na kni`evnite tvo-

re{tvo od deca, vrz koi se ostvaruva primarnata opredelba da poso-

~ime odredeni kooperativi me|u nivnite potencijali i kreativnite 

setiva na detskoto tvore{tvo, -celta ja podreduvame vrz fiksirawe 

na oddelni nivni komponenti. Od iznesenite soznanija, -rezultira 

stanovi{teto deka nivnata uloga vrz nagorniot tvore~ki raste` na 

mladite tvorci e homogenizirana podloga na eden seopfaten, konti-

nuiran i neizbe`en proces na animirawe na ovoj vid tvore{tvo. 

 

                                                 
5 Natka Mickovi}, Deteto i literaturata za deca, Makedonska kniga, Skopje 1985 
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Slobodnite vonnastavni aktivnosti vo praktikata  

(istra`uva~ki rezultati) 

 

Slobodnite aktivnosti, modalitetite na vonnastavnite ak-

tivnosti, osobeno od aspekt na literaturnata sekcija, vo retki pri-

godi bile predmet na oddelni istra`uvawa. Edno takvo istra`uvawe 

gi reprezentira sostojbite od praktikata vo osnovnite u~ili{ta vo 

Makedonija vo relativno retroaktiven period.    

Spored izve{tajnite istra`uva~ki rezultati “ako se anali-

ziraat podatocite za zastapenosta na slobodnite aktivnosti po vi-

dovi na aktivnosti vo oddelenskata nastava, }e vidime deka 31,52% 

od u~ili{tata se zastapeni site tri vida na slobodni aktivnosti 

koe se predvideni so Osnovite za programirawe na vonnastavnata 

vospitno-obrazovna dejnost na osnovnoto u~ili{te i na rabotata na 

stru~nite rabotnici, a toa se slobodnite aktivnosti za pro{iruva-

we na znaewata po oddelni nastavni predmeti, slobodnite kulturno-

umetni~ki aktivnosti i slobodnite sportski aktivnosti“.
6
  

Istra`uva~kite rezultati uka`uvaat deka ”...najgolem opfat 

ima vo sportskite aktivnosti, na vtoro mesto se dramskite, literatur-

nite, likovnite i pea~kite sekcii i na treto mesto sekciite po stran-

ski jazici i toa naj~esto angliskiot jazik i recitatorskite sekcii“.
7
 

Vo fokusot na istra`uvaweto na vonnastavnite aktivnosti 

tangentata e postavena i vrz materjalno tehni~kite i prostornite 

uslovi. Vo toj odnos istra`uva~ite }e poso~at deka  ”vo skoro 90% 

od u~ili{tata slobodnite aktivnosti se odvivaat vo klasi~nite 

u~ilinici, vo 34,21% od u~ili{tata pokraj u~ilnicite za vakva na-

mena se koristele i kabinetite nameneti za oddelni nastavni pred-

meti ili laboratoriite po hemija, fizika i biologija, dodeka pak 

vo tri u~ili{ta del od slobodnite aktivnosti rabotele vo specija-

lizirani u~ilnici, odnosno medijateki. 

Vo istra`uva~kiot izve{taj aktuelizirano e i pra{aweto: 

“Dali prostoriite koi se koristat za ova namena funkcionalno 

odgovaraat. Najgolem broj direktori 68.42 % odgovorile deka delum-

no odgovaraat, 21.43 % deka odogovaraat. Ne{to sli~ni, se zabele`u-

va vo izve{tajot- se odgovorite na direktorite i vo odnos na obezbe-

denosta so sredstva za vospitno-obrazovna rabota na slobodnite 

aktivnosti. Solidna sostojba ocenile 18.42 %, a nezadovolitelna 

13.15% od direktorite, dodeka pak najgolemiot broj direktori 

71.05% ocenile deka vo nivnite u~ili{ta sostojbata so sredstva za 

rabota na slobodnite aktivnosti e na zadovolitelno nivo. 

                                                 
6 Analiza na vonnastavnite aktivnosti na u~enicite vo osnovnite u~ili{ta, 

Ministerstvo za obrazovanie i nauka, Biro za razvoj na obrazovanieto, juni 2009 

godina. 
7 Isto, cit. delo; 
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Vo izve{tajnite istra`uva~ki rezultati aktuelizirano e i 

pra{aweto za  planiraweto na vonnastavnite aktivnosti. Vo taa 

smisla se zaklu~uva deka ”site u~ili{ta imaat seriozen pristap kon 

ova pra{awe taka {to vo godi{nite programi ja planirale rabotata 

na skoro site vonnastavni vospitno-obrazovni podra~ja. Ne{to sli-

~na e sostojbata i so programiraweto na rabotata na nivo na slobod-

ni aktivnosti, se poso~uva vo izve{tajot. Imeno, -kako {to stoi vo 

izve{tajot,- vo najgolem broj u~ili{ta site slobodni aktivnosti 

(vo 68.42% od anketiranite u~ili{ta) ili pogolemiot broj od niv 

rabotat po odnapred izgotveni programi.  

Posebno istra`uva~ko interesirawe e pra{aweto koi vonna-

stavni aktivnosti gi preferiraat u~enicite i zo{to, (vo vonnastavnite 

aktivnosti ~lenuvaat okolu 86.44% - ponudeni se slednite odgovori: 

1. Makedonski/albanski jazik 16.31% 

2. Matetmatika/informatika 14.34% 

3. Muzika    11.44% 

4. Angliski/ dr.str. jazik  9.21% 

5. Istorija    5.66% 

6. Geografija    5.66% 

7. Likovno    3.55% 

8. Fizi~ko obrazovanie  2.89% 

9. Tehni~ko obrazovanie, hemija, fizika so pomal procent. 

Na pra{aweto za koordinacijata na vonnastavnite aktivno-

sti me|u u~enicite i nastavnicite dobieni se slednite rezultati 

“...49.47% odgovorile deka imaat redovni – planirani sredbi, 9.60% 

nemaat sredbi, a 38.28% odgovorile deka ponekoga{ imaat sredbi so 

nastavnicite“. 

Ne se za zanemaruvawe i podatocite koi  uka`uvaat na fak-

tot deka “ golem e procentot na sredbite/~asovite, koi se odr`uvaat 

samo ponekoga{ 38.28%, toa zna~i neplanirano i neredovno organi-

zirawe i realizirawe na ovie aktivnosti. 

Ne e za zanemaruvawe podatokot i brojot na u~enici - 9.60%, koi 

ka`uvaat deka voop{to ne u~estvuvaat vo vonnastavnite aktivnosti. 

Iznesenite podatoci-odgovori i nivnata analiza upatuvaat na 

toa deka polovina od nastavnicite organizirano, planirano i prog-

ramirano rabotat so u~enicite. 

Za istra`uva~kiot tim predmet na interes bil i metodot na 

rabota, pri {to sledat slednite podatoci: ”… 84.86% od u~enicite 

rabotat grupno-timski ili kako proektna nastava, {to dava razvoj 

na mnogu va`ni ve{tini i sposobnosti koi se bitni za steknuvawe 

na znaewata”. 

Poa|aj}i od faktot deka i sorabotkata so lokalnata sredina 

e zna~en faktor vo ostvaruvaweto na vrednosni rezultati vo vonna-

stavnite aktivnosti, -istra`uva~ite gi izlo`uvaat slednite rezul-
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tati: 62.23%  se izjasnile deka nemaat voop{to sorabotka, a samo 

27.5% odogovorile deka imaat sorabotka, {to poka`uva deka ne e do-

volno razviena ovaa sorabotka. 
Istra`uva~kite rezultati apostrofiraat zna~aen stadium 

vo ostvruvaweto na vonnastavnite aktivnosti voop{to, a vo tie ram-
ki i na literaturnite vonnastavni aktivnosti {to go aktuelizira i 
delot na kreativnata literaturna rabotilnica. No, zna~i li toa de-
ka vo prava smisla se ostvareni maksimalnite celni zalo`bi na toj 
plan. Razbirlivo deka ne. Toga{ obvrzno e da se zaklu~i deka vrz ve-
}e zavidno postojnite rezulati treba da se traga po novi dostreli.   
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Проф. др Мито Спасевски 
 

КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ, ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ  
И КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ 

 

Сажетак: Креативне радионице, ваннаставне активности и књижев-
ност за децу представљају посебно значајан фактор у укупном васпитно-
образовном и општем развоју личности деце односно учесника. 

Креативне радионице могу да представљају посебно квалитетну ос-
нову за организовано, планско, континуирано и у значајној мери флексибилно 
оживотворење ваннаставних активности у школама. Овде је тежиште 
постављено на литерарне ваннаставне активности које се огледају у низ 
модела креативних радионица. 

Литерарна секција, литерарни кружок, литерарна радионица, лите-
рарна сцена и бројни други модалитети литерарне анимације са својим ин-
тенцијама за остваривање својих програма, представљају квалитетну основу за 
њихово деловање може да се реализује у креативним радионицама. 

С друге стране, за књижевност за децу, посебно за њене укупне то-
кове, функционализација креативних радионица и литерарних ваннаставних 
активност је истинска могућност да се анимирају млади ствараоци међу ко-
јима ће настати нови стваралачки потенцијали. 

 
Кључне речи: радионица, књижевна, књижевност, ваннаставне ак-

тивности. 
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Проф. др Миомир МИЛИНКОВИЋ 

Учитељски факултет у Ужицу 

 

  

КЊИЖЕВНО ДЕЛО  

У ФУНКЦИЈИ ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА 

 
Сажетак: У раду се истражују и дефинишу ефекти естетске вредно-

сти књижевности за децу и младе као основне претпоставке свеколике чове-
кове духовне и материјалне културе. На естетским и информативним вред-

ностима овог вида уметности реализују се ефекти васпитнообразовног рада 
у подизању младих нараштаја. Да ли је књижевно дело вредно онолико колико 

је поучно или учи својом лепотом? Ако књижевно дело буди код детета сми-

сао за лепо, ако развија вољне и креативне склоности његовог духа, онда се 
може говорити и о сврсисходности његове утилитарности. Функционална 

димензија уметности речи остварује се у свим фазама образовања, у пред-
школској и школској пракси, као егзистенцијални принцип на начин који отва-

ра перспективу свеопштег људског космополитизма. 

 

 Кључне речи: књижевно дело, поучно, лепо, комуникација, васпита-

ње, образовање, култура, моћ речи. 

  

  

До краја XVIII века термин поезија (песништво) био је синоним за 

речи књижевност и литература. Питање имена, дефиниције и функције 

књижевне уметности је одавно предмет дискусија и различитих ставова 

књижевних историчара, теоретичара и естетичара.  

Госпоёа де Стал је 1800. године објавила дело О литератури по-

сматраној у њеним односима са друштвеним установама, у коме дефини-

ше књижевност као уметност која има естетску и утилитарну вредност. 

Притом је термин литература (књижевност) употребљавала у оном значе-

њу које овај израз има и данас. Браћа Шлегел су књижевност дефинисали 

као израз народног духа и времена у коме је настала. Иполит Тен ће такоёе 

остати на линији позитивизма, који се у његовим погледима илустративно 

испољава и дефинише путем три основне претпоставке: књижевно дело је 

продукт, пре свега, расе, средине и времена. Данашњи термин књижев-

ност има широко значење, али се често своди на израз да је књижевност 

уметност речи. Да ли је књижевност велико човеково искуство наталоже-

но у дугој историји људске цивилизације, богато упориште знања, или са-

мо духовна тековина која има хедонистички сјај, такоёе је једно од отворе-

них питања на која још увек нису дати коначни одговори. У разговору са 

Eкерманом Гете је говорио да је литература ''фрагмент фрагмената; само 

понајмање од свега што се догодило и што се говорило човек је стигао да 

запише, па и од оног што се записало само понајмање је остало сачувано''. 
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Уколико се буквално приступи тумачењу појма књижевност, мо-

же се узети тачним став да је конкретно књижевно дело фрагмент људског 

живота, јер, писац, имајући у виду вечност живота и комплексност људске 

природе, само понешто од живота може маркирати и уметнички дочарати, 

дајући му при том шири смисао и универзално значење. Ваља рећи да не 

постоји универзална дефиниција књижевности као уметности, ни њене 

природе, а још мање њених порука и значења. Чини се да је данашњем 

схватању овог вида уметности најближи став Јурија Лотмана (Предавања 

из типологије културе, 1970), који је однос књижевности према животу 

исказао овако: ''Свет је текст, а текст је осмишљено саопштавање света. 

Претварајући живот у текст, човек уноси збивања у наше колективно пам-

ћење''. При том ваља имати у виду чињеницу да књижевност није пука ко-

пија света, већ изнова створени свет, у којем се људски живот, виёен 

очимa писца, пресликава на различитe начинe. Човеково постојање, општи 

смисао живота, тајна вечности и среће одувек су били не само питања, већ 

и инспирација многим генерацијама писаца који у конкретним догаёајима 

и појединачним судбинама препознају и откривају опште теме и универ-

залне истине. 

Филозофске дисциплине, логика, етика и естетика, упућују на став 

да је књижевност продукт осмишљене комуникације на линији писац, де-

ло, читалац. Писац ствара дело као израз сопственог доживљаја света и 

живота, као потребу да искаже свој став према животном окружењу, а чита-

лац га перципира својим чулима и препознаје у њему оно што је естетско, и 

што му омогућава унутрашњи доживљај и осећање духовног задовољства. 

Филозофи старе Грчке су веровали да човек осећање лепог доживљава за-

хваљујући превасходно својим чулима. У том дискурсу развила су се и 

опречна схватања лепог. Да ли је лепо доживљај ирационалног или рацио-

налног човековог бића?  

Аристотел је најпотпуније сагледао духовно осећање човека, доцни-

је дефинисано као естетски доживљај. Он је јасно издиференцирао духовно 

задовољство изазвано доживљајем уметничког дела од осећања пријатности 

створеног на биолошкој реакцији чула. Све до позног барока преовладавало 

је рационалистичко схватање лепог, утемељено на рефлексима Аристоте-

ловог схватања уметности. Почетком XVIII века теоретичари барокне 

уметности дају примат ирационалном над рационалним. Они сматрају да 

прималац уметничког дела запада у стање заноса када му чувства надвла-

дају ум и ставе га у позицију аутора који ствара уметничко дело. Доба про-

светитељства даје предност утилитарном над естетским, мада и ову епоху 

карактеришу различита виёења и опречна схватања уметничког дела. Има-

нуел Кант у Критици моћи суђења (1790) уопштава различита схватања 

лепог, истичући да ''суд укуса није сазнајни суд, нити суд логички, него 

естетски; под којим се подразумева суд чији детерминишући разлог не мо-

же бити други, до само субјективни''. Према томе, доживљај лепог је инди-

видуални чин, али то не искључује могућност да различити људи имају 

сличан суд укуса, или да на исти начин доживљавају уметничко дело. По 
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Шопенхауеру естетски доживљај је плод контемплације сваког појединца 

који на особен начин доживљава уметничко дело. Читалац се уживљава у 

садржину дела које чита и поистовећује се са актерима описаних догаёаја, 

до нивоа на којем се утапа у представљени свет конкретног дела.  

У XIX веку се на више начина приступало тумачењу лепог и естет-

ском доживљају који настаје у тренутку рецепције конкретног уметничког 

дела. По мишљењу неких теоретичара естетски доживљај је врста сазнања 

које богати човеково искуство и оплемењује дух. Читалац при том не ис-

пољава осећања из своје емотивне природе, већ из самог дела, из његове 

садржине и карактера јунака, и из слојевитих значења и порука. Богат-

ством значења и порука дело изазива стање умне и духовне контемплаци-

је, која се у читаочевој свести транспонује у естетски доживљај. Насупрот 

теорији контемплације, илузионисти заступају став по којем је осећање ле-

пог индивидуални доживљај, изван човекове свести, у сфери имагинације 

и личног илузионизма. На њиховим погледима развила се и теорија иден-

тификације према којој се читалац и тумач поистовећују са садржином 

књижевног дела или са његовим ствараоцем. Владислав Татаркјевич сма-

тра да естетско осећање ''долази до резултата само кад субјекат сопствену 

активност пребацује на предмет: тиме он естетском предмету признаје 

особине које овај сам по себи не поседује''.  

Читање је први и основни чин у тумачењу и интерпретацији кон-

кретног књижевног дела. Свет пишчеве фикције у свести читаоца тран-

сформише се у нови, стваралачки чин. На тај начин он, аналогно делу, 

ствара свој, индивидуални свет. Приступ било којем књижевном делу под-

разумева уважавање ранијих приступа и погледа и све видове естетског, 

идејног и стилског вредновања. Такав поглед проистиче из саме природе 

књижевног дела, из његове сложене структуре која нуди неисцрпан реги-

стар тема и мотива, трансформисаних у уметничке слике у којима се људ-

ски живот дефинише у огледалу пишчеве визије света. Овај став оснажује 

и мишљење Јана Парандовског који сматра да је и читалац ''саучесник у 

стварању дела и то много пре него што оно до њега допре''. Поруке које 

сугерише књижевнo дело читалац прима и тумачи на различите начине; у 

току самог читања он мобилише свој интелектуални и подсвесни потенци-

јал који га посредством чула, емоција и маште води у пределе имагинар-

них светова и мотивише да урони у мистику неистражених простора. Људ-

ски живот је исувише кратак да би човек искуствено доживео све оно што 

му пружа свет књижевног дела. Због тога је књижевност најважнија теко-

вина људске културе и незамењиво средство у васпитању и подизању мла-

дих нараштаја. На основу тога могло би се рећи да је књижевност настала 

као насушна друштвена потреба и због тога је теоретичари и историчари 

често дефинишу као одраз друштва и својеврсну повест људске цивилиза-

ције. Велек и Ворен су дефинисали узрочно-последичну везу измеёу писца 

и друштва; по њиховом мишљењу, друштво профилише погледе и ставове 

писца, бар онолико, колико он својим делом утиче на профил друштва и 

непосредног окружења. 
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Од најстаријих времена изучаваоци књижевности воде дисонантне 

расправе око сврсисходности ове гране уметничког стварања: да ли се 

функционалност књижевног дела огледа и потврёује у његовој утилитар-

ној или естетској димензији. Да ли је конкретно дело средство васпитања и 

образовања младих нараштаја или је само себи циљ. Оцем утилитарног и 

педагошког сматра се Платон, који је у десетој глави Државе осудио пе-

снике и поезију која није у складу са моралним и религиозним нормама 

друштва и времена у којем песник ствара. Насупрот Платону, развило се и 

хедонистичко схватање књижевности које је настало из веровања да је 

уживање основни идеал и највећа тековина живота. На рефлексима ова-

квог схватања настаће у XIX веку теорија l‟art pour l‟art (уметност ради 

уметности). 

Измеёу крајње дисонантних ставова, лепо – корисно, развило се 

умерено гледиште по којем је књижевно дело продукт човековог духа и све-

сти и које својом садржином истовремено поучава и забавља и пружа читао-

цу обиље информација и могућност духовне релаксације. На тај начин се 

смањује дистанца измеёу непомирљивих крајности, што је позиција дана-

шњег гледања на књижевност и њену утилитарну и естетску димензију.  

Ово гледиште датира још од Хомера који је сматрао да је сврсис-

ходност поезије у њеној мисији да истовремено увесељава људе, да хвали 

јуначка дела и да поучава младе нараштаје. Такав став исказан је, импли-

цитно, у Аристотеловој Поетици, а нарочито га је маркирао Хорације у 

својој Посланици Пизонима: ''Забаве ради што причаш, нек ипак је истини 

близу!'' Теоретичар класицизма, Никола Боало, у делу О песничкој умет-

ности размишља слично Хорацију; књижевно дело својом лепотом заба-

вља, али истовремено васпитава и образује. Он поручује песницима: ''Нека 

ваша лира, у мудрости плодна / свугде споји с лепим корисно и часно''. У 

епоси просветитељства вредност књижевног дела се мерила првенствено 

степеном његове утилитарности. На почетку XVIII века, напоредо са рома-

нима педагошке садржине, јављају се дела у којима естетско добија при-

мат над утилитарним. Јунаци неких књижевних дела постаће узор по коме 

ће се образовати и формирати личност просвећеног појединца. Фенелонов 

Телемак и Емил Жан Жак Русоа, претходница су европске белетристике за 

младе. Посебну пажњу заслужује роман Данијела Дефоа Робинсон Крусо 

(1719), у коме поред естетског има и религиозних трактата о образовању, 

васпитању и моралним назорима, што га ставља на граничну линију про-

светитељства, колонијалне идеологије и хришћанске религије. Припадни-

ци различитих групација налазили су у овом роману неку сферу интересо-

вања у оквиру својих професионалних занимања и преокупација. Жан Жак 

Русо је нашао у лику Робинзона узор своме Емилу у истоименом педаго-

шком роману: ''Та књига ће бити прва коју ће мој Емил прочитати, она ће 

дуго представљати читаву његову библиотеку и увек заузимати у њој по-

часно место. Према њој ћемо проверавати степен развитка својих судова, и 

док год наш укус не постане искварен, читање те књиге увек ће нам бити 

пријатно''. У романтизму је култ песништва и поезије уздигнут до астрал-
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них висина. Један од највећих европских романтичара, Виктор Иго, узвик-

нуће: ''Народи! Слушајте песника!''. Пушкин ће рећи да песник речима 

подгрева срца људи, а Љермонтов, да је дужност песника да открива и 

анимира ''чиста учења истине''.  

Аврам Мразовић, који је у Бечу 1787. године покренуо Поучител-

ни магазин, први српски часопис за децу, већ самим насловом публикације 

антиципира идеју поучителности. Доситеј Обрадовић је у свакој прилици 

истицао да своја дела пише искључиво на ползу свога народа и српске ју-

ности. У песмама за децу Јована Јовановића Змаја, поред игре и хумора, 

снажно је наглашена и линија поуке (Купање, На злом путу, Лењи Гаша). 

У профилисању програмске концепције за лист Невен, више пута је нагла-

шавао два битна елемента као основне претпоставке и потребу поезије за 

децу – њен поучителни и естетски слој. Колико је држао до утилитарности 

види се, на више места, из његових коментара и уредничких саопштења. 

Песме или приче које нису имале јасну моралну поуку није објављивао у 

Невену. Сарадницима чије прилоге није објављивао, поручивао је да песма 

или прича ''са педагошких разлога'' или двосмислености неће изаћи у ли-

сту. Под утицајем просветитељства он је инсистирао на потреби да свако 

дело мора бити поучно, како за децу, тако и за одрасле. Песницима је по-

ручивао да је ''истинитост осећања'' основни услов да би се приближили 

Парнасу. Посебно је истицао да ''писати о деци и писати за децу – то није 

исто. За децу се може писати и оно што није о деци, а оно што је о деци, 

није увек за децу''. Поука исказана у модернијој стилској варијанти при-

сутна је и у поезији за децу XX века. Најизразитији представник модерне 

поезије, Душан Радовић, показује у својим песмама (Да ли ми верујете, За-

мислите и др.) да је васпитнообразовна димензија, као конститутивни еле-

менат дечје песме, прешла од Змаја до данас дугачак пут развоја на коме 

се осликава константност њене васпитнообразовне димензије. 

 Највећи европски реалисти су такоёе отворено исказивали своје 

ставове о књижевности, њеној васпитнообразовној улози и естетској вред-

ности. У чувеном Предговору Људској комедији Балзак говори о писцу ко-

ји својим делом образује и васпитава, профилише понашање друштва и по-

јединаца, долази у сукоб са законом и устаљеним обичајима, али при том 

има важну улогу која га ''чини равним државнику, можда и вишим од њега''. 

Сличну улогу писцу даје и Толстој. Он сматра да су уметници предодреёени 

за тежак живот и сваковрсно испаштање јер се боре за истину и срећан жи-

вот свих људи. Теоретичар српског реализма, Светозар Марковић, се у 

чланку Певање и мишљење (1868) залаже за ангажовану књижевност која би 

била одраз реалног животa и од користи друштву у коме је настала: ''Од 

књижевности се захтева да доноси само оно што је заиста корисно друштву; 

да претреса и подиже сувремена питања, да представља истински живот 

народни са гледишта сувремене науке, једном речи, да је по мислима и 

осећањима својим сувремена''. Чланак Реалност у поезији (1870) је наста-

вак његових размишљања о књижевности и њеној друштвеној функцији: 

''Живот народни, то је садржина-реалност поезије''. Своје погледе Марко-
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вић је формирао под утицајем руских социјалиста, пре свега, под утицајем 

Чернишевског, у чијем је роману Шта да се ради нашао узор и образац пре-

пороёене књижевности у којој би се остварила синтеза науке и уметности. 

Посебно инсистира на ставу Чернишевског по коме: ''Некорисно нема право 

на уважење. Човек је сам себи циљ; но дела човекова морају имати циља у 

његовим потребама, а не у себи самима''. Марковић очигледно није схватао да 

књижевност, нити било које конкретно дело, никада није толико у функцији 

науке, колико је извор духовног задовољства и виших, општих вредности. 

Флобер, меёутим, пориче друштвену мисију песника. Он одлучно 

диже глас против утилитарног схватања књижевности: ''Сад свако дело 

мора да има свој морални смисао, своју школску поруку. Сваки сонет мора 

да има филозофско значење, свака драма треба да удара по прстима мо-

нархе, сваки акварел да стишава нарави. Свуда се неосетно увлачи надриа-

двокатисање, страст да се проповеда, да се расправља на дуго и на широ-

ко; муза постаје пиједестал за хиљаду похлепа''. На линији Флоберових 

естетских назора стоји и мишљење Шарла Бодлера који инсистира на књи-

жевности чија би се сврсисходност остваривала изван моралних назора и 

устаљених граёанских правила. Он је сасвим близак схватању ларпурлар-

тиста по којима је уметност сама себи циљ: ''Поезија не може ни под прет-

њом казне и нестанка са лица земље, да се изједначи са науком или мора-

лом; она нема истину за свој предмет, нема друго до себе саму''.  

Имајући у виду наведене ставове, а и друге који овде нису помену-

ти, могло би се закључити да су у историји људске цивилизације свако 

друштво и сваки систем власти прижељкивали књижевност која би била 

слушкиња и најоданији бранилац актуелног режима. Теодор Адорно 

(1903-1969) је запазио да је уметност друштвена и онда када је против кон-

кретног друштвеног поретка: ''Уколико се друштво бестидније преобража-

ва у тоталност, утолико се уметност потпуније поларизује или према идео-

логији, или према протесту''. По мишљењу овог филозофа, идеолошка 

платформа друштва и уметничка истина не морају увек бити ''рогови у 

врећи''; јер не постоји уметност која је потпуно ослобоёена од утилитарно-

сти. Та чињеница управо даје могућност друштву да је злоупотреби и ис-

користи за своје политичке циљеве. У том правцу размишља и Сартр 

(1905-1980), који сматра да је утилитарност усуд књижевног дела, чак и 

онда када се чини да је оно самосвојан уметнички чин. По мишљењу Зден-

ка Шкреба, писац не би смео постати глас мањине која је на власти, већ 

''глас шире народне и људске заједнице''.  

Ваља рећи да је књижевност универзални облик комуникације, 

уметност која је доступна свим узрасним, професионалним и класним гру-

пацијама, свим образовним нивоима и различитим уметничким и интелек-

туалним афинитетима. Књижевност је огледало људског живота, верни 

пратилац друштва у свим фазама његовог развоја и свим облицима духов-

ног развоја. Свако појединачно дело је извор који истовремено зрачи са-

знајним, етичким и дидактичким вредностима и конкретном лепотом, која 

је елеменат опште, универзалне лепоте. Истрајавање на лепом које не би 
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обједињавало сазнајне и идеолошке вредности дела, значило би трагање за 

лепотом која је сама себи циљ. Такав приступ би водио у сферу декаден-

ције, која идеју општости уздиже на темељима непостојећег, апстрактног и 

имагинарног. Поука може бити у функцији лепог ако је уграёена у фено-

мен игре, смеха и нонсенса. За разлику од егзактних дисциплина, које па-

радокс и апсурд своде у димензију јасног и проверљивог, књижевност се 

темељи на ефектима парадоксалних и нонсенсних слика.  

Постојање поуке у књижевности за децу видљиво је у свим фазама 

њеног развоја, од народних умотворина до савремених прозних и поетских 

модела. Ту чињеницу не може да пренебрегне ни савремена критика, која с 

подозрењем гледа на критеријум дидактичности. Ваља рећи да је поука у 

књижевности за децу неоспорна. Питање је само како је она уграёена у 

структуру књижевног дела. Писци су у сталној дилеми: како истовремено 

помирити естетску и утилитарну димензију дела, а да се при том не изневе-

ре закони теорије и поетике? Ако је поука сама себи циљ, онда дело губи 

уметничку вредност, а деца је одбијају као неукусно јело. Поука мора бити 

уграёена у елементе лепог које малог читаоца истовремено релаксира, поу-

чава и забавља. Поука која зрачи из унутрашње лепоте дела, као у Андриће-

вој причи Аска и вук, или је проистекла из игре и хумора, како то говори 

Бранко В. Радичевић – ''Хајде да се играмо! Па ћемо у игри рећи један дру-

гом и понешто паметно'', најбољи је начин да се допре до дечјег срца и разу-

ма, јер дете само у жару игре безрезервно прихвата педагошке назоре.  

Од најстаријих, човеку познатих књижевних модела као што су епо-

пеје, митови, предања, легенде, басне и сл., види се да садржина сваког кон-

кретног дела поучава читаоца својим порукама и уметничком лепотом. Књи-

жевност за децу такоёе учи, поучава и забавља, али при том малом читаоцу 

омогућава посебне тренутке духовне релаксације, мотивише га за читање и 

идентификацију са књижевним јунацима и описаним дoгаёајима. Књижевно 

дело у свести малог читаоца подстиче радозналост, ојачава истраживачки 

дух, развија осећање лепог и нуди мноштво информација и нових знања. Пи-

сац при том не сме посебно истрајавати на дидактичкој димензији дела, јер би 

у том случају поука постала сама себи циљ, а књижевно дело изгубило хедо-

нистички сјај. Поука мора бити уграёена у структуру књижевног дела као 

елеменат његове уметничке лепоте. Иако је вечна и константна, лепота мора 

имати своју садржину и своју форму. 

Књижевно дело није само извор духовног задовољства, већ потен-

цијално врело сазнања о природи, свету и његовим појавама. Естетски до-

живљај се мотивише спонтаном емоцијом која у свести читаоца омогућава 

даљи процес рецепције и артикулацију његових стваралачких и контемпла-

тивних могућности. Пут од првих утисака након читања дела до естетског 

доживљаја је субјективна операција у којој се активирају и конкретизују по-

тенцијалне вредности дела као хоризонт очекиваних значења и подсвесне 

неодреёености. Овај процес Ингарден дефинише као конкретизацију естет-

ског предмета. Естетски предмет се трансформише из конкретизованих сли-

ка књижевног дела у читаочевој свести. 



 187 

 Писац своје поруке и идеје саопштава посредством јунака, њихо-

вим поступцима, говором, или оним што чине, једном речју, њиховим ка-

рактером и делима. У ствари, целу радњу приче, романа, драме или било 

којег епског дела писац развија и остварује кроз живот главних ликова. Да 

би у читаоцу изазвао емотивни доживљај радње, писац настоји да своје ју-

наке дочара њиховом судбином која је део стварности и која не мора бити 

истинита, али мора, сликовитошћу детаља, стилским изразом и делањем, 

подсећати на стварност. У том контексту он дочарава спољашњи или фи-

зички и унутрашњи портрет јунака. 

 Опис јунакове спољашњости изазива код читаоца општи утисак о 

његовој личности и мотивише га да се дубље унесе у ток догаёаја и да са ју-

наком даље учествује у конкретним догаёајима који су уткани у структуру 

дела. Психолошки портрет јунака писац гради на детаљима који осликавају 

његов унутрашњи живот, његове вољне и карактерне особине, манире, по-

гледе на живот, однос према средини у којој живи и ниво комуникације са 

другим актерима радње. Ако писац сликовито дочара спољашњи и унутра-

шњи изглед јунака и изврши синхронизацију његових физичких и душев-

них особина, остварио је животне, уметничке портрете који делују на чи-

таоца тако да их он доживљава као стварне физиономије са којима се 

понекад идентификује и проживљава њихову судбину.  

 Јунак који у своме карактеру и поступцима испољава индивидуал-

не особине које су честе у понашању људи из стварног живота, постаје 

пример или узор који ваља следити, због чега је препознатљив и репрезен-

тативан, па према томе и типичан за групацију из које потиче или којој 

припада. При том ваља знати да писци често своје јунаке приказују као 

идеалне личности које исијавају у свакој прилици и свим животним ситуа-

цијама само позитивну енергију и чине позитивна дела, чиме се удаљавају 

од стварног живота, јер читалац зна да је човек комплексна природа и са-

мим тим несавршено биће. Приказивање јунака у црном колору такоёе је 

неприродно и уметнички неубедљиво, јер сваки јунак, ма колико испоља-

вао рёаве особине, има у себи бар делић доброте коју би ваљало открити и 

уметнички дефинисати. Утицај јунака на понашање читаоца зависи од ње-

гове животности, од тога колико му је писац удахнуо стварног и учинио га 

блиским и уверљивим. Читалац не жели да буде само објективни опсерва-

тор, већ и учесник у догаёајима, жели да проживљава судбину главних но-

силаца радње у својој свести или фикцији, да асоцијативним повезивањем 

слика, изнова ствара дело. 
 Вредност књижевног дела одреёена је функционалном димензијом 
његове тематске и естетске структуре која читаоцу омогућава да интуитив-
но доживи и спозна целовитост света и законитост његових појава. Језик 
дела се култивише и узноси до највиших уметничких вредности које суге-
ришу феноменолошки метод и унутрашњи приступ у тумачењу његове са-
држине и порука. Такав приступ захтева стваралачко читање које отвара 
све димензије уметничке природе и осветљава свет њених потенцијалних 
значења. ''Не читајте да бисте противсловили и оповргавали'', опомињао је 
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Франсис Бекон ''нити да бисте веровали и примали за готово; нити да би-
сте нашли приче разговора; већ да мерите и расуёујете''. При том стално 
ваља имати на уму да је стилски израз књижевног дела специфична упо-
треба језика која се знатно разликује од језика свакодневне комуникације. 
Ако се то има у виду, мора се знати да је тумачење сваког конкретног дела 
у настави изазов за ученике и њихове учитеље. Највећу одговорност за 
увоёење ученика у свет пишчеве фикције имају васпитачи и наставници. 
Они су дужни да ученике оспособе за откривање света поетског дела, да 
их мотивишу на снажније емотивно и логичко промишљање у којем ће се 
остварити хармонија емотивног, духовног и интелектуалног. Применом 
ранијих искустава и савремених методолошких приступа, књижевно дело 
се посматра као у језику остварени свет, који се у свести ученика, различи-
тим приступима школске интерпретације, трансформише у естетски дожи-
вљај. Сама динамика тумачења реализује се синхронизацијом истраживач-
ких гледишта која ученике уводе у духовност дела и помажу им да схвате 
његов тематски и естетски смисао. Ефекти стваралачке наставе остварују 
се садејством савремених метода и приступа (феноменолошким, рецепциј-
ским, структуралистичким, семиотским) са метода комуникације (дијало-
шка, монолошка, текст метода и др.) и логичким методама и приступима 
(индукција, дедукција, апстракција, аналитичкосинетички приступ и сл.). 
 Методички приступ књижевном делу подешава се према жаришти-
ма естетске и тематске структуре, која су истовремено кулминативне тачке 
значењских нивоа и полазиште у проницање поетског света и у пишчев 
стваралачки поступак. При том се препознају и маркирају и други чинио-
ци структуре – мотиви, поетске слике, еуфонија поетског говора, начин 
уметничког обликовања, композиција и др. У тумачењу било којег књи-
жевног дела наставник мора стално имати у виду да књижевност као умет-
ност није продукт само једног времена или једне књижевне епохе; она је 
својеврсна тековина и уметничка антологија многих нараштаја и цивили-
зација; од првобитне заједнице, па до модерних видова урбаног живота. 
Универзалне вредности књижевности потичу из самих корена њеног на-
станка и њен су основни квалитет у свим фазама историјског развоја. 
Стилски комплекс, жанровска разноврсност и типологија модела и форми 
често измичу законима теорије и поетике, јер је свако конкретно дело осо-
бен уметнички модел у коме је представљена пишчева илузија света из 
варљиве перспективе његове стваралачке фикције.  
 Књижевно дело у школској настави ваља тумачити тако да ученик 
као читалац постане имплицитни стваралац који својим односом према 
уметничком тексту продубљује слој његових значења и порука. При том 
он не мора пишчев фиктивни свет разумети на начин како је то писац учи-
нио. То може бити знак да је писац остварио дело снажне симболике које 
при сваком новом читању проширује хоризонт ученикових очекивања и 
пружа му обиље информација, нових сазнања и хуманистичких порука. 
Рецепција уметничког текста одреёена је афинитетом читаоца, његовом 
интелектуалном зрелошћу и степеном опште културе и образовања. При 
том не треба занемарити утицај читалачког укуса друштва и времена у ко-
јем читалац живи. Разумевање, доживљавање и тумачење уметничког дела 
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прилагоёава се потребама наставе која је такоёе омеёена карактером и 
идеолошким циљевима конкретног времена и друштвеног уреёења. Књи-
жевно дело се не мења, његова уметничка вредност је константна, али се 
мењају услови и критеријуми у којима се оно чита и вреднује. Дело које мо-
билише свест и емоције ученика, пуно је потенцијалних значења која се на 
различите начине оглашавају у његовом рационалном и ирационалном би-
ћу. Такво дело продуховљује ученика, подиже му ниво свести и моралних 
квалитета, оспособљава га за логичко расуёивање и асоцијативно општење 
са фиктивним светом представљене стварности. Измеёу њега и дела се 
остварује непосредан и природан однос, он комуницира са измаштаним све-
том који га образује и васпитава, подстиче стваралачки дух и развија љубав 
према различитим формама духовне и материјалне културе. При том на-
ставник не треба да намеће готова решења, нити своје виёење уметничког 
дела, већ само да посредује и поспешује комуникацију ученика са његовом 
комплексном структуром и главним јунацима. Не сме дозволити да буде 
затечен; он мора бити спреман да води ученика до циља, путем који сам 
ученик одабере, уз наставникову помоћ. Такав приступ омогућава да се 
испуне васпитнообразовни циљеви наставе у којој књижевно дело има 
вишеструку, незамењиву улогу: да малог реципијента васпитава, поучава 
и релаксира својом уметничком лепотом.  
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LITERARY WORK IN THE FUNCTION  

OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

 
 Abstract: This paper examines and defines the aesthetic values of the lite-

rature for children and young people as key assumptions of overall spiritual and 
material culture of mankind. The effects of educational work in raising the young 

generations arre realized through the aesthetic and informational values of this 

type of art. The question is, whether literary work is worth as much as it is instructi-
ve, or it teaches by its beauty ? If literary work wakes the child‟s sense of beauty, if 

it develops willing and creative tendencies of its spirit, then we can talk about ap-
propriateness of its utilitarianism. Functional dimension of art is being realized in 

all stages of education in preschool and school practice, as еxistential principle in 

a way that opens the perspective of universal human cosmopolitanism.  
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Проф. др Сунчица ДЕНИЋ 

Учитељски факултет у Врању 
 

 

КЊИЖЕВНИ ТЕКСТОВИ КАО ПОЕНТА 

ПРОСВЕТЕ И ПРОСВЕЋЕНОСТИ 
 

Сажетак: У раду се разматра могућност сврсисходне примене књи-
жевних текстова у наставним и ваннаставним активностима. Основни је 
циљ да се преко књижевних садржаја препознају и развијају књижевне вред-
ности и усмере тако како би васпитно деловале на децу и младе. Тенденција 
је да се пробуди и расветљава став према свету и околини, али и према 
сопственој личности. У том смислу битна је „употреба“ књижевног текста 
за развијање многих битних компетенција, како самосталног критичког 
мишљења и естетског доживљаја, тако и истинске просвећености деце и 
младих, као и оних који их уче. 

 
Кључне речи: књижевни текстови, настава, вредности, критичко 

мишљење, естетски доживљај, просвећеност. 
 
 

Kao илустрација за овај рад може послужити следећа анегдота:  
Једна је мајка свог деветогодишњег сина, потенцијалног „гени-

јалца“ одвела Алберту Ајнштајну да јој он лично саветује како да дечака 
усаврши у математици. – „Причајте му приче“, саветовао јој је Ајнштајн. 

Изазов је да се говори о статусу или тенденцијама у настави и ван 
наставе када је у питању област књижевности, попут приче и причања, пе-
сме и певања, драме и играња. У мноштву наставних, научних и стручних 
презентација, мало примењиваних, одреёених дисциплина које заузимају 
значајно место у образовању детета, и опредељењу учитеља и факултет-
ских планова и програма, враћати лопту на ову страну, или, нажалост, по 
некима, уназад, било би погубно да није оправдано управо то што чини 
или би требало да чини суштинско биће учитеља и учења. 

Шта обухвата рад на тему о којој је реч? 
Тенденција је, наиме, да се књижевност и књижевни текстови пре-

познају као вредна поента у систему просвете и просвећивања.  
И просвета и просвећеност у овом се раду третирају као онтолошке 

креације. Као креације које, осим упућивања на знање и сазнање, позивају 
на практичну врлину, на храброст и љубав, на слободу личности око које 
се све врти.  

Где је место књижевним текстовима у настави и ван ње? 
Они све више имају оправдања тек када су у служби некој од горе 

претпостављених дисциплина у настави на учитељским факултетима. 
Знамо: један од највреднијих и најплоднијих путева књижевног де-

ла је да се доёе до маште, да се објасне везе меёу људима, да се стекну 
особине личности, богати вокабулар, да се стекну нови појмови и предста-
ве, без обзира на књижевну врсту (афоризам, басну или роман).  
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Пракса из наставе је показала да се интересовањем за књижевно 
дело од најранијег детињства не остварује само циљ дечје потребе за слу-
шањем занимљивих садржаја, него да се, путем тих садржаја васпитно де-
лује. А када се, са чисто уметничког или круто дидактичког сагледавања, 
сматра да је уметност, у овом случају књижевност, лишена функције, де-
лује парадоксално и производи противуречност.  

Деца у најранијем детињству немају изграёену представу о реал-
ном свету. За њих су искључиво бајковити књижевни текстови сусрет са 
незачуёујућом сфером необичности, имагинарности или лепршавом пред-
ставом о животу. 

Књижевно дело за децу није само бајка, иако се често тако третира! 
Истраживања потврёују да у овој ери интернета деца мало читају 

бајке, а да чешће посежу за фантастичном литературом. Због опште поп-
лављености многим играма и опседнутости интернетом, усвајање књижев-
них вредности код деце и младих изискује упорност. Упорношћу се може 
доћи до успеха преко учитеља и наставника, најпре, али и путем одговара-
јућих или жељених програма рада.  

Треба истаћи значај и оних књижевних дела  која, осим идеалног 
света, упућују на „огољену стварност или реалност“. 

Како се образовање уздиже до сложенијег степена, тако се дела 
из лектире бирају, и она су сложенија, а тако постаје сложеније и емо-
ционално учење. „Књижевност је вероватно први дом емоционалне инте-
лигенције“, каже Питер Соловеј у књизи Емоционални развој и емоцио-
нална интелигенција. 

Шта чини емоционални развој и интелигенцију а што би се могло 
базирати на намену о улози књижевног текста у општи развој човека, у ов-
ом случају деце и младих? 

Потврдићемо неке идеје тезама психолога Данијела Големана који 
емоционалну интелигенцију ставља изнад рационалне, сматрајући да су то 
предуслови за успех и срећу човека у савременом друштву. „Емоционалну 
интелигенцију чини“, каже Големан, „ препознавање, именовање и разуме-
вање властитих емоција, препознавање и разумевање емоција других, раз-
вој сензибилитета за туёе потребе, умеће да се властите емоције подреде 
достизању жељеног циља“.

1
  

 За живот у школској заједници, и не само у њој, дарови попут спо-
собности саосећања са другима, контроле сопствених емоција, стварање 
добрих односа у окружењу, а при том опште испуњење које се показује 
као очигледно, значи право благостање. Таквим се поступцима, а о томе се 
Големан бави у овој студији, нуде решења битна за проблем васпитања 
деце и младих, за живот у школи, али и за живот у пословној и брачној 
заједници. 

Књижевноуметничким текстовима може се представљати и реални 
и могући свет, што је, уједно, значајан модел иницирања многих задатака а 
и сврхе у склопу емоционалне интелигенције, а самим тим и емоционал-
ног развоја деце и младих. 

                                                 
1 Данијел Големан, Емоционална интелигенција, Геопоетика, Београд, 2012, стр. 37. 
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Осим тога, морална начела, односно разликовање добра од зла и 

наклоњености Добру деца најлакше могу да науче кроз књижевни текст, 

причу најпре, јер се безрезервно уживљавају у дату ситуацију, лик, пору-

ку… Писац се детету обраћа са позиције старијег и шаље му васпитну по-

руку. Максим Горки је говорио да „ све оно што је велико у књижевности, 

што ће остати да живи кроз векове, све то не живи само зато што је добро 

послужило уметности, него зато што је добро послужило животу“. 

Истраживања показују да у свакодневним школским дешавањима 

доминирају облици учења које карактерише индивидуализам и такмичење. 

Није својствено природи књижевности да утиче на једно или друго 

(нарочито друго)! Она ствара и утиче најпре на емоционалне, социјалне и 

радно-активне компетенције. Наш познати критичар и естетичар Богдан 

Поповић каже да у „свакидашњем животу који је пун себичности и неми-

лостивог такмичења, човек нема увек прилике да негује своје срце, нежна 

осећања и симпатичне емоције. Живот је суров; у таквој борби, бар за неко 

време, надвлаёују јачи и тврёи. Особине које се у њој развијају нису увек 

осетљивост и симпатија. Меёутим, то су особине које на крају треба да 

превладају (…); да створе једно друштво у коме се људи неће више клати 

као вуци меёу собом (…)“. 

Наметање и упорност како би се књижевни текст приближио дете-

ту односи се и на оне који би требало да чине то приближавање; на учите-

ље и остале чиниоце битне за образовање  и опредељење учитеља. 

„Књижевност нема задатак тек да каже неке ствари, већ да створи 

атмосферу у којој читалац нешто, пре свега, слути. (…) Она почиње тамо 

где пропаганда не доспева. (…) Књижевност је последње упориште за ча-

сне људе и поуздане сведоке“, каже Слободан Владушић, писац и тумач 

књижевности у интервју B92. (http://www.b92.net/kultura/intervjui.php?) 

Поента присуства књижевности јесте у изградњи сопственог пута, 

не само у праћењу туёег. Таквим посредством (књижевног дела) обликује 

се личност, а то је задатак онога који „освешћује“, учитеља, пре свега. 

У мору општег заваравања (прављења обрнутих облика, квази пое-

тика, квази дидактика, квази наука), књижевност нуди, али и тражи од 

корисника критичку свест. 

Поезија не може да решава, али може да расветљава, каже Мир-

ко Магарашевић у књизи Турска писма. Књижевно дело може да пружи 

моралну снагу и смирење, али и преусмерење. 

Оно мења човека изнутра, суочава нас са собом, са спољним светом. 

Тешња за „обликовањем“ у наставним и ваннаставним активности-

ма јесте и својеврсно трагање за обновом као светим задатком. 

О томе тако не мисле само књижевни тумачи и протагонисти, 

аутори значајних књига. О значајној улози књижевности као битној смер-

ници тако мисли легендарни филозоф наставе Артур Либерт, али и чувена 

Марија Монтесори.  
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О ангажованости идеја и визионарству које књижевни текстови и 

књижевно дело нуди не треба сумњати! Откривалачки феномен који она 

нуди драгоцен је за сваку цивилизацију.  

Креативни песници, као и креативни учитељи, потом креативна де-

ца, најбоље су антене сваког друштва. 

Све ово упућује на просвећење као исход добре примене књижев-

ног дела у настави, и у животу сваког човека. На просвећење као могућ-

ност одбацивања ега, просвећење које проналази истинску срећу. Настав-

но особље би се код нас морало више бавити тим проналасцима и таквим 

образовањем, а не само пуким држањем часова. 

Наду у племенитији свет, толерантнији према разликама, који ће 

више живети у складу са вечношћу, а мање за тренутне потребе и интересе 

(можда непопуларна тврдња за оволики хедонизам или овакву апатију), 

снажно и упечатљиво можемо пренети само са неколико стихова из поеме 

Бранка Ћопића о изгубљеном дечаку у белом свету, данас готово 

архаичном делу. Пре ће то бити оно о чему се упућује порука, но мноштво 

аналитичких догми и тешког правила. Ево како песник проналази 

изгубљеног, а доброг, чак најбољег дечака на свету, дајући тиме визију 

идеалне, али могуће заједнице или друштва: 
 

Пуна ми кућа шарене раје, 

двориште пуно веселе граје, 

кад најзад ево и мога Паје. 

Пред њим сам, браћо, запањен стао: 

„Где си ми, дете, куку и јао?!“ 

„Код чика-Миће крушке сам брао.“ 
 

„Шта ћемо сада, мезимче моје, 

видиш ли ове другове своје. 

Кажи ми сада: најбољи ко је?“ 

А Паја чита писмо по писмо 

и мирно каже. „Једнаки сви смо 

па ником зато завидни нисмо.“ 
 

Потврдих главом, шта да се ради, 

Кад се на свету збратиме млади, 

срећан се живот најбоље гради. 
 

(Најбољи дечак) 
 

Оно што у већој мери недостаје модерном образовном моделу, на-

рочито у периоду раног школског „раста“ (намерно не кажем узраста) је-

сте слика тог могућег света, а који се може пренети преко уметности, сли-

ком, речју, наговештајем… 

Ово мало трагање уједно је један мој бунт. Не бунт без разлога, већ 

бунт који има свој циљ: да се створи могућност одолевања  шарму светле-

ћих реклама и вечите забаве као вечите заблуде, како не бисмо створили 

оне „који умеју да гадне ствари чине на леп начин“. 
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Тиме би, како каже Честертон у есеју Дечак, „сваком убици који 

уме забавно да убија било допуштено да то и чини“. 

Добрим се књижевним делом  и добром „применом“ тог дела  до-

стиже битан степен просвећења. Просвећења као просветљења, за који је 

мањи проблем незнање, а већи конформизам, неодлучност, немотивиса-

ност, беживотност… 

Причајмо деци приче, певајмо песме, постављајмо деци загонетке 

и ребусе, једначине са непознатама, како би деца трагала не само за ствар-

ним и видљивим, већ и за могућим! 
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САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ УЧИТЕЉА ЗА РАД 

У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ
*
 

 
Сажетак: Упркос чињеници да се методика почетне наставе мате-

матике као научна дисциплина интензивно развијала и достигла висок ниво 
развоја у другој половини 20. и почетком 21. века, аутори сматрају да у обра-
зовању учитеља за рад у почетној настави математике и даље постоји мно-
го дилема, запостављених области, простора за истраживање, потребе за 
променама и отворених питања. То се, по њиховом мишљењу, пре свега одно-
си на: одређивање предмета методике и њеног места у систему наука; непо-
стојање јасне теоријске основе на којој се методика изграђује и развија; 
усмереност студијских програма према методичкој трансформацији садр-
жаја; предоминантну улогу учитеља; запостављање циљева, исхода и стан-
дарда; форсирање фронталне на рачун других облика наставе; недореченост 
концепта инклузивног образовања; примену и утицај нове информационо-кому-
никационе технологије на организацију процеса математичког образовања; 
развој мишљења ученика и друга. Потреба за њиховим решавањем указује на 
оквире и тенденције у којима се методика, а самим тим и образовање учите-
ља за рад у почетној настави математике убудуће морају кретати. 

 
Кључне речи: методика наставе математике, учитељ, образовање 

учитеља. 
  
 
Познато је да се методика почетне наставе математике у Срби-

ји, непосредно након другог светског рата развијала под доминантним 
утицајем Совјетске педагогије и методике. Меёутим, у другој половини 
20. века клатно се постепено помера на другу страну, тако да се данас све 
више развија и под утицајем педагошких и методичких идеја са енглеског 
говорног подручја. Но, независно од поменутих утицаја и њиховог смера 
сматрамо да није претерано ако кажемо да се методика почетне наставе 
математике у Србији последњих неколико деценија перманентно развија-
ла, а и данас се налази у фази интензивног развоја. 

Посебан импулс развoју методике почетне наставе математике 
у нас дат је оснивањем учитељских факултета, почетком деведесетих го-
дина прошлог века. Тим чином образовање учитеља подигнуто је на фа-
култетски (академски) ниво, а истовремено су створени услови за акреди-
тацију мастер и докторских студија из ове области, односно услови, не са-
мо за стручно, већ и за научно промишљање методичких проблема на уз-

                                                 
* Рад је резултат рада у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспекти-

ве, бр. 179026, чији је носилац Учитељски факултет у Ужицу, а који финансира Министар-

ство просвете и науке Републике Србије. 
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расту ученика млаёих разреда. Истовремено је потврёена матичност учи-
тељских факултета у области методика разредне наставе, а самим тим и 
матичност у области методике почетне наставе математике.  

У прилог интензивног развоја методике почетне наставе матема-

тике у наведеном периоду сведоче и: 

- велики број објављених радова, монографија, уџбеника и при-

ручника,  

- квалитетни и савремени уџбеници математике за млаёе разреде 

основне школе, 

- низ научних скупова на националном и меёународном нивоу, 

- посебне комисије за методику наставе у оквиру конгреса матема-

тичара, 

- одбрањене магистарске и докторске дисертације,  

- стално растући број студената на мастер и докторским студијама 

из ове области, 

- бројна и разноврсна истраживања, 

- широк круг наставника и сарадника са избором у одговарајућа 

универзитетска звања за ову научну област; 

- све већа пажња која се на природно-математичким факултетима 

поклања изучавању методике и тако даље. 

 Захваљујући томе, дефинитивно је напуштена концепција наставе 

математике заснована искључиво на парадигми слушања, памћења и репро-

дукције, превазиёене су заблуде по којима се настава мора прилагоёавати 

искључиво законитостима биолошког развоја и интересовањима ученика, за 

коју се залагао Ж. Пијаже и коју апострофирају представници педоцентри-

зма, и на адекватан начин је разрешен читав низ методичких проблема. 

Осим о законитостима развитка ученика, почело се, коначно, све више во-

дити рачуна и о законитостима процеса учења, индивидуалним могућно-

стима ученика и другим чиниоцима од којих битно зависи ефикасност на-

ставе математике на овом узрасту. 

Једном речју, методика почетне наставе математике постала је 

најразвијенија научна дисциплина у систему методика математичког обра-

зовања, почев од предшколског узраста па до универзитета. 

То, меёутим, не значи да можемо бити задовољни постигнутим. 

Усуёујемо се, чак, рећи да још увек немамо концепт методичког образова-

ња учитеља који би одражавао потребе савремене наставе математике у 

млаёим разредима основне школе и који би уважавао сазнања и потребу за 

променама у овој области. Другим речима, у методици почетне наставе 

математике има још увек много простора за истраживање и промене, има 

много дилема, запостављених области и отворених питања.  

Овом приликом желимо да скренемо пажњу само на нека од њих. 

Ово тим пре што је перспективе развоја методике могуће прогнозирати са-

мо на основу критичке анализе достигнутог нивоа њеног развоја. 
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С обзиром да је одреёивање предмета сваке науке, односно научне 

дисциплине, па самим тим и методике почетне наставе математике, једно од 

основних питања јер омогућава њено сврставање у систем и разграничавање 

од других наука и дисциплина, прилика је да се запитамо да ли је у времену 

иза нас методика почетне наставе математике успела да јасно дефинише 

свој предмет, како се не би „сударала“ са другим наукама и залазила у поље 

њиховог интересовања. То се, пре свега, односи на разграничење односа са 

дидактиком и математиком. Овај проблем је утолико актуелнији, уколико 

још увек неки (углавном педагози) сматрају да је методика чисто дидактич-

ка, а неки (углавном математичари) да је чисто математичка дисциплина, 

избегавајући да при томе, и једни и други, признају интердисциплинарност 

као једно од њених најзначајнијих обележја. 

Друго, не мање важно и отворено питање, је питање На којим тео-

ријским основама изграђивати методику почетне наставе математике? 

То је питање са којим се морају суочити сви они који озбиљно промишља-

ју тренутак у коме се методика почетне наставе математике налази и 

који траже решења да се она унапреди. Нажалост, ту су дидактичари и ме-

тодичари меёу собом подељени, тако да имамо различите теоријске кон-

цепције, а самим тим и различите парадигме наставе и учења. 

Тако представници когнитивистичких теорија (J. Piaget, J. Bruner, 

R. Gagne, H. Klausmeier) на учење гледају као на активан процес окренут 

ка развијању виших когнитивних операција. Притом, садржаје наставе и 

учења треба прилагодити нивоу когнитивног развоја и индивидуалним мо-

гућностима ученика, а ученици морају активно учествовати у том процесу. 

Представници конструктивистичких теорија (K. Reich, D. Kaufman, 

V. Richarson) нагласак у раду са обавезних циљева и садржаја учења поме-

рају на индивидуалне процесе учења и истичу да је много важнији начин 

на који ученици уче него начин на који наставник поучава. Ученици знања 

могу стећи искључиво путем властите активности (постављање питања, 

упореёивање, замишљање, процењивање, решавање проблема и слично) и 

ослањањем нових на претходно стечена знања и идеје. Једном речју, знање 

се осваја, конструише, а не прима. Задатак учитеља је да креира ситуације 

које ће подстицајно деловати на интелектуалну активност ученика, да их 

мотивише, подстиче на стварање различитих идеја, побуёује радозналост, 

сараёује са њима, уважава њихову слободу и иницијативу и тако даље.  

За хуманистичку педагогију (A. Maslow, C. Rogers) карактеристич-

но је залагање за хармонијски развој, поверење, поштовање природе и до-

стојанства личности ученика и њихових индивидуалних способности и 

развијање свих његових потенцијала. Хуманисти сматрају да ученици тре-

ба активно, свесно и критички да усвајају чињенице, да се осећају важним 

и прихваћеним и да развијају своју аутономију. 
Индивидуална педагогија (Otto, Gansberg, Gaudig) претпоставља 

школу и наставу која би била тако организована да се у њој сваки ученик 
може развијати индивидуално, независно од других и при томе може бити 
активан на себи својствен начин. 
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Представници реформне педагогије (J. Dewey, A. Ferijer, E. Cla-
parède, M. Montessori, L. Tolstoj и други) су се, измеёу осталог, залагали да 
у наставном процесу треба да буде доминантна самоактивност ученика, а 
садржаји, организација, методе и облици рада треба да буду у функцији те 
самоактивности. 

Кибернетичко-информацијска теорија, односно њени представни-
ци Тализина, Итељсон, Ланда и други залажу се за примену закона и прин-
ципа кибернетике на наставни процес. 

Теорија курикулума (C. Möller) полази од тога да је прецизно фор-
мулисање циљева наставе најважнији корак у организацији наставе и сматра 
да се успех у настави мери само на основу степена њихове остваривости. 

Проблем је утолико сложенији што, и поред јасних теоријских ста-
вова, у пракси још увек нисмо рашчистили са дилемама да ли у настави 
математике припремамо индивидуалце, или људе који желе и могу да сара-
ёују. Да ли желимо послушнике или ученике наклоњене критичком мишље-
њу. Да ли желимо имитаторе или ствараоце. Да ли ученике припремамо за 
сарадњу или за такмичење, колико настава математике подстиче ученике на 
одговорност, а колико на толеранцију. Да ли знања која ученик стиче у тој 
настави треба превасходно да буду, да употребимо Гањеову класификаци-
ју, основна и концептуална, процедурална или проблемска. Да ли у наста-
ви математике треба инсистирати само на стицању знања или она подразу-
мева и развој личности (критичност, стваралаштво, одговорност, поверење 
у сопствене могућности и слично), развијање одреёених социјалних одно-
са, припрему за касније укључивање у живот, емоције и тако даље. 

Као што се види, не постоји само једна теорија учења, односно са-
мо једна теорија наставе која би била општеприхватљива. Напротив, по-
стоје различите теорије учења и различите теорије наставе што имплицира 
и различите погледе на организацију наставе математике у млаёим разре-
дима основне школе. Оно што је заједничко већини тих теорија је инси-
стирање на активности ученика. У том контексту P. Roeders (2003) и Deen 
(1985, 1986) говоре о настави усмереној ка ученику. Из тих разлога и мето-
дичари наставе математике морају успоставити равнотежу измеёу пажње 
коју поклањају учитељу и пажње коју поклањају ученику, односно морају 
и ученика ставити у фокус интересовања. То подразумева уважавање ње-
гових интелектуалних способности, интересовања, спремности за сарадњу, 
оспособљеност за самосталан рад и друго, а посебно подразумева проуча-
вање проблема везаних за његову мотивацију за учење математике. При 
том је битно имати у виду да мотивисаност на успех обухвата више компо-
нената које чине јединствену целину: компонента усмерена на задатак 
(когнитивни импулс), компонента усмерена ка самопотврёивању (пре-
стиж, школски успех), социјална компонента (идентификација са другима) 
и друге (Zech, 1995). У том контексту треба се бавити и ефектима похвала, 
награда и казни. 

Анализа студијских програма методике наставе математике на 

учитељским факултетима у Србији, као и анализа актуелних уџбеника за 

овај наставни предмет, показује да је, и поред свих позитивних карактери-
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стика које им се могу приписати, већина од њих, по правилу, једнострано 

оријентисана. Та једностраност произилази из чињенице да највећи део 

простора у њима заузимају решења везана за методичку трансформацију 

наставних садржаја прописаних програмом математике за млаёе разреде 

основне школе. Другим речима, актуелни програми методике наставе ма-

тематике усмерени су на учитеља, односно на начин на који ће он поуча-

вати, а ученик, његове потребе, могућности, интересовања, мотивација и 

слично су у другом плану. Притом су многа питања важна за методичко 

образовање учитеља за рад у почетној настави математике запостављена 

или површно обраёена. Поменимо само нека од њих. 

Аутори студијских програма и методика почетне наставе матема-

тике методичку трансформацију садржаја углавном лоцирају у оквире 

„класичне“, „фронталне“ наставе. Притом се занемарује чињеница да осим 

такве постоје и други видови (врсте) наставе који у конкретним условима 

могу бити изванредни корективи класичне наставне парадигме. С обзиром 

на то да свака од ових врста наставе има своје вредности и своје специ-

фичне методичке законитости, јавља се потреба да се, примера ради, раз-

мишља и говори о методици проблемске, диференциране, индивидуализо-

ване, програмиране, тимске наставе математике. 

Не може се порећи да су стандарди у настави математике стари ко-

лико и сама настава математике. Имао их је и има сваки учитељ по неком 

свом осећању, по својој интуицији, уважавајући при томе могућности уче-

ника, услове у којима ради, климу и захтеве у школи и тако даље. Меёутим, 

данас се тежи да стандарди не носе печат било ког појединачног учитеља. 

Они се доносе на националном и регионалном нивоу. Тако су у Србији 

2011. године донети стандарди постигнућа ученика за математику за крај 

првог циклуса основног образовања и васпитања. Суштина њиховог посто-

јања и увоёења, како истиче E. Клим, је у томе да се ради „јасно и концен-

трисано оно што је важно у нашем школском систему“ (Klieme et al, 2007: 

47). Образовни стандарди су, из тог разлога, „референтни оквир за програ-

мирање, организацију и извоёење процеса поучавања и учења у школи и као 

основа за евалуацију постигнућа ученика“ (Palekčić, 2007: 86). Они су исто-

времено и циљ и критеријум, јер јасно постављају и једнозначно формули-

шу циљеве учења, али истовремено, служе као критеријум квалитета наста-

ве, односно ефикасности процеса учења и поучавања (Bašić, 2007: 117). У 

складу са тим „образовни стандарди представљају основу за деловање и ди-

дактичко-методичко поступање учитеља“ (Маричић, 2012: 543). 

Доношење образовних стандарда битно мења положај и улогу учи-

теља у настави математике. Он је сада у позицији да мора проникнути у 

њихову суштину, планирати и утврдити редослед остваривања, повезати 

програмске садржаје са одговарајућим образовним стандардом и нивоом 

остварености за сваки разред појединачно, изабрати оптималан начин ра-

да, објективније вредновати рад ученика и тако даље. Другим речима, од 

стандарда се очекује да подстакну учитеље да „стварају услове, креирају 

окружење које је прилагоёено учениковим могућностима и усмерено на 
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његов развој, одаберу садржаје, поступке, методе, облике рада и друго, ка-

ко би ученици на крају одреёеног образовног нивоа поседовали знања од-

реёеног нивоа квалитета“ (Маричић, 2012: 542). Отуда и потреба да се у 

оквиру методике почетне наставе математике више пажње посвети овом 

проблему. 

Последњих неколико година у нашим школама актуелна је приме-

на концепта инклузивног образовања. Увоёење тог концепта представља 

„велики изазов за високошколске институције које су одговорне за иници-

јално образовање учитеља“ (Мацура Миловановић и сар., 2011: 209), а по 

нашем мишљењу представља посебно велики изазов за методику наставе 

математике. Изазов је утолико већи што овај концепт захтева од учитеља 

да рад у настави математике прилагоде, како ученицима са одреёеним 

сметњама у развоју, тако и ученицима који показују знаке даровитости у 

овој области. 

Меёутим, бројна истраживања показују да основне студије на учи-

тељским факултетима не доприносе у потребној мери припремљености 

учитеља за инклузивно образовање (Elhoweris, Alshiekh, 2006; Macura Mi-

lovanović, Vujisić 2011; Macura Milovanović i sar, 2010, 2011; Рајовић, Јова-

новић, 2010). У студијским програмима за образовање учитеља ретко се 

могу наёи наставни предмети који имају за циљ оспособљавање студената 

за рад у условима инклузивног образовања, а још је теже пронаћи одговара-

јуће садржаје у студијским програмима, односно у уџбеницима методике 

наставе математике и другој литератури која се бави проблемима ове наста-

ве (Špijunović, Maričić, 2013). Уколико таквих садржаја и има најчешће је 

реч о дефектолошком приступу, док су потенцијално даровити ученици ско-

ро у потпуности запостављени. 

Када се наведено има у виду, онда је логично што истраживања по-

казују да млади наставници изражавају стрепњу у вези са оспособљено-

шћу да раде са овом категоријом деце (Jones, 2002; Schumm & Vaughn, 

1995; Winter, 2006). Негативне последице оваквог стања су утолико веће 

што се почетак школовања поклапа са периодом бурног дечјег развоја, а 

образовање, управо у том периоду има кључну улогу за каснији развој. 

Отуда и многи аутори с правом указују на потребу за раном инклузијом 

(Daniels, Staford, 2001; Popadić, 2001; Suzić, 2008, Илић, 2012), а самим тим 

и на потребу да се и у оквирима методике наставе математике овај про-

блем додатно актуелизује и свестрано осветли. 
Програми образовања учитеља за наставу математике, свакако, мо-

рају уважавати и реалност коју собом носи примена нових технологија. 
Оне битно утичу на промену стила живота уопште, па самим тим утичу и 
на промене у настави математике. Нове образовне технологије захтевају 
нови начин рада, нове комуникационе моделе (како измеёу наставника и 
ученика, тако и измеёу самих ученика), нови однос према изворима знања, 
другачије методе, облике и принципе рада и тако даље. Оспособљеност за 
коришћење нових технологија у настави, по мишљењу европског савета 
изнетом у документу Заједничка европска начела за компетенције и квали-
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фикације учитеља (2005), је једна од три најважније компетенције (знање, 
технологија, информација) које морају поседовати савремени учитељи. То, 
другим речима, значи да учитељи морају умети да приступе, анализирају, 
вреднују, размишљају, преносе знања посредством технологије и ефика-
сно користе информациону технологију у настави математике. Меёутим, 
технологија не утиче само на начин рада учитеља, већ исто тако утиче и на 
начин рада ученика. Осим тога, примена нових технологија у настави ма-
тематике има још једну важну димензију. Њеним коришћењем ученици се 
припремају за реалност која их очекује након завршетка школовања. О то-
ме савремена методика мора водити рачуна, као што мора водити рачуна и 
о томе да учитељ не постане роб технологије која га окружује, већ да је ра-
ционално користи како би у процесу наставе математике остварио поста-
вљене циљеве и достигао жељене стандарде. 

У складу са ставом „да све активности у оквиру научних курикулу-
ма продубљују разумевање научних идеја и фаворизују мишљење и спо-
собности“ (Бел, 2011: 4), концепцију математичког образовања данас тре-
ба да одликује све већа усмереност ка развијању способности мишљења. 
Још пре више од пола века, на састанку UNESKO-а о образовању истакну-
то је да „математика и њен стил размишљања морају постати саставни део 
опште културе савременог човека који се образује у данашњим школама, 
без обзира да ли ће он вршити посао који користи математику или не“ 
(Према: Дејић, 2003, 32). Стога је и у Србији развијање математичког, ло-
гичког, стваралачког и критичког мишљења ученика истакнуто као најва-
жнији задатак почетног математичког образовања (Првановић, 1970: 14; 
Дејић, 1997: 172).  

Због значаја који има, мишљење, у најширем смислу те речи, по-
следњих година је често тема научних и стручних расправа, а нарочито 
оних које за циљ имају проучавање математичког образовања. Посебно 
интензивно се расправља о могућностима његовог развијања (Doerr, 2006; 
Sfard, 2001; McGregor, 2007), могућностима и начинима утврёивања нивоа 
његове развијености (Baker, 1993; Bisanz, Watchorn, Piatt & Sherman, 2009), 
елементима математичког мишљења које ученици испољавају приликом 
решавања задатака (Merenluoto, 2004) и слично. И поред тога, још увек ни-
је искристалисан став на којој теоријској основи, односно на којим теориј-
ским основама у настави математике, треба развијати мишљење ученика 
на млаёем школском узрасту. Да ли је то Пијажеова теорија стадијума, 
Eблијева оперативна метода, Брунерова теорија о равнима апстракције, 
Гаљперинова теорија етапног развоја менталних операција или нека друга. 
Но независно од тог опредељења остаје потреба да се у оквирима методич-
ког образовања учитеља за наставу математике овим теоријама и практич-
ним импликацијама које из њих произилазе посвети више пажње. 

Да би учитељ могао успешно да планира и организује наставу ма-
тематике која доприноси подстицању и развијању математичког, ствара-
лачког, логичког и критичког мишљења ученика, неопходно је да му, пре 
свега, буде јасно шта се, у појмовном смислу те речи, подразумева под 
сваком од наведениних врста мишљења (Špijunović, et al, 2012). Ово је пр-
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ва и највећа тешкоћа са којом се учитељи сусрећу у процесу реализације 
овог важног задатка математичког образовања. Та тешкоћа је добрим де-
лом последица чињенице да је реч о изузетно сложеним и комплексним 
појмовима, а захтев за њиховим развијањем у програму наставе математи-
ке дефинисан је уопштено и скоро на декларативном нивоу. Проблем је 
утолико већи што суштину математичког и других врста мишљења поједи-
ни аутори описују као когнитивну активност која се дешава приликом ре-
шавања проблема или оперисања математичким појмовима (Првановић, 
1970; Dunlap, 2001; Дејић, 2003), док други настоје да га операционализују 
издвајањем конкретних способности које чине њихов садржај (Komerell, 
Ruthe, Špijunović & Maričić, 2011). 

Други проблем са којим се учитељи суочавају је изналажење адекват-
них методичких поступака којима се у почетној настави математике мишље-
ње ученика може подстицати и развијати. Проблем је утолико већи што се у 
студијским програмима методике наставе математике на факултетима за 
образовање учитеља, у релевантној литератури и семинарима намењеним 
учитељима овом проблему не посвећује довољно пажње. Због тога су учите-
љи у ситуацији да у складу са својим виёењем, схватањем и разумевањем пој-
мова математичко, стваралачко, критичко, логичко мишљење, појединачно 
изналазе стратегије за његово развијање из чега произилази и опште незадо-
вољство резултатима који се на овом плану постижу. Осим тога, потребно је 
да учитељ добро познаје могућности ученика, карактеристике њиховог са-
знајног развоја и учења, њихова интересовања итд.  

Отворена су и питања оспособљавања учитеља за разумевање су-
штине и законитости на којима почива наставни план и програм за мате-
матику, приближавање математичких садржаја реалном животу, улога 
трансфера у математичком образовању, ваннаставни облици математичког 
образовања, вредновање рада, настава математике у комбинованом одеље-
њу и многа друга. 

Ако се наведено има у виду, онда је јасно да се, у складу са савре-
меним кретањима у области васпитања и образовања уопште, Методика 
наставе математике мора још динамичније, убрзаније и интензивније раз-
вијати. У том циљу требало би размишљати и о корекцијама студијских 
програма методике наставе математике на факултетима који припрема-
ју учитеље, чешћем одржавању стручних и научних скупова, истражива-
њима, изради мастер радова и докторских теза које би за тему имали неко 
од поменутих питања, покретању специјализованог часописа који би се ба-
вио методичким проблемима почетне наставе математике, осмишљенијем 
програму стручног усавршавања учитеља и тако даље. Нема сумње да 
усмеравање активности релевантних чинилаца у наведеним правцима мо-
же допринети даљем развоју и унапреёивању методике почетне наставе 
математике. Наравно, методика почетне наставе математике није једина 
задужена за решавање свих питања и проблема у овој области. Ту су још и 
дидактика, психологија, социологија, логика и друге науке које, свака из 
свог угла, треба да допринесу разрешавању дилема и укупном унапреёива-
њу рада у овој области. 
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MODERN TENDENCIES IN EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL 

TEACHERS FOR TEACHING BASIC MATHEMATICS 

 
Abstract: Despite the fact that methodology of teaching basic mathema-

tics, developed intensively as a scientific discipline in the second half of the 20
th

 and 

the beginning of the 21
st
 century and reached a high level of development, the aut-

hors of this paper believe that there are still a lot of dilemmas in the education of 

primary school teachers for teaching basic mathematics, a lot of neglected areas, 

room for research, a need for change, and open questions. In their opinion, this is 
mainly related to the definition of the subject of methodology and its place in the 

system of scientific disciplines, the absence of a clear theoretical basis on which 
methodology is built and developed, the direction of study programs towards the 

methodological transformation of contents, the predominant role of the teacher, the 

neglect of the objectives, results and standards, predominantly practicing frontal at 
the expense of other methods of teaching, the incompleteness of the concept of in-

clusive education, the application and influence of the new information-commu-

nication technology on the organization of the process of mathematical education, 
the development of student thinking etc. A need for solving these issues points out to 

the framework and tendencies within and towards which methodology, and thus the 
education of teachers for teaching basic mathematics must develop in the future. 

 

Keywords: Methodology of teaching mathematics, primary school teacher, 
education of teachers. 
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САМООЦЕНУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ВО НАСТАВАТА 

ПО ДИДАКТИКА КАКО СОВРЕМЕНА ТЕНДЕНЦИЈА  

НА НАСТАВНИЧКИТЕ ФАКУЛТЕТИ 

 
Резиме: Трудот е обид да ги претстави искуствата од примената на 

еден нов пристап во оценувањето на постигањата на студентите и тоа во 

контекст на активно учество во насока на самооценување. Поконкретно ов-

де се претставени искуствата од вклучувањето на студентите во процесот 

на вреднување на постигањата во текот на наставата по Дидактика на Фа-

култетот за образовни науки во Штип.  

 

Клучни зборови: евалуација, настава, формативно оценување. 

 

 

Воведни размислувања 

 

Модернизацијата во образованието подразбира следење на совре-

мените тенденции во сите сфери и на сите нивоа во образованието. Тоа со 

други зборови значи дека тенденцијата не го исклучува ниту еден сегмент 

од образованието што еднакво се однесува и на циклусот кој го опфаќа ви-

сокото образование. Во тој домен се и наставничките факултети. Од своја 

страна пак процесот на модернизација подразбира промени во курикулу-

мите, содржините, организацијата и евалуацијата на наставата. Намерата 

во трудот не е да ги елаборираме сите промени, ниту да претставиме пре-

сек на модерните трендови затоа што тие досега се истражувани во раз-

лични домени и од различни аспекти. Нашата намера е да претставиме 

еден момент од сложениот процес на модернизација чие решение не е изо-

лирано од целината. Всушност, станува збор за процесот на евалуација во 

наставата на наставничките факултети, поконкретно во наставата по Ди-

дактика на Факултетот за образовни науки во Штип. Современите текови 

и процеси за обезбедување современо образование и во тој контекст модерна 

настава и флексибилен приод, ја афирмираат потребата од современо вредну-

вање и оценување на постигањата на личноста која учи. Научните сознанија и 

досегашна практика покажаа дека оценувањето на постигањата на индивиду-

ите кои учат има силна рефлексија и релевантност во квалитетот на образов-

ниот процес. Квалитетот во образованието е посебен проблем, кој покрај 

многу други фактори е поврзан и со оценувањето. Но, оценувањето и 

оценката не го одразуваат квалитетот на знаењата.  
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За значењето и суштината на оценувањето 

 

Имајќи го во предвид фактот дека евалуацијата е сложен и суптилен 

проблем, чувствуваме потреба од јасна поимска и суштинска дистинкција. 

Вреднувањето (евалуацијата) е сложен процес кој поминува низ неколку 

етапи: следење, проверување и оценување. Нашиот предмет на интерес е 

оценувањето. Уште на почетокот го поставивме прашањето за тоа што 

претставува оценувањето. Во литературата се среќаваат многубројни де-

финиции на поимот оценување во образованието. Овде ќе се навратиме на 

оние кои се поврзани со нашиот предмет на интерес. Во дел од дефиници-

ите, оценувањето се дефинира како „постапка на определување или прида-

вање на бројчана (нумеричка) или категоријална вредност на она што се 

оценува“.
1
 Ако се почитува најдлабокото значење на изразот, ќе констати-

раме дека оценувањето не е синоним за мерење, туку ја вклучува идејата 

за „вреднување“ бидејќи навистина подразбира припишување на одредено 

значење на информациите. Во литературата се среќаваат и определби спо-

ред кои оценувањето се дефинира како процес на давање на судови за по-

стигањата на оној кој учи во одредено подрачје, а тоа се оценките, како ре-

зултат на процесот на оценување. Во оценувањето се врши селекција на 

успешното и неуспешното, позитивното и негативното однесување, поађа-

јќи од утврдените стандарди и критериуми. Всушност, со следењето и про-

верувањето се спознава и утврдува состојбата на постигањата и позитив-

ните промени кај индивидуите кои учат, а со оценувањето се утврдува 

нивната вредност. Оценувањето, може да се сфати поконкретно како со-

знаен процес каде во голема мера е застапено индиректното мерење, при 

што оценувачот не располага со строго определени мерни единици. Оце-

нувањето не може да се замисли без споредување. Значи, преку споредува-

њето се утврдува односот међу постигнувањата и целите. Тоа е вистински-

от предмет на процесот на оценување. Оценувањето во наставниот процес 

е многу важна компонента за правилно и квалитетно операционализирање 

на воспитно- образовниот процес, односно активност со која директно се 

поврзува квалитетот на образованието. За тоа говори фактот што целокуп-

ниот процес на оценување е уреден со законски и нормативни акти (правил-

ници, упатства, норми, стандарди, критериуми), според кои се постапува во 

воспитно-образовните институции. Според тоа, оценувањето е споредување 

на утврдената актуелна состојба на постигањата во процесот на настава со 

посакуваната состојба, односно со стандардите, со она што се очекува и се 

смета дека треба да биде постигнато. На тој начин се идентификува и 

определува вредноста на истите.  

                                                 
1 Зборот оценување во македонскиот јазик доађа од оцени, што значи: 1. определи вредно-

ста, цената на нешто; 2. прецени,даде преценка за размерот, количината и сл. на нешто; 3. 

даде мислење, суд за вредноста на некое уметничко и сл. дело; 4. за успехот на ученик, сту-

дент и сл. (Речник на македонски јазик II, 1965, стр. 117) 
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Тајната на оценувањето е во посветеноста за квалитет. Квалитетно-

то оценување денес се наметнува како услов и фактор за обезбедување 

квалитет во образованието и унапредување на постапките за оценување на 

постигањата на учесниците во процесот на настава. Затоа, императивно 

треба да се создава современ, флексибилен и сеопфатен систем на оцену-

вање во образованието кое ќе одговори на предизвиците и потребите на 

општеството во 21-от век. Барањето за поголема ефикасност и квалитет во 

образованието како и за стандардни резултати во наставата и учењето ја 

нагласува потребата од надминување на униформноста на вреднувањето и 

оценувањето и бара примена на нови форми, методи, постапки и модели 

на оценување во различни образовни ситуации. Суштинските прашања во 

тој процес се определени во предметот на следење и оценување како и раз-

војот на способностите на оценуваниот. Всушност, постои тесна поврзаност 

међу процесот на оценување во наставата и квалитетот во образованието. 

Обезбедувањето на квалитет во образованието бара голема одговорност во 

оценувањето. Структурата на успехот и степенот на сфаќање и разбирање 

на наставните содржини, начинот на постигнување на целите, самостојноста 

во работата, креативниот пристап во наставата и учењето се битни детерми-

нанти за квалитетот на образованието. Оттука, оценувањето на напредокот 

на индивидуата која учи има значајна психолошка и општествена димензи-

ја.
2
 Всушност квалитетот во образованието подразбира и поголем квалитет 

во процесот на оценување. А дескрипторите определени како објективност, 

реалност, целосност (интегралност) и транспарентност се основните ка-

рактеристики на квалитетот во оценувањето. Дефинирањето на поимот 

оценување ја содржи суштината на процесот и упатува на неговото значење. 

Во тој контекст, за оценувањето говориме како за составен и интегрален дел 

на наставниот процес. Како последна етапа од еден наставен циклус исто-

времено претставува насочувач на процесот на планирање и подготовка на 

следниот циклус. На тој начин, процесот на оценување е основната алка ко-

ја ги спојува циклусите на наставата и ги опфаќа разновидните аспекти на 

учење. Ова значи дека во процесот на оценување се обезбедуваат инфор-

мации врз основа на кои се донесуваат значајни одлуки за наставата и за 

процесот на учењето кој следи. Повратните информации од оценувањето 

овозможуваат адекватен избор на образовни задачи, примена на соодветни 

наставни методи, планирање на активности за учење, правилен избор на 

пригодни материјали за работа и диференцијација на процесот на учење. 

Ваквите секојдневни активности го ставаат оценувањето во центарот на 

наставата и на учењето. Односно учењето, поучувањето и оценувањето се 

трите компоненти на наставата, кои међусебно се поврзани и го формираат 

основниот дидактички микро - систем. Идејата дека оценувањето, поучу-

вањето и учењето се интегрирани е основна водилка на процесот на учење 

во насока на постигнување на поставените цели. Затоа оценувањето не 

                                                 
2
Мурати, Џ. (2012). Квалитетното оценување денес: фактори и обусловувања. wwep.orgw. 

p.mk/mk/oc enuvanje/ conference /Docs / Xheladin%20Murati.pdf   
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треба да се доживува како краен производ на поучувањето и учењето, туку 

повеќе како континуиран процес кој обезбедува повратна информација на 

субјектите во наставата за постигнувањата и ефектите на процесите на по-

учување и учење.
3
 А оценката е слика за напредокот на субјектот кој учи 

во одреден период. Информациите за тоа како учи индивидуата (процесот 

на учењето) и за тоа што научила (производ на учењето). Овие елементи 

од сликата информираат за текот и резултатите на процесот на учење во 

насока на: планирање на натамошниот тек на процесот на учење согласно 

поставените цели од програмата; информација за содржините и целите на 

наставните содржини; истражување и идентификација за моделот на успе-

шно учење; избор и примена на соодветни наставни методи и стратегии; 

контрола и проверка на текот на напредокот на субјектот кој учи и акуму-

лација и систематизација на информациите за постигањата.  

 

 

Краток преглед на образовните реформи и состојби  

во македонскиот образовен систем 

 

Во Македонија, како и во многу други земји во регионот, во обра-

зованието се спроведуваат голем број на реформи насочени кон обезбеду-

вање на висок квалитет во образованието. Овие реформски зафати имаат 

за цел да обезбедат компатибилност со образовните стандарди во Европа и 

светот. Во контекст на осовременувањето на оценувањето, дел од клучни-

те поими се идентификуваат како стандарди, критериуми и норми. Секој 

од овие поими има посебно значење. Стандардот е всушност опис на по-

требното ниво на квалитет според кој може да се проценува практиката, 

без да се даваат прецизни процени за степенот на исполнетоста на барања-

та. Образовните стандарди ги опфаќаат: целите на образованието, содржи-

ните, условите за реализација на програмите и системот на оценување на 

постигањата на учениците. Со нив се утврдува нивото на подготовката на 

учениците согласно со развојните потреби на општеството, но и на лично-

ста на ученикот. Се смета дека образовните стандарди го претставуваат 

минималното ниво на знаења, умеења и развој на способностите кај учени-

ците од одредена возраст. Тие се однесуваат на содржините и квалитетот 

на образованието. Со нив се утврдува што треба да знаат и да можат да 

прават учениците по завршувањето на одреден степен (циклус) од образо-

ванието. 
4
 Постои јасна врска међу целите и содржините на наставата и 

оценувањето (међу она што се учи и поучува и она што се оценува - кохе-

рентност во наставата). Предметот на оценување е определен од наставните 

цели и содржини. Стандардите првенствено се користат заради планирање 

на оценувањето, обезбедување на квалитет, што ќе придонесе за подобрува-

                                                 
3
Бјекић, Д., Папић, М. Ж. (2005). Оцењивање, Београд: Министарство просвете и спорта Р. 

Србије, стр 6-7.  
4 Поповски, К. (2005): Училишна докомологија. Скопје: Китано, 116-126. 
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ње на наставата и оценувањето и за само-проценка на квалитетот на оце-

нувањето во институциите. Од исходите на оценувањето зависи како ќе се 

одвива наставата и кон какви цели ќе се стреми, а ученикот има активна 

улога во процесот на оценување. Во тој контекст е и пристапот во проце-

сот на оценување во контекст на определување на примена на различни 

методи како: повратна информација, поставување прашања, есејски пра-

шања, самооценување и заедничко оценување од соучениците, портфолио, 

изведбени активности и проекти. Впрочем, методите на оценување треба 

да произлегуваат од наставните цели и очекуваните исходи-секој метод да 

претставува најсоодветен начин за проверка на даден исход. Различните 

методи не само што нудат можност за доађање до оценката на различни 

начини, туку треба заедно да се користат. Наместо да се изведува оценка 

врз основа на постигањата што ученикот ги покажал на еден применет ме-

тод, оценката треба да ги одрази постигањата на повеќе исходи на оцену-

вање применети во текот на наставата. Оценката е само дел од процесот на 

оценување односно оценувањето е повеќе од ставање оценка и истите ме-

тоди можат да се користат и без да водат до оценка. Согласно предметот 

на интерес во трудот во следните редови ќе се задржиме на самооценува-

њето. Самооценувањето е во функција на студентите при што тие го сле-

дат и оценуваат својот напредок во учењето со што имаат можност за ши-

роко согледување и оценување на процесот на учење (а не само ефектите). 

Важно е однапред точно да знаат што се очекува од нив и со која цел се 

користи самооценувањето. Ефектите од самооценувањето за студентите се 

следните: практикување (вежбање) на интелектуалната автономија (обез-

бедува повисок степен на саморегулација на однесување); учат поефика-

сно; преземаат одговорност за сопственото учење; учествуваат во форми-

рањето на критериуми за оценување; учат од самиот процес на оценување, 

ги анализираат сопствените резултати, размислуваат каде и како можат да 

се подобрат, што оперативно може ефикасно да се изведе преку учеството 

во водењето на портфолиото и неговото користење како начин на вредну-

вање на постигањата на студентите. Тоа е еден вид на самоспознавање, во 

кое личноста критички се однесува кон себе, тоа е однос кон себе и оцен-

ка-самооценка на сопствената личност. Притоа, личноста себеси „се гледа 

со очите на другите“. Самооценувањето е израз на зрелоста за сопственото 

самоспознавање. Улогата на наставникот во самооценувањето на студен-

тот може да биде посредничка со основна цел да го насочува процесот на 

самооценување и да ја коментира само постапката, а не и самооценување-

то на студентот. Самооценувањето е тесно поврзано со заедничкото оцену-

вање на студентите. Иако е во функција на развивање на аналитичко-кри-

тичкиот приод сепак овие два начина на оценување во својата ефективност 

и ефикасност се движат во ист правец. Имено, ефектите на заедничкото 

оценување на студентите се однесуваат на: стекнување со знаење и разби-

рање; учеството во процесот на оценување ја намалува досадата; ја подо-

брува концентрацијата и мотивацијата; често ги истражуваат сопствените 

ставови и мислења во врска со постигањата и очекуваните исходи; задо-
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волни со можноста да се споредат сопствените достигнувања; уверени де-

ка идните резултати ќе им бидат подобри; го олеснува процесот на самоо-

ценување; ја зголемува довербата во процесот на оценување; зголемена ан-

гажираност на студентот во сите сегменти на наставниот процес и учење. И 

покрај тоа, ограничувањата се во однос на тоа што: тешко да се избегнат 

личните предрасуди и личните параметри међу врсниците; несигурност во 

сопствената способност за оценување; тешкотии при интерпретација на 

критериумите; отпор да се вклучат во процесот на заедничкото оценување 

(бидејќи некои студенти оценувањето го сфаќаат како казнена и дискрими-

наторска постапка, а не како можност за унапредување на своите вештини и 

знаења); неподготвеност на учениците за ваква форма на оценување. Кому-

никацијата међу субјектите во наставата, во процесот на заедничкото оцену-

вање, ќе биде успешна само ако оценката, што (како повратна информација) 

ја дава наставникот, соодветствува на оценката што ја прифаќа студентот- 

оној кому таа му е наменета. Затоа, може да се каже дека автор на вистинска-

та оценка е и оценуваниот и оценувачот. Во однос на временската димензија, 

дел од образовните реформи упатуваат на формативното и сумативно оцену-

вање. При тоа во формативното оценување се вклучува интервенција на на-

ставникот во текот на процесот на учење со цел да прибере повратна ин-

формација која ја користи за да го води/организира понатамошното учење 

и поучување Основата на формативното оценување е тоа што прибраните 

информации се користат за да се прилагоди работата на наставникот со 

цел да се постигнат целите на учењето. Во однос на видовите на форма-

тивното следење, тие имаат менлив карактер, па се менуваат во текот на 

учебната година во зависност од целта. Оценките/ вреднувањата се изразу-

ваат со усни и /или писмени коментари, собирање и архивирање на докази 

во портфолијата (резултати на ученици) за сумирање на постигањата на 

учениците и давање на оценка. Сумативното оценување, пак се однесува 

на кумулативните оценувања, и обично се врши на крајот на извесна тема 

или тематска целина, со намера да се стекне увид во тоа што извесен уче-

ник научил, или за квалитетот на учењето, и да се даде суд за неговата ра-

бота според извесни стандарди. Макар што ние често мислиме за суматив-

ното оценување како на традиционални објективни тестови, ова не треба 

да биде таков случај. На пример, сумативните оценувања можат да следат 

по извесна акумулација на евиденција собрана во текот на извесен времен-

ски период, како во збирка на изработки на студентот. Тоа говори за кон-

тинуираноста на процесот на оценување. 

 

 

Од нашите искуства 

 

Бранот на образовни реформи го зафати и високото образование, 

во сите сегменти не исклучувајќи го процесот на следење, проверување и 

оценување. Имено, од перспектива на формативното оценување и различ-

ните методи на оценување, почитувајќи го комплексниот принцип на оце-
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нување, воведена е програма за следење, проверување и оценување на по-

стигањата на студентите. При тоа оценката е продукт на повеќе активно-

сти како редовност и присутност во наставата, изработка на семинарски 

работи како и повремено проверување на напредокот на студентите преку 

колоквиуми. Движејќи се овие контекстуални рамки на процесот на следење, 

проверување и оценување, а имајќи ги во предвид спецификите на содржини-

те и целите на наставата по Дидактика, листата на методи на оценување е 

проширена, па покрај горенаведените, се воведени уште: индивидуални про-

екти и нивна јавна презентација, домашна работа, самостојна работа на 

час. Согласно методот на оценување, се одредени и вредностите на оцен-

ката. Тие се содржина на портфолиото на студентот. Од друга страна, за 

квалитетот на изработката на индивидуалните проектни активности и нив-

ната јавна презентација, оценувањето е јавно, транспарентно од страна на 

студентите и наставникот. Со целокупната постапка студентите се запозна-

ваат на почетокот на учебната година. Овие чекори се превземени согласно 

дефинираните компетенции кои се во функција на целите на наставата по 

Дидактика, очекуваните резултати како и специфичноста на наставните со-

држини по Дидактика. Всушност, после јавната презентација на сопстве-

ната проектна активност, секој студент имаше можност да биде оценуван 

од останатите студенти но и самиот да ја оцени сопствената работа, опи-

сно и бројчано. Сите оценки беа бележени со што се богатеше портфолио-

то на студентот. Ваквиот пристап во препаративната, оперативна и вери-

фикативна фаза од наставата по Дидактика имаше за цел да ги подготви 

студентите - идни наставници и за планирање и реализација на процесот 

на оценување во наставата, воопшто. Исто така претпоставивме дека овој 

начин на вклучување на студентите во сите етапи од наставата ќе има по-

зитивна рефлексија врз постигањата на студентите во наставата по Дидак-

тика, ќе ги поттикне студентите на критичко мислење, а со тоа ќе се обез-

бедат услови за активно учество, партнерски односи и демократска клима 

во наставата. Во истражувањето беа опфатени вкупно 210 студенти кои ја 

следеа наставата по Дидактика на Факултетот за образовни науки, во пе-

риод од 2009 до 2013 година. За ефектите од примената на овие методи на 

оценување, го испитавме мислењето на студентите на крајот од учебната 

година (кога впрочем завршуваше наставата по Дидактика). Во форма на 

краток писмен исказ студентите ја оценуваат наставата по Дидактика од 

аспект на начинот на организирање и реализирање. Нивниот исказ всу-

шност беше одговор на прашањата: Што им се допађа во наставата по Ди-

дактика и давање на предлози за одделни промени во начинот на реализа-

ција на наставата, доколку имаат. Претпоставката дека студентите имаат 

позитивно мислење и изедначени ставови за примената на методите на 

оценување во наставата по Дидактика, се потврди. Речиси 85% од студен-

тите опфатени во истражувањето ценат дека на овој начин се почитува 

нивната личност бидејќи рамноправно учествуваат во формирањето на 

оценката на нивните постигања. За 71 % од студентите самооценувањето 

има позитивно влијание врз нивниот однос кон наставата, изразен во зго-



 214 

лемување на активната партиципација во наставата. Самооценувањето во 

наставата по Дидактика ја поттикна и разви самокритичноста ценат 39 % 

од студентите, а 47% од нив чувствувале партнерска и соработничка ат-

мосфера за време на часовите по Дидактика, што силно се одразило на 

нивните постигнувања во наставата. 

 

 

Заклучни согледувања, предлози и сугестии 

 

Оценувањето на постигањата на студентите во современите развој-

ни и реформски процеси е комплексно прашање ако се имаат предвид сло-

женоста на процесот на оценувањето на знаењата и постигнатите резултати, 

неговото општествено, педагошко-психолошко и докимолошко знаечење и 

брзиот развиток на докимолошките истражувања и сознанија, од друга стра-

на, кои бараат ефикасно имплементирање во педагошката практика. Самоо-

ценувањето и оценувањето међу себе се есенцијални прашања и содржини 

кои треба да се научат. Саморефлексијата на студентите и нивното разбира-

ње е корисно за моделирање на процесот на настава понатаму, а нивната по-

вратна информација е индикатор за сферите на идни дејствувања на на-

ставникот. Оценувањето може да ги менува студентите, да ги развиваат и 

покажат длабокото разбирање во комуникацијата међу индивидуални раз-

лики или пак да ги промовира студентите со предиспозиции и можности за 

успех. Оценувањето ќе ја постигне својата цел кога „јазикот на оценување-

то“ ќе се трансформира во „јазик на инструктивна, поучувачка активност“. 

(Brookhart, 2003)
5
. Наставниците можат да користат разни варијанти на ме-

тоди на оценување. Така, следењето овозможува идентификација на прогре-

сот на студентите но и на проблемите и бариерите во процесот на учење. 

Добра е практиката ако во оценувањето е присутна повратната информација 

и коментарите на студентите за нивното учење. На тој начин ќе можат да 

направат преглед на коректните и некоректни перформанси. Повратната ин-

формација секогаш содржи начини за докажување на учењето во иднина. 

Како и да наставниците кои само ја соопштуваат оценката или нивото не 

даваат потполна повратна информација која ќе му помогне на студентот во 

учењето. Негативните ефекти од ваквата повратна информација се емпи-

риски потврдени.  

Оценувањето е всушност есенцијална компонента на практиката 

на курикулумот. Оценувањето е процес на размена на информации во опе-

рирањето со курикулумот како и при донесувањето на одлуки за учењето 

на студентите, курикулумот, планирањето и определбите на образовната 

политика. Заради тоа, оправдани се сугестиите според кои оценувањето и 

                                                 
5 Brookhart, S. M. (2003): Developing measurement theory for classroom assessment purposes 

and uses. Educational measurement: issue and practice in Mikre, F. (2010): The roles of asses-

sment in curriculum practice and enhancement of learning. Ethiopian Journal of Educational & 

Science, 5,2,107 
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курикулумот треба да се интегрираат во континуитет во круг на планира-

ње на курикулумот, оперативност, примена и евалуација. Со други зборо-

ви, самооценувањето кореспондира со конструктивистичката теориска 

платформа затоа што влијае на моделот на знаење на субјекот кој учи, но и 

го следи правецот на холистичкиот приод кон личноста. На крај, не треба 

да се заборави дека оценувањето има круцијалната улога во формирањето 

на култура за учење. 

 

 

Литература 

 

1. ПЗМ. (1965): Речник на македонски јазик II. Скопје: Просветно дело. 

2. Бјекић, Д., Папић, М. Ж. (2005): Оцењивање. Београд: Министарство про-

свете и спорта Р. Србије. 

3. Gipps, C. V. (1999): Socio-cultural aspects of assessment. In P.D. Pearson & A. 

Iran-Nejad (Eds.), Review of Research in Education. Washington, DC: Ameri-

can Educational Research Association, 24, 355–392.  

4. Лакинска, Б. (1997): Односот међу целите на наставата и оценувањето на 

успехот на учениците. Во Зборник на трудови од међународниот симпози-

ум на тема: Оценувања на постигањата на учениците.Скопје: МОН. 

5. Mikre, F. (2010): The roles of assessment in curriculum practice and enhancement 

of learning. Ethiopian Journal of Educational & Science, 5,2, 101-114.  

6. Мурати, Џ.(2012): Квалитетното оценување денес: фактори и обусловува-
ња, Retrieved of April, 24 2012 from WWW: http://ww.ep.orgw.p. mk/mk/oce-

nuvanje/conference /Docs/ Xheladin % 20Murati.pdf. 

7. Поповски, К.(2005): Училишна докимологија. Скопје: Китано. 

8. Filer, A. (2003): Assessment: Social Practice and Social Product. London: Ru-

tledge. 

9. Shepard, A. L. (2000): The Role of Assessment in a Learning Culture. AERA 

Annual Meeting. New Orleans, LA, 29, 7, 4-14.  
 

 

 

 

Snezana Mirascieva, Ph.D. 
 

SELF ASSESSMENT OF STUDENTS IN TEACHING DIDACTICS  

AS A MODERN TENDENCY OF THE TEACHING FACULTY 
 

Abstract: This paper is an attempt to present experiences from the appli-

cation of the new approach in assessment of students‟ achievements in the context 

in the active participation in self-evaluation. More concretely, we present experien-
ces from including students into the process of assessment of the achievements du-

ring the teaching of Didactics at the Faculty of Educational Sciences in Stip. 

 
Keywords: evaluation, teaching, formative assessment. 



 216 

Доц. др Христо ПЕТРЕСКИ 
Универзитет ЕСРА Париз – Скопје – Њујорк 
Скопје, Македонија   

  
 

УЛОГА И ФУНКЦИЈА САЈМОВА КЊИГА У ВАННАСТАВНИМ, 
АЛИ И НАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА 

   

Сажетак: У педагошкој теорији често се говори и о ваннаставним 
активностима. Те се активности углавном везују за организовање активно-
сти ученика и наставника у слободном времену. Наставни рад као основна 
компонента образовања и васпитања у припремању младих за живот и даље 
остаје доминантан облик рада у школи. Али, поред обавезних часова, одлична 
форма, која је истовремено и обавезна и добровољна, која спаја и наставну и 
ваннаставну сферу је организована школска посета сајмовима књига. 

Један од најбољих примера, светла тачка на том плану је традиционал-
ни Београдски сајам књига. Тамо током школског дана, али и у току осталих са-
јамских дана – ври као у пчелињој кошници. Ученици уносе и доносе живост и 
младост на сајам книга. Након сусрета са писцима и њиховог присуства на про-
моцијама књига, ученици се враћају кући не само са купљеним новим књигама, већ 
и са другачијим и новим представама, новим утисцима, знањима и сазнањима, па 
и новим успоменама... 

  

Кључне речи: сајам књига, обавезна настава, ваннаставне активно-
сти, организоване посете. 

 
 

 Сајмови књига су „простори слободе”, као што је лепо био 
означен и одреёен и овогодишњи Београдски сајам књига. На Сајму књига 
се представило 490 излагача, од којих је 48 било из иностранства. Књига и 
књижевност су својеврсно подручје слободе, подручје маште, имагинације 
које не познаје границе и ограничења. Књига има моћ да мења друштвену 
стварност, да се бори против сваке врсте неслободе. "Простори слободе" 
истовремено наглашавају и проблематизују везу аутора, текста и друштве-
ног тренутка... 

Сваке године ученици посећују ову светковину културе, једну од 
најстаријих и најважнијих књижевних манифестација у земљи и региону. 
Овој ваннаставној активности прикључило се више хиљада ученика. Они 
су разгледали понуду готово свих штандова књига, али су највише купова-
ли књиге повезане са наставом, научном и епском фантастиком, као и 
стручне књиге из IT области. 

На Меёународном сајму књига у Београду из године у годину оку-
пља се све већи број издавача из бивше Југославије и целог света, тако да 
је, после сајмова у Франкфурту и Варшави, постао највеће стециште изда-
вача из Европе, Америке, Азије и Африке. У Београду су се сусретале, и 
још увек се сусрећу, културе Истока и Запада. 

Неки кажу да су сајмови књига одмор и релаксација за ёаке и на-
ставнике, али нас у овом раду не занима толико та туристичко-рекреатив-
на компонента, већ васпитно-образовне и едукативне димензије. 
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У оквиру програма Линије културе, ученици су имали прилику да 
обиёу Сајам књига и уживају у шаренилу и гунгули сајамске атмосфере. Гу-
жва је била велика, у току је био школски дан, када сајам посећују ученици 
из школа широм Србије. Након обиласка сајма деца су се вратила кућама за-
довољна излетом, опремљена књигама, балонима, привесцима, беџевима и 
пуна утисака. Школа је овом приликом допунила своје фондове актуелним 
насловима за децу, тако да се овом догаёају радују и нестрпљиво очекују 
резултате посете Београдском сајму књига сви ученици школа.  

На Београдском сајму књига посетиоци су могли да учествују у за-
једничком писању кратке приче, дебатама о креативности, култури, брен-
ду, идентитету, радионицама креативног писања, дизајна књига и постера, 
промоцијама издавачких кућа и пројеката, пројекцијама филмова, потпи-
сивању књига и бројним промоцијама... 

Веома занимљив је био програм Читање Европе (дебате о Европи: 
“Шта се подразумева под ЕУ. Идентитет и различитост” и “Разговарамо о 
Европи”), па онда Креативност као покретачка снага друштва, радиони-
це: Постер, Дизајн насловне стране и Илустрација књига, предавања и 
читалачка дружења, као и многи други програми, садржаји и активности... 

Школски дан на Београдском сајму књига је увек препознатљив, је-
динствен и може се рећи да већ представља бренд на сајмовима књига. 

На сајмовима књига редовно гостују књижевне секције и секције 
које промовишу креативно писање. Оне најчешће учествују у креативним 
радионицама. При том, ученици се друже са познатим писцима, разговара-
ју са њим и упознају се са њиховим темама и мотивима, као и са пишче-
вим тајнама, техникама и делима. 

На пример, ученици су имали прилику да се упознају и друже са 
шведском списатељицом Леном Олмарк, која је била гост овогодишњег 
Сајма. Задатак ученика био је да пре ових сусрета у паровима напишу 6 
прича о духовима, пошто се шведска списатељица бави овом тематиком. 
Лена Олмарк је писац сценарија, творац стрипова и писац за омладину и 
децу. Она је са ученицима дискутовала о причама које су написали, па су 
ученици имали креативне задатке да осмисле нове завршетке својих и ту-
ёих прича, промене детаље или креирају нове карактере. Тако су деца има-
ла прилику да лично учествују у преобликовању прича и да се упознају 
ближе са вештином приповедања. Сама ауторка је била изненаёена квали-
тетом прича које су ученици сами написали, као и разноликошћу тема о 
којима су писали. Изразила је жељу да се сарадња настави, те је тако дого-
ворено да ученици наставе да пишу и да своје приче постављају на блог 
Шведске амбасаде како би остали у контакту са овом списатељицом. 

Ученици су били истински радосни због учешћа у ваншколским 
активностима, које су од њих захтевале сналажење у практичним и креа-
тивним задацима који развијају комуникативност и маштовитост, а алтер-
нативни приступ активном учењу и усвајању нових садржаја представљао 
је право освежење. 

Овогодишњи форум Београдског сајма књига одвијао се под нази-
вом Бринути о књизи. Овакви програми имају за циљ јавну и еснафску ар-
тикулацију појединих проблема, али и практичну димензију у смислу упо-
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знавања јавности са конкретним проблемима у државном и друштвеном 
третману књиге и издаваштва, као и предлагања системских решења за 
област културе. Програми који су се бавили сличним темама су:  

Медијски простор слободе за књигу – Шта за културни и издавач-
ки сектор значе најновије измене медијских закона? (Разговор су водили 
представници медија и стручњаци за медије);  

Интернационални модели представљања и популаризације књи-
жевности – немачки, словеначки и српски примери из праксе (Учесници: 
директори најугледнијих светских сајмова књига);  

Коме и чему су потребне јавне набавке у издаваштву и библиоте-
карству – о последицама актуелног Закона о јавним набавкама у домену 
издаваштва и библиотекарства (Разговарали су представници издавача, би-
блиотекара, министарства културе и финансија);  

Књижевна периодика – потреба или баласт?;  
Како књижевност за децу учинити видљивом? – да ли се и колико 

програми културних институција, као и издавача неуџбеничке литературе 
користе у школском програму; какве су везе измеёу министарства културе 
и образовања у погледу заједничких програма и циљева; 

Књижевност као простор слободе – водио се разговор о облицима 
савремене цензуре и слободе писаца; о односу "идентитета" и "слободе" у 
делима појединих савремених аутора; о "хумору" као градивном и катар-
зичном својству књижевног текста; о интимној поезији као "микропросто-
ру слободе"; 

Криза и отпор и Између дуга и слободе су програми у оквиру којих 
су угледни европски филозофи и теоретичари разговарали о свеприсутном 
проблему "дуга и дуговања", о протестима граёана, уметника и интелекту-
алаца широм света, о дубоко узнемирујућим, али и охрабрујућим примери-
ма евентуалног проширивања простора слободе; 

Волим да читам је интерактивни програм за децу и младе. 
Први пут на Београдском сајму књига реализовани су програми 

посвећени деци и младима у форми ликовно-књижевних радионица, дру-
жења са писцима и трибина. 

Програм Стрип сале је и ове године представио најупечатљивија 
стрип остварења објављена измеёу два сајма. 

Изложбе: Прва и ретка издања књига П. П. Његоша, Ј. Дучића и М. 
Црњанског; Памтићу све је изложба о животу и стваралаштву Десанке 
Максимовић; Стрипови и обележивачи  назив је изложбе радова студената 
ФПУ; даље, Култура ћирилице, Дани ћирилице Баваниште. 

Преводи: Део овогодишњих програма финансијски је помогла 
европска мрежа за књижевност и књиге – Традуки. 

Издавачи представљају је програмски сегмент у оквиру којег су 
издавачи представили своја нова издања и омогућили непосредни сусрет и 
разговор измеёу читалаца и аутора. 

Школски дан – овај сајамски дан био је посвећен организованим 
посетама ученика, наставника, школских библиотекара, студената и про-
фесора. Том приликом био је организован посебан програм намењен деци 
и младима. 
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Породични дани – током ових дана породицама је омогућено да по-
сете Београдски сајам књига уз посебне попусте. 

У оквиру Сајма књига додељено је више награда. Награде су 
додељене у категоријама: издавач године, издавачки подухват године, де-
чија књига године и најлепша књига. Осим ових, додељена је и награда 
"Доситеј Обрадовић" која се од 2007. године додељује страном издавачу за 
континуирани допринос у објављивању и промоцији српске књижевности. 
И ове године била је настављена акција прикупљања књига за најугроже-
није библиотеке у Србији. 

Ово су биле најзначајније и најзанимљивије тематске целине 
Београдског сајма књига, као илустрација његовог садржаја и програма, 
које су привукле највећу пажњу и у којима су ученици и њихови наставни-
ци најчешће и највише учествовали. 

Хале Београдског сајма врвеле су од граје неколико хиљада учени-
ка основних и средњих школа који су дошли из свих крајева Србије да 
обиёу Сајам књига у оквиру традиционалног Школског дана. Ђаци су са 
великим интересовањем разгледали штандове на којима су издавачи при-
премили разноврсне програме, промоције, радионице, наградне игре, као и 
попусте на књиге. 

За Танјугову анкету ученице из Панчева казале су да их највише 
интересују романи и бестселери, али и разгледнице, привесци који се могу 
набавити по повољним ценама. Оне су казале да им је забавно и то што на 
Сајму могу да упознају своје вршњаке из других градова и школа, а посебно 
им је било интересантно што су биле у прилици да виде и познате глумце. 
Једна ученица основне школе из Београда, рекла је да је дошла на радио-
ницу о студирању и учењу француског језика у Француској коју је органи-
зовао Француски културни центар и да ће за викенд поново посетити Са-
јам да би купила књиге које је занимају. Група петнаестогодишњих учени-
ка из Новог Сада казала је да би више волели да на Сајму књига има више 
симулација видео игрица јер су им забавније од књига. Средњошколци из 
Младеновца казали су да им се веома допала презентација факултета јер 
желе да се упознају са начином рада како би се уписали на неки од њих. 
Такоёе, они су били јако задовољни што су видели и познате писце.  

Централна национална манифестација посвећена књигама била је сво-
јевидна мешавина књижевних, књижарских, изложбено-културних, едукатив-
них, забавних, али и других пословних и образовно-васпитних садржаја. 

Уз продајне изложбе више хиљада наслова, Београдски сајам књи-
га био је крцат и бројним пропратним садржајима као што су: презентаци-
је, доделе награда, разговори са ауторима, књижевне радионице, квизови 
за подстицање читања, округли столови и слични догаёаји. 

Да је Београдски сајам књига манифестација од велике културне 
важности, најбоље је посведочила река посетитеља која је врвела и узавре-
ла измеёу многобројних штандова у свим сајамским халама.  

Ученици су могли да виде и науче који су врхунски стандарди из-
даваштва, шта је то лепа и вредна књижевност, да се упознају са великим 
избором дечјих књига и часописа, да сазнају који су највећи и најпознати-
ји национални књижевни пројекти и слично. 
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Многи издавачи, значајни сајамски попусти, врева и гужва меёу 
посетиоцима, уобичајена, позната, тако драга свечана атмосфера чине овај 
празник књиге неодољивим и толико примамљивим да га морате посећи-
вати из године у годину. Највећа драж Сајма књига је у томе што су на јед-
ном месту многобројни поклоници писане речи – и писци, и читаоци, и из-
давачи, и књижари. Са ким год да заподенете разговор, биће то разговор о 
нечему лепом и/или културном и/или паметном. 

„Књиге, браћо моја, књиге, а не звона и прапорце!“. Европски ёак, 
Доситеј Обрадовић, знао је да писменост отвара још једне очи људима, 
оне кроз које душа гледа даље, много даље од оног брда, оне шуме, оног 
крша, даље од ове муке свакодневне. „Звона и прапорци“ из поменутог 
цитата представљају догму и незнање, док је књига излазница из сујеверја 
и заосталости и саветује нас да све оно што немамо, позајмимо од себе! 
Писмен народ чита, а неписмен слуша! Писмен размишља својом главом, 
а неписмен туёом! 

У педагошкој теорији појављују се разни термини за организоване 
активности ученика у слободном времену, као што су – ваннаставне актив-
ности ученика и изборни предмети. Наставни рад као основна компонента 
васпитања и образовања у припремању младих за живот и даље остаје као 
доминантан облик рада у школи. Меёутим, у наставним плановима и про-
грамима за основне и средње школе указује се на улогу слободних активно-
сти и њиховом доприносу у остваривању циљева и задатака васпитнообра-
зовног рада. Наиме, слободне активности пружају много веће могућности 
него што може да пружи обавезна настава, посебно стога што се стицање 
знања, умења и навика стално освежава и допуњује у складу са најновијим 
достигнућима и тековинама науке, технике и на тај начин омогућава да се 
цела та активност актуализира и усклаёује са увек новим и све сложенијим 
потребама и интересима ученика. У слободним активностима ученици 
имају већу самосталност у раду и најзад, слободне ученичке активности 
пружају могућност у много већој мери него обавезна настава да се теорија 
ближе повеже са праксом. 

У наставним плановима свих образовних профила, у свим разредима 
предвиёени су часови слободних активности. Отуда, годишњим планирањем 
треба обухватити и активности ученика као што су: посете погонима или ла-
бораторијама после одреёене теме, посете музејима, сајмовима књига и слич-
но. Слободне активности омогућавају и помажу да се ученици растерете од 
наставе, да се при том упознају са подручјима која нису обраёена у програму 
развијајући при том своје склоности и таленте, чувајући тако своју различи-
тост, поштујући посебност другог, упознајући при том своје социјално окру-
жење. Слободне активности развијају код ученика осећај припадности колек-
тиву и такмичарски дух, развијају одговорне и савесне личности, развијају 
осећај за поштовање и чување различитости на културном и уметничком под-
ручју, за укључивање у културна догаёања у окружењу.  

Наставници и ученици, али и њихови родитељи према својим инте-

ресовањима бирају одреёене ваннаставне активности меёу понуёеним ак-

тивностима. Сама могућност избора мења код ученика однос према раду и 

његову одговорност за сопствене одлуке. Пример активности и тема које 
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се могу понудити ученицима: спортски дани, посете позоришној, музич-

кој, филмској представи, изложби, упознавање са културним и историј-

ским знаменитостима свог окружења, дани природе, обрада еколошких 

проблема, посета сајмовима (књига, информатике)...  
Васпитање деце и ученика може и треба се посматрати из више 

углова и становишта: педагошког, психолошког, социолошког, историјског, 
филозофског, информатичког, антрополошког, књижевног, уметничког, ин-
тердисциплинарног и других аспеката и њихових саставних и иманентних 
компоненти. Тако, и ова наша данашња тема представља само један сићу-
шни део ширег образовно-васпитног конгломерата изборних (факултатив-
них) процеса који започињу у школи, али не завршавају ту, већ се наставља-
ју и излазе и изван школе.  

Посете сајмовима књига најближе су библиотекама и читаоницама, 
тј. књизи, лектири и читању, али ту је и сегмент слободних ваншколских 
активности, ту су ёачке екскурзије и туристичке посете значајнијим мести-
ма и локалитетима... 

 Стога, предлажемо да посете сајмовима књига обавезно уёу и бу-
ду саставни и обавезни део главног школског програма наставе. Јер, нема 
бољих и целисходнијих школских посета од посета сајмовима књига; тамо 
се раёају љубав према књизи и навика читања, ученици се сусрећу са пи-
сцима од којих већину познају само из уџбеника и лектира, подстичу се 
још више да читају и пишу, упознају се са опремом и дизајном књига, уче 
се лепом укусу и стварају навике за континуирану и самосталну куповину 
књига, часописа и других издања...  

 
 

Hristo Petreski, Ph.D. 
 

ROLE AND FUNCTION OF BOOK FAIRS  
IN EXTRACURRICULAR AND CURRICULAR ACTIVITIES 
 
Abstract: In pedagogical theory, very often extracurricular activities are 

the subject matter of many discussions and they are mainly related to students‟ and 
teachers‟ activities in their free time. Teaching work as a basic component of edu-
cation in preparing young people for life remains dominant form of school work. 
But, except compulsory classes, an excellent form of work which is compulsory and 
optional at the same time, i.e. which joins together curricular and extracurricular 
sphere – are organized school visits to Book fairs. 

One of the best examples is traditional Belgrade book fair, which has a 
great number of visitors every day of the fair.  

Students bring life and youth to the Book fair, but after meeting authors 
and attending book promotions, they go back home not only with the new books 
they bought, but with different and new viewpoints, impressions, knowledge… 

 
Keywords: fair, book, compulsory teaching, extracurricular activities, or-

ganized visits.   
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Проф. др Снежана С. БАШЧАРЕВИЋ 

Учитељски факултет у Лепосавићу 
 
 

ВАСПИТНО ДЕЛОВАЊЕ 

АНДРИЋЕВЕ ПРИПОВЕТКЕ КЊИГА
*
 

 
Сажетак: Васпитање је било и остало честа тема многих књижевно 

уметничких дела, па и Андрићевих. Иво Андрић има већи број приповедака о 
деци у којима је на различит начин обрађена тема васпитања. Неке од њих су 
заступљене у данашњем наставном програму и васпитно утичу на ученике. 
Познато је да је васпитање процес којим се изграђују позитивне особине лич-
ности, ставови, погледи на живот и свет, карактерне, моралне радње и дру-
штвене вредности. Овај рад има за циљ да расветли и афирмише Андрићеву 
приповетку „Књига“ и да је доведе у непосредну везу са васпитним, педаго-
шким и психолошким сазнањима и искуствима. Тежићемо ка закључку да 
књижевност може васпитно да делује на ученике и да их подстиче да разви-
јају и негују љубав према књизи. 

 
Кључне речи: васпитање, књижевност, И. Андрић, ученик, књига. 

 
 
У данашње време све је мање читалаца, а све више књига. Томе до-

приноси модерно време, јер, не само што су читаоци пробирљиви, већ их 
више интересује Интернет, преко кога се лакше долази до информација и 
тема. Ипак, може се приметити да у мањим местима, где има мање Интерне-
та, књига још увек има своју улогу. Тамо се књига не заборавља тако лако. 
Осим тога, ако родитељи, учитељи, наставници или другови нису заинтере-
совали дете за неку књигу, онда и не постоји интересовање да читањем има-
ју неки посебан доживљај. 

Меёутим, не може се заборавити колико је књига некада имала 
своју улогу. Тада је књига за децу била непревазиёена вредност („Бели оч-
њак“ Џека Лондона, „Доживљаји Тома Сојера“ Марка Твена, „Гуливерова 
путовања“ Џонатана Свифта, „Орлови рано лете“ Бранка Ћопића и др.). 
Читали смо и код куће и у школи. Нисмо могли да замислимо да нам вре-
ме пролази, а да не прочитамо књигу коју смо одабрали и коју желимо бр-
зо да упознамо. Књиге смо стално држали уз себе, и кад смо полазили да 
се играмо само смо је накратко остављали на степеницама, али смо знали 
да нас она чека за даље дружење. Када се у младости навикнете на књигу, 
то остаје стално присутно.  

Тада смо страсно читали све што је било ново. Тако смо упознали ру-

ску, француску, енглеску, италијанску књижевност. Били смо истрајни и ни-

смо могли да верујемо да је неки наш друг то већ прочитао а ми још нисмо.  

                                                 
* Рад је ураёен у оквиру пројекта Материјална и духовна култура Косова и Метохије, бр. 

178028, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. 
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Тада нисмо могли ни да претпоставимо да ће се једног дана све 

променити и да ће књига за нову омладину имати друго значење. Данас не 

виёамо да неко држи књигу у руци на улици. Све се променило. 

Однос детета према књизи био је условљен разним чиниоцима, 

нпр. односом родитеља према избору књиге и препоруци за читање, одно-

сом и утицајем учитеља или библиотекара. Сада је то углавном потиснуто; 

сви су презаузети, па не стижу да контактирају с децом путем књиге. А тај 

новонастали однос детета према књизи, пројектоваће његову будућност, 

усмеравање интереса, па и начин живота. Приметно је да је данас однос 

према књизи видно промењен, јер се читаност своди углавном на оно што 

је обавезно за школу. Интерес за читање књиге је потпуно опао и тиме се 

осиромашио духовни живот детета, које је све чешће корисник тривијал-

них садржаја који га брзо освајају. Изненаёујуће је то да поједина деца тај-

но читају књиге и не смеју о томе да причају друговима у разреду, јер би 

тада били исмејани да су застарели и превазиёени; иако би књига требало 

стално да буде основа за право уживање и стицање нових искустава. На-

жалост, данас је уздржан благонаклони однос детета према књизи, а и 

књига као уметничка, образовна и васпитна вредност претрпела је мета-

морфозу у култури. Изгледа да се многа дела читају у скраћеним, сажетим 

облицима, што је само информација о том делу. Тако се детињство данас 

изменило, а књижевност постаје монотона и без праве провокације.  

Када посматрамо улогу и судбину књижевности у нашем времену, 

видимо да је она знатно промењена. Судбина књижевности је данас свака-

ко повезана са судбином савремене културе, односно судбине савременог 

света и васпитања. Васпитање је процес планског и систематског усаврша-

вања интелектуалних, емоционалних, моралних и духовних својстава и 

способности детета, али и одраслог. Као облик социјализације, васпитање 

је усмерено на уобличавање понашања у социјално пожељном смеру. Овај 

процес може бити индивидуални и групни. Основно полазиште у разма-

трању односа васпитања и образовања састоји се у томе да се оба ова про-

цеса меёусобно садрже и прожимају, при чему се често истиче да је васпи-

тање шири и свеобухватнији појам и процес који у себи неминовно садржи 

процес образовања. У суштини, може се рећи да је васпитање свеукупно 

педагошко деловање на све сфере човековог бића. Усмерено је на изграёи-

вање и формирање целовите људске личности. Образовање је део ширег 

процеса васпитања и усмерен је на стицање знања и развој практичних 

способности личности.  

Васпитање је било и остало честа тема многих књижевноуметнич-

ких дела, па и Андрићевих. Литерарни опус Иве Андрића испуњен је нена-

метљивим, али јасно формулисаним рефлексијама прикладним за разновр-

сна испитивања (Башчаревић 2008: 5). Он има већи број приповедака о де-

ци у којима је на различит начин обраёена тема васпитања. Неке од њих су 

заступљене у данашњем наставном програму и васпитно утичу на ученике. 

Познато је да је васпитање процес којим се изграёују позитивне особине 

личности, ставови, погледи на живот и свет, карактерне, моралне радње и 
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друштвене вредности. Овај рад има за циљ да расветли и афирмише Ан-

дрићеву приповетку „Књига“ и да је доведе у непосредну везу са васпит-

ним, педагошким и психолошким сазнањима и искуствима. Тежићемо ка 

закључку да књижевност може васпитно да делује на ученике и да их под-

стиче да развијају и негују љубав према књизи. 

Сваки покушај тумачења Андрићевог књижевног дела, посебно 

његових приповедака, суочава нас, већ на самом почетку, са низом недоу-

мица и потешкоћа, будући да многе идеје, аналитичке перспективе старих 

и нових истраживача, инвентивност књижевних критичара, историчара, 

есејиста представљају читаву библиотеку литературе о стваралаштву вр-

сног великана која се свакодневно повећава. 

Непрестано трагајући за личним уметничким виёењима света, Иво 

Андрић се бавио готово свим књижевним врстама, али највише приповет-

ком. Приповетка је централна форма поливалентног књижевног опуса Иве 

Андрића. Прича је за Андрића доказ постојања онога који приповеда, који 

слуша и о коме или о чему се прича, креативни језички чин у којем се 

конституише његова визија света.  

Андрић је у свом пространом, слојевитом делу дао дирљиве приче 

о деци, о њиховим скривеним животним жељама и загонетним преживља-

вањима. Он није писао за децу, нити је био дечји писац. Његово виёење 

деце и детињства је друкчије од виёења других писаца. Свестан да је човек 

биће које се непрестано развија, Андрић се детињству и деци враћао у зре-

лим годинама живота. То враћање је било као вид психоанализе, као че-

жња за откривањем минулог. У том откривању писац није ни педагог ни 

родитељ, већ само уметник. Зато су његове приче о деци и детињству ви-

ше студије о малим бићима наивне и невине страсти, него приче у којима 

се безазленом дескрипцијом износе догодовштине дечјег света. 

Предмет Андрићеве уметничке и људске радозналости су несхва-

ћена тајновита и скривена дешавања у деци. Ова је тема врло мало обраёе-

на у књижевности. И баш то дечје, скривено, несхватљиво и неизрециво 

мучење у себи, праћено страховима, несаницом и немиром, Андрић је пси-

холошком анализом приказао тако да га је довео до несвакидашњег умет-

ничког остварења. Он се помно бавио сложеним и замршеним сплетом ма-

нифестација дечје маште и игре, слутњи и доживљаја реалности, најчешће 

у њиховом грубом и суровом виду. 
Тематика из дечјег живота у Андрићевом делу датира још из вре-

мена када је штампао књиге песама „Ex Ponto” и „Немири“. И у једној и у 
другој књизи налазимо поетске записе о деци. Писац је, меёутим, почео да 
се интересује за тематику дечјег света и феномен детињства негде око 
1935-36. године.

1
 Већ у том периоду настали су први радови, и то „Приче 

из детињства“ које чине три кратке приче, а касније и остали, сврстани у 
познату књигу „Деца“. У тим првим скицама може се открити колико је 

                                                 
1 Објављује причу Деца у Српском књижевном гласнику, Београд, књ. XLVI, бр. 7, 1935, 

485-490. 
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писац био склон аналитичком продубљивању човека у малом. Андрић је 
децу посматрао као одрасла бића. „Мали људи“, каже Андрић у приповеци 
„Деца“ (1935), „које ми зовемо „деца“, имају своје велике болове и дуге 
патње, које после као мудри и одрасли људи заборављају. (...) А кад бисмо 
могли да се спустимо натраг у детињство, као у клупу основне школе из 
које смо давно изишли, ми бисмо их опет угледали. Тамо доле, под тим 
углом, ти болови и те патње живе и даље и даље постоје као свака ствар-
ност“ (Андрић 1996: 50). 

Мотив књиге налазимо и у другим Андрићевим делима. У краћој 
приповеци „Први пут у циркусу“ присутна је зачуёеност детета пред шаре-
нилом књижарског излога. „Много је година прошло од тада“, записао је 
касније Андрић, „много сам књига видео у свом свету, неколико сам напи-
сао, али књиге из скромног излога мале књижаре у Сарајеву – нисам ника-
да заборавио.“ Други списи са истом тематиком су: „Како сам улазио у 
свет књиге и књижевност“; „Библиотека“; „Књига није луксуз“; „Библио-
тека наша насушна.“

2
 

Једна од најбољих Андрићевих приповедака која говори о деци јесте 
приповетка „Књига“. За њу слободно можемо рећи да је право ремек-дело, 
сведочанство о анализи једног облика страха. Ова је прича скоро без фабуле 
и слика је безазленог чина дечје неспретности и испаштања због „кривице“ 
коју је дете починило нехотичним испуштањем из руку књиге из библиоте-
ке. Дечакова жарка жеља да чита и путује пределима и световима о којима 
се у књигама говори, прекинути су у тренутку оштећења књиге узете на чи-
тање. Обузет предметом своје мучнине на јави и у сну, не желећи да икоме 
повери оно што га тишти, дечак окајава своју неспретност у изолацији, сум-
њи и страху од казне, водећи тајни разговор са собом над скривеном књи-
гом, без утехе и наде да ће се све лепо завршити. Књига га непрестано враћа 
себи, он не може да је се ослободи, она је попут море, али изненаёен срећ-
ним завршетком, запрепашћен је сазнањем о раскораку измеёу онога што 
човек у себи преживљава и оног што стварност ван њега индицира. 

Прича „Књига“ је психолошка интроспекција детета које се пона-
ша превише озбиљно и које се са јаком дозом бола и страха суочава са те-
шкоћама на првим животним корацима. У уобличавању овог људског ста-
ња се састоји мајсторство Андрићевог приповедања. Приповетка „Књига“ 
има сасвим једноставан сиже: дечак са нестрпљењем чека да се упише у III 
разред гимназије (то је данас седми разред основне школе) и тиме стекне 
право да користи књиге из школске библиотеке; када је дочекао тај дан и 
први пут ушао у школску библиотеку, сусрео се са врло непријатним про-
фесором – библиотекаром; при силаску низ школске степенице испала му 
је књига из руке и искоричила се; наступају велике бриге – како вратити 
књигу непријатном професору – библиотекару; кад се усудио, након два 
месеца, да књигу некако повезану, врати, библиотекар је није ни погледао, 
већ је бацио на гомилу осталих књига.  

                                                 
2 Сви наведени списи се налазе у збирци О књизи и библиотеци, „Библиотекар“, Београд, 

1996, 59-77. 
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Познато је да је васпитање процес којим се изграёују позитивне осо-
бине личности, ставови, погледи на живот и свет, карактерне, моралне рад-
ње и друштвене вредности (Вучић 2001: 56). Централно место у сижеу при-
поветке припада дечаковим страховањима од професора – библиотекара и 
љубави према књизи, што указује на његово васпитање у целини. Де-
чак/ученик је судионик стваралачких активности које су усмерене на њего-
во васпитање, интегрисање у друштвену заједницу и изграёивање самостал-
не, слободне и критичке личности. То је дечак са развијеним интересовањем 
за књигу. Његову радозналост за тајне које се крију у књигама којих толико 
има по књижарама и библиотекама, а до којих он не може да доёе, појача-
ла је нетрпељивост према незанимљивим уџбеницима које је он, због сиро-
маштва, добијао бесплатно. Мучила га је помисао „да са тим уџбеницима 
мора провести годину дана и из њих редовно учити“ (Андрић 1981: 66). 
Он је хтео у онај лепши свет књига и књижевности и стога је једва чекао 
да постане ученик III разреда тадашње аустро-угарске гимназије и да стек-
не право да узима књиге из школске библиотеке.  

Колико је он осећао љубав према добрим књигама, види се по ње-
говом понашању при првом сусрету са школском библиотеком, кад је до-
шло, чинило му се, до „остварења једног дуго сањаног и живо живљеног 
тренутка“ (Андрић 1981: 66). Тај за њега велики тренутак кварио је једино 
„начин говора о тако великим и свечаним стварима“ (Андрић 1981: 67) 
професора – библиотекара, али се тај говор још није односио на њега, па је 
„заборављао на професора и на ёаке и само гледао“ (Андрић 1981: 67). Ко-
лико је била велика његова глад за књигама, види се из његовог жаљења, а 
то је „осећао као бол“ (Андрић 1981: 68) – „што мора да се одлучи само за 
једну књигу“ (Андрић 1981: 68). Он жели „да мирно и слободно прегледа 
сва три ормана и да разгледа све књиге и да листа по њима“ (Андрић 1981: 
68). Јер, „шта је једна књига, па и најлепша, кад човек зна да постоје толи-
ке стотине и хиљаде других књига“ (Андрић 1981: 69), питао се дечак, и 
жалио што не може да добије „бар три-четири“ (Андрић 1981: 69) и „да не 
стрепи, док чита једну од њих, да ће за који сат доћи до краја и да неће 
имати шта да чита“ (Андрић 1981: 69). 

Навоёењем ових делова приповедачког текста, чврсто је поткре-
пљена полазна тврдња да је у приповеци реч о дечаку са изузетно снажном 
љубављу према књизи. На овоме је битно инсистирати, јер ће његови „ду-
шевни ломови“, који су последица узимања прве књиге из школске библи-
отеке, утолико бити тежи, уколико се зна каква га је жарка жеља вукла ка 
тој књизи. 

Кључна реч приче јесте одредница библиотека. Библиотека озна-
чава не само ерудитска знања, већ једну велику загонетку и изазов, могућ-
ност да се искорачи из једноличне сиве свакодневице у један лепши свет. 
Средство које чини овај прелаз јесте – књига. Зато се њој прилази као ре-
ликвији, светом предмету, са страхопоштовањем. Љубав према књизи као 
извору сазнања и лепоте, тињала је код дечака, расла заједно с њим, уве-
ћавала се при помисли колико је то благо које човек никада неће до краја 
моћи да открије, колико је мудрости потребно да га књига оживи. 
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Дечак носи у себи двогодишњу жељу која расте постепено – да чи-
та нешто о путовањима, да „се служи гимназијском библиотеком из лепе и 
научне књижевности.“ Меёутим, зна да ће се то обећање обистинити само 
у трећем разреду гимназије. До тада посматра имена ёака са велике црне 
табле који имају писмо код служитеља. Писмо је алтернатива књиге, са 
свим тим „ [...] маркама, поштанским жиговима и свим траговима даљине 
и путовања, [...] са ко зна каквим порукама, важним, лепим и занимљи-
вим“, мали прозор према свету. Њему нема ко да пише, он нема те среће да 
га добије, његово се име појављује само на малој табли поред имена сиро-
машних ёака коме се издају бесплатно стари уџбеници, употребљаване 
књиге. Дечаку се гаде те књиге на којима има трагова туёег рада и живота, 
пуне трагова мрља јела и пића, прибележака са стране, ситних цртежа, не-
умесних примедби, мрзи те књиге које су прошле кроз руке толиких сиро-
машних ученика. Сања о неким чистим, лепим књигама са белим страни-
цама на којима пишу крупним словима нека радосна открића. Две године 
сања дан и сат када ће смети и он да узме на читање неко илустровано де-
ло које је видео код старијих другова.  

Сусрет са пуно очекиваним сном, са библиотекаром је разочарава-
јући. Није случајно, можда, што се то догодило једног уторника (народно 
сујеверје о баксузном дану). Опис ентеријера чувене библиотеке је шкрт. 
То је „хладовита уска соба, поред чијих су зидова били ормани пуни књи-
га, пореёане иза стакла.“ Дечакову фрустрацију и разочарење Андрић опи-
сује градацијски: дете мора да се брзо одлучи за једну–једину књигу од 
стотина или хиљада које се налазе у три велика ормана; гужва је, књиге се 
издају једном месечно; не види их добро јер су сакривене иза стакла, се-
бично чуване од професора – библиотекара; и уплашен је да му професор 
не надене неки подругљив надимак. Књига коју му пружа професор, „Екс-
педиције у поларне крајеве“, сугестивна је у тој хладној атмосфери. 

Пишчев уметнички рефлектор у овој причи усмерен је, меёутим, ка 
психолошким преживљавањима дечака који грешком оштећује корице по-
зајмљене књиге из школске библиотеке. Месецима страхује како да се по-
јави пред лицем библиотекара – чувара и преда му оштећену књигу. Његов 
страх добија џиновске димензије. Дубина психолошке нарације, у функци-
ји дограёивања централног тока приче, не успорава ритам нарације, напро-
тив, убрзава га, али не темпорално већ у интензитету.  

Страх узима све више маха. Дечак постаје усамљен, повучен у се-
бе; смршао је, попустио у учењу, постао је сујеверан, почео је да заобилази 
књижаре и да одговара ћутањем на свако питање у вези са библиотеком, а 
да нико то није приметио. Коначно, скупивши храброст, купио је туткало, 
и кришом, невешто залепио књигу. Примање сведочанства и оцена усло-
вљено је враћањем књиге. Након пет месеци, следи друго суочавање са 
Кербером библиотеке. Овога пута професор је „натмурен и таман, са јаким 
подочњацима и нездравом бојом“ изгледао као болестан човек. Да ли се то 
остварила божја правда и саслушала дечакове молитве? 

Чињеница је да се десило нешто неочекивано – библиотекар није 
ни приметио оштећене листове, а дечак је терет читавог света скинуо са 
душе за сва времена. „Десило се највеће чудо: да се ништа није десило.“ 
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Изненаёење је било толико велико, да ни радост није могла да наёе у њему 
„места ни одјека“. Тог момента дете постаје зрео човек и прелази у свет 
одраслих. 

Када говоримо о сегменту васпитања, неопходно је указати на оп-
хоёење професора – библиотекара у коме нема много разумевања за деча-
кову невољу. Значајно место у сижеу приповетке припада и дечаковим 
страховањима од професора – библиотекара. Тај човек је својим физичким 
изгледом и начином говора сејао страх свуда око себе. То је дечак осетио 
још док је задивљено зурио у ормане пуне књига, док га се његов „суви и 
подругљиви начин говора“ (Андрић 1981: 71) није непосредно тицао. И у 
сну и на јави носио је у себи слику „дебелог, риёег човека, брзих покрета и 
оштре речи“ (Андрић 1981: 71). Такав портрет јасно говори какав се карак-
тер под њим крије. Овај професор имао је склоност да ученицима надева 
погрдна имена и ти надимци су им остајали као белег за цео живот. Дечак 
је толико обузет осећањем страха, да доживљава дубоке душевне трауме. 
Тим страхом паралисан је цео његов духовни живот. Питање, како вратити 
искоричену књигу том неугодном човеку, испуњава његове снове и јаву. 
Због море која га притиска, занемарује учење, мршави, физички пропада. 
Меёу бројним решењима свога проблема, размишља чак и о смрти. 

Та дубока страховања од професора – библиотекара иако би се, 
при површнијем читању текста, рекло да су пренаглашена, дочарана су 
крајње уверљиво и сугестивно. Та сугестивност је остварена вештим бира-
њем психолошких података о изгледу и понашању професора-библиотека-
ра и, још више, о преживљавањима од њега уплашеног дечака. Управо та, 
до танчина разраёена психологија ликова представља највећу вредност у 
овој приповеци. Дечак, главни јунак приповетке, страда без сопствене кри-
вице због понашања професора – библиотекара. Улога професора – библи-
отекара је да оплемењује, образује и васпитава, а он чини супротно. За де-
чакове невоље нема много разумевања ни професор грчког језика, јер и он 
би му „поставио два питања и додавши несигурне одговоре, само сикћући 
и са невидљивом мржњом изговорио: 'На место!'“ (Андрић 1981: 72). Де-
чак није боље пролазио ни с другима. Ако је неко, као професор математи-
ке, и увиёао да се са дечаком нешто необично догаёа, јер је био навикао да 
од њега добија „другачије одговоре“ (Андрић 1981: 72), није улазио у раз-
логе дечакових патњи. Меёутим, његов апел: „Прени се, човече!“ (Андрић 
1981: 72), уносио је бар трачак ведрине у сивило дечакове душе. Али, то је 
било све што му је из ведријих духовних сфера долазило. Судбина овога 
дечака је тужна, а за то ће сваки читалац његовог узраста осуёивати стари-
је који не примећују шта се са децом догаёа, било да су у библиотеци, би-
ло у учионици.  

На крају, закључујемо да ова приповетка васпитно делује на све уче-
нике, јер их учи какви они не треба да буду као одрасли људи. Она их подсти-
че да развијају и негују љубав према књизи. Размишљање о детету и књизи, 
без обзира на тренутна збивања и незавидан положај књиге због сталног ути-
цаја медија, ипак би требало завршити оптимистички и поверовати да ће књи-
га ипак доћи на своје место и имати стални углед који јој припада. 
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EDUCATIONAL PERFORMANCE OF ANDRIĆ‟S STORY THE BOOK 

 
Abstract: The education was and still is a common theme of many literary 

and artistic works, including Andrić. Ivo Andrić has a number of short stories for 
children in which the differently processed subject of education. Some of them are 

represented in today's Curriculum and educational impact on students. It is well 

known that education is the process by which they build a positive personality tra-
its, attitudes, views on life and the world, character, moral values and social acti-

ons. This paper aims to clarify and affirm Andrić's short story „The Book“and to 
bring it into close contact with the educational, pedagogical and psychological 

knowledge and experience. We will strive to the conclusion that educational litera-

ture can act on students and encourage them to develop and foster a love of books. 
 

Keywords: education, literature, I. Andrić, student, books. 
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САВРЕМЕНИ АСПЕКТ У НАСТАВИ СЦЕНСКЕ УМЕТНОСТИ  
 
Резиме: У овом раду се говори о савременом аспекту наставе предмета 

Сценске уметности на учитељским факултетима. То се, пре свега, односи на ре-
гионално, европоцентрично и мултикултурално изучавање сценских уметности. 
Наводе се примери сценских уметности кроз различите историјске периоде, који 
потврђују сценско стваралаштво разних народа са Балкана. Ту се, пре свега, 
мисли на епоху настанка сценских уметности старе Грчке и старог Рима, 
затим на средњовековну литургијску драму, настанак луткарског позори-
шта на Балкану, као и појаву и утицај турског театра сенке „Карађоз“ и 
српског луткарског позоришта „Куку Тодоре“. Истиче се значај рада поје-
диних аутора и њихових дела, попут Есхила, Софокла и Еурипида, као и Плау-
та и Теренција. У раду се обрађује појам познатих сценских жанрова: траге-
дија, комедија, али и мимика и пантомима, мистерија, миракл и слично. 

 
Кључне речи: савременост, мултикултурални аспект, сценска умет-

ност, стара Грчка, стари Рим, литургијске драме, театар сенки „Карађоз“. 
 
 

Сценске уметности данас 
 
На свим учитељским факултетима у нас, а такоёе и у региону, на 

скоро исти начин изучавају се сценске уметности. Циљеви и исходи тог 
предмета су да студенте упозна са уметношћу позоришта, опере, балета, 
луткарског позоришта, кабареа – ради разумевања њиховог значаја за развој 
цивилизације и могућности примене стеченог знања у пракси, током буду-
ћег рада са децом. Допунски циљеви произилазе из основних и подразуме-
вају обогаћивање основних знања из ове области поспешујући квалитетније 
критичко расуёивање у ери изразите популарности сценских уметности. Бу-
дући учитељ треба да познаје историјски развој сценских уметности, процес 
настанка уметничког дела, основне сценске жанрове, најзначајније сценске 
ствараоце, али, пре свега, треба да упозна културно наслеёе не само свог на-
рода, већ, у овом случају, и веома вредну и богату баштину балканских на-
рода на којима се темељи европска култура. 

Сценска уметност је синкретичка (грч. – јединственост, нерашчла-
њивост) уметност, што значи да у себи подразумева и многе друге умет-
ности као што су: књижевност, музика, сликарство, вајарство, архитекту-
ра. То значи да сценске уметности од данашњег гледаоца, али и све више 
интерактивног посматрача, очекују широки дијапазон знања из различи-
тих уметничких дисциплина и њихову спремност на нову реалност, па и на 
откривање нових вредности учитавањем нових „сазнајних мапа“. 
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„Cognitive mapping (сазнајне мапе) је најмање артикулисана али и 
најважнија Џејмсонова теорија. Суштинска је, јер представља психологију 
која недостаје политички несвесном, политичку ивицу историјске анализе 
постмодернизма и методолошко оправдање Џејмсоновог подухвата. Тер-
мин је преузет из дела Слика града (MIT Press, 1960) који га је користио 
да опише средство којим људи дају смисао својој урбаној околини. У су-
штини он функционише као пресек личног и друштвеног који омогућава 
људима да функционишу у урбаном простору којим се крећу. За Џејмсона, 
сазнајне мапе су начин разумевања како представа индивидуе о свом дру-
штвеном свету може измаћи традиционалној критици представљања, јер је 
мапирање тесно повезано са праксом – са успешнијим прилагоёавањем ур-
баног простора индивидуи“ (MacCabe 1992: XIII).

 
 

Од традиционалног сукоба култура типа „Исток – Запад“ или „моје 
– туёе“, културни ремапинг који стиже са постмодерном и њеним главним 
протагонистом Фредриком Џејмсоном подразумева стварање нове реално-
сти која укључује етнографију, геополитику, географију и тиме сурову, па 
и милитантну глобализацију чини интеркултуралном и мултикултурал-
ном. Савремене тенденције сценских уметности, а ту се пре свега мисли 
на: драмски театар, оперу, балет и луткарско позориште, тежи све више ка 
универзалним вредностима – полазећи од локалног ка глобалном или ка 
глокалном. 

Нови картографски модели успевају да досегну неколико веома ва-
жних постигнућа неопходних у савременом учитавању сценских уметности. 

„Пре свега она (картографирања) померају традиционалистички 
приступ у третирању саме културне топографије, која је, до сада, била 
европоцентрична. Овај приступ из основа мења позицију читаоца – гледа-
оца опросторивањем искуства савременог посматрача и омогућава му ла-
годно смештање у светски скуп културалних и меёукултуралних констела-
ција. Дакако, овај приступ има и ревизионистички карактер у односу на 
досадашњи оријенталистички приступ према текстовима који пристижу са 
истока, а са Балкана, нарочито.“ (Поповић 2008: 70). 

Друга, не мање битна особеност оваквог учитавања јесте и неми-
новно померање перспективе која је ишла од центра ка периферији, а сада 
креће од периферије ка центру, при чему она није постала синтетизована у 
новој слици света, већ наново преломљена, све са жељом да се сценске 
уметности приближе савременом човеку. 

На тај начин уметност подстиче стварање и нове глобалне свести, 
која битно одступа од недостатне, империјалне географске карте. У та-
квим околностима неопходно је прилагодити и курикулуме, а нарочито за 
предмет Сценска уметност, који у својој суштини садржи мултикултурал-
ни аспект и омогућава студентима лакше укључивање у процес глобалног 
ремапинга, у чему и они имају битну креативну или, још тачније, интерак-
тивну улогу. 

Мултикултуралност је данас тема глобалне дебате и разликују се 

два приступа овој теми. Један је политички и односи се „на захтеве које 

постављају мањине како би стекле посебна административна и/или поли-
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тичка права унутар националне државе“ (Семприни 1999: 35–36). Други 

приступ се назива културолошким. Ту се пажња усмерава на захтеве група 

које се пре могу окарактерисати као „социјални покрети“, а формирани су 

око система заједничких вредности, око стила хомогеног живота, око осе-

ћања идентитета или колективне припадности, или око заједничког иску-

ства маргинализације. У сржи терминолошког одреёења мултикултурал-

ности је појам културе. При томе, кад говоримо о сценским уметностима, 

јасно мислимо на ову другу интерпретацију. Она игнорише поделе на за-

падњачку или источњачку културу или ону својствену појединим америч-

ким мултикултуристима који је везују за особене социјалне групе. Дакле, 

треба се држати темељног појма културе за коју је Слободан Јовановић ре-

као: „Када је реч о култури једног народа, морају се узети у обзир све гра-

не његовог духовног живота: не само његова наука, него исто тако његова 

вера и морал, његова књижевност и уметност, његова политика и право, 

његова војска и привреда, његови обичаји и забаве“ (Јовановић 1991: 566). 

Сценске уметности на учитељском факултету имају важну де-

скриптивну (лат. – описивање, оцртавање без тумачења), али и интегра-

тивну функцију у тумачењу света у коме живимо.  

Дескриптивну функцију, јер нам приближава друштво и културу чији 

смо саставни део, јача нам осећај припадности, тражи од нас да је штитимо и 

развијамо, али и интегративну, јер нас повезује са окружењем, упућује нас на 

заједништво са другим културама и њихово меёусобно прожимање.  

 

 

Мултикултуралност сценских уметности 

 

Сценске уметности су се развиле из бројних пратеатарских обреда 

и ритуала. Али, успостављање везе измеёу примитивних обреда у којима 

се, на пример, славила обнова животних циклуса приликом смене годи-

шњих доба и савременог позоришта не тежи ка изједначавању тих, ипак, 

различитих изражајних форми, већ дефинисању колективне потребе за 

игром, за представљањем. Савремена сценска уметност је директно пове-

зана с појавом Диониса у митологији старе Грчке у чију част су се органи-

зовали махнити обреди. Дионис је дошао из Тракије и био је бог вина и ви-

нове лозе. Његова појава се доводи у везу са обновом вегетације, отуда и 

Дионисов раскалашни карактер који је подсећао на наднаравну плодност. 

Био је у антици познат и као бог Бахус, окружен сатирима (били су пола 

људи, а пола животиње) и женама, пратиљама менадама. У његову славу 

су певани дитирамби, хорске песме и извоёене трагедије у време Великих 

дионизијских игара. Сваки писац је припремао тетралогију, састављену од 

три трагедије и сатирске драме.  

Атина као да је наједном искочила из друштва примитивних на-

рода и снажно закорачила у свет високоразвијених цивилизација са позо-

риштем као темељом културног развоја. Бројна позоришна здања под 

отвореним небом, која се и данас налазе сачувана у Грчкој или Турској, 
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сведоче о високо развијеној цивилизацији. На то нас подсећају дела ве-

ликих писаца као што су Есхил, Софокле и Еурипид, али и оскудна исто-

ријска документа попут Аристотелове „Поетике“, Херодотове „Истори-

је“ и донекле чувене вазе из Прономоса. „На предњем делу ове велике 

вазе садржај украса су глумци, а не драма, док је задњи део ваза фантази-

ја сатирске теме, која нема ничег заједничког са припремама за предста-

ву, приказаним напред“ (Молинари 1982: 32).  

Ова ваза нас недвосмислено упућује на постојање позоришне игре 

и на неке елементе позоришне уметности као што су маске. Ако је балкан-

ској и светској култури стара Грчка оставила у наслеёе позориште и траге-

дију као жанр, онда је преко Аристофана и нарочито Тит Макција Плаута 

из старог Рима свет добио комедију препуну оргијастичког смеха. „Драм-

ски писци одувек су од њега позајмљивали, посебно заплете. Интересан-

тан случај представља дело Menehmi са најкомпликованијим заплетом ко-

ји је икада написао. Махинације се врте око близанаца и неспоразума који 

отуда проистичу. Шекспир је користио исто средство, али је удвостручио 

број близанаца и учетворостручио неспоразуме у Комедији забуна“ (Хар-

вуд 1998: 86). Сличан је случај и са његовом комедијом Aulularia која го-

вори о тврдичлуку. Јасно је да су ову комедију познавали и Молијер, који 

је написао Тврдицу, затим Дубровчанин, Марин Држић са драмом Скуп, 

па и Србин Јован Стерија Поповић с комедијом Кир Јања.  

Посебно место у стварању савремене комедије припада Теренцију, 

који нам је оставио суптилну, добро воёену комедију. Иако је роёен као роб 

у северној Африци, снагом сопствене интелигенције досегао је аристократ-

ске кругове старог Рима. По предању, умро је од туге, јер се изгубио пртљаг 

са његовим новим и тек написаним комадима. Из времена старог Рима оста-

ће нам у наслеёе и пантомима, имитирање – које се у почетку изводило уз 

обиље текста – да би касније неки Ливије Андроник, који се толико напре-

зао да је остао без гласа, само изводио пантомиму без текста, а поред себе је 

имао тумача или певача који је текст саопштавао или певао публици. 

С распадом Западног римског царства као да је нестало и званич-

но, организовано позориште. Нарочито је то било изражено током средњег 

века и јачања хришћанске цркве, и то не само у западној Европи, већ и на 

Балкану. У време кад славимо 1700 година Миланског едикта, треба да се 

сетимо и утицаја хришћанства на развој сценских уметности, и код нас и у 

окружењу. Развој српског позоришта и српских сценских уметности је не-

раскидиво везан за појаву хришћанства и утицаје које је трпело од култура 

других народа, нарочито оних на Балканском полуострву. 

Словени на Балканско полуострво долазе током VI и VII века, а 

хришћанство примају у IX веку. Може се са сигурношћу тврдити да је Ви-

зантија оставила трајни белег на развој српске културе. Велике заслуге за 

развој културе код Словена имају солунска браћа Константин, у калуёер-

ству познат као Ћирило, и Методије. Они су по наредби византијског цара 

Михаила превели најзначајније хришћанске књиге на словенски, који је 

дуго био службени језик, познат као старословенски. Током средњег века 
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хришћанска црква је била велики противник позоришта. Тако је Јован Да-

маскин, грчки црквени отац (око 670–750), прекоревао народ због обожа-

вања мима и hypokritesa (одговарач). У VI веку се јављају дромене као пр-

ви почеци драмске форме а која није лаичко позориште. 

У дроменама се као теме јављају Христова страдања и Лазарево 

оживљавање, а написане су у развијеној драмској форми по угледу на ан-

тичка дела и представљају зачетак литургијске драме. Ту су и дромене 

(старогрчка реч – радити, деловати) које се изводе као процесија на пра-

зник Цвети и познати драмски троп – Три младића у пећи огњеној. Након 

раскола који се догодио 1054. године, католичка црква је постала прилаго-

дљивија, што је довело до већег утицаја на развој лаичког позоришта. 

У српским земљама најчешће су гостовале глумачке трупе из Ви-

зантије – мимичари, Немачке – шпилмани, Русије – скомороси (стигли из 

Византије и први пут се помињу 1068. године), Италије и Дубровника – 

буфони, хистриони, глумзи и сл. Они су наступали на вашарима, народ-

ним светковинама, на дворовима... 

Представе су приказиване у време празника, нерадних дана да би 

се окупио већи број публике. 

Номоканон или Законоправило (Крмчија) је један од кључних до-

кумената који нам говори о постојању глумаца у то доба. Име је добила по 

глаголу крманити – управљати бродом, у овом случају црквеном држа-

вом. Први Номоканон Јована Схоластика потиче из VI века и био је по-

знат Светом Сави који је дао да се преведе и сам је у томе учествовао. У 

њему се јасно каже да није дозвољено у часне дане организовати позори-

шта, коњске трке ни нека друга игришта. 

Матија Властар, јеромонах из Солуна, написао је 1335. године 

Синтагмат у коме су алфабетским редом изложени прописи црквеног и 

световног права. По заповести цара Душана, Синтагмат је преведен на 

српскословенски језик и примењиван паралелно са веома напредним Ду-

шановим закоником. У Синтагмату глумачке вештине изједначавају се 

са развратом, а глумац се сматра блудником. Чак се оптужују да се разли-

чито представљају, час као робови, час као господари... Из тих докумената 

види се да црква није одобравала ни извоёење забавних програма током 

панаёура припремљених у част неког свеца, нарочито не у порти манасти-

ра или цркве. 

На фресци Ругање Христу, сликаној измеёу 1317. и 1318. године, у 

манастиру Старо Нагоричино, задужбини краља Милутина, виде се две 

особе са дугим рукавима и необичним инструментима како исмевају Спа-

ситеља. По Старом завету, Њега исмевају војници, а овде је очигледно 

реч о некој представи која је остала забележена.  

У Дечанима, задужбини Стефана Дечанског и његовог сина Душа-

на, насликано је око 1340. како се Каиново поколење игра и весели с мара-

мицом у руци док их прате свирачи са бубњем и са флаутом. У Леснову, 

задужбини српског деспота Јована Оливера, на фресци сликаној око 1347-

1349. приказано је девет играча који играју коло и славе Бога.  
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Први податак о постојању Срба глумаца везан је за посету Изабеле 

дел Балцо, супруге новоизабраног напуљског краља Федерика Арагонског, 

у престони град Напуљ, у коме је требало да се сретне са својим супругом. 

Један од њених пратилаца, неостварени песник Роёери де Пачиенца беле-

жи да су јој у градићу Ђоја приредили забаву, а том приликом је изведен и 

плес. Извоёачи су били некакви Словени чија имена се наводе: Душко, 

Ђуро, Радоња, Ратко, Вук, Вукашин, Вучета, Мила, Милица, Радеља, Радо-

слава, Вукосава, Ружа, Слава, Стана, Цвијета... По оскудним подацима из-

ведена је песма о Војводи Јанку – Сибињанин Јанку, ердељском војводи 

Хуњади Јаношу (1387-1456). 

У Похвали Светом Сави, Теодосије Хиландарац каже да ову умну и 

духовну трпезу не износим усред коњских игара, где није прикладно о до-

брим делима слушати, ни на бучне улице где забављач – Теодосије користи 

тачнији израз – скомрах него преводилац, махнитајући, штетним бесов-

ским песмама и лажним мудровањем душе скупљених повређује... И други 

текст монаха Теодосија говори о популарности игралишта и позоришта, па 

он у делу Житије и подвизи светога и преподобнога оца нашег Петра у 

Коришкој гори каже: 

„Често, како то световни људи воле, вршњаци његови на играли-

шта и позоришта исхоёени покушаваху да и њега силом са собом поведу, 

али би се он од ових истргнуо говорећи да у тим стварима са њима неће 

друговати“ (Теодосије 1988: 267). 

Забава је ипак била дозвољена и редовно се одржавала на дворови-

ма. Теодосије у Житију Светом Сави управо наводи и хвали двор Стефа-

на Првовенчаног (велики жупан од 1196. до 1217, а српски краљ од 1217. 

до 1228. године). Познато је и да су током XIV и XV века вршене размене 

музичара и забављача измеёу Дубровачке републике и српских племића и 

владара из окружења.  

Током XIV века у Босни се развија ритерско-дворјанска култура, 

раширена у читавој средњој Европи. Тако су и они око себе држали музи-

чаре и жонглере. Познато је и да је српски обласни господар Војислав Во-

јиновић, који је владао од горњег Подриња до Конавла, тражио да му се из 

Дубровника пошаљу свирачи, што је Мало вијеће 3. фебруара 1363. године 

и одобрило. Глумци из Босне помињу се први пут 15. новембра 1408. годи-

не, када је у дубровачком Малом вијећу решено да се додели награда од 18 

дуката двојици жонглера и лакрдијаша босанског краља Твртка Другог 

(1404-1409, 1421-1443).  

Поред забављача за властелу, постојали су и они који су забављали 

обичан народ на светковинама и вашарима. У време када је српском држа-

вом владао Ђураё Бранковић (1427–1456) забележено је да су у градским 

насељима стално били настањени глумци – забављачи. У Сребреници је од 

1431. до 1435. године живео и радио глумац, фрулаш Радивоје Грубачевић, 

1432. помиње се и Радмило. У оба случаја њихово занимање је означено 

као glumaz – италијанска ортографија, где се з чита као ц.  
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Позориште се код Срба као реч одомаћила од речи општесловен-

ског глагола позрети – видети, угледати. Тако је настала и реч позор – 

призор. Била је позната још од IX века у Маријанском јеванёељу (X–XI ве-

ка), Супрасаљском зборнику из XI века и у онима писаним српском редак-

цијом као што је Мирослављево јеванёеље (око 1185). Именица позори-

ште помиње се и у Номоканону и представља место где се нешто изводи.  

„Реч глума потиче од општесловенског корена и значи смејати се, 

шалити се и била је позната у свим словенским језицима. Реч глумац јавља 

се први пут у Номоканону као синоним за реч шпилман – шпилманити, 

односно глуму чинити, у коме је изричито наглашено да су глумац и 

шпилман народни играчи“ (Марјановић 2005: 63). Глумци се помињу и у 

Хиландарском медицинском кодексу, где се за лечење огњица, које наста-

ју услед велике депресије, препоручује купка у млакој води, мазање ружи-

ним и бадемовим уљима и слушање глумаца како свирају и играју. Ово 

упутство је написано измеёу 1497. и 1499. године. Називи за трагичку рад-

њу по античком узору (трагос – јарац) преведена је у Номоканону као ко-

злаја, а комичка радња као комичаскаја. 

„Има тумачења и да је Похвално слово о кнезу Лазару можда једи-

ни сачувани текст српског средњовековног црквеног позоришта. Похвално 

слово кнезу Лазару говорено је у Вазнесенској цркви у Раваници, о Видов-

дану 1403. или 1404. године“ (Ибид, 69). 

Као могући писци помињу се патријарх Данило Трећи Бањски, или 

Млаёи, како га још зову, безимени житељ манастира Раванице, Стефан Ла-

заревић или кнегиња Милица и Стефан Лазаревић. Песник Миодраг Павло-

вић пише да је текст био тако писан да се изговори, пева и игра у простору. 

Незаобилазне су и фолклорне игре у Срба, као што су коледа, лаза-

рице, краљице, додоле и разне обичајне игре. Извоёене су на збориштима, 

у кућама и кафанама, на улици и сл. Најинтересантнија је игра коледа која 

се изводи у време „некрштених дана“, од Светог Игњатија Богоносца и Бо-

жића, када се појављују караконџуле, митска бића која само коледари могу 

да отерају. Коледари су младићи костимирани у младу, старца или младо-

жењу и у животињске коже. Они у свакој кући обављају магијски обред и 

машући моткама и сабљама терају демоне певајући: Ми из куће, коледо, 

бог у кући, коледо. За тај обред бивају награёени јајима и месом.  

Лазарице представљају игру Лазаревог васкрсења, а изводе је де-

чак Лазар од 12 до 14 година и група девојчица Лазарица. 

Након Косовске битке 1389. год., српска држава је опстала још не-

колико деценија. То је омогућило да до 1427. Стефан Лазаревић, син кнеза 

Лазара, уз врховну власт угарског краља Жигмунда, сачува делимичну са-

мосталност, привредну и културну стабилност. У својој задужбини, мана-

стиру Ресави, или Манасији, како је још зову, 1418. године је окупио учене 

монахе, књижевнике и преписиваче и основао познату Ресавску школу. 

Сам Деспот био је писац поетског дела Слово љубве, упућено брату Вуку и 

побуњеној властели. Деспот Стефан је и аутор превода О будућим време-

нима, византијског цара Лава Мудрог, са грчког на српскословенски. Већ 
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1402. год. настао је и запис велике књижевне вредности који је саставила и 

на покрову за ћивот са моштима кнеза Лазара извезла монахиња Јефимија, 

удова великог војводе Угљеше Мрњавчевића. Коначан губитак државности, 

који долази са падом Смедерева 1459. год., утицао је на дефинитивно зами-

рање сценских уметности у средњевековној Србији. Постоје забелешке да је 

Димитрије Кантакузин (1435 – крај XV века), Србин стигао из Грчке, у Но-

вом Брду читао Есхила у оригиналу и то забележио у делу Посланица све-

штенику и доместику Кир Исаији (1470–1480) залажући се за извоёење 

Есхилове трагедије Оковани Прометеј и Седморица против Тебе. 

Ипак, са турским освајањем Балкана стигло је и марионетско позо-

риште сенки Карађоз или „Црнооки“. Омиљени ликови су били Црнооки и 

Хаџи – Евад, надриучени ефендија и аристократ. У почетку Карађоз је 

служио за забаву дошљака војника у касарнама, а касније и варошана. Са-

тирични дух ове представе привлачио је велики број гледалаца, а нарочито 

су у њему уживали припадници средње класе. Представе су биле извоёене 

за време верских празника и породичних свечаности као што су Рамадан, 

обрезивање, венчање и слично. Сматра се да овај јунак води порекло из 

Кине или Египта и да је у Турску стигао или са Циганима који током IX 

века напуштају Индију, или са Јеврејима који су у XV веку били протера-

ни из Шпаније и Португалије. Ипак, највероватније је да је Караёоз стигао 

у Турску са султаном Селимом Првим, који га доноси из Египта у XVI ве-

ку. Ипак, било како било, ово позориште сенки запоседа најпре Анадолију, 

а потом и цео црноморски појас, укључујући и Балканско полуострво. 

Славни путописац из XVII века, Евлија Челебија, каже да је Караёоз био 

слаткоречиви Циганин и стални гласник византијског цара Константина. 

По налогу Константина, Караёоз је једном годишње одлазио у Конију, сел-

џучком владару Аледину и ту се сусретао са Хаџи-Евадом, који је Аледи-

ну преносио поруке измеёу Меке и Бурсе. Њихови сусрети су, кажу, били 

толико бурни да су представљали велику забаву за окупљене граёане. Оту-

да и потреба уметника тога доба да оживе ову двојицу јунака као сенке на 

белом платну. Караёоз је био честа тема и познатих турских минијатури-

ста који су их записивали у соурнамах. 

 Представе овог позоришта сенки су извоёене иза белог платна ве-

личине 100 x 60 центиметара, уз помоћ малих штапова дужине 40–50 цен-

тиметара. Штапови су били причвршћени за дводимензионалне ликове и 

држали су се у водоравном положају. Одрази би се појављивали на затег-

нутом екрану и представљали су ликове. 

– Караёоз је лик из народа; отац са бројном породицом, сирома-

шан са малом кућицом у десном углу екрана, наспрам које стоји 

веома раскошан пашин сарај. Ову јасну алузију су препознавали 

сви гледаоци у публици и она је помагала да боље разумеју лик 

Караёоза и његову сталну борбу за правду. Но, он је и брбљив и 

бељив, склон преступима, одважан, и наравно, оштроуман и за-

једљив. С обзиром да се волшебно извлачи и из најтежих ситуа-

ција, постао је омиљени народни јунак.  
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– Хаџи-Евад је тип надри-мудраца, застрашеног малограёанина 

који стрепи од власти и користи се језиком препуним филозоф-

ских израза и метафора. Он добро познаје манире високог дру-

штва и размеће се познанствима са припадницима више класе. 

– Пијанац (Луди Бекир) је лик разметљивца који покушава да бу-

де страх и трепет за остале ликове. Он је, заправо, јунак на јези-

ку, са врчом вина у једној руци, а са исуканом сабљом у другој. 

Његово поступање у комаду одаје безопасног хвалисавца. 

– Досељеник са Балкана је досадан тип, кочијаш, који непрестано 

приповеда о свом родном завичају. 

– Татин син (Челебија), љубавник, који слама женска срца; лепо 

обучени момак који говори истамбулским језиком. 

– Европљанин или Слатководни Француз је послован човек – не-

кад трговац, кројач, лекар – чији језик изазива смех, јер је то 

чудна варијанта турског језика. 

На репертоару је било 28 представа, што одговара данима празника 

Рамадана. „Фигуре које се користе у представи понекад се праве од коњске, 

кравље или коже магараца (данас чак и од пластике), но само је камиља ко-

жа у стању да издржи сва искушења времена... Делови тела лика меёусобно 

су спојени тракама, што значи да се према жељи приказивача могу покрета-

ти глава, струк или удови“ (Лазић 2004: 96). Ово позориште сенки се дуго 

задржало на просторима ван Турске, нарочито у Босни и Херцеговини и Ма-

кедонији, док је у Србију, највероватније преко Немачке, стигло пучко лут-

карско позориште – Куку Тодоре.  

По тврдњи Србољуба Станковића, познатог српског теоретичара 

луткарства и редитеља, „у једној од многих варијанти Фауста, које су игра-

ли, Фауст има слугу по имену Тодор. Када на крају комада ёаво (Мефисто) 

доёе по своје, Фауст – зовући у помоћ – запомаже: Куку Тодоре, однесе ме 

ђаво. Права луткарска комичност ове ситуације била је, изгледа, до те ме-

ре упечатљива да се ова реченица одомаћила код гледалаца и у народу“ 

(Мисаиловић 1991: 92).  

Појавом масовних медија, а пре свих оних електронских као што 

су радио, а потом и телевизија, ова врста сценских уметности је изгубила 

на значају и очувала се једино као део историјског наслеёа. Поједини, рет-

ки уметници и данас стварају представе као што су Карађоз или Куку То-

доре – желећи да их сачувају као део властите баштине. 

 

 

Закључак 

 
Предмет Сценске уметности на учитељским факултетима је типи-

чан пример мултикултуралног курикулума који потврёује неопходност из-
учавања овог предмета на високошколским установама где се образују бу-
дући учитељи и васпитачи, јер су у прилици да се на непосредан начин 
упознају са веома разноврсним и испреплетаним културним наслеёем на-
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рода на Балканском полуострву. Преносећи своја знања млаёим нарашта-
јима, будући учитељи и васпитачи чувају од заборава значајан сегмент и 
европске културе која своје данашње домете дугује, измеёу осталог, и на-
родима Балкана; као што и народи Балкана данас преузимају и елементе 
савременог европског театра, нарочито у погледу драмске књижевности, 
али и у погледу нових извоёачких и сценских форми као што су перфор-
манси. Заједничко културно наслеёе у мултикултуралном Балкану пружа 
могућност да се у предметима који се тичу сценске уметности направе за-
једничке основе јединственог наставног плана и програма. 
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СЛОБОДНОТО ВРЕМЕ НА СТУДЕНТИТЕ 

ОД ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ШТИП 
 

Резиме: Слободното време на младите е голем и значаен временски 
простор, кој ако е недоволно осмислен и воден, може да биде извор и место 
за неправилно и неприфатливо однесување и појава на зависности кај млади-
те. Содржините со кои е исполнето слободното време на младите е важен 
аспект кои придонесува за формирање на нивниот идентитет и квалитет на 
живот во иднина. Затоа е особено важно да се обрне внимание за негово ор-
ганизирање и структурирање, притоа водејќи сметка за вистинските потре-
би на младите за забава, дружење, како и за активностите кои содржат 
предизвици, како и физички и ментален напор.  

Имајќи ја предвид важноста на слободното време за правилно и цело-
сно развивање на младите личности вниманието во трудот го насочивме кон 
идентификување на активностите со кои е исполнето слободното време на 
младите, со посебен акцент на студентите од Факултетот за образовни нау-
ки во Штип. НА примерок од 152 испитаници, студенти во сите четири годи-
ни на Факултетот за образовни науки, применивме анкетен прашалник преку 
кој утврдивме колку слободно време имаат студентите и со кои содржини и 
активности истото е исполнето. Добиените резултати ги посочуваат мо-
жните насоки за идно позитивно делување и насочување на младите кон пра-
вилен избор на активности кои ќе влијаат на севкупен позитивен развој на 
комплетната личноста.  

 
Клучни зборови: слободно време, активности во слободното време, 

студенти. 

 
Вовед 

 
Слободното време е составен дел од човековата активност, време 

вон професионалните, семејните и општествените обврски, време во кое 
поединецот според својата волја ги бира формите и содржините на одмор, 
разонода и творештво. Тоа е општествено условено, има своја содржина, 
целисходно е и вредносно обоено. Во слободното време секој поединец ги 
бира содржините и активностите со кои сака да се занимава според него-
вите интереси, желби, потреби и склоности. 

Слободното време како општа општествена појава има свои соци-
јални, здравствени, културни и педагошки функции кои се остваруваат 
преку вршење на соодветни дејности, т.е преку активностите на слободно-
то време. Постојат бројни активности кои се изведуваат во слободното 
време и кои међусебно се разликуваат не само по содржината, туку и по 
намената во однос на поедини функции на слободното време. 
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Животот и работата на младите во слободното време е од особено 

значење за нашата цивилизација. Автономното и доста активно делување 

преку игра, хоби или творештво подразбира конкретни и планирани актив-

ности кои може да доведат до темелни промени во животот. Слободното, 

но осмислено време го прави животот осмислен и разновиден, организи-

ран и креативен. На тој начин младите ја развиваат својата индивидуал-

ност преку соодветни програми, аматерски се запознаваат во научно-тех-

нолошки, уметнички, спортски содржини и активности. 

Сепак, важно е да се напомене дека слободното време е детерми-

нирано од општествената полoжба на младите, нивното целокупно живот-

но искуство, изградените навики, нивните индивидуални потреби и мо-

жности. Како тие ќе го поминат своето слободно време, активно преку 

игра, забава, творештво или пасивно, опуштајќи се, зависи од нив самите. 

Слободното време на младите има специфична структура која пре-

ку своите темелни улоги (одмор, разонода и развој на личноста) има и раз-

војно-превентивна улога во животот на младите. За да може слободното 

време да ги исполни своите улоги, нужно е за тоа да се создадат одредени 

услови. За да можат условите да бидат оптимални за исполнување на сите 

тие улоги на слободното време, потребно е да се познава конкретен субјект 

кој егзистира во просторот и времето и кој има свои специфични навики и 

барања. Само кога слободното време ќе стане простор во кој младите се 

чувствуваат како свои, задоволни и остварени, во кој се препознаваат себе-

си, можеме да бидеме сигурни дека слободното време ги исполнило своите 

функции и придонело до развој на младата личност (Mlinarević, Miliša, Pro-

roković, 2007). 

Начинот на кој младите го поминуваат своето слободно време во го-

лема мера го одредува и нивниот стил на живот. Правилното користење на 

слободното време може да послужи како средство за ефикасна борба против 

разновидните општествени негативни појави, како и успешна превентива 

против патолошките манифестации на подрачјето на слободното време. Ак-

тивностите во слободното време може да послужат и како средство за вос-

питание и образование, бидејќи со самите активности или со помош на нив 

може да се влијае на развојот на бројни способности на целокупната струк-

тура на личноста. Важно е да се развива одреден степен на културно поми-

нување на слободното време. Во ситуација на општ пораст на слободното 

време, значајно е на младите генерации да им се сврти внимание на развива-

њето вредни способности, културно просудување и мотивација, кои се зна-

чаен фактор при изборот на активностите во слободното време. 

Истражувањата на слободното време на младите (Будимир-Нинко-

вић, 2000, 2008; Arbunić, 2006; Badrić & Prskalo, 2011) покажуваат дека на 

младите најинтересни им се оние активности кои се поврзани за дружење, 

разонода и забава, а помалку интересни им се активностите кои бараат ин-

телектуален ангажман. Најприфатлив фактор за поминување на слободно-

то време на младите е урбаниот културен образец, кој содржи активности 

за забава и разонода: одење во дискоклубови, на забави, кафулиња и дру-
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жење со пријателите. Во денешно време на се поголема глобализација и 

информатизација се позабрзано се развиваат разни општествени социјални 

мрежи како форми на комуникација кои младите денес особено ги кори-

стат. Се повеќе своето слободно време го поминуваат седејќи пред компју-

тер, комуницирајќи со своите пријатели. Забавата, им служи за да го ис-

полнат своето време кое им останува на располагање после вообичаените. 

работни, училишни обврски. Забавните содржини и активности бараат мал 

или никаков ангажман. Со „активен“ карактер на излегувањата, чести се и 

пасивните активности на гледање (неадекватни) телевизиски програми, 

читање на „жолт“ печат, слушање музика со сомнителен квалитет. Таквата 

„култура“ е создадена според масовните норми на индустриското произ-

водство, раширена преку средствата на масовна комуникација и се обраќа 

на поширока популација 

 

 

Методологија на истражување 

 

Предмет на истражување се ставовите на студентите од ФОН, во 

Штип и Струмица, на насоките одделенска и предучилишна, за начинот на 

кој го искористуваат своето слободно време. 

Согласно предметот на истражување, произлегува и целта на ис-

тражување, која се однесување на утврдување на активностите со кои е ис-

полнето слободното време на младите на ФОН. 

Примерокот го сочинуваа 152 испитаници, редовни студенти од 

прва до четврта година на Факултетот за образовни науки во Штип и во 

Струмица, студенти на насоките одделенска настава и предучилишно вос-

питување. Истражувањето беше реализирано во текот на месец мај, во 

учебната 2012/13 година.  

За целите на истражувањето беше користена техниката анкетен 

прашалник. Прашалникот покрај основните податоци (пол, возраст, годи-

на на студии, место на живеење) содржи 19 прашања кои се однесуваат на 

образованието, занимањето на родителите и примањата во семејството, 

живеалиште на студентот, слободно време во тек на денот, време помина-

то во учење, разонода, активности дома и вон домот, слободни активности 

на универзитетот и степен на задоволство од истите, интензитет (зачесте-

ност, фреквенција) на посета на културно – забавни и спортски активности 

и манифестации и сл. Со исклучок на едно прашања кое е од отворен тип и 

се однесува на предлог на активности кои студентите посакуваат да се ор-

ганизираат од страна на универзитетот за исполнување на нивното слобод-

но време, останатите 18 прашања се со неколку понудени одговори.  

Добиените резултати се анализирани и презентирани со примена 

на фреквенции (f) и проценти (%). 
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Резултати и дискусија 

 

Применетиот прашалник е дел од поголемо истражување за кое се 

потребни социо – демографските карактеристики на испитаниците, кои се 

ирелевантни за потребите на овој труд. Оттука во анализата на резултатите 

се опфатени само прашањата кои се во насока на поставената цел на кон-

кретното истражување, односно начинот на кои студентите го користат 

своето слободно време и содржините со кои истото е исполнето.  

На прашањето: Кој ве издржува на студии, најголем процент од 

нив одговориле дека ги издржуваат родителите (93%), а сосема мал про-

цент дека се финансираат од стипендија, кредит или лична работа. Начи-

нот на кој се обезбедува егзистенцијата на студентите во текот на студира-

њето е од голема важност за количината на слободно време на студентот, 

начинот на кој истото го користи и содржините со кои слободното време 

ќе биде исполнето од причина што најголем дел од содржините на слобод-

ното време бараат одредена финансиска поткрепа. Добиените резултати, 

односно високи 93% од студентите се издржувани од родителите од една 

страна укажува на можност за повеќе слободно време на студентот и прео-

купација единствено со студии, но од друга страна посочува на условеност 

на изборот на содржините во слободното време и начинот на нивното ко-

ристење во зависност од месечните примањата на родителите. Овие рела-

ции се предмет на разработка на друг труд.  
 

Табела 1. Прашање: Кој Ве издржува на студии: 

 Frequency Percent Valid % 
Cumulative 

% 

Valid Родители 141 92,8 92,8 92,8 

кредит 1 ,7 ,7 93,4 

стипендии 1 ,7 ,7 94,1 

Лична работа 9 5,9 5,3 100,0 

вкупно 152 100,0 100,0  
 

Логично на претходно добиените резултати, во однос на тоа кој ги 

издржува студентите додека студираат, се и добиените одговори на праша-

њето: Кај кој сте сместени? Од вкупниот број на анкетираните студенти, 

79% одговориле дека се сместени заедно со родителите во својот дом, 15% 

дека престојуваат под кирија заедно со цимери, а сосема мал дел дека се во 

студентски дом (2,7%) и дека престојуваат сами во стан под кирија (2,7%). 

Причина за ова може да биде и финансиската состојба на семејството (нај-

големиот дел од нив (35%) имаат месечни примања од 10.000-20.000 дена-

ри месечно) што е можеби и главната причина поголемиот дел од нив да 

престојуваат во своите домови, заедно со родителите, без да имаат допол-

нителни финансиски оптоварувања за плаќање на кирии за студентски дом 

или стан. 
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Табела 2. Прашање: Кај кој сте сместени: 

  Frequency Percent Valid % 
Cumulative 

% 

Valid 0 1 ,7 ,7 ,7 

Родители  119 78,3 78,3 78,9 

Студентски дом 4 2,6 2,6 81,6 

Стан-сам 4 2,6 2,6 84,2 

Стан-цимери 23 15,1 15,1 99,3 

роднини 1 ,7 ,7 100,0 

Вкупно  152 100,0 100,0  

 

Прашањата кои следуваат понатаму се однесуваа на поконкретни 

податоци за начинот на кој го поминуваат нивното слободно време, актив-

ностите со кои е исполнето истото и сл. 

Од вкупниот број на анкетирани студенти, на прашањето: Што ви е 

основна преокупација во текот на студиите, 49%, се определиле за учење 

и полагање на испити, 34% за забава и 17% за учење и заработка за живот. 

 
Табела 3. Што ви е основна преокупација во текот на студиите? 

 Frequency Percent Valid % 
Cumulative 

% 

Valid 0 1 ,7 ,7 ,7 

забава и учење 51 33,6 33,6 34,2 

учење и полагање 

испити 
74 48,7 48,7 82,9 

учење и заработка 

за живот 
26 17,1 17,1 100,0 

Total 152 100,0 100,0  

 

Покрај општите податоци не интересираше и колку студентите 

имаа слободно време во текот на денот. На ова прашање ги добивме 

следниве одговори: најголем процент од студентите, односно 34% имаат 

слободни 3-4 часа дневно, 27 % од анкетираните студенти имаат слободни 

повеќе од 5 часа дневно, 24% од нив имаат 4-5 часа дневно, додека само 

мал процент, односно 14% имаат 1-2 часа дневно слободно време. Слобод-

ното време во тек на денот варира во зависност од годината на студии на 

студентите и оптовареноста со обврските на факултет, начинот на кој се 

издржуваат, како и местото на живеење и каде се сместени.  

Од аспект на оптовареноста на студиите и обврските на факултет, 

имајќи ја предвид природата на Факултетот за образовни науки, односно 

вклученоста на студентите во реализација на практична настава во воспит-
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но – образовните установи и подготовката за истите слободното време на 

студентите во трета и четврта година е релативно помало во однос на сту-

дентите од првите две години на студии. Времето поминато во обезбедува-

ње на средства за егзистенција (17% од анкетираните студенти) во релаци-

ја со обврските на факултет го намалува расположливото слободно време. 

Не помалку значајно за ова прашање е и местото на живеење. Имајќи 

предвид дека голем дел од студентите (44,7%) живеат во село, односно не 

во градовите каде е лоциран ФОН, како и фактот што дел од студентите 

кои живеат во град (вкупно 54,6%) живеат во околината на Штип и Стру-

мица и секојдневно патуваат, добар дел од можното слободно време сту-

дентите го губат во патување кое е неефикасно поминато слободно време.  

 
Табела 4. Прашање: Колку слободно време имате во текот на денот 

 Frequency Percent Valid % 
Cumulative 

% 

Valid 1-2 часа 22 14,5 14,5 14,5 

3-4 часа 52 34,2 34,2 48,7 

4-5 часа 37 24,3 24,3 73,0 

повеќе од 5 часа 41 27,0 27,0 100,0 

Total 152 100,0 100,0  

 

На прашањето колку часа дневно поминуваат на факултет, од 

вкупниот број анкетирани студенти, речиси сите студенти, односно 91,4 се 

изјасниле дека поминуваат 4 – 5 часа, додека само 4,6% на факултет поми-

нуваат од 6 до 7 часа. Како што претходно споменавме, времето поминато 

на факултет и обврските со учењето се директно поврзани со количината 

на слободното време на студентите. Покрај активното време поминато на 

факултет во предавања и вежби, предвид треба да се има и времето по-

требно за подготовка на студентите пред се за вежби од методиките на од-

редени предметни и воспитно – образовни подрачја како што е случај кај 

студентите во трета и четврта година. 

 
Табела 5. Прашање: Колку часа дневно поминувате на факултет 

 Frequency Percent Valid % 
Cumulative 

% 

Valid 0 4 2,6 2,6 2,6 

4-5 часа 139 91,4 91,4 94,1 

6-7 часа 7 4,6 4,6 98,7 

повеќе од 8 2 1,3 1,3 100,0 

Total 152 100,0 100,0  
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Во однос на прашањето за времето поминато во учење, половина 
од студентите, односно 50%, во учење поминуваат 2 до 3 часа дневно, 
29,6% во учење поминуваат од 30 мин. до 1 час, 13,2 % од студентите во 
учење поминуваат од 4 – 5 часа и само приближно 5 % од студентите 
дневно учат повеќе од 6 часа. Времето поминато во учење е во негативна 
корелација со слободното време, но од друга страна претставува главна 
преокупација и главен ангажман на секој студент.  

 

Табела 6. Прашање: Колку часа дневно учите? 

 Frequency Percent Valid % 
Cumulative 

% 

Valid 0 4 2,6 2,6 2,6 

30 мин - 1 час 45 29,6 29,6 32,2 

2-3 часа 76 50,0 50,0 82,2 

4-5 часа 20 13,2 13,2 95,4 

повеќе од 6 
часа 

7 4,6 4,6 100,0 

Total 152 100,0 100,0  
 

Од осум понудени активности со кои вообичаено се среќаваат како 
содржини на слободното време (одмор, слушање музика, спиење; читање 
книги, литература; гледање ТВ; компјутер/ интернет; спортски активно-
сти; сликање, цртање и слично; свирење, пеење, компонирање; пишување), 
согласно изјавите на анкетираните студентите, приближно ист процент 
времето го поминуваат на интернет и на компјутер (37,3%) и во одмор, 
слушање музика и спиење (36%). Помалку од 10% од анкетираните студен-
ти (9,2%) слободното време го поминуваат во читање, 6,6% гледање ТВ, 5,9 
% во спортски активности, 3,3% сликање, цртање и слични уметнички ак-
тивности и помалку од 1 % (0,7%) во свирење, пеење, компонирање. 
 

Табела 7. Ставови на студентите во врска со активности со кои најчесто  
им е исполнето слободното време 

 Frequency Percent Valid % 
Cumulative 

% 

Valid 0 1 ,7 ,7 ,7 
одмор 54 35,5 36,0 36,7 
читање 14 9,2 9,3 46,0 
тв 10 6,6 6,7 52,7 
компјутер 56 36,8 37,3 90,0 

спорт 9 5,9 6,0 96,0 
сликање 5 3,3 3,3 99,3 
свирење 1 ,7 ,7 100,0 

Total 150 98,7 100,0  
Missing System 2 1,3   
Total 152 100,0   
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Добиените резултати за изборот на активностите со кои е исполне-

то слободното време на студентите делумно е очекувано согласно времето 

во кое живееме, кое е карактеризирано како време на интернет, компјуте-

ри и социјални мрежи. Популарноста на социјалните мрежи Facebook, 

twitter и слични, како доминантен медиум за комуникација, дружење, раз-

мена на информации и искуства међу младите, го оправдуваат фактот што 

37% од испитаниците се определиле за овој одговор. Возрасниот период 

во кој се наођаат испитаниците, односно возраст од 20 до 23 години, прет-

ходното изјаснување за времето поминато во патување, учење и на факул-

тет претставуваат објаснувања во прилог на 36 % избор на категоријата 

одмор, слушање музика, спиење. Загрижува малиот процент на испитани-

ци кои слободното време го поминуваат во спортски активности, сликање, 

цртање, свирење, пеење и компонирање музика. Иако овие активности 

претставуваат форма за активен одмор и индиректно се во корелација со 

одредени содржини кои студентите ги изучуваат на Факултетот за обра-

зовни науки, сепак многу мал број на студенти ги преферираат како избор 

во слободното време. Причините за ова може да се бараат во неколку фак-

тори како: природата на овие активности (дел од овие активности кои во 

голема мера се условени одредени генетски предиспозиции - талент), афи-

нитети кон спортски и уметнички активности, социјалното опкружување 

на студентите и нивната отвореност кон спортски и културно – уметнички 

активности и достапноста на истите, финансиските средства како услов за 

реализација на најголем дел од нив и сл. Од друга страна, добиениот про-

цент за избор на овие содржини во одредена смисла е поразителен биде-

јќи укажува на запоставување на творечката и креативната страна на лич-

носта како и непочитување на природните законитости на активен одмор и 

активности за одржување на здравјето кај идните воспитувачи и наставни-

ци кои треба да се залагаат за сестран развој на детската личност. 

На прашањето со кои активности најчесто ви е исполнето слобод-

ното време вон дома, на студентите им се понудени седум различни опции 

од различни сегменти од животот. Од понудените опции повеќе од полови-

на од анкетираните студенти, односно 56,6% се определиле за дружење, за-

бава, седенки и посети, што укажува на социјалната компонента како основ-

на карактеристика на периодот на рана зрелост во која се наођаат анкети-

раните студенти. Овој избор е очекуван и логичен бидејќи во овој возрасен 

период врсниците и комуникацијата со нив претставуваат основно обележ-

је. За посета на кафулиња се определиле 13,8% исто, како и за прошетки 

во парк и природа. Овие две категории се во делумна релација со првиот 

понуден одговор, односно дружење, забава, седенки и посети кои може да 

се реализираат во кафетерии и клубови како опција за вечерно дружење и 

парк и прошетка како опција за активно дневно дружење. Приближно 6 % 

од испитаниците слободното време вон домот го поминуваат во спортски 

активности и посета на спортски натпревари, што е загрижувачки процент 

имајќи го предвид фактот дека периодот на студиите е период кога најго-

лем број студенти поради обврските на факултет прекинуваат да се зани-
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маваат со континуирана физичка активност и спорт. Ова резултира со на-

малување на моторичките способности што претставува спротивставување 

на развојната тенденција според која периодот во кој се наођаат студенти-

те, односно доцна адолесценција и рана зрелост, претставува период кога 

моторичките и функционалните способности го достигнуваат својот врв.  

Многу мал процент од анкетираните студенти (3,3%) се изјасниле 

дека слободното време вон домот го поминуваат во посета на културно-

уметнички настани (театар, кино, изложби). Ова делумно може да се 

оправда од една страна со недоволната понуда на содржини од овој тип во 

местата каде што живеат студентите и од друга страна со потребата за фи-

нансирање на активности од овој кој дополнително го оптоваруваат семеј-

ниот буџет на студентите и нивните родители.  
 

Табела 8. Со кои активности најчесто ви е исполнето  

слободното време вон дома 

 Frequency Percent 
Valid 

% 

Cumulative 

% 

Valid 0 3 2,0 2,0 2,0 

 

дружење 86 56,6 57,3 59,3 

кафичи 21 13,8 14,0 73,3 

бутици 4 2,6 2,7 76,0 

парк 21 13,8 14,0 90,0 

спорт 9 5,9 6,0 96,0 

посета на спортски 

натпревари 
1 ,7 ,7 96,7 

посета на културни 

настани 
5 3,3 3,3 100,0 

Total 150 98,7 100,0  

Missing System 2 1,3   

Total 152 100,0   
 

Во релација со претходните две прашања, се и одговорите на пра-

шањето колку често студентите посетуваат кино, театар, концерти, 

дискотеки, изложби, музеи, галерии и спортски натпревари. Добиените 

одговори се во релација со актуелната понуда на содржини и активности 

од тој тип во средината во која живеат студентите и во околните поблиски 

места. Добиените резултати укажуваат дека 20,4% од анкетираните сту-

денти посетуваат кино 1 – 2 годишно, додека дури 59,3% никогаш не посе-

туваат кино. Овие резултати се очекувани и делумно оправдани поради со-

времената технологија, достапноста на т.н. домашно кино, како и достап-

носта на најновите филмски проекции на интернет и можност за нивно 

проследување во домашни услови.  
Од вкупно анкетираните студенти 30,3% се изјасниле дека посетуваат 

театар 1 – 2 годишно, додека 44,2% дека воопшто не посетуваат театар. Доби-
ените резултати покрај со ограничената понуда на театарски престави која во 
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изминатиот период има тенденција на зголемување и збогатување, може да се 
објасни со слабиот интерес на студентите за ваков тип на содржини, поина-
кви афинитети но и потребата за финансиски надоместок за присуствување 
на активности од ваков тип. Сепак останува простор за афирмирање на теа-
тарската уметност и актуализирање на нејзините вредности међу студентите, 
но и збогатување на понудата на театарски престави.  

Во однос на прашањето за посета на концерти, 41,3% од испитани-
ците се изјасниле дека посетуваат 1 - 2 годишно, 23,6% повеќе пати во те-
кот на годината, додека 18,8% никогаш не посетиле концерт. Имајќи ја 
предвид релативно богатата понуда на концерти во Р.М на музика од раз-
лични жанрови во последниве неколку години, добиените резултати се 
очекувани имајќи го предвид карактерот на самата активност, како и по-
требата за финансиска партиципација за присуство на истата. 

Имајќи ја предвид возраста на испитаниците и она што значи „сту-
дентски живот“ и „ноќен живот“, односно ориентираност кон забава и 
дружење, оправдани и очекувани се добиените резултати за посетеноста 
на дискотеки и ноќни клубови. Во однос на ова прашање 49,4% се изјасни-
ле дека ги посетуваат 1 – 2 неделно, 20,4% дека ги посетуваат 1 – 2 месеч-
но, 7,6% 1- 2 годишно и само 9,6% дека воопшто не ги посетуваат. Во при-
лог на ова оди и работата на студентските организации кои најмногу се 
ориентирани кон организација на т.н. студентски забави во дискотеки и 
ноќни клубови, а многу помалку кон организација и покровителство на те-
атарски претстави, концерти и спортски натпревари.  

На прашањето за посета на изложби, речиси половина од анкетира-
ните студенти, односно 39,9% се изјасниле дека никогаш не посетувале, 
30% посетуваат 1 – 2 годишно, 6,7 % посетуваат изложби повеќепати во го-
дината, додека еднаш месечно на изложба присуствуваат 4,7% од анкетира-
ните студенти. Слични резултати се добиени и на прашањето за присуство 
на музеи и галерии, на кое 40% од студентите се изјасниле дека никогаш не 
посетиле ваква активност, 27,3% посетуваат 1 – 2 годишно, додека 9,3% 
одат на во музеј и галерии еднаш месечно. Имајќи ја предвид моменталната 
понуда во Штип и Струмица каде престојуваат студентите, но и генерално 
понудата на активности од овој тип во Р.Македонија која има тенденција 
на збогатување во изминатиот период, добиените резултати се очекувани. 
Сепак останува одговорноста на наставниот кадар на Факултетот за обра-
зовни науки во афирмирање на манифестациите од овој тип, укажувајќи на 
нивната вредност за градењето на културно богата личност каква би треба-
ло да биде идниот наставник и воспитувач и можноста за имплементирање 
на овие содржини како дел од практични активности по одредени методи-
ки како што се методика на ликовно и музичко образование како што и до-
сега има одредена практика, како и одговорноста на студентските органи-
зации во подржување и организирање на ваков тип на манифестации преку 
кои би се презентирале делата на талентирани студенти. 

Забележително поинаква дистрибуција на одговорите на студенти-
те во однос на претходните понудени категории е добиена на прашањето 
за посетата на спортски натпревари. Имено, во однос на ова прашање, 
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8,7% се изјасниле дека посетуваат спортски натпревари 1 – 2 неделно, 20,7 
% посетуваат неколку пати месечно, 19,3% 1- 2 годишно и 24% повеќе пати 
во годината. На ваков тип манифестации никогаш не присуствувале 17,3% 
од анкетираните студенти. Добиените резултати се реални и очекувани од 
аспект на интересот за спорт кој е различен кај студентите и релативно по-
богатата понуда на спортски содржини. Во рамките на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ постои релативно богата понуда на спортски содржини и натпрева-
ри на кои учество земаат студентите како членови на студентските екипи 
или во универзитетските спортски клубови кои се дел од државните лиги. 
Во однос на ова значајно е да се спомене постоењето на Универзитетски 
клубови во кошарка, одбојка и пинг – понг кои се натпреваруваат во прва-
та државна лига во одбојка и пинг – понг и втора државна лига во кошарка 
чии натпревари се играат во континуитет во период од октомври до мај и 
истите се отворени за студентите, како и организацијата на међууниверзи-
тетски лиги во мал фудбал, кошарка, пинг – понг и шах и Универзитетски 
лиги во кошарка и одбојка на која учество земаат студенти од сите факулте-
ти и се реализираат во период од ноември до март. Сите овие манифестации 
се отворени за студентите. Доколку оваа понуда се дополни со натпреварите 
од индивидуалните спортови (борење, карате, гимнастика, атлетика и сл.) 
како и натпревари на кои се натпреваруваат македонските репрезентации во 
кошарка, ракомет, фудбал и слично како и натпреварите во различни лиги 
од међународен ранг во ракомет, кошарка, фудбал и слично каде екипите 
од Р. Македонија имаат забележителен настап и континуирана поддршка 
од навивачите међу кои голем дел се студенти добиваме исклучително бо-
гата спортска понуда на која може да присуствуваат студентите и квали-
тетно да го исполнат своето слободно време.  

Спортските натпревари како активност во слободното време се 
препорачливи бидејќи навивањето и бодрењето на сопствената екипа по-
крај тоа што ја манифестираат припадноста кон некоја група, толеранција-
та, колективизмот, патриотизмот, единството, почитувањето на противни-
кот и слично, претставуваат агенс за дружење и ослободување од негатив-
ната енергија и канализирање на негативните емоции на општествено при-
фатлив начин. 

 

Табела 9: Прашање: Колку често посетувате секоја од предложените активност (%): 

  
1-2 

неделно 
месечно 

1-2 
годишно 

повеќе пати 
во годината 

никогаш 

кино 5,5 7,7 20,4 7,1 59,3 

театар 5,1 8,6 32,5 9,6 44,2 

концерти 8,7 7,6 41,3 23,6 18,8 

дискотека 49,4 20,4 7,6 15,3 7,3 

изложби 7,6 7,4 32,6 9,6 42,8 

музеи и 
галерии 

4,5 7,5 31,7 12,8 43,5 

спортски 
натпревари 

10,6 22,6 21,3 25,7 19,8 
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Незаинтересираноста за политиката како сегмент од општествени-

от живот и активност во слободното време се манифестира во одговорите 

на студентите на прашањето: Дали се занимавате со политика? На ова пра-

шање потврдно одговориле само 17,3%, останатите 80% одговориле нега-

тивно, односно дека не се занимаваат со политика.  

Мислењата на студентите се поделени во однос на прашањето за 

содржините и активностите за исполнување на слободното време кои ги 

нуди универзитетот, односно 40,3% се изјасниле дека универзитетот нуди 

соодветни содржини за исполнување на слободното време, додека 55,3 % 

имаат негативен став во однос на ова прашање.  

Аналогно на претходното прашање е и прашањето за тоа колку 

студентите се задоволни од содржините и активностите за исполнување на 

слободното време кои ги нуди универзитетот. На ова прашање најголем 

дел од анкетираните студент, односно 40,1% се делумно задоволни од по-

нудата, 25% се изјасниле дека се задоволни, додека останатите 28,3% се 

изјасниле дека се незадоволни од истата. Ваквата распределба на мислења-

та на студентите укажуваат дека проблемот, а воедно и решението треба 

да се бара во понудените содржини кои или се еднолични, односно насо-

чени кон само одреден тип на активност (пр: ноќен живот, спорт и слично) 

и кон недоволната информираност на универзитетските служби задолжени 

за организација на студентскиот живот за реалните интереси, потреби и 

желби на студентите за исполнување на слободното време.  

На прашањето за фреквенцијата на посетеност на содржините и ак-

тивностите кои моментално им се нудат на студентите како содржини за 

исполнување на слободното време, најголем дел од студентите, односно 

42,1 % се изјасниле дека истите ги посетуваат повремено, односно понеко-

гаш. Овие содржини се често посетувани од страна на 15,1% од анкетира-

ните студенти, додека никогаш не ги посетиле или практикувале 36,8% од 

студентите вклучени во истражувањето.  

Последното прашање во прашалникот се однесува на степенот на 

задоволството на студентите од користењето на сопственото слободното 

време. На ова прашање, речиси половина од анкетираните студенти, одно-

сно 54,6% се изјасниле дека генерално се задоволни од начинот на кој го 

користат своето слободно време, 16,4% искажале неутрален став, односно 

се изјасниле како ни задоволни/ни незадоволни, доста задоволни се 17,1%, 

доста незадоволни се изјасниле 2,6% и во главно незадоволни се изјасниле 

3,3% од анкетираните студенти. Процентот на задоволни студенти (54,6%) 

како што се изјасниле најголем дел од студентите се објаснува со фактот 

што слободното време е време кое сами го организираме и регулираме, со-

држините и активностите ги одбираме согласно сопствените желби и афи-

нитети и делумно согласно актуелната понуда. Оттука задоволството или 

незадоволството е одраз на сопствената организација и желба, односно 

степенот на сопствена ангажираност и ажурност.  
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Заклучок 

 

Слободното време на младите има специфична структура и има раз-

војно-превентивна улога во животот на младите. Начинот на кој младите го 

поминуваат своето слободно време во голема мера го одредува и нивниот 

стил на живот. Тоа, особено е од посебно значење за идните наставници од 

кои се очекува многу уште во текот на студирањето. Имено тие треба да 

претставуваат пример за учениците, бидејќи како што покажува праксата, 

примерот претставува едно од позначајните воспитни средства. 

Резултатите од нашето истражување кое беше реализирано на при-

мерок 152 студенти на ФОН во Штип и Струмица покажаа дека студентите 

имаат малку слободно време во текот на денот (3-4 часа, 34%), а причина за 

тоа покрај обврските на факултет може да биде и местото на живеење на 

студентите. Повеќето од нив патуваат секој ден, така да добар дел од свое-

то расположливо слободно време студентите го поминуваат во патување 

кое претставува неефикасно поминато слободно време. 

Од повеќето понудени активности со кои е исполнето нивното сло-

бодно време се покажа дека поголемиот дел од нив истото го користат 

пред компјутер (36,8%) и во одмарање (35.5%), што во одредена мера 

претставува и губење на време. Малиот процент на избор на останатите 

понудени активност (сликање, спорт, читање, спорт) е поразителен биде-

јќи укажува на запоставување на творечката и креативната страна на лич-

носта. Секако за тоа придонесуваат и материјалните услови и опкружува-

њето во кое студентот живее. 

Малку загрижувачки е и податокот дека најголемиот дел од своето 

слободно време (56%) студентите го поминуваат во дружење, забави, седен-

ки и сл. Причина за ова може да биде и потребата за дружба и комуникација 

која е карактеристична за развојниот период во кој се наођаат анкетираните 

студенти, но од друга страна како причина може да биде и недоволната по-

нуда на квалитетни и продуктивни содржини со кои ќе го исполнат нивното 

слободно време. Поголемиот дел од нив никогаш немаат посетувано кино, 

театар, изложби и музеи и галерии. Наспроти ова 50% од нив 1-2 пати не-

делно посетуваат дискотеки и кафулиња. Тоа од една страна е и сигнал дека 

факултетот, па и самата локална самоуправна во коа е сместен факултетот, 

треба да понудат содржини и активности кои ќе го привлечат вниманието 

на студентите и преку кои позитивно ќе се влијае на нивниот понатамошен 

сестран развој (психички, физички, креативен, емоционален и др.). 

Добиените резултати покажуваат дека поголем дел од студентите 

(55%) не се задоволни од содржините кои се нудат на Универзитетот што 

укажува на потребата дека треба да се поработи на содржините кои ги ну-

ди Универзитетот. Моментално се нудат еднолични содржини насочени 

кон само одреден тип на активност (пр: ноќен живот, спорт и слично). Ак-

туелна е и недоволната информираност на универзитетските служби за-

должени за организација на студентскиот живот за реалните интереси, по-

треби и желби на студентите за исполнување на слободното време.  
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Резултатите кои ги добивме покажаа дека студентите немаат многу 

слободно време, а и она што го им преостанува како слободно време не е 

правилно (корисно) исполнето. Сето ова мора да се има предвид при пла-

нирањето на животот и работата на факултетот. Потребно е уште на поче-

токот на учебната година да се планираат одредени активности кои би 

овозможиле студентите квалитетно да го поминат своето слободно време, 

имајќи ги притоа предвид нивните желби и интереси. Треба да се нудат и 

одбираат активности преку кои студентите ќе ги развиваат своите способ-

ности, активности во кои ќе се бара да бидат активни творци на одредени 

културни вредности, а не пасивни приматели. 
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LEISURE TIME OF STUDENTS  

OF THE PEDAGOGICAL FACULTY IN STIP 

 
Abstract: Leisure time of youth is large and important time space that if it 

is not enough leaded ad full field could be a reason and place for wrong and unac-
ceptable behavior and reason for manifestation of many unwonted addictions of 

youth. Contents that are used to full fill the leisure time of youth are significant 

aspect that contributes to creation of their identity and quality life in future. There-
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fore is very important to pay attention to organization and structuring of leisure ti-

me, meanwhile considering the real needs of youth, such as party, fun, hanging out, 
as well as activities that contain challenges, such as certain forms of physical and 

mental effort.  

Considering the importance of leisure time for proper and complete deve-
lopment of young persons, our attention in this paper were directed toward the 

identification of activities that could full fill the leisure time of youth, students at the 
Faculty of educational sciences in Stip, Republic of Macedonia. On a sample of 152 

examiners, students at all four years of study of Faculty of education sciences we 

applied a questionnaire to determine the amount of leisure time of the students as 
well as the contents and activities practiced during this period. Obtained results 

suggest the possible directions for positive influence and suggestions for youth for 
proper selection of activities that will have a positive impact of completely develo-

ped young person.  

 
Keywords: leisure time, activities in leisure time students.  
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Проф. др Благица ЗЛАТКОВИЋ 

Учитељски факултет у Врању 

 

 

УЧЕШЋЕ СТУДЕНАТА У ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА 

И УСПЕХ У СТУДИРАЊУ 

 
Сажетак: У раду је учињен осврт на позитивне ефекте ваннаставних 

активности на академском нивоу образовања. Позитивни ефекти ваннастав-
них активности препознају се у понашању студената, успеху у студирању, 
развијању вештина које су специфичне за њихову будућу професионалну ак-
тивност, развијању интерперсоналних вештина, лидерских способности и са-
мопоштовања.  

Полазећи од резултата ранијих истраживања који указују да учешће 
у ваннаставним активностима позитивно утиче на образовна постигнућа 
студената, у емпиријском делу рада разматране су разлике студијског 
успеха међу студентима Учитељског факултета у Врању који учествују у ре-
ализацији хорских активности, као најзначајније ваннаставне активности у 
овој образовној институцији, и оних студената који нису укључени у ову ак-
тивност. Квалитативна анализа одговора на упитник, који је конструисан за 
потребе овог истраживања, указала је на мотиве и задовољство студената 
учешћем у хору. 

 
Кључне речи: ваннаставне активности, успех у студирању, хорске 

активности. 

 
 

Увод 
 
Савремене тенденције у конципирању програма академског обра-

зовања наглашавају значај континуиране посвећености развоју људског 
капитала. На тај начин је, и на овом нивоу образовања, пожељна оријента-
ција ка формирању и развоју људских потенцијала кроз интегрисани и холи-
стички приступ (Salamuddin et al, 2011) у свим аспектима: интелектуалном, 
емоционалном, социјалном и физичком. Успешна реализација прокламова-
не оријентације захтева допуну постојећих наставних планова и програма 
факултета широким спектром ваннаставних активности. Наиме, савремене 
компаније, али и образовне институције, траже кандидате који имају не са-
мо остварен висок просек у току студирања, већ и CV обогаћен 
разноразним учешћима у ваннаставним активностима. Оваква оријентаци-
ја произилази из очекивања да су такви појединци развили већи број ве-
штина и способности које појачавају могућност адаптирања на измењене 
услове рада.  

Концепт ваннаставних активности није новијег датума. Њихово 
прво појављивање се догодило на колеџима у 19. веку, као допуна настав-
ног плана и нека врста лабораторије за практична и стручна интересовања 
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студената. Прве ваннаставне активности везане су за књижевна друштва и 
дебатне клубове, а касније и за атлетске клубове. Почетком 20. века, доне-
кле и због преовлаёујућег става да ваннаставне активности одвраћају сту-
денте од њихових академских обавеза, њихова реализација опада.  

Препознавање значаја ваннаставних активности је осцилирало. На-
кон периода њиховог занемаривања, оне су, нарочито у развијенијим зе-
мљама, прихваћене не само као активности изван програма, већ и као део 
обавезног програма. Академски наставни план и ваннаставне активности 
постају меёусобно повезани и меёусобно се подржавају. Док се академски 
наставни план превасходно оријентише ка когнитивним способностима, 
дотле се ваннаставне активности у већем степену фокусирају на стицање 
афективних и психомоторних способности. Укључивање ваннаставних ак-
тивности на ниво академског образовања ствара могућност ширег захвата 
способности и вештина које се очекују као исходи студирања. У великом 
броју земаља ваннаставне активности су обавезне за све студенте; сви сту-
денти морају учествовати у некој од понуёених ваннаставних активности. 
Обавезност ваннаставних активности отвара веће могућности постизања 
позитивних ефеката код великог броја студената. 

 
 

Ефекти ваннаставних активности 
 
У теоријским разматрањима ваннаставних активности наглашава 

се очекивање да оне обезбеёују вишеструку добит: личну добит за студен-
те (јачање индивидуалних потенцијала и усвајање ефикаснијих образаца 
понашања), добит на плану професионалног образовања (стицање разли-
читих вештина) и секундарну добит (преношење позитивних ефеката на 
друге области).  

Потврду подршке ваннаставних активности академској образовној 
мисији дају резултати великог броја истраживања. Утврёено је да ванна-
ставне активности пружају прилику студентима да проведу време ван на-
ставе на конструктиван начин (Modi, Konstantopoulos & Hedges, 1998). 
Учешће у ваннаставним активностима смањује ризик од напуштања обра-
зовања и пружа прилику свим студентима, а посебно припадницима мар-
гиналних група, да формирају позитиван однос према образовању јачањем 
њихових академских и социјалних вештина (Mahoni & Kerns, 1997). Пока-
зало се да је учешће у ваннаставним активностима у оквиру образовне ин-
ституције делотворније од учешћа у ваннаставним активностима изван ње 
(Gerber, 1996). Пореёење исхода оних који су учествовали у ваннаставним 
активностима и оних који нису указује на значајне разлике у различитим 
областима, измеёу осталих, позитивни ефекти су утврёени и у области со-
цијалног и академског селф-концепта (Marsh, 1992). Учешће у ваннастав-
ним активностима, чак и ако оне нису очигледно повезане са академским 
постигнућима, доводи до повећане посвећености образовању и образов-
ним вредностима, што индиректно доводи до повећања академског успеха 
(Marsh, 1992). 
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Осим тога, уочено је да ваннаставне активности пружају могућ-

ност да студенти сагледају вредност тимског рада и прихвате индивидуал-

ну и групну одговорност за исход активности. Оне доприносе и јачању 

њихове физичке снаге и издржљивости, развијају осећања културне при-

падности и припадности заједници. Ваннаставне активности стварају спо-

ну измеёу академског знања и реалности, нудећи прилику студентима да 

примене академска знања и вештине у реалном контексту. Резултати ис-

траживања показују да учешће у ваннаставним активностима повећава ан-

гажованост студената, јача припадност институцији и везаност за њу, по-

већава вероватноћу успеха у студирању и смањују могућност одустајања 

од студирања (Lamborn et al, 1992; Fin, 1993). Код студената који су анга-

жовани у ваннаставним активностима регистровано је доследније прису-

ство настави, боља академска постигнућа и израженија тежња ка даљем 

континуираном образовању. У срединама у којима је организован велики 

број ваннаставних активности уочено је да разлике у учешћу нису толико 

у вези са њиховом расположивошћу, већ да су значајно повезане са социо-

економским статусом ученика. Студенти нижег социоекономског статуса 

реёе су учествовали у реализацији понуёених ваннаставних активности. 

Овај податак је разлог за забринутост, посебно ако се има у виду да уче-

шће у ваннаставним активностима може бити средство оснаживања мла-

дих и шанса за њихов успех у образовању.  

Ваннаставне активности се могу посматрати и као стратегија која 

подржава усмереност друштвене заједнице ка повећању образовних постиг-

нућа. Академске институције могу да подстакну студентско ангажовање 

„понудом структурисаних ваннаставних активности“ (Fredricks & Eccles, 

2006). О ангажованости студената се може говорити када они посвећују до-

ста времена и улажу значајан труд у реализацији активности, када постоји 

брига о квалитету рада, када постоји посвећеност која није усмерена дости-

зању неке инструменталне вредности. Постоји очекивање да се студенти 

укључени у ваннаставне активности више ангажују у редовним академским 

активностима, тј. усвојени образац суштинске ангажованости у ваннастав-

ним активностима се касније преноси и на наставне активности. У ванна-

ставним активностима студенти добијају већу подршку вршњака и одра-

слих, а дејство позитивних ефеката се проширује и на академску област 

(Heller et al, 2003). Ваннаставне активности доприносе развоју лидерских 

способности, способности управљања временом, откривању личних тале-

ната, развијању способности решавања проблема итд. Оне помажу консти-

туисању целовитих личности са супериорним личним карактеристикама, 

високим самопоштовањем, израженом иновативношћу, креативношћу, 

продуктивношћу итд.  

Презентовани резултати на посредан начин указују креаторима 

образовне политике на последице неукључивања студената у ваннаставне 

активности и на потребу да се, уместо бојазни од њиховог ометања академ-

ских постигнућа, препозна њихова мотивациона снага (Holloway, 2000).  
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Услови који обезбеђују успех у ваннаставним активностима 

 

Ефикасност ваннаставних активности и постизање предвиёених 

исхода могу бити остварени само ако се њихова организација реализује 

према критеријумима којима се не нарушава њихова суштина. Услови који 

представљају минимум за постизање позитивних ефеката су: разноврсна 

понуда, усклаёеност са интересовањима студената и њиховим склоности-

ма; могућност да студент сам врши избор ваннаставне активности у којој 

ће учествовати; систематско планирање, успешна реализација, континуи-

рано трајање итд.  

Значајна одлика ваннаставних активности је добровољно учешће 

студената у њиховој реализацији. Најчешће се студентима понуди већи 

број ваннаставних активности путем институционализованих програма, а 

они врше избор према својим склоностима и интересовањима. Могућност 

избора на основу самопроцене личних склоности и преференција је пола-

зана претпоставка успеха у ваннаставним активностима. Догаёа се да их 

студенти и сами иницирају, конципирају и легализују у оквиру институци-

је, што указује да степен партиципације студената у организовању и реа-

лизацији ваннаставних активности може бити различит.  

Систематско планирање, као и континуирано трајање такоёе су зна-

чајни услови које је потребно задовољити. Планирање обезбеёује продук-

тивнију реализацију активности – јасним постављањем циљева, дефиниса-

њем исхода, избором метода рада итд. Активности које нису одговарајуће 

или су досадне неће имати позитиван исход, пре ће довести до губитка ин-

тересовања. Ваннаставне активности имају исте циљеве и функције као и 

обавезни и изборни предмети из редовног наставног плана и програма. Ме-

ёутим, оне пружају искуства која се не могу стећи кроз формалне курсеве у 

току студија.  

С друге стране, док укључивање у неколико различитих активно-

сти може бити одличан и користан избор, превише активности могу на 

крају имати негативне ефекте. Студенти који су укључени у превише ак-

тивности често на крају имају проблеме у учењу или не могу себи обезбе-

дити одмор и рекреацију који су им потребни. Зато је важно поставити 

границе у избору ваннаставних активности; граница је донекле флекси-

билна и зависи од способности студената. Код почетника, на академском 

нивоу образовања, пожељно је да се избор ограничи чак на једну актив-

ност како би успешно прошао период адаптације. Страст и посвећеност 

ограниченом броју ваннаставних активности је опција којом се могу обез-

бедити позитивни ефекти.  
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По ком принципу се остварује повезаност учешћа  

у ваннаставним активностима и образовних постигнућа? 

 

Повезаност учешћа у ваннаставним активностима и образовних по-

стигнућа у теоријским разматрањима, измеёу осталог, ослања се на посто-

јање посредујућих варијабли у овој вези. У Бандурином моделу самоефи-

касности (Bandura, 1977) истакнута је важност субјективног доживљаја 

личне компетентности који се може пренети са једне активности на другу, 

тј. генерализовати на укупно функционисање појединца. Модел заговара ре-

ципрочни каузалитет, у коме се понашање и мотивација особе холистички 

посматрају као резултат динамичке интеракције три типа фактора: лични 

фактори, фактори околине и фактори понашања (Triadic Reciprocal Determi-

nism model – Wood & Bandura, 1989). Студент бира ваннаставну активност 

према својим склоностима, у њој постиже успех, опажа личну компетент-

ност (самоефикасност); позитивно искуство у једној области пружа могућ-

ност да се студент осећа сигурније и има више вере у своје способности 

приликом обуке у другим областима. Остварено самопоштовање у једној 

области “као да обавезује” да се успех постигне и у другим областима. 

Студент је у прилици да искаже своје потенцијале избором ваннаставних 

активности, и на тај начин може ојачати своју самоефикасност и самопо-

штовање. Самоефикасност, као уверење студената о властитим способно-

стима организовања и извршавања одреёених акција потребних да би се 

остварио одреёени циљ (Bandura, 1977), у овом случају, у оквиру ванна-

ставних активности, може појачати доживљај опште персоналне компетен-

ције и потребу студента да задржи, тј. генерализује своју компетентност и 

у академским активностима. Оригиналан Бандурин концепт самоефика-

сности односио се на специфичну ситуациону процену сопствене ефика-

сности, меёутим, у пракси се показало да остварено постигнуће у једној 

области може да јача мотивацију студента да се опроба и потврди и у дру-

гим областима. С обзиром да се успех у ваннаставној активности остварује 

у оквиру образовне институције, то може допринети формирању позитив-

них ставова према самој образовној институцији и студирању. Учешће у 

ваннаставним активностима пружа прилику да се створи позитивна веза-

ност студената за институцију у којој се образују, позитивна перцепција 

наставника, позитиван однос према студирању. На тај начин учешће у ван-

наставним активностима, посредовано самоефикасношћу, може бити пре-

диктор академских постигнућа студената (Cosden et al., 2004). 

Ефекти учешћа у ваннаставним активностима могу се разматрати и 

из позиције Масловљеве теорије потреба. Ваннаставне активности период 

студирања чине пријатнијим, креирају атмосферу која промовише пози-

тивна усмерења и друштвену интеракцију меёу студентима, стварају здра-

вију атмосферу, тј. задовољавају потребе за сигурношћу и припадањем. 

Дубље сагледавање значаја ваннаставних активности указује да ваннастав-

не активности помажу студентима на индивидуалном нивоу путем задово-

љавања њихових потреба. Веза која се ствара измеёу институције и сту-
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дента ствара осећај припадности; на тај начин се задовољава једна од зна-

чајних људских потреба према Масловљевој Хијерархији потреба, потреба 

која је од суштинске важности за опстанак и даљи развој појединца. Задо-

вољење ових потребе отвара простор да студентово функционисање буде 

руковоёено потребама вишег нивоа; усмереност ка самопоштовању ће ве-

роватно мотивисати студенте ка већим образовним постигнућима.  

 

 

Методолошки део 

 

Сазнања о позитивним ефектима ваннаставних активности иници-

рала су сагледавање стања у истој области на Учитељском факултету у 

Врању. У овој институцији реализује се неколико ваннаставних активно-

сти: хор, ликовна секција, драмска секција и луткарска радионица. Меёу-

тим, ни једна од наведених активности у потпуности не задовољава све 

критеријуме којима се у већем степену остварује њихова ефикасност. Наи-

ме, хор се реализује као изборни предмет, али се због појачаних активно-

сти након редовне наставе може посматрати и као ваннаставна активност. 

Критеријум личног избора од стране студената није задовољен. Учешће 

студената у овој активности зависи од критеријума предметног наставника 

који врши селекцију студената на основу процене њихових музичких спо-

собности. Ова активност у потпуности задовољава критеријум добре орга-

низације и континуиране реализације. Остале побројане активности углав-

ном задовољавају критеријум личних интересовања студената. Они се сами 

опредељују за учешће у њиховој реализацији, али им недостаје континуитет 

у реализацији и дугорочни план активности. Сходно томе, ниједна од ових 

активности не задовољава све критеријуме ефикасне организације ванна-

ставних активности: лични избор студената, дугорочно систематско пла-

нирање, континуирано трајање, а самим тим и континуиране повратне ин-

формације којима се јача самопоштовање и самоефикасност студената.  

И поред тога што сви критеријуми ефикасне организације нису за-

довољени, определили смо се да сагледамо ефекте хорског ангажмана 

студената на њихова образовна постигнућа. Наиме, проблем истраживања је 

утврёивање разлика студијског успеха измеёу студената који су чланови хо-

ра и оних који то нису, као и утврёивање мотива за учешће у хору и задо-

вољства због учешћа у тој активности. Уколико постоји значајна разлика, и 

поред тога што критеријуми реализације хора као ваннаставне активности 

нису потпуно задовољени, био би то довољан разлог за промишљање о по-

дизању организације ваннаставних активности на виши ниво.  

Подаци о учешћу студената у релизацији хорских активности, као 

и мерама оствареног успеха у студирању преузети су из базе података сту-

дентске службе. Мотиви и задовољство студената због учешћа у хору ис-

питани су помоћу упитника који је конструисан за ову намену. Истражива-

ње је обављено са студентима који су Факултет уписали школске 2009/10, 

тј. студентима који су у време спровоёења истраживања били на четвртој 
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години студија. У узорку је било 115 студената; 91 студент (86,66%) није 

био ангажован у хору, а само 14 студената (13,33%) јесте. Показатељи 

успешности студирања студената који су били део хора и који нису били 

приказани су у Табели 1. 

 
Табела 1. Просечне вредности показатеља успеха у студирању 

Показатељи успеха 

у студирању 

Број 

испитаника 

Аритметичка 

средина 

Стандардна 

девијација 

Стандардна 

грешка АС 

Просечна оцена 

Хор 

Нису у хору 

14 

91 

7.40 

7.04 

0.461 

0.583 

0.123 

0.061 

Број пол. испита 

Хор 

Нису у хору 

14 

91 

36.86 

35.07 

2.033 

4.558 

0.543 

0.478 

ЕСПБ  

Хор 

Нису у хору 

14 

91 

163.86 

157.01 

11.488 

21.599 

3.070 

2.264 

 

 Резултати у табели 1 показују да студенти који учествују у хору 

имају бољи студијски успех у односу на студенте који не учествују у хору, 

тј. они имају бољу просечну оцену (7.40), већи број положених испита 

(36.86) и већи број освојених ЕСПБ (161.80).  

Статистичка значајност разлика аритметичких средина посматра-

них показатеља успеха у студирању тестирана је t-тестом. Добијени резул-

тати су приказани у табели 2.  

 
Табела 2. Значајност разлика аритметичких средина 

Показатељи успеха  

у студирању 
t - тест df Sig. 

Просечна оцена 2.179 103 .032 

Број положених испита 1.444 103 .152 

ЕСПБ  1.158 103 .0250 

 

Резултати указују да измеёу студената који су чланови хора и оних 

који нису постоји статистички значајна разлика у оствареној просечној 

оцени у студирању (sig. .032). Разлике у броју положених испита и оства-

реним ЕСПБ нису статистички значајне. Добијени резултати су сагласни 

са резултатима ранијих истраживања у којима су регистрована боља обра-

зовна постигнућа студената који су били укључени у ваннаставне активно-

сти (Marsh, 1992). 
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Мотивисаност студената за учешће у хору  

и задовољство учешћем 

 

Студентима који учествују у хору задат је кратак упитник којим 

смо желели да испитамо мотивисаност и задовољство учешћем у хору. По-

даци из упитника су квалитативно обраёени. 

С обзиром да критеријум личног избора није задовољен, прво пи-

тање на које су испитаници одговарали било је: „Да ли би хор био Ваш из-

бор да сте били у прилици да бирате, зашто?“. Тринаест испитаника (од 

14) је позитивно одговорило на постављено питање, а разлози су били 

следећи: волим да певам, волим музику, био/ла сам члан хора и на прет-

ходним нивоима образовања, чини ми задовољство, представља уживање, 

усавршавам своје способности, развијам свој таленат уз стручну помоћ, 

понос (“верујем да би сви волели да буду чланови хора”), дружење. 

Најчешће навоёени разлози задовољства су: могућност развијања 

музичких способности, групни идентитет, понос (могућност постизања 

успеха), ангажованост, дружење, путовања, познанства. 

Најчешће навоёени разлози за незадовољство, а да су при том увек 

наглашавали да им је драго што су у хору, су: недостатак времена за друге 

активности, напоран рад, учестале пробе, немогућност да се бира други из-

борни предмет у том семестру
1
.  

У одговорима на питање: „Да ли би препоручили другима да уче-

ствују у хору, зашто?“, студенти наводе исте разлоге због којих су и сами 

задовољни учешћем у хору.  

Генерално, студенти који учествују у хору су задовољни, свесни 

својих талената, опажају учешће у хору као привилегију, јако су мотивиса-

ни за учешће у овој активности. Наведени разлози задовољства потврёују 

да студенти опажају самоефикасност у овој области. Остварен успех у сту-

дирању, у односу на студенте који нису чланови хора, указује да се опаже-

на самоефикасност у хорским активностима одразила на њихове академ-

ске резултате. 

 

 

Закључак 

 

Претпоставка да учешће студената у ваннаставним активностима 

позитивно утиче на образовна постигнућа донекле је потврёена код студе-

ната Учитељског факултета у Врању, и поред тога што посматрана актив-

ност не задовољава све критеријуме ефикасно организоване ваннаставне 

активности. Резултати овог истраживања су сагласни са резултатима ис-

траживања која су показала да учешће студента у ваннаставним активно-

                                                 
1 По важећем студијском програму, у непарним семестрима на свим годинама студија, хор 

се појављује као један од два могућа изборна предмета. Самим тим, студенти који су ода-

брани за хор немају могућност да учествују у реализацији другог изборног предмета.  
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стима има позитиван утицај на образовне аспирације (Cosden et al., 2004). У 

одговорима студената на питања из упитника истакнут је шири допринос 

ваннаставних активности. Студенти су указали да учешће у хору доприноси 

њиховом личном развоју, развоју њихових музичких способности, али и 

развоју способности за тимски рад. С друге стране, они изражавају задовољ-

ство због учешћа у хору; наглашавају да у реализацији хорских активности 

уживају, да су им наступи и путовања посебно значајно искуство.  

Иако се резултати овог истраживања односе на само једну област 

ангажовања студената у оквиру ваннаставних активности, они су сагласни 

са констатацијама о значају њихове реализације. Шира понуда ваннаставних 

активности, које би покривале различите области интересовања студената, 

је несумњиво пожељна. На тај начин би већи број студената, полазећи од 

својих склоности и талената, могао да се укључи у ваннаставне активности. 

Неопходно је да то буду активности које задовољавају интересовања сту-

дената и ангажују њихове таленте, оне које су праћене задовољством, ужи-

вањем и позитивним емоцијама. Ваннаставне активности могу помоћи 

студентима да увиде шири спектар могућности за свој лични и професио-

нални развој. Из свега реченог произилази обавеза академских институци-

ја да се област ваннаставних активности значајно унапреди и на тај начин 

прошири могућност актуелизације потенцијала студената у складу са њи-

ховим интересовањима.  
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STUDENT'S PARTICIPATION IN EXTRACURRICULAR ACTIVITY  

AND SUCCESS IN STUDYING 

 
Abstract: The paper reviews the positive effects of extracurricular activiti-

es on the academic level of education. The positive effects of extra-curricular activi-
ties are recognized in the behavior of students , in the success in studying, in the de-

veloping skills which are specific to their future professional activity, in the develo-
ping of interpersonal skills, leadership skills and self-esteem. 

Starting from the results of previous studies, which indicate that participa-

tion in extracurricular activities has a positive impact on the educational achieve-
ment of students, in the empirical part of the paper has examined the differences in 

achievement of success in studying between students who involved in the choral ac-

tivities, as well as the most significant extracurricular activities in this educational 
institution, and those students who are not involved in this activity, in the Teacher-

Training Faculty in Vranje. Qualitative analysis of the responses to the questionna-

ire, that was designed for this research, has indicated the motives and satisfaction 

of students participating in the choir. 

 

Keywords: extracurricular activities, success in studies, choir activities. 

 



 265 

Проф. др Александар СТОЈАНОВИЋ 
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ХЕУРИСТИЧКЕ ДИДАКТИЧКЕ СТРАТЕГИЈЕ  

У ФУНКЦИЈИ ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА 

УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА
*
 

 
Сажетак: У раду се аргументује потреба да се у високошколској на-

стави на учитељским/педагошким факултетима, током припремања учите-

ља и васпитача за свој будући позив, примењују хеуристичке дидактичке стра-
тегије. Засноване на еманципаторној дидактици, хеуристичке стратегије 

доприносе развоју метакогнитивних способности, дивергентног и критичког 

мишљења, креативности, истраживачког стила размишљања, рефлексивних 

компетенција студената и других особина значајних за ове професије. То 
подразумева да се на овим факултетима у већој мери примењују хеуристичке 

дидактичке инструкције у раду са студентима, као што су: формулисање 

проблема и хипотеза, давање идеја за проверу хипотеза, издвајање битних 
информација и идеја, употреба идеја на нов начин, откривање последица, 

анализа, генерализација, компарација сличности и разлика, откривање зајед-
ничких веза итд. 

 

Кључне речи: хеуристичке дидактичке стратегије, еманципаторна 
дидактика, квалитет образовања учитеља и васпитача. 

 

 

Увод 

 

Чињеница је да потребе савременог друштва захтевају од образов-

ног система нове компетенције деце, ученика, студената, базиране на раз-

воју њихових потенцијала у подручју иновативности, стваралаштва, реша-

вања проблема, развоја критичког мишљења, информатичке писмености, 

социјалних односа и др. Развој наведених компетенција тешко је био 

остварив у васпитно-образовним институцијама које су биле пре свега у 

функцији преношења знања. Несумњиво је да је помак у курикулумском 

приступу с преноса знања на развој компетенција представљао и значајну 

дидактичку прекретницу у наставном процесу на свим нивоима образова-

ња. Ове промене у курикулумској политици, од акцента на преношење 

знања ка интензивнијем развоју компетенција, данас је доминантан тренд 

у Европи и шире у свету. Приоритетним променама у васпитању и образо-

вању сматрају се оне промене које се односе на развој и стицање темељних 

                                                 
* Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ – Вршац 
* Текст представља резултат рада на пројекту „Педагошки плурализам као основа стратеги-

је образовања“, бр. 179036 (2011-2014), чију реализацију финансира Министарство науке и 

технолошког развоја Републике Србије. 
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компетенција које су дефинисане у европском компетенцијском оквиру и 

које у своје националне курикулуме уводе све чланице Европске уније. 

Кључне компетенције, како их наводе документи Европског парламента, су: 

комуникација на матерњем језику, комуникација на страном језику, мате-

матичка компетенција и темељне компетенције у природним наукама и 

технологији, дигитална компетенција, компетенција учења, друштвене и 

граёанске компетенције, смисао за иницијативу и предузетништво, те кул-

туролошка сензибилизација и изражавање (према: Key Competence for Li-

felong Learning - European Reference Framework, 2007). Наведене компетен-

ције су циљеви националних курикулума земаља чланица Европске уније 

и њихов развој уједно је и циљ европске образовне политике и национал-

них образовних политика у европским земљама. Све ове компетенције по-

требно је развијати од најранијих узраста деце, тако да се очекује да струч-

но оспособљени васпитачи и учитељи дају значајан допринос њиховом 

подстицању у предшколским установама и школама.  

Стручне анализе комисија за процену квалитета високошколске 

наставе, као и резултати студентских евалуација наставног процеса на ви-

сокошколским институцијама и у Европској унији и код нас указују на по-

требу унапреёења високошколске наставе и подизања њеног квалитета. На 

нивоу високошколске дидактике тежи се превазилажењу "доминантности 

рецептивних облика поучавања и учења". Комисије у Европској унији су у 

дискурсу ових питања дошле до закључака (Терхарт, 2000) да је неопход-

но да се васпитачи и учитељи оспособљавају за ова занимања истраживач-

ким учењем (Хамбуршка комисија, Кeuffer/Oelkers, 2001) и критичким 

учењем, као елементом европског квалификацијског оквира. Осим тога, 

резултати истраживања на нашим просторима показују да практичари 

(васпитачи, учитељи, наставници, и други који раде у васпитно-образовним 

установама) на студијама углавном нису учили истражујући, нису били 

укључени у истраживачке пројекте, нити су спроводили мања истраживања. 

Осим тога, резултати показују да су слабо оспособљени за рефлексивност 

своје праксе (Гојков, 2013).  

Европска Министарска конференција у Бергену (2005), Европски 

парламент и савет “за уреёење европског националног оквира” 2008. годи-

не и др., настојале су формулисањем дескрипторних система да створе 

квалификационе оквире, који посебно наглашавају значај развијања кри-

тичке свести.  

У стручним критикама данас се све чешће наилази на констатације 

да је студирање лакше по Болоњским пропозицијама, и да труд око само-

сталног размишљања и одлучивања све чешће нестаје код студената. С 

друге стране, ако се од образовања захтева да буде значајан фактор развоја 

друштва, онда се и од оних који су један од главних актера у њему (струч-

на лица у васпитно-образовним институцијама) сигурно морају очекивати 

компетенције које се односе на критичко промишљање, оригиналност код 

развоја или примене идеја, способности да доносе одлуке на основу непот-

пуних или ограничених информација и др.  
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Компетенцијски приступ и високошколска настава 

 

Чињеница је да је још Хумболтова традиција студија подразумева-

ла учење оријентисано ка компетенцијама које, поред тренинга, има јасно 

назначену усмереност образовања ка интелектуалним и методолошким 

способностима. У новије време се појам "компетентност" усмерава на ин-

тензивнију дидактизацију академског учења. Захтев за компетенцијским 

приступом у образовању појачава се од стране друштва путем захтева по-

слодаваца који имају потребу за стручњацима које одликује успешност и 

изврсност. 

Појам компетенција у педагогији има обeлежје контраверзности, јер 

меёународна и домаћа образовна политика заузимају различита стајалишта. 

Разлику у стајалишту показују и поједини теоретичари у оквиру саме педа-

гогије. Присталице компетенцијског приступа виде у компетенцијама мо-

гућност управљања квалитетом образовања, тј. његове ефикасности кроз 

студентска и ученичка постигнућа (Мијатовић, 2003; Крстовић, 2007). Као 

главна предност компетенцијског приступа у образовању издваја се пове-

зивање економских очекивања и задатака васпитно-образовних институ-

ција, као и чињеница да усмереност на крајњи резултат чини јаснијим и 

прецизнијим очекивања од студената и ученика.  

Критичари компетенцијског приступа компетенције посматрају с 

неодобравањем јер не пристају на пренос економских принципа у подручје 

васпитања и образовања (Kerka, 1998; Westera, 2001; Prange, 2005; Lersch, 

2005). Дидактичари поуздано знају да се наставни процес не може вредно-

вати искључиво кроз исходе и крајњи производ. Многи аутори сматрају да 

је компетенцијски приступ ригидан, емпиријски и педагошки неверодосто-

јан, а упозоравају и на његову потенцијалну улогу у продубљивању соци-

јалне неједнакости (Керка, 1998; Барановић, 2006). Критичари овог при-

ступа истичу да превелика усмереност на ефикасност доводи до тога да 

мерљиви учинци потисну оне мање мерљиве или немерљиве, као што су 

вредности, социјални учинци и др. Ово су уједно и главни недостаци ком-

петенцијског приступа образовању. 

У педагошкој литератури појам компетенција дефинисан је као 

лична способност да се чини, изводи, управља и делује на нивоу одреёеног 

знања, умећа и способности, што особа може доказати на формални и не-

формални начин (Мијатовић, 2000). Палекчић прихвата Weinertovu дефи-

ницију компетенције која каже да су компетенције когнитивне способно-

сти и вештине којима појединци располажу или их могу научити како би 

решили одреёене проблеме као и с тим повезане мотивацијске, волитивне 

и друштвене спремности и способности, како би се решења проблема мо-

гла успешно и одговорно користити у различитим ситуацијама (Weiner, 

2001:27, према: Palekčić, 2007). Coolahan (Веће Европе, 1996; према: 

Eurydice, 2002:13) предлаже да се компетенције дефинишу као опште спо-

собности деловања које се темеље на знању, искуствима, вредностима и 

диспозицијама које је особа развила кроз укључивање у образовну праксу. 
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Прегледом дефинисања појма компетенција кроз историју уочава се да се 

компетенцијски приступ појавио прво у подручју менаџмента као одговор 

на питање о компетентности при избору кандидата, те да се компетенциј-

ски приступ у образовању прво јавља у САД-у 70-их година прошлог века.  

Главни проблем компетенцијског приступа у наставном процесу, 

по мишљењу већине дидактичара, лежи у спољашњој контроли наставе. 

Спољашња евалуација наставе усмерена је искључиво на исходе и излазне 

компетенције односно постигнућа ученика и студената. Компетенцијски 

приступ не занима на који ће начин водитељи наставног процеса (односно 

школа, факултети) остварити компетентност ученика и студената, нити ка-

кви су њихови иницијални потенцијали. Стога већина педагога и дидакти-

чара истиче потребу да се васпитно-образовни процес сагледава у његовој 

свеукупности, а не само с економског аспекта, јер се у противном широка 

друштвена улога и сврха васпитно-образовног процеса замењује логиком 

тржишта, индивидуализма и такмичења. Усмереност искључиво на резул-

тате учења омогућује наставну ситуацију у којој се потврёује или одбацује 

реализација задатих програма, при чему је у наставној пракси видљива јед-

на деформација која прати сваки школски и високошколски (па и пред-

школски) подсистем. Сваки део образовног система (вртић, разредна на-

става, предметна настава, средња школа, високошколске установе) као 

главни задатак постављају припрему за следећи ниво образовања. Тако се 

деца у вртићу припремају за школу, ученици у разредној настави за пред-

метну, у предметној за средњу школу, а средња школа за факултетско 

образовање. На тај се начин још више оснажује ионако селективан карак-

тер школског система. Ипак, будући васпитачи и учитељи морају још то-

ком својих студија схватити да се припремају за рад са децом и ученицима 

на појединим узрастима, а тек после за неке нивое образовања који децу и 

ученике очекују касније у животу. 

Наставна пракса поставља питање да ли је могуће ову проблематику 

посматрати са становишта које није крајњи критицизам, нити идеализовање 

компетенцијског приступа? Ћатић (2012:185) износи могући пут помирења 

двају удаљених стајалишта широким одреёењем појма компетенција, тј. хо-

листичким приступом компетенцијама, стављањем већег нагласка на обра-

зовање за демократско граёанство и меёукултурално разумевање, како би се 

избегле могуће опасности занемаривања социјалних, па тиме и васпитних 

циљева и продубљивања друштвених неједнакости које компетенције 

образовању и настави потенцијално носе. 

Од педагошких позива очекује се научна компетентност, која по-

ред владања способностима и методама у истраживању на педагошком 

подручју, захтева и способност критичке анализе, оцењивањем и синтезом 

нових комплексних идеја, нових теорија, а ово подразумева висок степен 

интелектуалних способности, али и квалификационог оквира који нагла-

шава критичко знање, критичко разумевање. Притом, у високошколском 

образовању критичко размишљање би требало да буде полазна тачка. Нај-

боље средство да се подстакне критичко размишљање студената, будућих 
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васпитача и учитеља, је конфронтација са стручним проблемима - они мо-

тивишу да се размишља о различитим теоријским приступима, да се ис-

пробају различите претпоставке и да се траже алтернативна решења. Суо-

чавање са проблемима, ангажман за нешто, формулисање сопственог става 

итд., даје размишљању енергију и помаже да се постојећим представама 

знања супротставе сопствене мисли. 

 

  

Потреба квалитетнијег образовања васпитача и учитеља 

на учитељским/педагошким факултетима 

 

Промене у дидактичким оријентацијама, правцима и моделима на-

ставе условиле су и потребу за одговарајућим иновацијама у припреми пе-

дагошког кадра за рад у савременим васпитно-образовним институцијама. 

У савременом васпитно-образовном раду промењене су улоге и начини ра-

да - од васпитача и учитеља очекује се да упућују, помажу, подстичу, ко-

ординирају. Они у данашњем васпитном контексту треба у већој мери да 

буду саветници, консултанти, водитељи, креатори програма и средине у 

којој деца/ученици бораве, организатори педагошке климе у којој се развој 

ненасилно подстиче одговарајућим когнитивним, афективним и психомото-

ричким изазовима, програмери индивидуалног напредовања сваког дете-

та/ученика, организатори проблемског и стваралачког учења, истраживачи, 

аналитичари свог и рада деце/ученика, креатори тимске климе, планери це-

ложивотног учења, модели и инспиратори квалитета које треба изградити 

код васпитаника (критичко и креативно мишљење, решавање проблема, ду-

горочно учење, уважавање разлика итд.), иноватори сопствених знања, на-

вика и умења, евалуатори васпитних ефеката и др. 

У постмодерној дидактици, која је еманципаторно усмерена, вас-

питачи и учитељи превасходно треба да дају подршку развоју деце/учени-

ка, а да би то могли, они морају на учитељским/педагошким факултетима 

да стекну знања о феноменима који битно утичу на ефикасност учења: 

нпр., о начинима воёења ефикасне педагошке комуникације (у оквиру које 

је и постављање питања), о предностима интерактивног учења, о потреби 

инструисања деце/ученика за учење учења (у оквиру кога је и издвајање 

битног од небитног), о могућим иновацијама у васпитно-образовном раду 

итд. То значи да се, приликом разматрања питања потребних компетенција 

оних који ће поучавати и васпитавати младе, мора водити рачуна да су по-

лазне основе нових педагошких приступа конструктивистичка метатеорија 

и развојно-хуманистичка оријентација која почива на узајамном, интерак-

тивном односу појединац – заједница.  

Конструктивистичка дидактика наглашава значај социјалне интер-

акције, комуникације, савремених медија и самосталног конструисања зна-

ња. Зато је битно да начини комуникација у високошколској настави омо-

гућују моделе социјалне интеракције и оптималне нивое функционисања 

студената у групи. Најважнија импликација комуникативног приступа у 
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настави била би да се током припреме за позив будућим васпитачима и 

учитељима омогући да досегну своје метакогнитивне способности које ће 

користити у ефикаснијим стратегијама стицања знања – метакогнитивно 

знање и свест о себи, познавање својих способности, мотива, интереса, 

стратегија учења, процедурално знање о когницији. Конструктивистички 

приступ наставном процесу се темељи на тврдњи да сваки појединац ства-

ра сопствене моделе за разумевање стварности; с обзиром да је учење тра-

гање за смислом, циљ учења је управо у налажењу смисла учења, а не у 

меморисању информација. Стога, конструктивистички оријентисани вас-

питачи и учитељи треба да буду „водичи“ и инструктори током конструк-

ције знања деце/ученика. Зато треба креирати ситуације у којима они могу 

да тестирају своје хипотезе, а за то су нарочито погодне групне дискусије 

о конкретним искуствима. У времену и контексту у коме живимо и функ-

ционишемо, ово се намеће и као суштинска потреба.  

За разлику од традиционалног модела образовања и усавршавања 

за педагошке позиве, модел професионалног развоја, који је заснован на 

конструктивистичкој парадигми, васпитаче и учитеље третира као активне 

учеснике сопственог професионалног развоја. Уместо усмерености на 

усвајање и примену репертоара специјализованих техника, акценат се ста-

вља на њихову истраживачку улогу. Они морају бити рефлексивни прак-

тичари, тј. професионалци који критички промишљају своју праксу и који, 

правећи рефлексије о васпитној пракси, повећавају умешност организова-

ња васпитно-образовног рада и управљања учењем. Рефлексивним практи-

чарима евалуација је саставни део свакодневне праксе. Рефлексивност тре-

ба сматрати једном од темељних професионалних компетенција васпитача 

и учитеља, јер су рефлексивне стратегије нужне за процес разумевања и 

реорганизовања начина на које они размишљају о васпитно-образовном 

процесу, тј. за разумевање свог понашања и понашања деце/ученика у том 

процесу. Све ово ће, нема сумње, бити у функцији повећања ефикасности 

њиховог рада у вртићу и школи и одражавати се на ефикасније учење де-

це/ученика и на њихов целокупан развој. 

На развијање педагошких компетенција будућих васпитача и учи-

теља, током припремања на учитељским/педагошким факултетима за свој 

позив, утиче указивање на предности демократског, недирективног стила 

понашања и васпитања који се испољава кроз позитиван емотивни однос 

према деци/ученицима, кроз комуникацију која се заснива на похвалама и 

охрабрењима од стране одраслих, кроз већи степен флексибилности и ува-

жавања индивидуалности, кроз прихватање дечијих идеја итд.  

Развијање вишедимензионалних компетенција васпитача и учитеља 

(педагошких, социјалних, емоционалних, когнитивних, радно-акционих) је 

предуслов да се и код деце/ученика развијају способности аналитичког ми-

шљења, конструисања знања, решавања проблема и конфликата, тимског 

рада и партиципације, брзо проналажење, коришћење и складиштење ин-

формација, способност одлучивања, евалуације, рефлексије, самоиницијати-

ва, толеранција, доживотно учење итд.  
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Хеуристичке дидактичке стратегије 

 

Навикавање студената, будућих васпитача и учитеља, да критички 

промишљају и дискутују значајно је јер педагошко деловање подразумева 

да у конкретним ситуацијама не постоји само једна тачна опција деловања, 

него бар неколико, које се све могу различито теоријски потврдити. Истра-

живачко учење води ка стварању рефлексивних компетенција, као основни 

саставни део професионалног васпитног деловања, али само тада, ако се 

дати рефлексивни моменти у процесу истраживања свесно сагледавају и 

при томе се траже научни садржаји знања као тачке референтности.  

Битан разлог за коришћење хеуристичких дидактичких стратегија 

у високошколској настави је и чињеница да се данас сматра да је критичко 

размишљање метакомпетенција, која специфичним компетенцијама даје 

смисао и одреёен смер. Припремање будућих васпитача и учитеља на учи-

тељским/педагошким факултетима подразумева развијање њихових мета-

компетенција како би у васпитно-образовном раду са децом и ученицима 

могли да бирају одговарајућа дидактичко-методичка решења и како би код 

њих такоёе развијали метакогнитивне способности почев од раних узра-

ста. За њих је важно да критички прилазе и савременим педагошким и ме-

тодичким тенденцијама. Нпр., морају бити свесни евентуалних негативних 

последица данас веома потенциране „оријентације усмерене на дете/уче-

ника“. Треба опрезно сагледати проблематична места овог концепта, као 

што су, рецимо, могућности деце/ученика на појединим узрастима да са-

мостално бирају садржаје учења и (само)одговорно обликују процесе уче-

ња. Осетљиво је питање преношење одговорности на ученике нижих раз-

реда основне школе, а нарочито на предшколце, као и приписивати им 

способност просуёивања, односно доношења одлука у погледу садржаја ак-

тивности/учења. Такоёе, не сме се поистовећивати самосталност и самоо-

дреёење у тим годинама живота (Башић, 2009:36). Стога, будући васпитачи 

и учитељи морају научити да приликом индивидуализације васпитно-обра-

зовног рада и примене компетенцијског приступа морају бити обазриви 

због могућих проблема ако се некритички уводе методичке иновације. 

Бавећи се унапреёењем квалитета наставног рада и уважајући при-

ступ усмерен на ученика, ISSA је донела педагошке стандарде којима се 

могу пратити и вредновати обележја наставног процеса. Они су подељени 

у седам стандарда: индивидуализација наставе, окружење за учење, уче-

ствовање породице, стратегије поучавања за смислено учење, планирање и 

процењивање, професионални развој, социјална инклузија (ISSA, 2006: 3). 

При спровоёењу наведених стандарда, учитељи представљају најважнији 

чинилац индивидуализације наставе.  
Осим тога, и компетенцијски приступ тражи од наставног процеса 

значајније промене везане за наставне методе и облике. Учитељи морају 
бити оспособљени да се стручно, критички суочавају са процесом индиви-
дуализације наставе јер морају истовремено одговорити захтевима који се 
постављају споља, постављених у виду ученичких компетенција, стандар-
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да и задатих очекиваних излазних резултата, као и захтевима усмерених на 
ученика, који могу бити у раскораку. Ова проблематика може представља-
ти велики дидактички изазов и за учитеље експерте у свом позиву, а не са-
мо за учитеље почетнике. Како би одговорили овом изазову, учитељи мо-
рају креирати отворене дидактичко-методичке приступе који ученицима 
пружају различите могућности, од избора садржаја до начина наставног 
рада, који ученицима омогућује самостално учење и учење на темељу суо-
длучивања. Задовољавајући наведене захтеве, наставна пракса као одговор 
користи холистичко поучавање – интегрисану наставу у свим њеним по-
јавним облицима, истраживачку наставу, конструктивистички приступ по-
учавању, проблемско учење, сарадничко учење и др. 

Дакле, много аргумената је могуће навести у прилог потреба да се 
у високошколском образовању више користи истраживачко учење, како би 
се будући васпитачи и наставници оспособили да користе своја теоријска 
знања у анализи и осмишљавању професионалног окружења, и да на овај 
начин делују као рефлексивни практичари, тестирајући теоријске поставке 
и прилагоёавајући их сопственом окружењу. Ово подразумева способност 
за рефлексивност професионалног знања, односно усвојеност истраживач-
ког става, као дела професионалног деловања који се стиче на студијама у 
оквиру методолошко-дидактичке групе предмета. Ово води ка томе да се 
истраживачко учење сматра обавезним студијским садржајем, односно по-
стаје незаобилазан елемент комплексних компетенција (Хубер, 2003). 

Подизање квалитета стратегија поучавања и учења студената на 
учитељским/педагошким факултетима пружа могућност да професори – 
ментори утичу на активно учешће у квалитетној настави свих студената, 
што би утицало на квалитет њихових компетенција за рад у предшколским 
и основношколским установама. У професионалним дискурсима дошло се 
до става да се рефлексивност као "пре-реквизит професионалног развоја" 
може већ у току иницијалног образовања, за време основних студија уве-
сти и унапредити. Потребно је да професори – ментори студенте навикава-
ју да предавања доживљавају и као експеримент и истраживачко делова-
ње. Такав истраживачки став треба створити за време основних студија 
пошто се касније под притиском у професионалној пракси он може само 
делимично успоставити. 

Дакле, битно је утицати на формирање рефлексивних професиона-
лаца који ће бити способни и уверени у своје истраживачке вештине да 
спроводе истраживања мањег обима и тако испитују и вреднују ефика-
сност нових идеја у предшколским и основношколским установама.  

Суштина и разлози за примену хеуристичких дидактичких стратеги-
ја наставног особља на учитељским/педагошким факултетима леже у под-
стицању откривајућег, истражујућег учења студената, будућих васпитача и 
учитеља, који ће развијати свест да на такав начин треба да утичу и на децу, 
односно ученике, с којима ће радити у вртићима и основним школама.  

Потребно је озбиљно приступити развијању стратегија поучавања 
студената од стране професора – ментора, као и стратегијама учења студе-
ната подстицањем њихових метакогнитивних способности. Треба на учи-
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тељским/педагошким факултетима обезбедити континуирано подизање 
квалитета стратегија поучавања и учења уз увоёење иновативних метода и 
поступака, нових технологија и идеја, уз активно укључивање студената, 
како у реализацију, тако и у планирање наставе. Подстицање студената да 
самостално стичу знања и откривају значења значајно је због чињенице да 
се знања стечена активним процесима дубље прераёују, боље ситуирају у 
когнитивне мапе, дуже задржавају, добијају веће лично значење, него када 
је учење рецептивно. Већа самосталност и активност, која се захтева код 
истраживачког учења, је по правилу у складу са унутрашњом мотивацијом 
за учење, у смислу диспозиције доживотног учења, и побољшава трајну 
спремност ка стицању знања. Претходно поменуте карактеристике истра-
живачког учења у складу су са конструктивистичким принципима поуча-
вања и учења: учити на примеру аутентичних проблема, у више контекста, 
из више перспектива и у социјалним повезаностима, тако да је уместо пре-
зентације научних резултата потребна конфронтација научних проблема.  

Истраживачко учење не би требало да наёе смисао само у функци-

ји проширења репертоара метода поучавања и учења, и само у пружању 

могућности да се разноврсно осмишљава универзалност процеса учења, 

него да се његов пуни смисао изрази у постизању одреёених квалификаци-

ја. Студенти, будући васпитачи и учитељи, треба из својих искустава са 

истраживачким учењем да у своје професионалне компетенције укључе 

став који је усмерен ка постављању питања и критички рефлексиван. С об-

зиром да се критичко и стваралачко мишљење не могу теоретски пренети 

или тренирати, нити се могу по рецепту научити, већ се могу само прак-

тично вежбати, и у одреёеним ситуацијама, у којима су потребни, развија-

ти, дакле да буду генерисани из сопственог искуства, сматрамо да је зна-

чајно креирање радионица које ће омогућити студентима ситуације учења, 

дискусије, у којима се не одузима право на постављање питања, сопствени 

избор и структуризацију, у којима се интереси могу дубље пратити и у ко-

јима се морају са другима споразумети и заједно сараёивати. Значајно је да 

студенти на овај начин уче стратегије и технике истраживачког размишља-

ња, уче како постављати проблеме, како да их систематски сагледавају, да 

би стекли нова сазнања. Притом је од посебног значаја да се не запостави 

критеријум самосталности у избору и формулације постављања питања, и 

да учествовање у истраживањима буде и у групама студената.  

Дакле, хеуристичким дидактичким стратегијама допринело би се 

да се студенти оспособљавају да користе своја теоријска знања у анализи и 

осмишљавању професионалног окружења, и да на овај начин делују као 

рефлексивни практичари, тестирајући теоријске поставке и прилагоёавају-

ћи их сопственом окружењу. Такоёе, на учитељским/педагошким факулте-

тима значајно је да студенти доведу критичко размишљање у однос са 

практичним деловањем. 
Професори – ментори иновативним, хеуристичким дидактичким 

стратегијама поучавања, заснованим на еманципаторној дидактици, код 
студената треба да развијају метакогнитивне способности, дивергентно 
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мишљење, креативност, флексибилност, специфичне когнитивне стилове 
који их одликују, одговорно морално функционисање и способност само-
рефлексије. Треба тежити остваривању еманципаторних потенцијала сту-
дената, разумевању потребе за развијањем стваралачких потенцијала, 
флексибилних структура знања, критичности у начину опажања, мишље-
ња, учења и решавања проблема, спремности за преузимање ризика у 
условима савременог живота и др. Европски дидактичари управо истражи-
вачко учење сматрају високошколским дидактичким концептом који до-
приноси развоју поменутих компетенција.  

У том смислу, најпре је потребно осмислити и конкретизовати хеу-
ристичке стратегије и поступке поучавања и учења, које ће моћи на кон-
кретним примерима да се разраёују. Тако би се дошло до оптималних и 
одговарајућих поступака и дефинисала значајна и провокативна питања 
која студентима могу служити за дискусију. Студенти могу и сами креира-
ти радионице у којима ће активно учествовати, дискутовати, критички 
промишљати о значајним питањима, студијским програмима, принципима, 
методама и резултатима свог ангажовања, остварености сопственог разво-
ја, развијати самоодговорно когнитивно и морално функционисање, мета-
когнитивне способности, педагошке, социјалне и емоционалне компетен-
ције потребне за рад са децом у вртићима и ученицима у школи.  

Ефекте овако осмишљене високошколске наставе на учитељ-
ским/педагошким факултетима треба процењивати током педагошке прак-
се студената, када се може проценити у којој мери су развијене потребне 
компетенције студената. Тада треба сагледавати и значај педагошке праксе 
за развијање способности студената за критичку рефлексију. Студенти, уз 
воёење професора - ментора, треба да врше трансфер стечених стратегија 
и метода на своје практичке поступке у оквиру своје завршне праксе и по-
јединачних вежбања у предшколским установама и школама.  

Дакле, значајно је, по нашем мишљењу, вршити и процену корела-
ције дидактичких инструкција са методичким решењима у пракси (студент 
– предшколска деца/ученици), као и ефеката хеуристичких дидактичких 
стратегија током менторисања. Конкретни и разраёени примери практич-
них вежби студената могу се користити за дисеминацију резултата. 

 
 

Закључак 
 
Залажемо се, дакле, да се на учитељским/педагошким факултетима 

у већој мери подстичу хеуристичке стратегије поучавања које ће доприне-
ти развоју истраживачког стила размишљања, критичког и стваралачког 
мишљења студената. Подстицањем истраживачког учења треба код студе-
ната развијати рефлексивне компетенције; развијањем социјалних и кому-
никативних компетенција студената настојати да они, кроз дискусије и ра-
дионице, унапреёују способности критичког мишљења и саморефлексије; 
оспособити студенте да критички истражују и сагледавају професионалну 
праксу и да се формирају као тзв. „рефлексивни практичари“. 
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Студенти, будући васпитачи и учитељи, кроз дискусије, радионице 
и истраживачке радове могу успешно да се оспособљавају за самоодговор-
но учење, систематски, самосталан и критички рад, креативно промишља-
ње, практичну примену наученог, иновативност, флексибилност, управља-
ње променама, за прихватање плуралитета идеја, толерисање неизвесности 
у когнитивном смислу, а у конативном да развијају иницијативност, 
спремност за преузимање ризика и саморефлексивност. 
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EDUCATIONAL HEURISTIC STRATEGIES IN ORDER TO RAISE  
THE QUALITY OF EDUCATION OF TEACHERS AND EDUCATORS 

 
Abstract: This paper argues the need for higher education in the teacher / 

Faculty of Education, during the preparation of teachers and educators for their futu-
re careers heuristic applied didactic strategies. Based on emancipatory didactics heu-
ristic strategies contribute to the development of metacognitive skills, divergent and 
critical thinking, creativity and research styles of thinking, reflective competencies of 
students and other features relevant to this profession. This means that in these facul-
ties to a greater extent applicable heuristic didactic instruction in working with stu-
dents, such as: formulating problems and hypotheses, giving ideas to test hypotheses, 
extract relevant information and ideas, using the idea in a new way, explore consequ-
ences, analysis, generalization, comparison of the similarities and differences, disco-
ver common links etc.  

 
Keywords: heuristic teaching strategies, emancipatory didactic, quality of 

teacher and educators education. 
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Филозофски факултет у Нишу 
 
 

ДЕНОТАТИВНА И КОНОТАТИВНА ДИМЕНЗИЈА  
НАСТАВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ – РЕАЛНОСТ ИЛИ ИМПЕРАТИВ 

ПЕДАГОШКЕ СТВАРНОСТИ
*
 

 
Сажетак: Особеност педагошке комуникације налази се у самој осо-

бености васпитно-образовног процеса, у особености његових учесника и у 
особености њихових положаја и улога. Персонализован карактер наставне 
комуникације за собом повлачи велике васпитне могућности, али и значајна 
ограничења. Један од значајних елемената остваривања квалитетне на-
ставне комуникације, засноване на разумевању комуникационог садржаја, 
јесте адекватно остваривање њене денотативне и конотативне димензије. 
С обзиром на то да се конотативно и денотативно значење педагошке ко-
муникације односе и на садржаје и учеснике комуникације, остваривање 
ових димензија у непосредној пракси подразумева организовање наставне 
комуникације која је прилагођена разумевању ученика, односно заштићена је 
од неразумевања и неспоразума. 

Циљ овог рада је да се емпиријским путем утврди да је остваривање 
денотативне и конотативне димензије педагошке комуникације реалност или 
императив педагошке стварности. У складу са утврђеним циљем, задатак 
истраживања јесте испитати, анализирати и упоредити ставове ученика и 
наставника о остваривању денотативне и конотативне димензије педаго-
шке комуникације. Узорком истраживања обухваћено је укупно 550 ученика 
седмог и осмог разреда и 160 наставника из укупно осам основних школа са 
подручја нишке школске управе.  

Резултати спроведеног истраживања показују да је наставна комуни-
кација у вишим разредима основне школе у значајној мери прилагођена разуме-
вању ученика односно заштићена од неспоразума и неразумевања. Међутим, 
констатован утицај појединих независних варијабли на различитост ставова о 
овом питању, може послужити као основа за указивање на потребе, могућно-
сти и правце побољшања постојећег стања.  

 
Кључне речи: денотативна и конотативна димензија, педагошка 

комуникација, настава.  
 
 

Теоријски оквир истраживања 
 

Наставна комуникација као посебан вид комуникације који се реали-
зује кроз различите форме наставних активности, карактерише се низом осо-
бености. Карактер и природа њених особености условљени су особеностима 
учесника педагошке комуникације, њиховим индивидуалним и групним ка-

                                                 
* Припремљено у оквиру пројекта „Одрживост идентитета Срба и националних мањина у 

пограничним општинама источне и југоисточне Србије“ (ОИ 179013), који се изводи на 

Универзитету у Нишу – Машински факултет, а финансира га Министарство просвете, нау-

ке и технолошког развоја РС. 
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рактеристикама, њиховим положајем и улогама које заузимају. Заснована на 
начелима хуманизма, демократичности, алтруизма и истинољубља, педаго-
шка комуникација се од осталих облика комуницирања разликује по низу 
својстава. Као најзначајнија и одреёујућа својства педагошке комуникације 
могу се навести: целисходност, васпитни карактер, иницијативност настав-
ника односно васпитача и интеракцијски карактер. Наведена својства пока-
зују да је педагошка комуникација циљу усмерена активност и да се органи-
зује у циљу васпитања, образовања и развоја личности њених учесника. Са 
израженим васпитним карактером, педагошка комуникација је усмерена ка 
остваривању васпитних циљева. Управо овакво општење меёу учесницима 
васпитног процеса даје васпитању обележје узајамно-последичних веза из-
меёу остваривање циља васпитања и карактера комуникације измеёу васпи-
тача и васпитаника. Наведено својство показује да је свака импровизација и 
неадекватност у извоёењу наставне комуникације неприхватљива. Из ових 
разлога од васпитача се, као од руководиоца васпитне делатности, захтева 
поседовање високо развијене педагошке способности, морално-вољних 
својстава, и педагошка креативност. 

У остваривању циљева иницијативу у педагошкој комуникацији 

имају наставници односно васпитачи који је подстичу, планирају, покрећу, 

усмеравају, моделују и реализују у интеракцији са ученицима. Интеракци-

јски карактер наставне комуникације огледа се у наизменичном заузимању 

позиција субјекта и објекта свих њених учесника током комуницирања. 

Веома је важно да интеракцијски карактер комуникације буде реализован 

у свим фазама наставног часа, у току реализације различитих типова на-

ставног часа и свим ваннаставним активностима.  

Педагошка комуникација се разликује од осталих видова комуни-

цирања и по израженом степену професионалности. Она се, дакле, органи-

зује са циљем да се утиче на личност васпитаника, како би се он подстакао 

на укључивање у активности које доприносе развоју пожељних особина и 

мотивисао за самообразовање, самоваспитање, самоактуализацију и слич-

но. Основна средства којим наставник делује у педагошкој комуникацији 

су дакле „освешћени циљеви и могућности васпитаника, његова осећања, 

деловање (самоделовање), реални меёуљудски односи, и средства васпита-

ња која васпитач варира, контролише и усмерава“ (Јовановић 2006, 267).  

Остваривање квалитетне наставне комуникације и њена ефика-

сност, као што смо видели, зависи од низа фактора. Један од најзначајни-

јих, који одреёује и детерминише специфична обележја наставне комуни-

кације, јесте усаглашеност денотативне и конотативне димензије.  
Вредност и улога денотативне и конотативне димензије односно 

значења педагошке комуникације проистиче из чињенице да се она односи 
и на садржаје и на учеснике комуникације.  

Денотативно значење односи се на оне поруке и садржаје комуни-
кације који имају експлицитно или логичко значење, тј. једнозначни су. 
Оно подразумева значење које је дато дефиницијом појма који је речима 
означен. У вербалној комуникацији, која доминира у настави, то је оно 
значење које одговара појму који је речима означен и који је као такав 
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исти или сличан за све оне који користе ту реч. Подразумевајући дефини-
цију појма, конотативно значење представља димензију комуникације ко-
јом се обезбеёује висок степен разумевања и усаглашеност интерпретаци-
ја. Код оваквих порука комуникација је једноставна и углавном заштићена 
од неспоразума и неразумевања. За разлику од овог, конотативно значење 
се односи на сложеније садржаје који имају имплицитно значење. Конота-
тивна значења су веома често извор неспоразума у комуникацији. Подра-
зумевајући додатна значења речи којима се означавају њихова својства и 
особености, ова димензија комуникације може отежати наставну комуни-
кацију и утицати на њен квалитет и ефикасност. Зависно од садржаја ко-
муницирања и обухватајући низ додатних особености појма који се речима 
изражава, конотативна значење комуникације може обухватити више раз-
личитих димензија. Као најчешће и за наставу најзначајније димензије ис-
тичу се: евалуативно значење, димензија моћи и димензија активности. 
Евалуативно конотативно значење подразумева "вредновање појма означе-
ног одреёеним речима и открива се тако што се речима додају контрастни 
атрибути као што су нпр. добар-рёав; вредан-лењ; пријатан-непријатан 
итд. Уколико се одреёеној речи у већем степену придаје један или други 
садржински супротних атрибута утолико је већа засићеност речима евалу-
ативним конотативним значењем" (Чокорило, 2008, 23). Димензија моћи, 
подразумева димензију комуникације којом се изражава да ли је оно што 
се речима износи велико-мало, јако-слабо и сл. С друге стране, указивање 
на особености речи у смислу изражавања да ли се њима исказује мања или 
већа активност, интензивност и сл., подразумева димензију активности ко-
муникације.  

Иако је наставна комуникација најзасићенија евалуативном коно-
тативном димензијом, и остале две димензије играју значајну улогу у обез-
беёивању разумевања и остваривању постављених циљева. С обзиром на 
сложеност усаглашавања денотавивне и конотативне димензије комуника-
ционог процеса, наставници често нису у могућности да комуникацију 
прилагоде учениковим могућностима разумевања, те од њих очекују пот-
пуно прихватање и усвајање конотативних значења. Ово неизбежно дово-
ди до неразумевања па тиме и неуспеха у настави.  

Из наведеног можемо закључити да је нужна претпоставка успе-
шне наставне комуникације прилагоёеност разумевању ученика односно 
заштићеност од неразумевања и неспоразума. Остваривање ове карактери-
стике комуникације подразумава равномерно избалансирано и денотатив-
но и конотативно значење комуникационих садржаја. 

 
 

Mетодолошки оквир рада 

 

Циљ овог рада је да се емпиријским путем утврди да је остварива-

ње денотативне и конотативне димензија педагошке комуникације реал-

ност или императив педагошке стварности.  
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Задатак истраживања јесте испитати, анализирати и упоредити 

ставове ученика и наставника о остваривању денотативне и конотативне 

димензије педагошке комуникације. Узорком истраживања обухваћено је 

укупно 550 ученика седмог и осмог разреда и 160 наставника из укупно 

осам основних школа са подручја Школске управе Ниш. 

 
Графикон 1. Структура испитаника (ученика и наставника) 

према локацији школе 

 

Узорак је обухватио испитанике који су по локацији школе равно-

мерно распореёени, тако да у обе групе испитаника имамо по готово поло-

вину испитаника из градских и приградских школа. Као што се види из та-

беле и графикона, узорком ученика обухваћен је 261 ученик (47,45%) из 

градских школа и 289 ученика (52,55%) из приградских школа.  
 

Табела 2. Структура испитаника према полу 

Пол 
мушки женски 

Укупно 
N % N % 

Ученици 261 47,45 289 52,55 550 

Наставници 64 40,00 96 60,00 160 

Укупно 325 45,77 385 54,23 710 
 

Узорак ученика обухватио је 261 (47,45%) дечака и 289 (52,55%) 

девојчица, док је узорак наставника обухватио 64 (40%) наставника му-

шког и 96 (60%) наставника женског пола. Поредећи групу ученика са гру-

пом наставника утврёује се нешто више припадница женског пола у групи 

наставника, но без статистички значајне разлике измеёу групе ученика и 

наставника (
2
=2,775, p=0,096, df=1, C = 0,062), што свеукупно гледано го-

вори да су у укупном узорку оба пола готово равномерно заступљена. 

 
Графикон 3. Разредна структура испитаника ученика 
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На основу вредности са графикона 3 може се видети да је у струк-

тури испитаника групе ученика обухваћено 296 ученика седмог разреда 

(53,82%) и 254 ученика осмог разреда (46,18%). Дакле, заступљеност оба 

разреда близу је подједнакој. 

 
Графикон 4. Структура ученика према успеху на претходном полугодишту 

 

Како је број ученика са довољним успехом јако мали, у циљу доб-

ијања валидних резултата извршено је сједињавање ове групе са групом 

ученика са недовољним успехом. Ако се изврши груписање одличних и 

врло добрих с једне, и осталих са друге стране, долази се до чињенице да 

је статистички значајно више испитаника са врло добрим и одличним ус-

пехом у односу на остале (p<0,001). 

 
Графикон 5. Структура наставника према степену образовања 

 

Две трећине наставника у испитиваном узорку је са високом 

стручном спремом (111; 69,38%), што је статистички значајно више у 

односу на оне са вишом (49; 30,63%), (
2
=12,48, p<0,001, df=1). 

 
Графикон 6. Структура наставника према дужини радног стажа 
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У свакој од три формиране групе, на основу дужине радног стажа, 

готово по трећина наставника, што значи да је узорак наставника правилно 

изабран и у овом погледу. 

 

 

Резултати истраживања-анализа и интерпретација 

 

1.1. Прилагођеност комуникације разумевању ученика – 

заштићеност од неразумевања и неспоразума 

Комуникација у настави  

прилагоёена је разу-

мевању ученика 

ученици наставници 

N % N % 

 Прилагоёена је 283 51,45 92 57,50 

 Није прилагоёена 157 28,55 32 20,00 

 Делимично је прилаго-

ёена 
110 20,00 36 22,50 

 Укупно 550 100,00 160 100,00 
 

 
 

Графикон 2. Да ли је комуникација у настави прилагоёена разуме-

вању ученика, односно заштићена је од неразумевања и неспоразума? 
 


2
=4,634, df=2, p=0,99, C =0,08 

 

Резултати истраживања представљени у табели контигенције 32, 

показују да не постоји статистички значајна разлика у ставовима измеёу 

група ученика и наставника о прилагоёености комуникације разумевању 

ученика 
2
=4,634, df=2 , p=0,99.  

C-коефицијент контингенције(C=0,08) говори о непостојању коре-

лације. У обе групе је статистички најчешћи позитиван одговор, тј. став да 

је наставна комуникација прилагоёена разумевању ученика и заштићена 

од неразумевања и неспоразума (ученици – 51,45%, наставници – 57,50%). 
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Пореёењем појединачних одговора, код ученика је статистички заступље-

нији негативан одговор (28,55%) у односу на наставнике (20,00%), док је 

код наставника заступљенији позитиван одговор (57,50%) у односу на уче-

нике (51,45%), али без статистичке значајности. 

Да је комуникација у настави делимично прилагоёена разумевању 

ученика и делимично ослобоёена неразумевања и неспоразума, изјаснио се 

приближно подједнак број и ученика и наставника (20% односно 22,50%). 

Постојеће разлике у ставовима наставника и ученика о овом питању 

могу нам показати да су наставници у већој мери окренути реализовању ове ди-

мензије комуникације. Меёутим, ученици који играју најзначајнију улогу у 

остваривању ове функције говоре о остварености ове димензије у мањој мери у 

односу на наставнике. Ученици, како смо видели, не поричу остваривање ове 

димензије комуникације, али су позитивни одговори наставника статистички 

учесталији, док су негативни одговори статистички чешћи код ученика.  

Трагајући за узроцима констатованог стања закључујемо следеће:  

1. Остварен степен разумевања није подједнак код свих актера на-

ставне комуникације, што се може оправдати различитим индивидуалним 

способностима које није могуће увек у потпуности уважити и задовољити.  

2. Сами садржаји образовања, од којих у највећој мери зависи ка-

рактер остварене комуникације, могу бити извор неразумевања и неспора-

зума којих се учесници тешко могу у потпуности ослободити.  
 

Табела 1.2. Прилагођеност комуникације разумевању ученика – заштићеност  

од неразумевања и неспоразума (према полу) 

Комуникација у настави  

прилагоёена је разумевању 

ученика 

уч. Мушки уч. женски 
наст. 

мушки 
наст. женски 

N % N % N % N % 

Прилагоёена је 111 42,53 172 59,52 41 64,06 51 53,13 

Није прилагоёена 94 36,02 63 21,80 12 18,75 20 20,83 

Делимично је прилагоёена 56 21,46 54 18,69 11 17,19 25 26,04 

Укупно 261 100,00 289 100,00 64 100,00 96 100,00 
 

Ученици 
2
=17,927, df=2, p<0,001, C=0,18  

Наставници 
2
=2,22, df=2, p=0,33, C=0,12 

 

Пол ученика значајно утиче на њихове ставове о остварености де-

нотативне и конотативне димензије у наставној комуникацији: 
2
=17,927, 

df=2, p<0,001. Обе групе ученика су се у највећој мери одлучиле за потвр-

дан (позитиван) одговор. Меёутим, по заступљености појединачних одго-

вора, код дечака је статистички заступљеније мишљење да комуникација у 

настави није прилагоёена разумевању ученика (36,02% у односу на 

21,8%), док је код девојчица заступљеније мишљење да је комуникација 

прилагоёена (59,52% у односу на 42,53%). У табели контигенције 32, до-

бијени резултати 
2
=17,927, (p<0,001), df=2, говоре о постојању статистич-

ке разлике у ставовима ученика с обзиром на пол. Добијени C-коефици-

јент контингенције (C=0,18) говори о врло слабој повезаности, односно не-

знатној корелацији. 
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 Код наставника није утврёена статистички значајна разлика у ста-

вовима о овом питању с обзиром на пол: 
2
=2,22 , df=2, p=0,33. Наставни-

ци су се у најећем броју одлучили за позитиван одговор (ж. пол – 53,13%, 

м. пол – 64,06%). Наставници мушког пола су се у најмањем броју одлучи-

ли за одговор да комуникација у настави само делимично остварује ову 

димензију (17,19%), док су се припаднице женског пола у најмањем броју 

одлучиле за негативан одговор (20,83%). Меёутим, као што видимо, о ста-

тистички значајној разлици меёу њима не можемо говорити.  

C-коефицијент контингенције (C=0,12) говори о врло слабој пове-

заности, односно незнатној корелацији. 

 
Табела 1.3. Прилагођеност комуникације разумевању ученика – заштићеност  

од неразумевања и неспоразума (према локацији школе) 

Комуникација у наста-

ви прилагоёена је раз-

умевању ученика 

уч. Градска 
Уч. 

приградска 
наст. градска 

наст. приградс-

ка 

N % N % N % N % 

Прилагоёена је 122 46,74 161 55,71 48 60,00 44 55,00 

Није прилагоёена 88 33,72 69 23,88 13 16,25 19 23,75 

Делимично је 

прилагоёена 
51 19,54 59 20,42 19 23,75 17 21,25 

Укупно 261 100,00 289 100,00 80 100,00 80 100,00 

 

Ученици 
2
=6,848, df=2, p<0,05, C=0,11  

Наставници 
2
=1,140, df=2, p=0,494, C=0,09 

 

Поредећи по локацији школе, по заступљености појединачних од-

говора, код ученика из приградских школа је статистички заступљеније 

мишљење да је комуникација у настави прилагоёена разумевању ученика, 

док је код ученика из градских заступљеније мишљење да је неприлагоёе-

на (p<0,05). Стога је да у табели контигенције 32, добијен 
2
=6,848, df=2, 

значајан на нивоу 0,05. Добијени C-коефицијент контингенције (C=0,11) 

говори о врло слабој повезаности, односно незнатној корелацији. 

Код наставника, локација школе не утиче значајно на одреёивање 

овог одговора: 
2
=1,140,df=2, p = 0,494. Наставници обе средине истичу да 

комуникација у настави остварује ову демензију (60,00% одн.55,00%), док 

се у знатно мањем броју одлучују за остала два одговора. Приметно је, да-

кле, да наставници без обзира на локацију школе у којој раде имају мање 

више идентичне ставове о овом питању. Добијени C-коефицијент контин-

генције (C=0,02) показује да корелација не постоји. 
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Табела 1.4. Прилагођеност комуникације разумевању ученика – заштићеност  

од неразумевања и неспоразума (према узрасту ученика) 

Комуникација у настави  

прилагоёена је разумевању 

ученика 

7. разред 8. разред 

N % N % 

Прилагоёена је 163 55,07 120 47,24 

Није прилагоёена 77 26,01 80 31,50 

Делимично је прилагоёена 56 18,92 54 21,26 

Укупно 296 100,00 254 100,00 

 


2
 = 3,440, df=2, p=0,179, С=0,08 

 

С обзиром на узраст ученика, није утврёена статистички значајна 

разлика у ставовима о прилагоёености наставне комуникације разумевању 

ученика, односно о њеној заштићености од неразумевања и неспоразума: 


2
 = 3,440, df=2, p=0,179. Најчешћи је позитиван одговор код ученика оба 

узраста (7. разред – 55,07%, 8. разред – 47,24%), након кога се на другом 

месту налази негативан одговор (7. разред – 26,01%, 8. разред – 31,50%) и 

на последњем месту по учесталости налази се одговор да је наставна кому-

никација само делимично заштићена неспоразума и неразумевања. Иако 

смо видели да наставници статистички чешће дају позитиван одговор на 

ово питање, неопходно је, ипак, закључити да се самим тим што ученици 

најчешће наводе овај одговор, комуникација у настави налази на завидном 

нивоу по питању остваривања денотативне и конотативне димензије. C-ко-

ефицијент контингенције (C=0,08) показује да корелација не постоји. 

 

Табела 1.5. Прилагођеност комуникације разумевању ученика- 

заштићеност од неразумевања и неспоразума (према успеху ученика) 

Комуникација у настави  

прилагоёена је разумевању 

ученика 

одличан 

успех 

врло добар 

успех 

добар 

успех 

довољан и 

недовољан 

успех 

N % N % N % N % 

Прилагоёена је 107 52,97 106 54,64 48 58,54 22 30,56 

Није прилагоёена 53 26,24 50 25,77 21 25,61 33 45,83 

Делимично је прилагоёена 42 20,79 38 19,59 13 15,85 17 23,61 

Укупно 202 100,00 194 100,00 82 100,00 72 100,00 

 


2
 =17,323, df=6, p<0,01, C=0,18 

 


2
 тест вредности 17,323, df=6, p<0,01 указује на повезаност успеха 

ученика и њихових одговора о прилагоёености комуникације у настави 

разумевању ученика. Евидентно је да ученици са недовољним и довољним 

успехом статистички знатно реёе исказују потврдно мишљење у односу на 

оне са одличним успехом (довољни и недовољни свега 30,56% у односу на 

одличне – 52,97%), као и оне са врло добрим и добрим успехом (врло до-

бри – 54,64% и добри – 58,54%). Упоредо са овим, ученици са одличним, 
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врло добрим и добрим успехом статистички реёе наводе негативан одго-

вор (одлични – 26,24%, врло добри – 25,77%, добри – 25,61%), у односу на 

довољне и недовољне (45,83%). Према добијеним резултатима могли би-

смо закључити да постоји изразита узрочно-последична веза измеёу успе-

ха ученика и степена разумевања у наставној комуникацији. Ученици са 

најлошијим успехом, можда, такав успех постижу управо због неразумева-

ња и неприлагоёености наставне комуникације, њиховим способностима и 

могућностима. Овде се као закључак може навести и податак да је комуни-

кација у настави пре свега прилагоёена „просеку“ (што је иначе правило 

везано за све активности које се реализују – на глобалном нивоу), о чему 

нам говоре управо добијени резултати по којима потврдан одговор у најве-

ћем броју налазимо код просечних ученика (добри – 58,54%). Добијени C-

коефицијент контингенције (C=0,18) говори о врло слабој повезаности, од-

носно незнатној корелацији. 

 
Табела 1.6. Прилагођеност комуникације разумевању ученика- заштићеност  

од неразумевања и неспоразума (према стручној спреми наставника) 

Комуникација у настави  

прилагоёена је разумевању 

ученика 

Виша сс висока сс 

N % N % 

Прилагоёена је 28 57,14 64 57,66 

Није прилагоёена 14 28,57 18 16,22 

Делимично је прилагоёена 7 14,29 29 26,13 

Укупно 49 100,00 111 100,00 

 


2
=4,714, df=2, p=0,095, C=0,17 

 

Овде није утврёена статистички значајна разлика према степену 

стручне спреме наставника: 
2
 =4,714, df=2, p=0,095. Добијени C-коефици-

јент контингенције (C=0,17) говори о врло слабој повезаности, односно не-

знатној корелацији. Наставници обе групе најчешће наводе да је комуни-

кација у настави прилагоёена разумевању ученика и заштићена од неразу-

мевања и неспоразума.  

 
Табела 1.7. Прилагођеност комуникације разумевању ученика – заштићеност  

од неразумевања и неспоразума (према радном стажу наставника) 

Комуникација у настави  

прилагоёена је разумевању 

ученика 

радни стаж 

1 до 10 год. 

радни стаж 

11-20 год. 

радни стаж 

21 до 30 год. 

N % N % N % 

Прилагоёена је 23 45,10 39 67,24 30 58,82 

Није прилагоёена 13 25,49 7 12,07 12 23,53 

Делимично је прилагоёена 15 29,41 12 20,69 9 17,65 

Укупно 51 100,00 58 100,00 51 100,00 
 


2
=6,949, df=4, p=0,139, C=0,2 
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Резултати истраживања показују да разлике у годинама радног ста-

жа нису утицале на одговоре наставника на ово питање: 
2
 = 6,949, df= 4, 

p=0,139. И по овом питању је највише наставника са 11-20 година радног 

стажа дало потврдан одговор (67,24%), али без статистички значајних раз-

лика у односу на остале колеге (21-30год. – 58,82%, 1-10 год. – 45,10%). С 

друге стране, наставници са 1-10 год. радног стажа у нешто већем броју у 

односу на остале дају негативан одговор (25,49% у односу на 12,07% и 

23,53%) али и овде без статистичке значајности. Добијени C-коефицијент 

контингенције (C=0,2) говори о врло слабој повезаности, односно незнат-

ној корелацији измеёу варијабли. 

 

 

Закључна разматрања 

 

Истраживање ставова ученика и наставника о прилагоёености на-

ставне комуникације разумевању ученика, односно заштићености од нера-

зумевања и непоразума, показују завидан ниво усаглашености денотати-

вне и конотативне димензије комуникације. Иако истраживање показује да 

је остваривање ових димензија реалност наставне комуникације, закључци 

који би допринели унапреёивање истраживаног проблема су:  

- Остваривање денотативне и конотативне димензије наставне ко-

муникације у највећој мери зависи од садржаја комуницирања те 

је одлучујући фактор успешности предзнање ученика и овлада-

ност наставним садржајима. У прилог овом закључку стоје резул-

тати који указују да ученици са најлошијим успехом у најмањој 

мери препознају наведене карактеристике наставне комуникације 

односно у највећем степену указују на оптерећеност комуникације 

неразумевањем и неспоразумима.  

- Реалност наставне комуникације показује да усмеравање и обли-

ковање комуникације према такозваном "просечном" ученику 

отежава остваривање наведених димензија наставне комуникаци-

је. Разумевање комуникационих садржаја носи персонална обе-

лежја те познавање и уважавање индивидуалних карактеристика 

мора бити услов али и циљ наставне комуникације. 

- Унапреёивање наставне комуникације подразумева развој комуни-

кативних компетенција наставника и ученика. Степен резвијено-

сти комуникативних способности директно утиче на остваривање 

денотативне и конотативне димензије наставне комуникације јер 

се оне везују и за појединце колико и за сам садржај комуницира-

ња. Ученици као значајни фактори комуницирања својим комуни-

кативним вештинама одреёују ток, карактер и квалитет реализова-

не комуникације. 
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Marija Jovanovic, Ph.D. 

 

DENOTATIVE AND CONNOTATIVE DIMENSION  

OF CLASSROOM COMMUNICATION – A REALITY OR IMPERATIVE 

OF PEDAGOGICAL REALITY 

 
Abstract: The peculiarity of educational communication is in the peculia-

rities of the educational process, the peculiarities of its participants and the peculi-

arities of their position and role. Personalized nature of classroom communication 
entails great educational opportunities, but also significant limitations. One of the im-

portant elements of achieving quality classroom communication, based on an under-
standing of communication content, is adequately exercising its denotative and con-

notative dimensions. Since the connotative and denotative meaning of educational 

communication relate to the content and participants in communication, the realiza-

tion of these dimensions in direct practice involves the organization classroom com-

munication that is adapted to students understanding and protected from misunder-
standings and disagreements. 

The aim of this paper is to empirically determine whether the denotative 

and connotative dimensions of classroom communication are a reality or imperati-
ve of pedagogical reality. In accordance with the established aim, the task of this 

study is to examine, analyze and compare the attitudes of students and teachers on 
the implementation of denotative and connotative dimensions of pedagogical com-

munication. The study sample included 550 students of seventh and eighth grade 

and 160 teachers from eight primary schools in School Administration of Nis. 
The results of the conducted research show that classroom communication in 

higher grades of elementary school is significantly adapted to the understanding of stu-

dents, that is, protected from disagreements and misunderstandings. However, it was 

ascertained that there existed the influence of some independent variables on the di-
versity of views on this matter thus that may serve as a basis for indicating the ne-

eds, possibilities and ways of improving the current situation. 

 
Keywords: denotative and connotative dimension, pedagogical communi-

cation, teaching.  
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Проф. др Данијела ЗДРАВКОВИЋ 

Учитељски факултет у Врању 
 
 

ДОПРИНОС УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА 

У ОЧУВАЊУ ДРУШТВЕНОГ УГЛЕДА ПРОФЕСИЈЕ

 

 
Сажетак: Професија и позив учитеља стоје између традиционалног и 

модерног: између културних образаца традиционалне улоге учитеља, и 
потребе обликовања „глобализацијског“ профила учитеља. Пред овим изазо-
вом данас налазе се, у истраживачком смислу, и савремена педагогија, социо-
логија и етика позива.  

Имајући у виду да је квалитет учитељског кадра један од главних 
фактора који утичу на ниво образовних постигнућа млађих нараштаја и бу-
дућност друштва, као и антиципацију систематичније рефлексије хумани-
стичког образовања (Митровић, 2012), постављамо теоријску подлогу 
расправе. У средиште промишљања стављамо емпиријски налаз, који се од-
носи на развој практичних компетенција учитељице Весне Трајковић везаних 
за додатно образовање, те живот и просветно деловање у девастираном и 
неприступачном брдско-планинском подручју  у општини Трговиште. Компе-
тентност одређујемо као развојну категорију коју  карактерише спремност 
на доживотно учење и унапређивање животног и радног амбијента у специ-
фичним условима. Рефлексивну праксу учитељице у пограничју посматрамо 
са аспекта друштвеног значаја институције школе у руралном амбијенту, а 
самим тим, и друштвеног угледа професије учитеља на селу и повезујемо уз 
појам целоживотног учења у условима одрживог развоја у постмодерном 
друштву. Овај рад представља допринос истраживањима о друштвеној уло-
зи и статусу учитеља у пограничју источне и југоисточне Србије, где је 
примењен квалитативни стил истраживања – дубински интервју – као ме-
тодолошки оправдан истраживачки инструмент и у теренским испитивањи-
ма оваквог типа.  

 
Кључне речи: образовање учитеља, хуманистичко образовање, Tрго-

виште,  учитељица Весна Трајковић. 

 
 

Уводне напомене 
 
У савременом друштву процеси коренитих технолошких, полити-

чких и економских промена, и на локалном и на глобалном нивоу, постав-
љају нове захтеве свим крупним друштвеним системима и институцијама, 
па и систему васпитања и образовања. Пред посебним изазовом налази се 
образовање, као једна од главних полуга осигурања укупног друштвеног 

                                                 
 Припремљено у оквиру пројекта „Одрживост идентитета Срба и националних мањина у 

пограничним општинама источне и југоисточне Србије“ (ОИ 179013), који се изводи на 

Универзитету у Нишу – Машински факултет, а финансира га Министарство просвете, нау-

ке и технолошког развоја РС. 
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прогреса. Због тога, последње деценије XX века, у великом броју земаља, 
обележавају преиспитивања концепција образовања и реформисања 
образовних система. Све противречности савременог друштвеног развоја 
можемо посматрати и кроз призму образовања, које трпи утицаје гло-
балних, националних и локалних друштава. Образовање са кључном 
одредницом – генератор промена, у ери научно-технолошке и информа-
тичке револуције, положило је основу за глобалну економију и умрежено 
друштво. Знање и образовање постали су кључни фактори друштвених 
промена, граёења и развоја друштвених мрежа и социјалне мобилности 
друштвених група (Станојевић, Здравковић, 2013). 

Реформа високог образовања, као део опште тежње за трансформа-

цијом свеукупног образовног система, резултат је друштвене функције 

образовања, развоја науке и нових односа у друштву. Дакле, нова проми-

шљања универзитетског образовања одраз су, пре свега, савременог доба и 

императив су нашег времена, обојеног свеопштим променама, које је нуж-

но обележено интензивним размишљањем и акцијама путем којих ће сваком 

студенту омогућити успех,  аутономију и стваралаштво. Циљ студирања је 

припремање за сналажење у свету динамичних промена и неизвесне будућно-

сти. Студирање треба да буде критичко промишљање које ће довести до ал-

тернативних, дивергентних и флексибилних начина решавања професио-

налних и животних проблема и отварања нових перспектива.  

У Србији, крајем  XX века забележена је стагнација у друштвеном 

развоју, а образовање је било меёу најтеже погоёеним системима. Стога, 

правци и план реформе истовремено су усмерени на обнављање, побољ-

шање и развој образовања. Образовање на универзитетима Србије кроз ак-

туелну реформу којом се тежи, да би постао снажан генератор привредног 

и друштвеног развоја, мора у сваком погледу да обезбеди нове домете у 

својој организацији, у квалитету и ефикасности студирања, у наставном и 

научноистраживачком раду и отворености према друштвеној заједници.  

Образовање је генератор културе сећања и колективног памћења. 

Доприносећи социјализацији у ширем смислу, појединца и друштвених 

група, врши значајну улогу у интеграцији друштва. 

Најзначајније специфичности српског образовања данас недвосмис-

лено су огледало друштвених кретања као последице стварања „новог свет-

ског поретка“ и транзицијских процеса друштва. Последице тих процеса 

одражавају се на школу посредно, делујући на концепт образовања у цели-

ни, јер „[...] упоредо са глобализацијом друштва, са стварањем 'светског 

друштва' [...] долази до глобализације образовања“ (Марковић, 1999, 25). 

Она нужно детерминише промене у сфери образовања којима се жели ухвати-

ти корак са развојем савременог друштва. Измењена улога појединца у дру-

штву и преуреёени систем постмодернистичких вредности значајно утичу и 

на концепт васпитања и образовања. Хумани ресурси образовног подсистема 

су релативно променљиве, али и најважније његове карике, а професионални 

развој учитеља императив је сваке нове друштвене реформе.  
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Важност универзитетског образовања за учитељски позив у усло-

вима  новог таласа модернизације друштва (крај XX и почетак XXI века) у 

односу на професионализацију овог позива би у великој мери утицао на 

ширење свести. У последњих неколико деценија о модалитетима и про-

цесу образовања учитеља је расправљано у светској, научној и академској 

заједници. Комлексност и вишезначност овог феномена били су предмет 

различитих интересовања и истраживања његових манифестних и латент-

них димензија, кључних актера и динамике унапреёивања.  

 

 

Хуманистичко образовање и педагошка етика учитеља 

 

Заступајући мишљење да је Болоњским процесом отворен простор 

за ступање европског образовања у процес глобализације високог школства, 

и то под утицајем економског тржишта неолибералног типа, уочавамо и 

пренаглашену доминацију апликативних наука наспрам друштвених и 

хуманистичких у наставним плановима и програмима државних универзи-

тета. Погубно и са далекосежним последицама је и то што се овим процесом 

моделовања универзитетског образовања уствари  знање и образовање 

редуцирају на тржишно – обликовану робу, а занемарује се њихова су-

штина, садржана у развоју културе и динамике развоја личности и друштва. 

Љубиша Митровић, професор емеритус, расправљајући о транс-

формацији савременог универзитета у монографији Универзитет и дру-

штвене промене (2012), слаже се са истраживачима који су на страни ста-

новишта да се конкурентна способност једног друштва не остварује у 

фабрици или лабораторији већ у школском разреду, те да се у ред фактора 

првог реда у високоразвијеним земљама све више потенцирају образовање 

и наука. У раду Хуманистичко образовање и развој, полазећи од значаја 

образовања и науке за друштвени развој у високоразвијеним земљама и 

удела у друштвеној репродукцији, Митровић апострофира различите кла-

сификације савремених друштава, почев од Данијела Бела (и његовог 

учења о постиндустријском друштву), преко Туренове поделе на тради-

ционално, индустријско и постиндустријско друштво и његовог учења о 

програмираном друштву, па до оних истраживача, који на основу положа-

ја и третмана образовања и науке у друштву, граде класификацију о посто-

јању три доминантна типа друштва у нашој савремености: иновацијска, 

имитативна и неинвентивна друштва.  

О кризи универзитетског општег образовања, Митровић пише цити-

рајући Алана Блума у својој студији Сумрак америчког ума. Митровић 

истражује како је високо образовање изневерило демократију и осиромашило 

душе данашњих студената, а Блум показује како су велики научници 

деветнаестог и двадесетог века углавном били одгојени и просвећени људи. 

Данас је на делу смањивање хуманистичких садржаја из наставних планова и 
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програма за образовање студената, што свакако занемарује чињеницу да 

људи нису само производна, већ и социјална бића, сматра Митровић, а 

образовање треба да их оспособљава, како за рад, тако и за живот у друштву.  

Ефекти савремених трендова академског образовања на друштвени 

развој у свету су данас познати као: победа продуктивистичке филозофије и 

логике потрошачког друштва, рутинизација и вредносна неутралност знања, 

доминација инструменталне рационалности, криза саморазумевања савре-

меног човека и јачање феномена његове отуёености у савременом друштву. 

Истичемо потребу критичког односа у развоју фундаменталних дру-

штвених и хуманистичких наука, посебно у филозофији, педагогији, соци-

ологији и друштвеној критици, а у функцији свеопште еманципације. Од 

њих се с правом очекује да у нашој савремености критички пропитују број-

не појмове који су агресивно у текућем оптицају, у јавности познатији као 

феномени постхуманог друштва: транзиција, модернизација и глоба-

лизација.  

У  раду Универзитет и друштвене промене данас, професор Љу-

биша Митровић је о социолошком приступу улози науке и универзитета у 

савременим друштвеним променама истакао једну од битних тенденција 

развоја савремене науке – запостављање филозофије и хуманистичких 

наука у процесу моделовања универзитетског образовања. Митровић је 

цитирајући Едгара Морена, који „главни узрок савремене кризе види у 

томе што човечанство није довољно човечно“, апострофирао  само један 

варијетет поменуте тенденције који је садржан у следећем: да су успон и 

„авантуре“ аналитичког ума довеле до својеврсне дехуманизације и отуёе-

ња друштвених наука од стварних проблема појединаца и друштвених 

група. Упркос томе што је циљ сваке науке да служи сазнању истине о 

природи, човеку и свету, модерни иноватори и креатори научних сазнања 

својим открићима померају границе научног сазнања, и данас је све више 

антиауторитарних личности које не трпе доминацију, нити традиционал-

них, нити нових облика живота, норми и вредности.  

У социолошки занимљивом раду из монографије Универзитет и 

друштвене промене (2012), насловљеном Маргиналије о неким аспектима 

деонтологије позива учитеља данас, професор Митровић говори о савреме-

ним условима у којима се професија и позив учитеља интензивно и врло агре-

сивно мењају. Професија и позив учитеља су на раскршћу измеёу тради-

ционалног и модерног: измеёу културних образаца традиционалне улоге 

учитеља и потребе изграёивања нових културних стандарда и обликовања 

„глобализацијског“ профила учитеља. Пред овим изазовом данас се налазе, у 

истраживачком смислу, и савремена педагогија, социологија, образова-

ње/наставника, социологија професија, деонтологија и етика позива.  
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Образовање учитеља у транзицији: компетенције учитеља –  

носиоца друштвених промена 

 

Образовање и његове потребе данас се сматрају приоритетима 

сваког друштва јер је оно детерминанта њиховог прогреса. Савремено 

друштво намеће нове императиве образовном систему у сваком сегменту, 

са посебном пажњом на обликовање наставног кадра. У складу са тим 

стандардима, захтеви професије учитеља су се продубили и квалитативно 

диференцирали. Да би учитељи одговорили овим изазовима, морају имати 

чврст ослонац и то у јасно дефинисаним професионалним компетенцијама. 

Квалитет стечених професионалних компетенција учитеља је један од 

главних фактора подизања нивоа ученичких образовних постигнућа. Изу-

зетно важно питање у сваком друштву које се развија је питање унапреёе-

ња образовног система, како би се он учинио доступнијим, отворенијим и 

флексибилнијим. За сада не постоји, и неће бити достојне замене на листи 

занимања од професије учитеља, односно квалитетног учитеља, као што 

неће бити успешног друштва без успешног просветног деловања учитеља 

(без професије која учи и поучава). Образовање учитеља у друштвеном 

контексту превредновања услова живота и рада је услов просперитетне бу-

дућности у нашем региону (Станојевић, Д. Здравковић, Д. 2013).  

Актуелизовање потребе за образовањем учитеља, са аспекта спо-

собности за саморазвој у њиховој професионалној активности, проистекла 

је из повећања комплексности радних задатака учитеља у савременом 

васпитно-образовном раду у условима глобализације. Интензивиран развој 

науке и научних открића, социјалне имликације научно-технолошких 

револуција, убрзани проток информација, промене у све сложенијим 

формама педагошко-психолошког феномена подразумевају развој специ-

фичних врста компетенција које ће учитељу помоћи да прати стварање 

нових стилова живота и начина одрастања будућих генерација. Сведоци 

смо промене парадигме образовања и професионалног развоја учитеља, 

који су  важни актери надолазећих друштвених промена.  

Модалитети образовања учитеља, који у условима транзиције ради 

у пограничју, у овом раду представљени су из визуре госпоёе Весне Трај-

ковић, учитељице са службом у Трговишту, највећем селу на територији 

општине Трговиште. Отуда се у првом делу рада најпре указује на основне 

карактеристике овог места, те у најкраћим цртама излаже традиција школ-

ства у овом највећем пчињском насељу.  

У методолошком погледу овај рад представља примену метода 

студије случаја у комбинацији са другим техникама, у првом реду испити-

вања (анкетирање, дубински интервју, теренско испитивање). Већина по-

датака који се односе на објекте инфраструктуре добијени  су на основу 

унапред припремљеног упитника.
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О Трговишту и школству у Трговишту 

 
Трговиште представља највеће насеље трговишке општине. Оп-

штину сачињавају 35 насеља са 5.091 становником према последњем по-
пису из 2011. године. У насељу живи 1413 пунолетна становника, а про-
сечна старост становништва износи 37.5 година (36.9 код мушкараца и 
38.1 код жена) и заузима централни део територије општине Трговиште. 

Општина Трговиште налази се на крајњем југоистоку Републике 
Србије. Смештена је на површини од 370 км2, уз саму границу са Македо-
нијом, а граничи се са општинама Босилеград, Врање и Бујановац. Конфи-
гурација терена је типично рурално, брдско-планинско подручје окружено 
планинама и висоравнима и то: Беле Воде, Дукат, Чупино брда, Козјак и 
др. Однос најниже и највише надморске висине је 520 м-1.828 м (разлика 
1.308.м). Конфигурација терена, структура земљишта и мешовита егејско-
вардарска и континентално-планинска клима утицали су на појаву разно-
врсног биљног и животињског света. 

 Сам центар општине, насељено место Трговиште смештено је на 
ушћу трију река: Трипушнице, Козједолске и Лесничке реке, од којих 
настаје река Пчиња која се улива у Вардар. Налази се на 43º 33' с. г. ш. и 
22º17' и. г. д. Према последњем попису из 2011. године живи 5226 становни-
ка. У непосредном окружењу Трговишта налазе се монументални облици 
стенске масе, вероватно јединствени на подручју Србије, па и Балкана и 
Европе, који обликом подсећају на Ђавољу варош. То место познато је као 
Вражји камен, и на самом врху налази се црква Пресвете Богородице која 
датира из XIV века. Посебан значај има и близина манастира Свети Прохор 
Пчињски, који има свој религиозни и споменички значај.  

Општина Трговиште повезана је са коридором X регионалним 
путем Р-125 који пролази долином реке Пчиње у правцу Босилеграда. Код 
Трговишта се одваја регионални пут Р-238 према Кривој Паланци (БЈРМ), 
на коме још увек није отворен гранични прелаз.  

 Школа у Трговишту је отворена давне 1907. године. Просветно 
деловање овог краја је практично започело са наставом у приватним кућа-
ма, и то са једним учитељем, Миланом Бранковићем, школске  1914/15. го-
дине. Наставни процес се одвијао у матичној школи у Трговишту. Током 
ратног периода од 1912. до 1918. године настава није организована. 

Највидљивији радови на реконструкцији школске зграде у 
Трговишту извршени су у раздобљу од 2012. до 2013. године (уведено је 
парно грејање и реконструисана столарија). Испред школе, према путу 
простире се велико двориште са уреёеним травнатим површинама које 
украшавају руже, зимзелено дрвеће и остало украсно биље. На оближњем 
игралишту, близу реке Пчиње одвијају се настава физичког васпитања и 
спортске активности у селу, познатије као Турнир у малом фудбалу.  

Школа поседује: 13 учионица, библиотеку, музички кабинет и 
кабинет за информатику и техничко образовање, просторију за продужени 
боравак, кухињу, администравне просторије, наставничку канцеларију и 
спортску салу. У школи је запослено укупно 50 људи, од тога 40-оро при-
пада наставном кадру. 
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Последњих година школу похаёа око 238 ученика. При вртићу је 
организован и наставно-васпитни рад за децу предшколског узраста, који 
се не налази у склопу школске зграде и не припада школи. 

Полазећи од изложеног истраживачког питања, а уважавајући кри-
тичке примедбе о самом методу истраживања делатности учитеља у спе-
цифичном миљеу (пограничје), у овом раду су предочени резултати терен-
ског истраживања обављеног у Трговишту. У оквиру теренских истражи-
вања за потребе овог рада обављен је дубински интервју са учитељицом 
Весном Трајковић, учитељицом ОШ „Бранко Радичевић“ у Трговишту.  

 
 

Методологија рада и испитаници 
 
Предмет истраживања је монографска обрада живота и просветног 

рада једног учитеља (учитељице) у пограничју у источној и југоисточној 
Србији. Циљ овог рада је издвојити и испитати социолошки занимљиве 
карактеристике у општини Трговиште. У овој општини насеља су углавном 
разбијеног типа. Махале су удаљене једна од друге и по 1000, па и више 
метара. Често су подељене на групе кућа. Опште позната изрека Пчињана – 
Браћа Коћурани, а не познају се, има заиста реалну основу, и у овом случају 
трудили смо се да одаберемо саговорницу која је репрезент учитељске 
професије у транзицији. Наша испитаница је током свог двадесетогодишњег 
кретања у служби упознала све тешкоће које са собом носи рад учитељице у 
комбинованом одељењу (пешачење од куће до радног места и натраг, тј. 
школе по 5 сати сваког радног дана у току школске године). 

Прикупљање података је спроведено на основу теренског истражи-
вања, и то према упутству и процедури за прикупљање података о живо-
ту и просветном раду учитеља у пограничју израёених од стране две 
социолошкиње: Данијеле Здравковић и Весне Трифуновић и једне педаго-
шкиње – Марије Јовановић. Тиме је оправдана социолошко-педагошка 
рефлексија и уједно и истраживачки задатак – Учитељ у пограничју, реа-
лизован током треће истраживачке године у оквиру макропројекта 
Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним оп-
штинама источне и југоисточне Србије (179013). 

Процедура за прикупљање података је састављена од 26 питања, 
разврстаних у четири одвојене тематске целине. Први сет питања у упит-
нику односио се на социо-демографска обележја испитаника. Други сет 
(укупно осам) је испитивао социо-педагошке карактеристике везане за 
родитеље, ученике и наставне садржаје. Питања (укупно 10) у оквиру тре-
ће целине очекивано су најављивала одговоре о обиму и интензитету 
сарадње са локалном друштвеном заједницом и друштвеним ангажовањем 
учитеља и школе у пограничју. Најзад, завршни део упитника (9 питања) 
сагледавао је околности живота и просветног деловања учитеља у погра-
ничју. За потребе ове расправе одабрали смо одговоре који се односе на 
рефлексију учитељице о друштвеном угледу и просветном деловању наше 
испитанице које важе за испитивано подручје. 
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Учитељица Весна Трајковић је роёена 8. јула 1968. године у селу 
Лесница, које припада општини Трговиште. Мајка је двоје деце – ћерка сту-
дира Медицински факултет у Нишу, а син похаёа средњу медицинску шко-
лу, смер фармацеутски техничар, у Врању. Супруг Горан (1965)  је након 
двадесетогодишњег стажа у обућарској индустрији „Коштана“ у Тргови-
шту, остао без сталног запослења. Тренутно је запослен у СЗР Кенеди, у 
локалној приватној пекари. Весна Трајковић завршила је најпре Педагошку 
академију у Врању 1988. године, а након процеса дошколовавања године 
2008, стекла је и факултетско образовање и стручни назив – Професор раз-
редне наставе на Учитељском факултету у Врању Универзитета у Нишу.  

Учитељица – наша испитаница од роёења живи у пограничју. 
Роёена је у селу Лесница у општини Трговиште, и како сама у свом 
казивању више пута наглашава, емотивно је везана за свој завичај. По 
склапању брачне заједнице живи у Трговишту, у породичној кући родите-
ља свог супруга Горана. Сада живи у вишегенерацијској, проширеној по-
родици, а њена породична кућа се налази у близини основне школе. 
Сваког радног дана преваљује пут од 1 км до радног места у Основној 
школи „Бранко Радичевић“ у истом месту. Читава просветна каријера ове 
учитељице везана је за места у пограничним селима: две године је 
службовала у селу Злодолце (1994- 96. године), две године у Горњој Трни-
ци (1997-99. године), те шест година у удаљеном планинском селу 
Црновце (1999-2000. године), и то су врло тешке године њеног службова-
ња и живота, јер је истовремено одгајала децу и пешачила до радног места 
у врло тешким и неповољним климатским и географским условима 
пчињског краја. Прву деценију кретања у служби обележио је њен рад у 
комбинованом одељењу, а истрајна и упорна она је са по два – три ученика 
у једној школи и више разреда стицала методичко искуство и примењи-
вала га у настави.  

Основна школа „Бранко Радичевић“ у Трговишту има 238 ёака и 
још 20 њих је уписано у истуреним одељењима у селима Доња Трница, 
Злодолце, Црновце, Козји дол, Широка планина и Лесница. 

У Трговишту је учитељица Весна извела две генерација ёака, а до 
данас је укупно извела пет генерација, рачунајући рад у комбинованом 
одељењу у Злодовцу, а трећу генерацију деце из Трговишта учи да читају, 
рачунају и уче се поштењу и части.  

 
 

Емпиријски налаз 
 
У овом делу рада предочени су одговори испитанице, учитељице 

Весне Трајковић, на питања постављена јој као искусном педагошком рад-
нику. Питања се односе на сарадњу са локалном друштвеном заједницом  
и друштвеном ангажовању учитеља и школе у пограничју. 

Просветни саветници, потом стручни сарадници (психолози и 
педагози) су особе које најчешће евалуирају наставни процес – свако са 
својим посебним задацима и одреёеним постојећим прописима, правилни-
цима и програмом рада. Са слободним активностима, анализирају се при-
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преме за наставу, педагошка документација и успех ученика, обављају се 
структурирани и слободни интервјуи и припрема терена за остваривање 
сарадње са локалном заједницом, како би се процес васпитања и образова-
ња промовисао као база унапреёења и развоја друштвене реалности. О са-
радњи са Саветима мештана, локалној власти, угледницима из пограничја 
и позитивним примерима из досадашње праксе учитељица Весна Трајко-
вић нам је казала следеће: 

Сарадња између школе и локалне заједнице је увек присутна. 
Представници локалне заједнице, заједно са учитељем, учествују у обеле-
жавању пригодних школских манифестација (обележавање Дана школе, 
прослава Школске славе Светог Саве). Та је сарадња већ постала део 
традиције и посматра се као нешто што се подразумева.  Доскорашњи 
председник општине Трговиште био је учитељ (преминуо је прошле 
године), што говори у прилог чињеници да је школа у Трговишту цењена и 
протоколарно уважавана. Увек се представници локалне социјалне зајед-
нице одазивају када их позовемо у госте. 

Међу бројним примерима ове врсте издвојила бих акцију рекон-
струкције мокрог чвора, столарије, и то на две трећине школске зграде, 
те постављање радијатора у просторијама школе. Водоснабдевање је, 
иначе, проблем који мучи мештане Трговишта већ деценијама. Унапређе-
ње материјално-техничких услова рада у школи је присутно. Ми смо, на 
пример, добили лап-топ,  пројектор, дониране су књиге за библиотеку, 
опремљени су кабинети за информатику и техничко образовање. Наши 
угледни Пчињани су у оквиру удружења које је основано у Београду више 
пута упутили донације и нашој школи. 

Школа у Трговишту је носилац многих нових идеја и весник је 
промена, верни је пратилац динамике друштвених промена; учествује у 
креирању доколице мештана и младих нараштаја, и то задовољавајући 
њихове културне и образовне потребе (нпр. изнајмљује или уступа локал-
ним спортским клубовима фискултурну салу, организује предавања о те-
мама од значаја за живот локалног становништва итд.), а све напред наве-
дено потврёује нам наша саговорница следећим речима: 

Традиционално се одржавају спортске активности на оближњем 
игралишту, близу реке – Турнир у малом фудбалу, а спортска сала се врло 
често користи за саветовања и трибине намењеним пољопривредницима, 
као и за сусрете фолклориста.  

Настава у школи одвија се на српском језику, што је у сагласно-
сти са потребама већинског становништва, мештана овог села. Од са-
мог оснивања српски језик је језик на којем се настава у нашој школи реа-
лизује. У мери, којом је то законом омогућено, укључујемо садржаје који 
се тичу културе, традиције и историје националних мањина које живе на 
испитиваном подручју. Ови се садржаји предочавају углавном путем 
предмета Познавање природе и друштва, као и изборних предмета: 
Чувари природе, Веронаука и Грађанско васпитање, Руски и Енглески је-
зик. Оно што је наставним планом и програмом прописано радимо током 
наставног процеса са ђацима, али ван програма не идемо даље. 
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Прекогранична сарадња је значајна за пружање подршке и сарадње 

измеёу институција у пограничним областима суседних држава и они се 

спроводе и у оквиру школа. Програми прекограничне сарадње представ-

љају оквир за унапреёење културне, социјалне и научне сарадње измеёу 

локалних и регионалних заједница. Главни циљ прекограничне сарадње 

јесте јачање економских токова у пограничним регијама, као и  успостав-

љање добрих суседских односа. Спровоёење програма на локалном и 

регионалном нивоу, доприноси стварању дугорочне сарадње измеёу људи 

из заједница са обе стране границе, што представља темељ за даљи напре-

дак. Нажалост, школа у којој ради учитељица Весна не остварује прекогра-

ничну сарадњу са образовним и културним институцијама и поводом овог 

питања она је додала и ово: 

Не, не постоји никакав вид прекограничне сарадње код нас. Нажа-

лост за сада је тако. Док сам ја била ђак, сусрети са ђацима и учитељима 

из Македоније и Бугарске били су део праксе. Отуда су и многи наши учи-

тељи остали да раде у Кривој паланци и Куманову, а са постављањем 

државних граница са Бугарском, многи учитељи из Бугарске остали су да 

раде овде. То је један вид прекограничне сарадње, јер они већ дуги низ го-

дина преносе искуства из свог образовног подручја.  

Конкретну сарадњу са социјалном заједницом наша саговорница 

остварује преко учитељског друштва чији је члан, и измеёу осталог навела 

је неке манифестације те сарадње која се противуречно остварује: 

Ја сам члан Учитељског друштва ,,Врање”. Седиште нам је на 

Учитељском факултету у Врању. Сарадња се најчешће остварује путем 

организованих трибина и семинара.  

Изражавам своје незадовољство због друштвеног положаја у ко-

јем се данас учитељи налазе, које реформа нагони да и даље 'уче' путем 

додатних сати едукације. Међутим, то је све неуређено.  

Држава се не брине за нас. Дужни смо да од својих скромних при-

мања издвајамо новац и за ту врсту додатне едукације, како бисмо стек-

ли компетенције за школу која неће бити традиционална. Школа је онаква 

какав је учитељ, а учитељ је онакав каква је држава. Нарушен друштвени 

углед и невидљиви друштвени положај наше професије може побољшати 

само држава. Међутим, ових дана у медијима само се негативне вести 

шире о нама, тако да се суморна слика о учитељској професији и даље 

шири Србијом.  

Оно што ме више мучи је исељавање са ових простора и демо-

графски слом у пограничним местима. Да ли само Београд треба да жи-

ви? Кажу да се једино тамо учитељице и запошљавају.  

Учитељска удружења треба да се позабаве и тим проблемима, 

али и нашим материјалним статусом и начинима да се он побољша. 

Слажем се да су корист и потенцијали које имају ова удружења 

вишеструки за млађе колеге и колегинице који су овладали информационом 

технологијом у домену коришћења различитих база знања. За старије 

наставнике су у већој мери саветодавног карактера. Нарочито изража-
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вам незадовољство због финансијских обавеза које нам је наметнуо 

ЗУОВ, када су сати стручне обуке и усавршавања у питању. Разумем по-

требу сталног усавршавања, али немамо могућности да је испратимо јер 

нам плате нису високе.  

У последњем делу продубљеног интервјуа, покушали смо, врло би-

раним речима, да сазнамо од учитељице какав став она као појединац 

заступа када је друштвени положај и друштвени углед просветних радника 

у Србији у питању, као и мишљење о томе да ли се друштвени положај 

просветних радника у пограничју разликује од друштвеног положаја 

просветних радника у другим деловима Србије и због чега: 

Имајући у виду да је професија учитеља јавног карактера, она 

подразумева и одређен друштвени положај и углед. Некада је углед учите-

ља био на много вишем нивоу; посебно у време када је пре неколико деце-

нија у нашем друштву постојао велики број неписмених особа. Данас је 

друштвена улога учитеља слабије изражена, па и на селу – посебно у 

светлу негативних демографских процеса који су захватили и Трговиште.  

Део одговорности за слабији статус просветних радника иде и на 

душу синдиката. Они су и у оквиру моје професије разједињени.  

Мислим да је овде другачије у односу на остале делове Србије због 

теренских услова рада, сиромаштва, неписмености код родитеља неких 

ђака, заосталости, социјалне запуштености итд. 

Живот у пограничју – у вишенационалној и вишеверској средини, 

представља за поједине препреку за остваривање сарадње меёу учитељима 

различите националне и верске припадности, али за многе и предност која 

идеализује улогу учитеља и његово просветно деловање у развоју погра-

ничја. Учитељица врло реалистично даје опис стања ове вишенационалне 

средине у овом делу пограничја Србије и по овом питању и казује следеће: 

Одговорила сам и у претходном питању и понављам да заиста 

нема препрека на плану успостављања и одржавања сарадње међу учите-

љима различите националне и верске припадности у Трговишту. 

Учитељ својим деловањем, наравно, може помоћи у развоју погра-

ничја. Но, могућности за то су данас невидљиве, јер је све у интересним ве-

зама и мрежама, као и у новцу, а наша професија је са скромним примањима.  

Примећује се да је некадашњи и садашњи друштвени углед 

учитеља у пограничју у великом нескладу. Некада су свадбена весеља, ис-

праћаји у војску, стечена диплома, или било која друга свечаност бивших 

ђака биле незамисливе без учитеља или учитељице. Лик учитеља се увек 

памти и он је узор у даљем животу сваког ђака. Мештани су се раније 

обраћали нама за савете у вези са многим питањима (здравље, школовање 

унука, лечење, социјална помоћ, сукоби са суседима итд.). Међутим, у од-

носу на претходни период, што је повезано и са општим слабљењем дру-

штвене улоге професије учитеља, те са видним променама у економском 

и друштвеном смислу на селу, демографским тенденцијама у пограничју, 

учитељ више нема улогу саветодавца.  
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Идентитет Срба  у овом пограничном појасу није угрожен, ни 
национално, ни верски, и не само у пограничју, него и шире. Проблеми у па-
ду наталитета су овде израженији и на њих треба обратити пажњу. 

Идентитет посебних заједница (Бугара и Македонаца, на пример) 
не доводи се у питање. У структури запослених у Трговишту заступљени 
су припадници свих етничких заједница. На пример, директор дома култу-
ре у Трговишту по националности је Бугарин. Ево још једног примера, 
Македонка је директорка једног погона у обућарској индустрији 
„Коштана“. 

У самој финализацији нашег интервјуа тражили смо од саговорнице 
да наведе и опише позитивна и негативна искуства просветног рада у гра-
ничном и/или пограничном подручју и визију своје школе у будућности: 

Оно што је вредно помена је чињеница да сам у свим местима наила-
зила на разумевање мештана кад је било речи о побољшавању васпитно-
образовног рада, па и о усвајању хигијенских навика њихове деце, као и о 
побољшању материјалних услова у тим школама. Рад у комбинованим оде-
љењима понекад је захтевао од мене да поред улоге учитељице преузмем и 
друге улоге (ужина, хигијена, одећа и обућа, школски прибор итд.).  

Нисам имала негативних искустава у просветном раду у селима у 
пограничју. У досадашњој просветној каријери једино ми је пешачење до 
села где сам радила у комбинованим одељењима представљало тешкоће и 
проблеме које и данас памтим. 

Школа у Трговишту ће расти и развијати се док има ученика. Број 
ученика се из деценије у деценију, из године у годину смањује. Данас имамо 
за скоро половину мање ђака но далеке 1994. године када сам почела да 
радим у просвети. Не усуђујем се да помислим како ће школа изгледати 
за, рецимо, десет година. Ваљда се неће угасити. Можда ће ове просторе 
населити и неке друге националности, али није важно које смо национал-
ности, важно је да има ученика у будућности. 

Доследност својој професији и ентузијазам у просветном деловању 
наша саговорница је више пута потврдила и у допунским разговорима 
(телефонским разговорима), како би пружила што прецизније податке и 
поткрепила значај и скромне бенефите (повећање плате, референтна 
литература из наставне методологије и овладавање додатним вештинама у 
музичкој, драмској, луткарској, ликовној уметности) које јој је стечена 
диплома на матичном Факултету омогућила. 

 
 

Закључак 
  

У савремености транзиционих друштава на Балкану позив учитеља 
налази се измеёу нормативног (друштвено пожељног) и стварног (измеёу 
прокламоване функције и  емпиријске деградације). У том контексту 
настаје и обезвреёивање професије и позива учитеља/васпитача. Они све 
више личе на једнодимензионалне стручњаке, мале технократе, а не и вас-
питаче. Њихова професија губи на аутентичности и достојанству. Етос, вр-
лина позива учитеља/васпитача губи на еросу и снази (Митровић, 2012).  
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У потрази за узроцима кризе система савременог образовања и 

деградације учитељског позива, као и последицама и могућим правцима 

њеног превладавања требало би да свака озбиљна реформа позива/про-

фесије учитеља узме у обзир Делорова упозорења о четири фундаменталне 

тачке савременог образовања, а то су:  

1. учити – знати, тј. учење за знање;  

2. учити – чинити, тј.учење за рад;  

3. учити – живети, заједно са другима, тј. учити за заједнички живот;  

4. учити – бити, тј. учење за постојање. 

Љубиша  Митровић више пута у својим текстовима наглашава и 

чињеницу да савремено образовање мора да оспособљава учени-

ке/студенте, не само за професионални рад, већ и за друштвени живот. То 

значи да када говоримо о новим компетенцијама учитеља, онда се од њега 

захтева перманентно образовање и спремност и отвореност за промене, 

прилагоёавање новим околностима, окренутост иновацијама и модерниза-

цијским изазовима. Од савременог учитеља се захтева стална допуна њего-

вих стручних и професионалних сазнања, али и модернизација и усаврша-

вање педагошко-психолошких компетенција, хуманистичког образовања, 

како би одговорили изазовима своје професије која активно партиципира у 

преображају савременог друштва (Митровић, 2012). 

Савремено „друштво знања“ улогу учитеља поставља на нове ос-

нове, утемељене на принципима његове компетентности ради преузимања 

нових професионалних иницијатива у стварању квалитетне школе, услова 

за изградњу уреёенијег друштвеног система. Квантификација професио-

налних компетенција је у дубокој противуречности и меёу педагозима, 

социолозима образовања и методичарима наставе, а то произилази из ком-

плексности и вишезначности улоге учитеља у савременом друштву.  

У том смислу, сви релевантни документи у EU и свету упућују на 

промену парадигме образовања и професионалног развоја учитеља, који су 

и сами носиоци друштвених промена. У овом раду начинили смо једним 

делом и покушај да истакнемо улогу стеченог универзитетског образовања 

у очувању друштвеног угледа учитељице из пограничја, из Трговишта (до-

датно универзитетско оспособљавање на матичном факултету) у осми-

шљавању своје професије као рефлексивног практичара у очувању друшт-

веног угледа професије у друштвеном контексту пограничја. 

Наглашавамо да се ова расправа посвећује јубилеју, двадестого-

дишњици постојања учитељских факултета у Србији и користећи се том 

приликом, дајемо у најкраћим цртама кратак историјат оснивања и подат-

ке о стеченим дипломама на програму дошколовавања учитеља након 

завршене Педагошке академије, са освртом на значај Учитељског факулте-

та у Врању, као центра високошколског образовања у јужном и југоисточ-

ном делу Србије.  

Експлицитни закључак и захтев о потреби факултетског образова-

ња учитеља у Србији донет је на Првом конгресу учитеља одржаном у 

Београду давне 1984. године, а исти захтев поновљен је и на Другом кон-
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гресу учитеља Србије одржаном 1988. године. Четири педагошке академи-

је у Србији су дале сагласност за оснивање учитељских факултета, а меёу 

њима и Педагошка академија “Иво Андрић“ у Врању. Факултет у Врању 

основан је 1993. године, и то под окриљем Универзитета у Нишу, као три-

наести факултет. Од првоуписане генерације студената на „дошколовава-

њу“ (школске 1993/94 године) на Учитељском факултету у Врању укупно 

је 1856 студената стекло звање Професор разредне наставе (извор: Служ-

ба за наставу и студентска питања Учитељског факултета у Врању). 

Модалитети факултетског образовања учитеља који у условима 

транзиције раде у пограничју, у овом раду представљени су из визуре рас-

праве са учитељицом Весном Трајковић из Трговишта, најјужнијег и 

најсиромашнијег пограничја Републике Србије. Одабрана саговорница је 

након завршене више педагошке школе, стекла факултетско образовање на  

Учитељском факултету у Врању, док је пре тога дуги низ година радила у 

удаљеном и неприступачном планинском селу у Трговишту, пешачећи од 

куће до школе и натраг. У методолошком погледу, овај рад представља 

примену метода студије у комбинацији с другим техникама, у првом реду 

испитивања (анкетирање, дубински интервју, теренско испитивање). Ве-

ћина података који се односе на објекте инфраструктуре добијени  су на 

основу унапред припремљеног упутства. 

Српско образовање је ушло у фазу реформи са отвореним етичким 

питањима о стању и улози професије учитеља у друштву. До повратка уг-

леда, части и достојанства учитељске професије, те најстарије професије у 

историји професија образовања и васпитања, стићи ће се кроз ревалориза-

цију парадигми хуманистичког образовања.  
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Danijela Zdravkovic, Ph.D. 
 

THE CONTRIBUTION OF UNIVERSITY EDUCATION OF PRIMARY 
SCHOOL TEACHERS TO PRESERVING THE SOCIAL REPUTATION 

OF THE PROFESSION 
 
Abstract: The profession and the calling of primary school teachers are in a 

gap between the traditional and modern: between the cultural patterns of the traditio-
nal role of the teacher, and the need to form a “globalized” profile of the teacher. In 
the sense of research, modern pedagogy, sociology, and ethics of profession face the 
same challenge today.  

In the focus of our discussion we position a theoretical foundation and put 
an empirical finding related to the development of the practical competences of the 
primary school teacher Vesna Trajkovic concerning additional education, life and 
teaching in a devastated and remote mountainous area in the Municipality of Trgo-
viste. We define competency as a developmental quality characterized by readiness 
for lifelong learning and readiness to improve the living and work conditions under 
specific circumstances. We observe the reflective practice of this teacher in border-
land from the aspect of the social importance of the school institution in rural areas 
and, thus, the social status of the teaching profession in a village, and we connect 
this with the notion of lifelong learning in the conditions of sustainable development 
in postmodern society. This paper represents a contribution to the researches on the 
social role and status of teachers in the border areas of East and Southeast Serbia 
where the qualitative style of research – in-depth interviewing has been applied – 
as a methodologically justified research instrument in field research of this kind.  

 
Keywords: education of primary school teachers, humanistic education, 

Trgoviste, Vesna Trajkovic. 
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Доц. др Милена БОГДАНОВИЋ 

Учитељски факултет у Врању 

 

 

МАТЕМАТИКА – УВЕК И СВУДА 

 
Сажетак: У свакодневном животу окружени смо математиком. На-

ше одрастање и сазревање има верног сапутника – МАТЕМАТИКУ. За мате-

матику важи да представља свет слободе, а никако ограничења, али у том 
свету важе строга правила и њихово „кршење“ није дозвољено. У раду се раз-

матрају неке од могућности које нам пружа математика као најшира и најоп-

штија дедукциона наука, поменути су неки историјски познати математички 
проблеми, а посебан нагласак је стављен на ведску математику која није по-

зната ширем кругу људи. С обзиром на то да је у трећем миленијуму информа-
ционо-комуникациона технoлогија заступљена и примењива у свим областима 

и пољима науке и свакодневног живота, у раду се дају неке идеје како се она 
може искористити посебно у настави математике и учинити је забавном и 

занимљивом. Јер, математика је вишестрана активност: пре свега наука, 

али и модел мишљења кога карактеришу објективност, непротивуречност, 
складност, савршенство, смисленост и разборитост. Модел са оваквим ка-

рактеристикама може и мора да нађе место у различитим деловањима љу-
ди. За математику слободно можемо рећи да је и уметничка активност, јер 

ствара одређену, пре свега интелектуалну лепоту.  

 
Кључне речи: математика, занимљивости из математике, ведска ма-

тематика, информационо-комуникациона технологија, настава математике. 

 

 

1. Уводна разматрања 

 
 „Математика је – наука младих. Дру-

гачије не може ни бити. Бављење мате-

матиком представља такву гимнастику 

ума, да је за њу потребна сва гипкост и 

издржљивост младости.“ 

Н. Винер 

 

Математика је „краљица“ неёу наукама. Она је најопштија дедук-

циона наука. И сам назив сведочи о томе. Потиче од грчке речи mathema и 

означава опште, универзално знање. Математика је „суштинско оруёе“ у 

многим научним областима, а за научну писменост је неопходно основно 

разумевање природе математике. Да би се она упознала и разумела, по-

требно је бавити се њоме. А онај ко се бави математиком, требало би да 

поседује уредност, храброст, самопоштовање, разборитост, објективност, 

јер, математика то очекује од њега. 
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Математика је апстрактна, али и примењива наука истовремено. 

Као теоријска дисциплина истражује односе измеёу разних апстракција, не 

водећи рачуна о томе да ли те апстракције имају одговарајући модел у ре-

алности. Са друге стране, математика као примењена наука решава про-

блеме који настају у искуственом свету. 

Математика је универзална онако и онолико како и колико друге 

људске области нису. Неизоставна је примена математике у пословању, 

индустрији, музици, историјским истраживањима, политици, економији, 

спорту, медицини, пољопривреди, инжењерингу, као и у друштвеним и 

природним наукама. Пред математиком се постављају занимљиви истра-

живачки проблеми, а она пружа моћне методе за обраду и анализу резул-

тата. Математика користи јасан и недвосмислен језик, симболички језик, 

који је од изузетне важности за прецизно изражавање научних идеја.  

Незадрживо и брзо продирање математичких идеја и метода у го-

тово све гране науке, технике и праксе уопште, једна је од најбитниjих од-

лика савременог прогреса науке и технике. Математика све више постаје 

неопходна за науке које се баве друштвеним феноменима. Друштвене по-

јаве и друштвени процеси се све више „егзактно“ разматрају путем мате-

матичких модела.  
„Математика је један од основних начи-

на људског мишљења и зато је нужни еле-
мент сваке културе достојне тог имена.“ 

E. Равуз 

 

 

2. Када је настала математика? 

 

Математика нема јединствену, општеприхваћену дефиницију, али 

се може посматрати као наука која проучава појмове количина (аритмети-

ка), структура (алгебра), простор (геометрија), промене (анализа). Кон-

цепти броја, величине и форме су у темељима порекла математичке мисли. 

Математика какву данас познајемо и препознајемо резултат је развоја, 

процеса, делатности људи у периоду дужем од двадесет хиљада година. 

Највероватније да је она настала као практична потреба и делатност у ма-

нипулисању са већом количином предмета. О њеним почецима, који се ве-

зују за праисторију, можемо сазнати само посредно, преко археолошких 

налаза. На пример, у Египту и Месопотамији имамо прве писане изворе о 

нечему што можемо сврстати под математичке списе. У Египту су то ли-

стови папируса (Рајндов папирус), а ту су и глинене плочице. Египћани и 

стари Сумери су математику развијали за практичне потребе, највише за 

премеравање земље после изливања Нила, градњу канала, положај звезда, 

граёевинарство, итд. Потом, развој математике преузимају Грци и придају 

јој нову димензију, односно, са њима почиње развој апстрактне математи-

ке. То је математика која нема директну практичну примену. Они су први 

засновали аксиоматски приступ математици. Грци се највише баве геоме-
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тријом, али исто тако постојала је математика и у Кини и Индији. Бројеви 

којима данас пишемо дошли су до Европе из Индије захваљујући Арапи-

ма. У средњем веку долази до престанка бављења математиком у хри-

шћанском свету, па се тако забрањује и рад Академији. Из тог разлога до-

лази до процвата арапске (исламске) математике. Почетком ренесансе и 

математика оживљава, а онда долази до постепеног, на моменте бурног 

развоја познатих математичких дисциплина, али и до појаве нових које 

прате промене и потребе у друштву, науци и технологији. 

Проблеми управљања у техничким, економским, биолошким, ин-

формационим и другим процесима подстакли су стварање читавих нових 

области у математици, као што су: динамичко програмирање, оптимално 

управљање и теорија случајних процеса. Математичка логика и апстрактна 

алгебра су данас у научној, техничкој и уопште друштвеној пракси поузда-

ни посредници измеёу човека и разних компликованих аутомата; на њихо-

вом језику прецизно се постављају програми за аутомате. Данас се матема-

тичким методама врше истраживања у области археологије, палеографије, 

нумизматике и историје књижевности, математичке лингвистике, универ-

залне граматике... 

 

  

3. Из ризнице математичког блага 

 
„Ако људи не верују да је математика 

једноставна, то је само због тога што не 
схватају колико је живот комликован.“ 

Џон фон Нојман 

 

Од Архимедовог Стомакиона до Ханојске куле, преко ужета око 

Земље долазимо до неких од најпознатијих математичких загонетки, а ов-

де је издвојено десет сличних: 

1. Архимедов Стомакион или Архиме-

дова кутија из 250. пре нове ере – 1941. године 

математичар G. H. Hardy изјавио је како ће „свет 

заувек памтити Архимеда, док ће драмског пис-

ца Есхила заборавити, јер језици изумиру, а 

математичке идеје живе вечно“. И стварно, стар-

огрчки геометричар сматра се највећим научни-

ком античког доба. Године 2002. историчар ма-

тематике Reviel Netz сагледао је на нов начин 

Архимедов рад о слагалици познатој као Архимедов Стомакион или Архи-

медова кутија. Проучавајући тај древни спис, схватио је како ова загонетка 

спада у област комбинаторике, математичке гране која изучава на колико је 

начина могуће решити један проблем. Задатак „Стомакиона“ је открити на 

колико начина је могуће сложити 14 облика слагалице тако да чини квадрат. 

Године 2003. математичари су пронашли коначно решење: 17.152 начина. 
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2. Жито на шаховској табли (1256) – 

геометријска прогресија, чија својства запрепа-

шћују човека неуког у математици створила је 

проблем познатији као Сесуина шаховска табла. 

Поменути проблем разматрао је један арапски 

историчар 1256. године, а користи се вековима 

како би се сликовито приказала геометријска 

прогресија, и једна је од најстаријих шаховских 

загонетки. 

 Легенда каже како је једном давно велик цар Шерам желео награ-

дити свог „скромног“ математичара Сесу за његово откриће шаховске таб-

ле, рекавши му да затражи што год хоће. Сеса је рекао: „Желим да ми дате 

за прво поље на табли једно зрно пшенице, за друго поље два зрна, за тре-

ће четири, за четврто осам, и тако за свако следеће два пута више зрна 

него за претходно поље.“ Цар се изненадио и рекао: „Зар само то? Нема 

проблема, добићеш своју врећу пшенице након ручка.“ Но, цареви матема-

тичари су рачунали два дана да би добили колико зрна треба предати Се-

си, и израчунали су да тај број износи: 18 446 744 073 709 551 615 зрна. 

Цар се замислио кад су му математичари саопштили како његове залихе 

пшенице нису довољне, чак и да их има и сто пута више, јер том би се кол-

ичином могли напунити вагони који 1.000 пута „обавијају“ Земљу. 

3. Ханојска кула, измислио је францу-

ски математичар Edouard Lucas 1883. године, а 

првобитно је била продавана као играчка – зада-

так се састоји у томе да се кругови, који су пор-

еёани по величини на једном стубићу од најве-

ћег на дну према најмањем ка врху преместе на 

други стубић у минималном броју потеза. У јед-

ном потезу допуштено је пренети само 1 круг, 

при чему се већи не сме стављати на мањи. При-

ликом преношења је дозвољено коришћење сва три стубића. Испоставило 

се како најмањи број потеза износи 2𝑛 − 1, где је 𝑛 број кругова. Ово би 

значило да у случају да имате 64 круга и сваки померите брзином од 1 се-

кунде, целокупно премештање свих кругова трајаће приближно 585 мили-

јарди година. 

4. Конопац око света – загонетка из 

1702. године показује како нас наша интуиција 

може лако преварити. Замислимо да имамо кон-

опац који је чврсто обавијен око „екватора“ јед-

не фудбалске лопте. Колико би требало продуж-

ити тај конопац како би он био, на пример, 30 

cm удаљен од сваке тачке дуж те линије? Зами-

слимо затим да треба конопцем обавити Земљин 

екватор, дугачак приближно 40.234 километра. 
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Колико би сада требало продужити тај конопац да би он био удаљен од зе-

мље 30 cm дужином целог екватора? Одговор ће нас запрепастити: коно-

пац ће бити у оба случаја, и за фудбалску лопту и за Земљу, дужи за 2𝜋  

(или око 191 центиметар). Ако је  𝑟 полупречник Земље, а 1 + 𝑟  полу-

пречник увећаног круга у 𝑐𝑚, можемо упоредити обим кружница пре – 

2 𝜋 𝑟  – и после –  2 𝜋 (1 +  𝑟). 
5. Конигсбергшки мостови (1736) – 

теорија графова је математичка грана која се ба-

ви начинима повезаности предмета, и често има 

облик проблема са тачкицама и линијама које их 

спајају, односно повезују. Један од најстаријих 

таквих проблема односи се на мостове града Ко-

нигсберга (данас Калининград) који повезују две 

обале реке и два острва. Почетком 18. века људи 

су се питали да ли би било могуће прећи преко 

свих седам мостова, а да при том не преёу ниједан мост два пута и да се 

врате одакле су кренули. Године 1736. швајцарски математичар Leonhard 

Euler доказао је и како је то могуће. Данас се ова теорија графова користи, 

поред осталог, у проучавању протока саобраћаја и друштвених мрежа ко-

рисника интернета. 

6. Проблем принца Руперта (1816) – 

негде давне 1600. године баварски војвода Ру-

перт поставио је фамозно геометријско питање: 

може ли се једна коцка провући кроз отвор у дру-

гој коцки истих или мањих димензија, а да се при 

том коцка не распадне? Одговор гласи: може. 

До решења ове загонетке је дошао мате-

матичар Pieter Nieuwland, а објавио га је 1816. го-

дине. Ако држимо коцку тако да је један угао 

окренут према нама, видећемо правилан шесто-

угао. Највећи квадрат који се може провући кроз коцку има страницу која 

може стати у тај шестоугао. 

7. Слагалица са 15 бројева (1874) – ова је игра изазвала прави 

„бум“ у 19. веку. Данас сличну слагалицу може-

мо купити као варијацију ове слагалице која се 

састоји од 15 плочица са бројевима и једног праз-

ног места које служи за помицање плочица по 

слагалици. Задатак се састоји од тога да помица-

њем плочица лево, десно, горе и доле пореёамо 

бројеве по реду: од 1 до 15. Ову слагалицу је 

1874. године осмислио Noyes Palmer Chapman, 

шеф једне поште из New Yorka. 
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8. Проблем 36 војника (1779) – покушај-

мо замислити војску од шест јединица, од којих 

се свака састоји од шест војника различитих чи-

нова. Године 1779. Leonhard Euler је поставио 

питање: „Да ли је могуће распоредити 36 војника 

у квадратну формацију 6 ×  6 тако да свака вр-

ста и колона садржи по једног војника из сваког 

ранга из сваке јединице?“ Euler je у завршници 

дошао до сазнања да решење овог проблема не по-

стоји, а француски математичар Gaston Tarry је то 1901. године и доказао.  

Овај проблем је покренуо значајне радове на пољу комбинаторике. 

Leonhard Euler је доказао како проблем нема решење ни у случају форма-

ције  𝑛 ×  𝑛 уколико јe  𝑛 =  4𝑘 +  2, где је  𝑘 позитиван цели број. 

Eulerov проблем није разрешен све до 1959, када су математичари нашли 

решење за формацију 22 × 22. 

9. Рубикова коцка (1974) –  саставио је 

маёарски кипар и професор архитектуре Ernö Ru-

bika 1974. године. До 1982. године 10 милиона 

Рубикових коцки продато је у Маёарској, што је 

више него што ова земља има становника. Верује 

се да је широм света продано преко 350 милиона 

популарно названих „маёарских коцки“.  

Коцку сачињавају 3 ×  3 ×  3 реда ма-

њих коцки чијих је 6 страна обојено у различите 

боје. Двадесет шест спољашњих мањих коцки су 

тако спојене да се тих шест страница може окре-

тати. Циљ игре је да се сви делови поставе тако да свака страна буде у једној 

боји. Укупно има 43.252.003.274.489.856.000 различитих начина размешта-

ња мањих коцки. Када бисмо имали по једну коцку за све ове положаје, мо-

гли бисмо прекрити читаву Земљину површину, укључујући и океане и то 

250 пута. 

10. Russell-ов парадокс (1901) – британ-

ски филозоф и математичар Bertrand Russell је 

открио могући парадокс који је уводио потребу 

за модификацијом теорије скупова. Једна верзија 

Russell-овог парадокса говори о граду са једним 

мушким бријачем који сваког дана брије оне му-

шкарце који не брију сами себе, и никога друго-

га. Да ли бријач брије самог себе? По овом сцен-

арију испада да се бријач брије ако и само ако не 

брије себе!  

Russell је схватио како треба изменити теорију скупова да би изб-

егао овакву конфузију. Један од начина којим би се овај парадокс 

оповргао, састојао се у томе да једноставно кажемо да такав бријач не по-
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стоји. Упркос томе, математичари Kurt Gödel и Alan Turing открили су ка-

ко је Russellova теорија корисна за проучавање различитих грана матема-

тике и обраде информација. 

Какуро – математичка укрштеница 

У мноштву тзв. математичких логич-

ких игара, због своје популарности, заузима 

високо друго место (одмах је иза Судоку – 

мозгалице). Какуро је својеврсна математич-

ка укрштеница. Као и обичне укрштенице, и 

Какуро се састоји од црних и белих поља, а 

циљ је испунити бела поља према задатим 

условима. Црна поља су подељена дијагона-

лом на два дела: у горњем десном делу задат је број који треба раставити 

на одреёени број сабирака у доњем левом реду или колони.  

Стратегије решавања су различите. Најчешће се предлаже да се пр-

во испуне краћи редови или колоне или они за које постоји јединствена 

комбинација сабирака. За разлику од Судоку мозгалице која се темељи на 

пермутацијама, за Какуро су битне комбинације. Може се решавати и по-

моћу матрица. Какуро има врло сличну историју као и Судоку. Први који 

је објавио Какуро, давне 1966, био је „Dell Magazine“ (док је први Судоку 

објављен у истом часопису 13 година касније), под називом Cross Sums. 

Прави 'бум', баш као и Судоку, доживео је тек пошто га је издавачка кућа 

„Nikoli“ увела 1980. године у Јапан. У Јапану добија назив Kasan Kurosu, 

што је комбинација јапанске речи за сабирање и јапанског изговора енгле-

ске речи cross. Шест година касније назив је скраћен у Какуро. У то је до-

ба Какуро био популарнији и од Судоку-а. Продор на Запад доживљава 

након што „The Guardian“ и „Daily Mail“ 2005. године започињу са њихо-

вим дневним објављивањем. 

Судоку – логика кроз разоноду 

Далеко најпопуларнија мозгалица и ве-

лика конкуренција укрштеницама је Судоку. 

Судоку је стекао популарност какву логичко-

математичке мозгалице не памте још од поче-

тка 80-их година прошлог века и славне Руби-

кове коцке. 

Који је разлог такве глобалне попула-

рности Судоку-а?  

Највероватније врло једноставна пр-

авила, разноврсност, као и могућност да по-

четна једноставност у решавању мозгалице може завршити сложеније 

него што се уопште могло и помислити. Математичари тврде да постоји 

6670903752021072936960 различитих могућих комбинација!!! 

За решавање није потребно математичко знање, већ логичко раз-

мишљање или способност комбиновања.  
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Давне 1892. године, француски „Le siècle“, са седиштем у Паризу, 

објавио је делимично довршен 9 ×  9 чаробни квадрат са 3 ×  3 подква-

драта. Иако је за решење била потребна аритметика а не логика, постојале 

су сличности са Судокуом: сваки ред, колона и подквадрат обухватали су 

бројеве од 1 до 9.  

Ове недељне загонетке су биле објављиване у француским новина-

ма као што су „L'Echo de Paris“ све до почетка првог светског рата. Први 

модерни Судоку је врло вероватно измислио Howard Garns, 74 - годишњи 

архитекта, који се у слободно време бавио састављањем и осмишљавањем 

мозгалица. Garns је био инспирисан латинским квадратима које је у мате-

матику увео славни швајцарски математичар Leonhard Euler.  

Euler се некада забављао израчунавањем броја латинских квадрата 

са 𝑛 редова и 𝑛 колона, а Garns је увео и трећи критеријум – да унутар од-

реёених подручја бројеви такоёе треба да буду различити, што је довело 

до 'раёања' Судокуа. Иако је први Судоку објављен у САД-у, тамо је остао 

незапажен, па га је 1986. јапански часопис „Nikoli“ под именом Судоку по-

чео објављивати у Јапану, где је полако расла његова популарност, а прави 

'бум' долази почетком 2005. године када га почињу објављивати најпозна-

тије британске и америчке новине. 

 

 

4. О ведској математици 

 

Ведском математиком се назива 

древни математички систем кога је поче-

тком двадесетог века (1911-1918) поново 

открио у Ведама, Sri Bharati Krsna Tirthaji 

(1884-1960) и представио га свету. На сан-

скриту „Веда“ значи „знање“, али знање 

које има универзалан карактер, које није 

ограничено ни на који начин и које није 

подложно стално променљивим идеологи-

јама.  

Индијске Веде обухватају знања из свих области, и то из нематери-

јалне сфере (метафизичког и духовног), али и из материјалног подручја 

живота, при чему обједињују ове науке у хармоничну и у себи заокружену 

целину. Математика је била део Sthāpatya-Vede, „науке о граёевинарству“ 

која се бавила човековим архитектонским и природним окружењем и која 

је поред математике обухватала и архитектуру, изградњу храмова, свету 

геометрију, геомантију (способност опажања суптилних енергетских ста-

ња и деловање у складу са потребама простора и нас самих). 

На основу истраживања Sri Bharati Krsna Tirthajiа, сва математика 

се темељи на 16 сутри или формула (правила) које су изражене речима. 

Може се рећи да ове сутре представљају кораке алгоритма који, на основу 
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улазних подататка, долази до жељеног резултата, а при том се користе са-

мо његови кораци (у нашем случају – сутре). Једноставност ведске матема-

тике заснива се на менталним рачунањима, што ствара креативније, заин-

тересованије и интелигентне ученике. 

 

Главне сутре 

1. За један више од претходног (By one more than the one before) 

2. Све до 9 и задњи до 10 (All from 9 and the last from 10)  

3. Вертикално и дијагонално (Vertically and Cross-wise)  

4. Пренети и употребити (Transpose and Apply)  

5. Ако је Samuccaya jednaka, онда је нула (If the Samuccaya is the 

Same it is Zero)  

6. Ако је Један у количнику, Други је нула (If One is in Ratio the 

Other is Zero)  

7. Помоћу сабирања и помоћу одузимања (By Addition and by Sub-

traction)  

8. Помоћу довршења и помоћу не-довршења (By the Completion or 

Non-Completion) 

9. Диференцијални рачун (Differential Calculus)  

10. Помоћу недостатка (By the Deficiency)  

11. Специфично и опште (Specific and General)  

12. Остаци помоћу последње цифре (The Remainders by the Last Digit)  

13. Задњи и двапут предзадњи (The Ultimate and Twice the Penulti-

mate)  

14. За један мање од претходног (By One Less than the One Before)  

15. Производ збира (The Product of the Sum)  

16. Сви чиниоци - множиоци (All the Multipliers) 

 

Помоћне сутре 
1. Пропорционално (Proportionately)  

2. Остатак остаје константан (The Remainder Remains Constant)  

3. Први са првим и задњи са задњим (The First by the First and the 

Last by the Last) 

4. За 7 множилац је 143 (For 7 the Multiplicand is 143)  

5. Помоћу додира у више тачака (By Osculation)  

6. Смањивање помоћу недостатка (Lessen by the Deficiency)  

7. Како год се недостатак смањује том величином и поставља ква-

драт недостатка (Whatever the Deficiency lessen by that amount 

and set up the Square of the Deficiency)  

8. Последњи сумира 10 (Last Totalling 10)  

9. Само последњи појмови (Only the Last Terms)  

10. Збир производа (The Sum of the Products)  

11. Помоћу промене елиминације и задржавања (By Alternative Eli-

mination and Retention)  

12. Помоћу обичног посматрања (By Mere Observation)  
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13. Производ збира је збир производа (The Product of the Sum is the 

Sum of the Products)  

14. На застави (On the Flag)  

 

            За илустровање употребе неке од поменутих сутри послужиће 

множење једноцифрених и вишецифрених бројева. Да би се дошло до ре-

зултата, довољно је знати таблицу множења до 5! 

Пример 1. Користићемо правило – сутру Сви до 9, задњи до 10, које 

се може употребити при сабирању и одузимању, а наравно и при дељењу. 

Оно што треба знати јесте израчунавање комплемената бројева. Компле-

мент од 10, 100, 1000, од 10 000 итд. То се рачуна врло једноставно помоћу 

правила Сви до 9, задњи до 10, рецимо:   

 комплемент броја 6 је број 4  10-6 или (4 до 10);  

 комплемент броја 78 је број 22  100-78 или (2 до 9, 2 до 10); 

 комплемент броја 968 је број 032  1000–968 или (0 до 9, 3 до 9, 

2 до 10); 

 комплемент броја 799 је броја 201  1000-799 или (2 до 9, 0 до 

9, 1 до 10)...  

 

Израчунајмо 8 ∙ 7 употребом сутри ведске математике.  

База нам је 10, односно, то је број коме су фактори близу. Зато пи-

шемо, односно размишљамо овако: имам 8, а до 10 ми треба 2; имам 7 до 

10 ми треба 3, што се може приказати следећом схемом: 
 

 
Знак минус означава да су бројеви мањи од базе.  

 

Резултат делимо на два дела:  

 Леви део израчунавамо тако што одузимамо (дијагонално) 8-3=5 

или 7-2=5;  

 Десни део израчунавамо тако што помножимо 2 ∙ 3 = 6; 

Добијени резултат је 56.  

 

 



 316 

Пример 2. 946 ∙ 993 

У овом случају база нам је 1000. Рачунамо:  

 први део одговора 946-7=939 или 993-54=939 

 други део одговора (−54) ∙ (−7) = 378 

 

Решење је 939378.  

 

Пример 3. Употреба сутре Вертикално и дијагонално:  

 

Једна нова могућност множења бројева се нуди овим правилом. 

Треба помножити бројеве 34 и 21. Стандардним методом множења, резул-

тат је 34 ∙ 21 =  714. 

Замислимо или напишимо ова два броја један испод другог, нпр. овако: 

3    4 

2    1 

6  11  4 = 714 

Имамо три корака:  

а) Множење вертикално са леве стране 3 ∙ 2 =  6 

б) Множење дијагонално и сабирање 3 ∙  1 +  2 ∙  4 =  11 једини-

ца се придружује претходном броју 

в) Множење вертикално са десне стране 4 ∙  1 =  4.
1
 

 

Сутре на јединствен начин скраћују поступке извоёења, како 

једноставних математичких операција, тако и сложенијих математичких 

поступака: алгебре, геометрије, тригонометрије, инфинитезималног 

калкулуса (рачуна) итд. Истраживања су показала да вежбањем ведске 

математике долази до активности обеју можданих половина, и оне интуи-

тивне и оне рационалне. На тај начин стиче се већа ефикасност и подстиче 

креативност, али и отвара могућност сагледавања проблема са више нивоа. 

Због своје једноставности приступачна је свим генерацијама. Систем вед-

ске математике није строго одреёен, па га је могуће прилагодити себи и 

својим начинима и методама. Ведска математика се све више примењује у 

школама у свету, јер учитељи у потрази за нечим бољим и напреднијим 

посежу управо за оваквим математичким методама и праксом. Важно је и 

споменути да је увоёење ведске математике у школе довело до тога да је 

математику олакшало и учинило забавнијом за ученике тако да су углав-

ном сви добијали одличне оцене. Наравно, да би се схватила сва лепота и 

једноставност ведске математике, потребно је дубље је проучити и схвати-

ти њену практичну примену.  

 

 

                                                 
1 За потпуније информације могу се погледати сајтови на следећим адресама:  

http://www.learn-and-teach-vedic-mathematics.com/ 

http://www.vedicmaths.org/ 

946 -54 

993 -7 

939 378 
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5. Савремена ИКТ и настава математике 

 
„Математика је сувише озбиљна, и 

због тога не треба пропустити ниједну 
прилику да се учини занимљивом.“ 

Блез Паскал 

 

Садржај наставе математике је сложен, многим ученицима често 

врло тежак зато што разумевање тих садржаја захтева сложене мисаоне 

процесе, систематску усредсреёеност и темељну заинтересованост. 

Математички садржаји су меёусобно најтешње повезани, па неразумевање 

једног дела градива доводи до тешкоћа у даљем савладавању садржаја који 

се на њега надовезују. То захтева посебну бригу учитеља и наставника да 

ученик не буде лишен ниједне карике ланца кога чине целовита матема-

тичка знања. Математички начин размишљања треба постепено и стално 

развијати још од предшколског узраста, па током читавог школовања, јер 

постаје све неопходнији у свету који се мења и обликује под утицајем но-

вих технологија. 

Употреба рачунара у настави математике има за последицу 

подизање процеса поучавања и учења на виши ниво. Кроз одговарајуће и 

занимљиве садржаје и учитељи и наставници математике и ученици могу 

постићи чак и максималне резултате учења. Савремено доба, у коме смо 

окружени дигиталном телевизијом, компјутерима, интернетом, диги-

талним фотоапаратима, мобилним телефонима и многим другим произ-

водима и достигнућима информационих технологија, неминовно доводи 

до тога да процес извоёења наставе математике мора доживљавати проме-

не и прилагоёавати се захтевима савременог друштва. Олакшавајућа 

околност је да рачунари ученицима нису страни, јер су они присутни у 

њиховом свакодневном животу, што значи да није тешко усагласити 

њихов живот и рад у школи и ван школе. На тај начин долази до смањења 

заостајања школе иза друштва у целини у погледу коришћења модерне 

технологије. 

Посебан облик учења ученика јесте рад на рачунару. Решавајући 

математичке задатке применом рачунара ученици утврёују стечена и усва-

јају нова знања и постају свесни нових искустава. Претраживање садржаја 

који су у вези са градивом које се тренутно обраёује или које је на било 

који начин повезано са математиком по интернету, може умногоме 'осве-

жити' наставу математике. На интернету се могу пронаћи текстови, слике, 

видео-записи или анимације скоро о свим математичким садржајима који 

су предмет изучавања у школи. То могу бити странице чији је садржај 

строго везан за градиво, али и интернет странице чији је садржај више за-

бавног карактера, као на пример оне на којима се налазе математичке и 

логичке игре, математичке шале, и сл.  
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Све је више образовних сајтова и видео-канала који нуде посебно 

специјализоване садржаје чији је циљ олакшавање процеса учења матема-

тике. Напоменућемо неке: 

 www.rajak.rs  

Циљ ове виртуелне школе је да помогне ученицима у савладавању 

градива математике за основну школу, средњу школу и факултет. 

Осим математике своје место ће овде наћи и науке којима је 

математика основни алат попут физике, електротехнике, механике, 

статистике итд. 

 http://www.sheppardsoftware.com/math.htm#time  

На овом веб сајту поред разноврсних историјских чињеница, могу 

се пронаћи и многобројне математичке игрице којима се градиво 

савладано током наставе може утврдити и на занимљив начин сис-

тематизовати и припремити ученике за даље учење. 

 www.exploremath.com  

Овај сајт је највећа и најнапреднија online ризница математичких и 

научних симулација за узраст од 8 до 16 година. Дизајн и садржај 

овог сајта омогућава учење било где и било када. Посебну драж 

овом сајту дају линкови за сличне сајтове као што су: 

www.aaamath.com, w.math.rice.edu/~lanius/Lessons/, итд.  

 

Квалитетан математички садржај се може пронаћи и на страницама 

следећих сајтова: 

  http://www.mislisa.rs/ 

  http://www.odrazi-se.org/ 

  http://www.matematika.ba/ 

  http://www.ixl.com/ 

  http://www.bbc.co.uk/skillswise/ 

  http://www.primaryresources.co.uk/maths 

  www.dms.org.rs/kengur 

 

 

6. Закључак 

 

Данашњи степен развоја друштва сигурно не би био могућ без ма-

тематике, њеног развоја и примене. Ово се односи на математику као нау-

ку, а посебан значај има и математика као наставни предмет. Математика 

има многоструке функције.  

Прво, образовна функција подразумева постојање одреёеног низа 

питања, чињеница, појмова који треба да се усвоје. Затим следи развојно-

васпитна функција која има задатак да се подстичу интелектуалне, моралне 

и друге позитивне одлике личности. За све то је математика погодан терен. 

Она негује један посебан стил мишљења. Сврха учења математике јесте раз-

вијање логичког мишљења. Трећа функција је – примена.  
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Данас не постоји ниједна област где она није 'уплетена'. Степен на-

претка одреёене области мери се напретком примене математике у њој. То 

је једна полуга свеколиког друштвеног развоја, посебно научно-техноло-

шког дела. 

Можда уместо набрајања чему све треба захвалити математици, 

можемо навести неке мисли великих и значајних личности из прошлости 

које су изречене или написане о природи, функцији, месту и значају мате-

матике у науци и свакодневном животу. 

 

Математика је основа свих наука... Свака друга наука утолико 

мање греши, уколико се више заснива на математици... Могуће је напра-

вити бродове који плове без једара, возила која се сама крећу, летилице 

помоћу којих човек лети као птица... У свему томе ће му само математи-

ка помоћи. 

РОЏЕР БЕКОН (1214-1294) 

 

Нема праве истине у оним наукама у којима се математика не 

примењује. 

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (1452-1519) 

 

Природа нам говори математичким језиком. 

ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЈ (1564-1642) 

 

При обучавању деце неопходно је тежити ка томе да се код њих 

постепено сједињује знање са умењем. Изгледа да је од свих наука једино 

математика способна да у потпуности задовољи овај захтев. 

ИМАНУЕЛ КАНТ (1724-1804) 

 

Математика, то је језик којим говоре све тачне науке. 

Н. И. ЛОБАЧЕВСКИ, творац нове геометрије (1793-1856) 

 

Не постоји ниједна математичка област, ма како она апстракт-

на била, која се не би могла применити на појаве реалног света. 

ЛОБАЧЕВСКИ 

 

Наука ће само тада достићи висок степен развитка, кад буде 

потпуно ослоњена на математику. 

КАРЛ МАРКС (1818-1883) 

 

Машина може да реши све проблеме који јој се поставе, а не мо-

же да састави, да смисли ниједан. То чини математика. 

АЛБЕРТ АЈНШТАЈН (1879-1954) 
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Коју год науку желите да изучавате, у коју год вишу школу да 
ступите, који год посао да обављате, ако желите да тамо оставите не-
ки траг, нужно је да знате математику. 

КАЛИЊИН (1875-1948) 
 
Математика снажно васпитава морално. 

А. Ј. ХИНЧИН (1894-1959) 
 

Математика и њен стил мишљења морају постати саставни део 
опште културе савременог човека, тј. човека којега образују данашње шко-
ле, без обзира да ли ће он вршити посао који користи математику или не. 

КОНФЕРЕНЦИЈА UNESCO 1956.  
 

Математика је не само незаменљиво средство васпитања ми-
шљења него основа целокупног научног, техничког, економског развитка. 

СВЕТСКИ КОНГРЕС МАТЕМАТИЧАРА, 1966.  
 

Не би ли се музика могла описати као математика осећаја, а ма-
тематика као музика разума? Њихов дух је исти. Тако музичар осећа ма-
тематику, а математичар мисли музику. Једна ће појачати осећај другој 
кад засја људски ум подигнут у савршенство. 

ВЛАДИМИР ДЕВИДÉ (1925-2010) 
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Milena Bogdanović, Ph.D. 

 

MATH - ANYTIME, ANYWHERE 

 
Abstract: Math surrounds us in everyday life. Our growth and maturation 

have a faithful companion - MATHEMATICS. For math applies that a world of fre-

edom, not restrictions, but in this world are subject to strict rules and their “viola-

tion” is not allowed. This paper discusses some of the possibilities that mathematics 
provides the broadest and most general deductive science, were mentioned some hi-

storically famous mathematical problems, with special emphasis placed on Vedic 
mathematics, which is not known to a wider circle of people. Given the fact that in 

the third millennium, information and communication technologies present and ap-

plicable in all areas and fields of science and everyday life, this article provides so-

me ideas on how it can be used especially in mathematics and make it fun and inte-

resting. Because math is a multifaceted activity: in particular, science, and mode of 
thinking characterized by objectivity, clarity, harmony, perfection, meaningfulness 

and understanding. A model with these characteristics can and should find a place 

in the diverse actions of people. For math, we can say that the artistic activity, it 
creates certain, first of all, beauty.  

 

Keywords: math, interesting mathematics, Vedic mathematics, information 
and communication technology, the teaching of mathematics. 
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ПРОЕКТОТ КАКО ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ВО ОСТВАРУВАЊЕ 

НА НАСТАВНИОТ ПРОЦЕС 

 
Резиме: Иако проект како еден од многуте наставни методи веќе дол-

го време ги подготвува учениците и студентите за здравје, среќа и успех – ду-
ри од далечниот XVI век - тоj неодамна пак се појави како една од примарните 

наставни стратегии во XXI век. Насекаде се зборува за глобален свет кој брзо 

се менува и влади и организации повикуваат наставници, ученици и студенти 
да се вклучат во овој процес со внесување на иновации. Овие повици за акција 

барат нов вид на образование кое ќе инспирира, поврзува, и дава права на сту-
денти. Во трудот се зборува за проект као еден од елементите на успешна на-

става и се наведуваат некои предности на оваа наставна метода. 

 

Клучни зборови: иновации, групна работа, искуствено учење, на-

ставни методи. 
 
 

Вовед 
 

Демократизацијата на училиштата претставува идеал на нашето 

современо општество. Тоа е процес поставен од страна на училиштата кои 

имаат за цел да изградат демократско училиште. Процесот сам по себе 

подразбира менување на многу сфери на функционирање, промени во при-

стапот и принципите на менување, дистрибуција на моќта, како и вклучу-

вање на членовите од заедницата. Иако училиштето од секогаш било хие-

рархиски поставено и тоталитарно сепак денес, живеејќи во демократско 

општество, ние се стремиме кон демократизирање на училиштата за кое ја 

сносиме целата одговорност. Најновите образовни методи, приоди, кон-

цепти и идеи за современа настава веќе присутни и употребувани од стра-

на на наставниците наођаат примена во најразлични наставни содржини и 

им овозможуваат на учениците и студентите да развиваат вештини, знаења 

и ставови кои ќе им бидат потребни како дел од демократското општество 

на XXI век. Повеќето од наставните методи имаат одредени сличности и 

преку нив учениците развиваат вештини за тимска работа, решаваат про-

блеми од реалниот живот, анализираат проблеми и разгледуваат решенија 

како и истражуваат и решаваат проблеми со помош на различни постапки 

и прибираат податоци кои им се потребни за тоа што го изучуваат. Една 

од таквите наставни методи е учењето преку проект која ги содржи сите 

овие карактеристики.  
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Што претставува учењето преку проект? 

 

Како метод присутен во наставата со учењето преку проект учени-

ците истражуваат сложени прашања како од наставниот процес така и од 

секојдневниот живот поврзан со самиот наставен процес и решаваат про-

блеми со помош на постапките за решавање проблеми. Притоа тие кори-

стат различни извори на учење и материјали со цел да се добие финален 

продукт од проектот кој може да биде игра, филм, презентација и т.н. Како 

и секој друг метод, така и методот за учење преку проект има свои главни 

карактеристики. Тие се: групна работа, сложена задача, автентична задача, 

интередисциплинарен приод, креативно учење, критичко мислење, само-

стојно истражување, насочување од страна на наставникот и на крај добива-

ње на крајниот продукт. Сите овие карактеристики имаат една цел а таа е 

работење за да се создаде продукт. Учениците решаваат задачи за кои им е 

потребен и повеќе од еден час поради нивната сложеност, најчесто користат 

ситуации од секојдневниот живот за да си помогнат да го решат проблемот, 

сами изнаођаат решенија, работат во групи и анализираат информации и 

проблеми за да се најде решение придружени од советите на наставниците 

кои се секогаш присутни да ги насочуваат во планирањето, спроведувањето 

и вреднувањето на задачата, давајќи им поддршка и обезбедувајќи им ма-

теријали. Учениците се мотивирани во работата и се овозможува повисоко 

ниво на когнитивен развој. Тие стекнуваат вештини за комуникација и 

презентација, за организација и раководење, вештини за истражување, 

тимска работа, самоевалуација и самовреднување.  

 

 

Видови на учење преку проект 

 

Во наставната пракса постојат неколку вида на учење преку про-

ект. Некои од нив се: проект за решавање на проблеми преку дизајнирање, 

индивидуален проект и акциски проект. Проектот за решавање проблеми 

преку дизајнирање е наставен приод во кој учениците решаваат реален, ва-

жен и автентичен проблем. Преку овој процес учениците ги развиваат и 

применуваат сопствените знаења од странските јазици, технологијата, мате-

матиката, природните науки, а крајниот резултат е оригинално, автентично 

решение. Процесот на дизајнирање се одвива во три фази: размислување ка-

де ученикот добива бура на идеи кои се применуваат во понатамошниот дел 

од проектот, потоа следи изработката и проверката на проектот каде има-

ме избор на решение, дизајнирање на модел, рестартирање и проверка, и по-

следната фаза е стекнување на знаење со дискусија и критички осврт на 

проблемот. Самостојното истражување претставува клучен дел од индиви-

дуалниот проект на учениците и студентите. Овде учениците индивидуално 

или во групи користат материјали и независно еден од друг и од наставни-

кот се обидуваат да дојдат до решение. Понекогаш ваквото истражување 

може да биде дел од поголем проект во кој ќе претставува појдовна точка 
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за решавање на поголем и посложен проблем. Овде е многу важна мотиви-

раноста на учениците поттикната од љубопитноста во секојдневниот живот. 

Учениците индивидуално развиваат сопствени стратегии за дефинирање на 

проблеми, собирање на информации, анализирање податоци и решавање на 

проблеми. Акциските проекти се проекти во кои учениците имаат тимска 

работа решавајќи прашања од реалниот живот со помош на постапки за 

решавање на проблеми. Со ова тие преземаат акции за подобрување на 

околината и условите во училиштето. При секој од овие проекти не смее 

да се заборави оценувањето. Оценувањето на проектите опфаќа оценување 

на процесот на работата и на продуктот/извештајот од проектот, оценува-

ње од наставникот, оценување на соучениците, самооценување. 

 

 

Разлика помеѓу традиционалното учење и учењето преку проекти 

 

И покрај многуте сличности кои ги поседуваат традиционалното 

учење и учењето преку проекти, сепак разликите се оние кои преовладува-

ат. Ако кај традиционалното учење имаме: следење на инструкциите од 

наставникот, меморирање и повторување на факти, слушање и реакција на 

поставеното прашање, стекнување на знаење за факти, термини и содржини, 

совладување на теорија и зависност од наставникот, кај учењето преку про-

екти сите овие процеси се заменуваат со спроведување на само директивни 

активности за учење, истражување, интегрирање и презентирање на инфор-

мации, комуницирање и преземање на одговорност за учењето, разбирање 

на процесот на учење преку решавање на проблеми и истражување, провер-

ка и примена на теоријата и поддршка и поттикнување од наставникот. Со 

ова се докажува дека учениците се оспособуваат да учат како да учат и со 

тоа стекнуваат вештини кои се клучни за доживотното учење.  

 

 

Придобивки од учењето со проекти и зошто да се применуваат 

 

Секој од овие видови на проекти им овозможува на учениците да 

развиваат вештини специфични и корисни за цел живот, им овозможува да 

го применат сопственото знаење, личното искуство и талентот во однос на 

креирање на процесот и донесување инвентивно решение како група и ин-

дивидуа. На крај сите студенти треба да поминат низ искуствено учење со 

чиишто резултати ќе бидат горди, а целта е постигната и употребена. Нај-

често овие видови на проекти се применуваат за да се поттикне љубопит-

носта кај учениците, да се почитуваат нивните интереси, да бидат искрени 

и да ја постигнат крајната цел притоа создавајќи визија и обезбедувајќи 

позитивна промена во решавањето на проблемите.  
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Заклучок 

 

Учењето преку проект е едноставен наставен метод којшто може да 

се употребува како дополнително средство на веќе постојните методи и 

средства или пак како иновативен пристап надвор од задолжителниот наста-

вен план и програма. Ни дава можност да ја разбереме разликата помеђу 

учењето преку проблеми и учењето преку истражувачки проекти, ни ово-

зможува користење на ИКТ во наставата, применување на групни активно-

сти и го подобрува учењето кај учениците развивајќи ги нивните вештини 

кои им се потребни во денешното развивање на светот. Иако понекогаш 

промените ги доживуваме како закана, сепак тие можат да бидат возбудли-

ви и да отворат нови можности како за учениците така и за наставниците. 

Бидејќи промените во образованието се неизбежни, ученикот мора да стане 

поактивен истражувач, а улогата на наставникот е да го насочува ученикот 

во неговото истражување наместо да му пренесува готови информации.  
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PROJECT AS AN IMPORTANT ELEMENT IN THE REALIZATION  

OF THE TEACHING PROCESS 

 
Abstract: The project approach refers to a set of teaching strategies that 

enable teachers to guide students through in-depth studies of real-world topics. Using 

projects in teaching represents an educational method where students who work indi-
vidually or in small groups analyze and develop a ”real-life” problem or deal with a 

topic within a previously set time limit, working independently with a clearly defined 

division of tasks. Projects have a complex but flexible framework within which teac-
hing and learning are seen as interactive processes. A good project needs to have 

clearly defined objectives, it should be appropriate for the abilities of the students, 
and it should be challenging. When teachers manage to successfully implement the 
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project method, students are greatly motivated and they actively participate in their 

own learning thus creating qualitative work; they also develop and improve as indivi-
duals and collaborators. Projects may be carried out with a whole class or with small 

groups of student; experience shows that this method is most often successfully used 
at the preschool, elementary, and secondary school levels. Teachers use them toget-

her with other methods of systematic instruction and as instruments for achieving 

respective curricular goals. Projects are beneficial for students as they get the op-
portunity to learn skills needed for jobs, they give them a sense of achievement, add 

variety to teaching, and provide immediate results. 
 

Keywords: innovations, group work, experience learning, teaching methods. 
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ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САВРЕМЕНОГ СПОРТА 

 
Сажетак: Рад сагледава главне карактеристике савременог спорта 

као друштвеног феномена. Посматрања различитих теоретичара спорта 
дата су у циљу истицања његових функција, форме и самог дефинисања појма 

спорта. Рад карактерише шаренило и обиље дефиниција које се у пракси срећу. 

Аутори се опредељују за социолошко одређење појма спорта. Критикују и деху-
манизованост одређених појава у савременом спорту. 

Како би објаснили поступак оснивања модерних олимпијских игара, 
аутори полазе од античких принципа и истичу извргавање основних начела и 

дехуманизацију спорта. Класификација спорта, олимпијски покрет и олимпиј-

ски принципи такође су изложени критичком осврту аутора. На крају у раду 
аутори дају Олимпијску повељу. 

 

Кључне речи: спорт, функција, олимпизам. 

 

 

Увод 

 

Теоретичари спорта, овај феномен почињу да објашњавају њего-

вом етимологијом. У том контексту кажу како је реч спорт настала од ла-

тинске речи диспортаре или деспортаре. Историчари спорта најчешће за-

почињу објашњење овог феномена питањем: Када је и како настао спорт? 

Неки тврде да су најплеменитија људска достигнућа, од поезије до спорта, 

настала захваљујући нагону који подстиче човека на игру (Скемблер, Г. 

2007: 19). Такве нагоне имају и друга бића (већина животиња). Онда се мо-

же прихватити мишљење да је спорт настао пре људи (Хуизинга, 1938). Је-

дан број научника који се бави социологијом спорта повезује настанак 

овог феномена пре са радом него са игром. Развој савременог спорта нај-

чешће, и углавном се везује за Енглеску, одакле се шири по свету, па отуда 

је и енглеска реч диспорт или деспорт. Ова реч у изворном значењу озна-

чава: забаву, игру, провод, физичко вежбање. 

Ипак, јасно је да се ради о друштвеном феномену који на посебан 

начин може да обликује људски живот и кретање. Човек спорта и човек у 

спорту неминовно је постао хомо метрум. О овом вишедимензионалном и 

сложеном људском деловању углавном се говори путем његових функција 

и карактеристика. Тиме се не искључују дефиниције спорта, оне су много-

бројне и различите. Највероватније да том шаренилу доприноси и то што 
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се још увек не може говорити о јединственој и самосталној науци о спор-

ту. Иако се она среће под називом наука о спорту (sport science) на њу се 

гледа као на скуп сазнања и резултата. 

Меёу многим 'разглабањима' и дефиницијама спорта, издвојили 

смо и определили се за социолошко одреёење спорта које подразумева: 

а) констекстуалну раван, 

б) начин живота и  

в) културне обрасце. 

 

Стога, спорт је добровољна активност чија је доминанта физичко 

јачање кроз тренинг (рад), а одвија се кроз такмичарску активност која је 

обухваћена правилима и специфичним институцијама, с могућношћу пре-

ображаја у професионални спорт (Коковић, Д. 2004: 12). Има мишљења да 

је спорт: 

1. случај игре (активност по себи); 

2. институционализована игра (трајни образац културе и дру-

штвене структуре); 

3. друштвена институција (клубови, спортске организације, саве-

зи, асоцијације, произвоёачи спортске опреме и др.); 

4. облик друштвености. 

 

Форме спорта 
 

1. Базични (масовни) спорт 

2. Дечји спорт 

3. Спорт младих категорија  

4. Врхунски спорт  

5. Спорт лица са инвалидитетом 

 

 

Функције спорта 

 

Сви теоретичари и социолози спорта истичу како је спорт значајан 

друштвени феномен. Значај његове улоге и феномен који представља не 

могу се у довољној мери објаснити са биолошког и психолошког аспекта. 

Јасно је да је спорт са свим својим карактеристикама у најдубљој вези са 

политиком, економијом, науком, са информационим и информатичким си-

стемима. У тој најужој испреплетености са многим друштвеним сферама 

крију се и леже његове функције. 

Током друге половине XIX и почетком XX века спорт добија по-

себни друштвени значај и статус због својих многобројних и специфичних 

функција: 

 забавна функција спорта; 

 визуелна функција спорта; 
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 функција моторног оспособљавања; 

 функција односа и друштвених структура. 

У оквиру последње функције, по значају се нарочито издвајају 

следећи фактори: 

 а) национални фактор; 

 б) религијски фактор; 

 в) расни фактор;  

 г) политички фактор; 

 д) фактор најразноврснијих баријера.  

Истичући бројне и разноврсне функције спорта, Копривица износи 

њихов друштвени значај и повезаност са бројним друштвеним делатности-

ма (Копривица, В., 2002: 8): 

 

1. Еталонска функција спорта 

Питање људских граница није само питање спорта. Оно заокупља 

и друге сфере људског постојања и битисања. Превазилажење крајњих 

граница је изазов за све, и за учеснике и посматраче. Рекорди постају 

основна мера (еталон) за све учеснике спортисте. Млади који пристижу 

идентификују се са шампионима. Спортисти који су најбољи у својим ди-

сциплинама постају репери за све остале учеснике. Спортски резултат је 

нешто што постаје најважније у спорту. Све вредности које спорт садржи 

подреёују се титулама и рекордима. Нажалост, РЕКОРД постаје мера (ета-

лон) свих ствари у спорту. Очито да се ствари у великој мери одвијају ван 

хуманих односа у спорту. Модели шампиона и рекордера постају стимула-

тивни, мобилизацијски и мотивационо врло значајни за све оне који јури-

шају на спортске рекорде.  

 

2. Еуристичка (проналазачка) функција спорта 

Научно-технолошки развој условио је проналажење нових путева у 

спортском стваралаштву. Овладавањем манифестним и латентним људ-

ским димензијама и укључивањем науке и научно-спортске креације стал-

но долази до превазилажења постојећих рекорда. Стари се методи догра-

ёују новинама и креативношћу, врло често чак и одбацују. Уводе се нова 

сазнања, изналазе врло специфични путеви у мобилисању људских резер-

ви. Стиче се утисак да је технологија оптерећења спортиста одгонетнута, 

али још увек одмор остаје загонетка. Програмирање, дијагностицирање и 

темпирање резултата још увек стварају спортистима и тренерима пробле-

ме. Велику помоћ спортска технологија и производња шампиона и рекор-

дера добијају у усавршавању материјално техничких достигнућа и услова. 

Усавршавају се спортски објекти, реквизити и опрема, спортска одећа, 

усавршавају се апарати за контролу тренажне и такмичарске активности и 

друга достигнућа.  

 

 



 330 

3. Васпитно-образовна функција спорта 

Васпитање и образовање улазе у стратешке циљеве сваке земље. 

Спорт је изузетан медијум путем кога се могу остваривати ови захтеви и 

циљеви, тако да и он улази у оне најзначајније сегменте друштва. Разлог 

зашто је то тако је што спорт окупља и њиме се баве млади људи. С обзи-

ром да је то време када млади улазе у пубертет, посебно мислимо на онај 

део спортске популације који се зове дечји спорт. Одмах затим следи 

период адолесценције, који и те како зна да буде реактиван и буран, па све 

до оног периода када млади људи спортисти достижу зрелост. Ипак, може 

се констатовати да период активног бављења спортом карактеришу фазе 

бурног биосоцијалног и психосоцијалног формирања. 

Посебан значај образовно-васпитне функције код спортиста огледа 

се у томе што он мора уз помоћ тренера, спортских функционера, спорт-

ских и струковних асоцијација, нормативних аката и друштва у целини да 

изгради сопствени аксиолошки систем. Тренинг као процес даје спортисти 

могућност да се изграёује, односно васпитава у физичком, интелектуал-

ном, моралном, радном, естетском и социјалном смислу. У друштвеном 

погледу, спорт даје изузетне могућности да се реализује његова друштвена 

вредност. На индивидуалном плану у спорту млади могу пронаћи извор 

животног смисла, што може бити сигурни мост приликом прелажења из 

детињства, преко младости у зрело доба.  

 

4. Здравствено-рекреативна функција спорта 

Велико је филозофско питање, да ли савременим начином живота 

човек напредује и остварује суштину живљења, иде ли путем прогресије и 

деловања, или пак деградира? Научници и велики епохални мислиоци 

углавном имају подељене ставове. Са сигурношћу се може тврдити да урба-

ни начин и стил живота вуку са собом огромне проблеме са којима се савре-

мени човек суочава. Стрес је свакако једна од највећих опасности која прети 

савременом човеку. Техницизирани и аутоматизовани начин живота носи и 

друге опасности. Човек се све више удаљава од природе и природног и 

спонтаног начина живота. Једном речју, цивилизација је модерном човеку 

много одузела. Она угрожава и његову моторику. Савремени човек се све 

мање креће.  

Остаје велика забринутост којим путем да се иде у будућност. 

“Спорт омогућава да се човек поново (РЕ) оствари (КРЕИРА), да поново 

постане оно што у својој суштини јесте биће које се много и разноврсно 

креће. Тако се свако ко се бави спортом, у ствари приближава свом потен-

цијалном моторичком максимуму” (Копривица, В. 2002: 9).  

 

5. Хедонистичка функција спорта 

Појам хедонизма тумачи се као задовољење које је само себи свр-

ха. У етици се сматра да је таква тежња прави циљ свих деловања. Пошто 

постоје различите концепције задовољстава, постоје и одговарајуће разли-

чите варијанте хедонизма. Аристотел је (Никомахова етика, X 4) истакао 
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значај задовољства. У суштини значи врло сложен појам, мада га психоло-

зи користе у објашњењу људске мотивације. У основама најпростијих тео-

рија које се баве задовољством је уверење да има исту димензију као бол 

или телесни осет. 

Бављење спортом, сваки тренинг или такмичење развија телесни 

или кинестетички осећај, што само по себи изазива задовољство. Меёутим, 

ту су и други супстрати које спорт носи са собом, као на пример: путовања, 

упознавање нових средина, држава и градова. Задовољство се може наћи и у 

друштвеном статусу који се стиче и изграёује бављењем спортом. Задовољ-

ство се често сматра циљем спортског деловања због тога што оно стварно 

мотивише спортисте, или пак због тога што постоје скривене противуреч-

ности у идеји бављења спортом које нису њиме мотивисане. Изгледа да је 

задовољство бављења спортом у већој мери квалитет свести блиско пове-

зан са срећом која се доживљава у спорту, него неки други елемент унутар 

спортске активности.  

 

6. Припремна функција спорта 

Стални захтеви изражени кроз висок ниво спортских резултата на-

мећу спортистима, како на тренингу, тако и на такмичењу савладавање 

многих тешкоћа. Ипак, припремна функција спорта може се изразити и ор-

ганизовати кроз: 

 припремну функцију спорта у односу на тренинг и 

 припремну функцију спорта у односу на такмичење. 

Сам процес тренинга подразумева одреёену припрему, као и низ 

припремних радњи које су везане за успешно и редовно тренирање. Тре-

нинг је врло сложен процес који захтева низ радњи које све више изискују 

прецизност и тачност.  

Такмичење само по себи носи низ специфичности које изискују 

низ припремних радњи које су у функцији постизања врхунских резултата. 

 

7. Естетска функција спорта 

У уводу своје Естетике Хегел ову науку одреёује и назива “фило-

зофијом уметности”, или још прецизније “филозофијом лепе уметности” 

(Хегел 1952: 41). Предмет естетике за Хегела је широко царство лепог, а 

њена област је уметност, и то лепа уметност. 

Најпознатији филозоф који се бавио естетиком као релативно но-

вом науком, или нечим што тек треба да постане филозофска дисциплина 

био је Волф. Може се рећи да је естетика у данашњем смислу поимања 

проистекла из учења Баунгардена. 

Пољски естетичар Владимир Татаркијевич у делу Историја шест 

појмова исцрпно обраёује историју естетичких проблема. Он обраёује сле-

деће појмове: а) уметност, б) лепо, в) форму, г) стваралаштво, д) подража-

вање и ё) естетски доживљај. 
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a) Уметност 

У античкој Грчкој не постоји појам уметности у данашњем смислу 

поимања. Постоји појам техне под којим су Грци подразумевали занатсво. 

Тек са појавом ренесансе одвајају се занати и уметност. 

1.  Апатетичка теорија 

2.  Катарктичка теорија 

3.  Миметичка теорија 
 

б) Лепо 

Праћење идеје лепог кроз историју захтева много простора. Лепо је 

интересантно са аспекта овог проблема у изградњи и образовању укуса. Хирт 

наводи Гетеову одредбу лепог: „сврсисходно које природа или уметност по-

ставља себи за циљ при изградњи предмета – у његовом роду или врсти“. 

Меёутим, пратити кроз историју лепо као естетички појам подра-

зумева и праћење супротности лепом, а то је ружно. Јасно је да су лепота и 

ружноћа концепти који се подразумевају. Зато се јавља потреба да се де-

финише лепота, како би се знало шта је ружноћа. Само разграничавање 

ових појмова може бити варљиво и само наизглед једноставно.  

в) Форма 

Латински израз форма у грчком језику подразумевао је два терми-

на: морфе и еидос. Први од њих подразумевао је видљиве форме, а други 

појмовне. 

Прво, телесна вежба има своју форму, што подразумева да она има 

распоред делова (елемената) 

Друго, форма приликом телесног вежбања је чулима дата непосредно. 

Обично каратисти коментаришу форму карате удараца, или кату 

као стилску форму, борбу са замишљеним противницима. Ката, посматра-

на као уметничко дело, никад није сам распоред ставова удараца и блокова 

по строго утврёеном редоследу. Меёутим, у овом случају, као форма, ката 

је конкретна пошто је дата чулима, јер у њену форму спада покрет. Гимна-

стичка целина, ритмичко-спортска гимнастика или уметничко клизање 

увек су мноштво делова у неком распореду.  

г) Стваралаштво 

У оквиру естетичког поимања појма стваралаштво подразумева се 

и превасходно мисли на уметничко стваралаштво. Самим тим, овде су по-

везана два појма, уметник и стваралац. 

д) Суптилност 

Цицерон истиче да се у реторици употребљавао као технички тер-

мин и означавао је најскромнији
1
 стил. Субтилис је у антици значио мање 

– више што и ацутус – оштар, грацилис – танак, минутус – танак. 

 

 

                                                 
1 Насупрот најнижем суптилном стилу у античкој реторици формиран је највиши од трију 

стилова говорништва. 
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8. Посматрачка функција спорта 

Спорт је нешто што плени, што окупља, што покреће. Он мобилише 

на акцију, на делање. Телевизија је чудо, она је моћ. Она нас води у директна 

збивања на стадионе и арене широм света. Све је више спортско-рекреативно-

забавних програма који су доступни милионима људи широм планете, чиме 

велики број публике задовољава своја интересовања и потребе.  

  

9. Економска функција спорта 

Економска функција спорта је све израженија. Спорт је заправо бази-

ран на капиталу. Више нису тајновити буџети великих светских екипа, као ни 

трансфери и награде појединих спортиста. Спортска индустрија ушла је у не-

вероватну трку у производњи спортских објеката, спортске опреме и реквизи-

та. У спорту се све наплаћује: улазнице, рекламе, опрема, телевизијски прено-

си. Спортисти су роба, њима се тргује. Холдинг компаније све више укључују 

спортисте у своје рекламирање и у томе виде свој интерес.  

 

10. Социјализацијска функција спорта 

Свако друштво доживљава динамичке процесе. Човек, члан зајед-

нице изложен је тим променама. Социјализација сваке јединке значајна је 

за очување заједнице. Даљи развој и конституисање нових и очување ста-

рих вредности у великој мери зависе од социјализације и правовремене 

бриге за младе нараштаје. 

Данас се са сигурношћу може тврдити да спорт има огромну соци-

јалну функцију изражену у многим наступима. Спортисте су јавне лич-

ности, што подразумева одговорност у начину понашања. Спортисти су 

често у средствима јавног информисања, а медији представљају један од 

најзначајнијих феномена модерног друштва. Спортисти на тај начин по-

стају део приватног и јавног живота, они су део политичког живота нације, 

они имају огроман удео у забави, на неки начин они постају национални 

хероји, што чини њихов живот отежаним и одговорним.  

   

 

Класификација спортова 

 

Спортске гране можемо поделити на: 

 олимпијске спортске гране и 

 неолимпијске спортске гране. 

Олимпијске спортске гране, тј. спортске гране које се налазе у про-

граму летњих и зимских Олимпијских игара деле се на: 

1. Цикличне (пливање, трчање, веслање и др.) 

2. Брзинско-снажне (бацања, скокови и др.) 

3. Спортске гране са сложеном координацијом (спортска и ритмич-

ка гимнастика, уметничко клизање, скокови у воду и др.) 

4. Борилачке спортске гране (мачевање, рвање, бокс, џудо, карате и др.) 
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5. Спортске игре (одбојка, хокеј на трави, кошарка, ватерполо, 

фудбал и др.) 

6. Вишебоје (биатлон, десетобој, модерни петобој и др.)  
 

Ослањајући се на карактер моторичких активности, високу меёу-

народну примену, као и такмичарске специфичности, могуће је извршити 

класификацију спортова у пет великих група: 

1. Спортови који имају трансформацијски значај, и то првенствено 

на антрополошке карактеристике спортиста (пливање, атлетика, гимнасти-

ка, борилачки спортови, спортске игре и др.) 

2. Спортови код којих резултат зависи од техничких услова, посеб-

но спољашњих извора енергије (ваздухопловство, аутомобилизам, мотоци-

клизам, једриличарство и др.) 

3. Спортови код којих је моторичка активност строго лимитирана 

условима погаёања циља из специфичног оружја или помоћу справе (стре-

љаштво, стреличарство, куглање и др.) 

4. Спортови у којима се врши упореёивање резултата моделарско-

конструкторске активности спортиста (авио-модели, ауто-модели и др.) 

5. Спортови чији се садржај такмичења заснива на апстрактно-ло-

гичком надметању (шах) (Малацко, Ј., 1991: 3).  
 

 

Олимпијски покрет 

 

Богато наслеёе савременом човеку оставила је једна изузетна циви-

лизација и култура која је препознатљива под називом хеленска цивилиза-

ција. Захваљујући филозофији, археологији, историји и другим наукама, а 

првенствено својој научној имагинацији, савремени човек реконструише 

једно време, људе и догаёаје који су давно ишчезли. Богато наслеёе, сем 

филозофије, науке, уметности, архитектуре, демократије и политичких 

схватања, сачињавају и старе олимпијске игре. Дванаест векова оне су сво-

јим достигнућима плениле античког човека, како непосредне учеснике, та-

ко и посматраче. 

Модерне олимпијске игре настале су из идеје да се обнове старе 

античке Олимпијске игре. Меёутим, данашње Олимпијске игре засноване 

су на савременом спорту, на његовим постулатима и развоју, што у много 

чему одудара од оних старих игара
2
. На неки начин може се сматрати да 

                                                 
2 У свету постаје све значајнији и популарнији антиолимпијски покрет, баш због схватања 

да савремени спорт и олимпијске игре у много чему могу штетити човеку. У том смислу 

препоручујемо:  

1. Симоновић, Љ. (1981): Побуна робова, Запис, Београд.  

2. (1985): Професионализам или социјализам, „Младост“: Београд, „Крт“: Љубљана, 

„Универзитетска ријеч“: Титоград.     

3. (1994): Олимпијска подвала, Београд. 

4. (1995): Спорт, капитализам, деструкција, Лорка, Београд. 

5. (2001): Филозофски аспекти модерног олимпизма, Лорка, Београд.  
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одударање постаје 'нормално' из разлога што се много тога у том дугом 

временском раздобљу променило. Променио се сам човек, његов развојни 

ток који је ишао вртоглавом брзином. Све разлоге тих промена тешко је 

набројати. Сигурно је једно, човек је постао слободно биће, меёутим, да ли 

му је све на корист, остаје отворено филозофско и научно питање на које 

сви ми с нестрпљењем очекујемо одговор.  

 

 

Олимпијски принципи 

 

1. Међународни олимпијски комитет (МОК) основан је јуна 1894. го-

дине на иницијативу Пјера де Кубертена. 

2. ОЛИМПИЗАМ је “филозофија живота, која слави и комбинује све 

квалитете које поседује тело, воља и дух”. Он уједињује спорт са култу-

ром и образовањем и тежи да створи такав начин живота који је засно-

ван на задовољству у физичком напору и поштовање основних моралних 

принципа. 

3. Основни ЦИЉ олимпизма је да спорт служи хармонијском развоју 

човека и да успостави “мирно друштво које води бригу о заштити људ-

ског достојанства”. 

4. ОЛИМПИЈСКИ ПОКРЕТ који води Међународни олимпијски коми-

тет произашао је из модерног олимпизма. 

5. Олимпијски покрет окупља све спортисте и организације који се 

понашају у складу са олимпијском повељом. 

6. Циљ Олимпијског покрета је “да допринесе изградњи мирољубивог 

и бољег света, образујући омладину кроз бављење спортом, без икакве 

дискриминације и у Олимпијском духу, што захтева узајамно разумевање 

у духу пријатељства, солидарности и фер плеја”. 

7. Олимпијски покрет, чији је симбол пет испреплетених кругова, 

окупља спортисте читавог света и његова активност је трајна и универ-

зална. Она обухвата свих пет континената и финале активности је скуп 

спортиста на Олимпијским играма – “највећем спортском фестивалу”. 

8. “Бављење спортом је људско право”, и свако ко жели да се бави 

спортом у складу са својим потребама мора да има могућност за то. 

9. ОЛИМПИЈСКА ПОВЕЉА је скуп основних принципа, правила и од-

редби које је усвојио МОК, на основу којих се управља и руководи целокуп-

ном организацијом Олимпијског покрета.
3
  

 

 

 

                                                 
3 Илић, С. и Мијатовић, С. (2005): Олимпијско васпитање и образовање, у: Дечји спорт од 

праксе до академске области, Материјал за припрему испита из предмета Основе спорта 

младих, Ауторизована предавања, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у 

Београду, стр. 24.  
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Основни олимпијски принципи су: 

a) Неговање и развијање међусобног ПРИЈАТЕЉСТВА (на часу, 

тренингу, такмичењу). 

b) Неговање међусобног ПОШТОВАЊА и ТОЛЕРАНЦИЈЕ, без об-

зира на веру, расу, националност и пол или пол. 

c) Поштовање и примена начела “ВАЖНО ЈЕ УЧЕСТВОВАТИ”,
4
  

d) Неговање и развијање ФЕР-ПЛЕЈА (поштене игре-борбе) избе-

гавање опасног начина игре или борбе и сваког НАСИЉА на 

тренингу или такмичењу. 

e) ПОШТОВАЊА ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА, као СУДИЈСКИХ 

ОДЛУКА.
5
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4 Исто, стр. 32. У оригиналу аутори наводе: „ВАЖНО ЈЕ УЧЕСТВОВАТИ А НЕ И ПОБЕ-

ДИТИ“. Наш став је: ми се не слажемо са овом тврдњом као принципом савремених 

Олимпијских игара. У модерном олимпизму императив победе је врло значајан, реркли би-

смо можда најзначајнији. У античкој Грчкој на Олимпијским играма вредносни системи 

били су другачији и треба их јасно разграничити од данашњих. Тачно је да је тада било нај-

важније учествовати на Олимпијским играма, али императив победе је увек био присутан и 

тада се је одвијала велика борба за одличје ко ће се окитити маслиновим венцем и задобити 

вечну славу, и малтене раме уз раме на Олимпу стати са Зевсом.  
5 Исто, стр. 32. 
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BASIC CHARACTERISTICS OF MODERN SPORT 

 
Abstract: The paper considers main characteristics of modern sport as a 

social phenomenon. Different sport theorists‟ views in terms of emphasizing its 

functions, forms of sport and the very definition of the concept of sport. A variety of 
definitions present in practice. Authors choose sociological determination of the 

concept of sport. Criticism and dehumanization of certain phenomena in modern sport.  

Starting from the establishment of Modern Olympic Games, antique prin-
ciples to changing the basic principles and dehumanization of sport. 

Classification of sport, Olympic movement and Olympic principles are also 
exposed to critical overview of the authors. Finally, the authors present The 

Olympic Charter. 
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ЗДРАВСТВЕНОТО ВОСПИТАНИЕ 

И ВОННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 
Резиме: Vonnastavnite aktivnosti igraat zna~ajna uloga vo in-

tegralniot sistem na osnovnoto i predmetnoto obrazovanie. Vonnastav-
nite aktivnosti pretstavuvaat zna~ajna poluga vo vkupnite potencijali 
na obrazovanieto. So svoite raznoobrazni formi i oblici vo oddleni 
prigodi go potpomognuvaat obrazovniot proces i profiliraweto na 
li~nosta na u~enikot, vo drugi prigodi tie go stimuliraat obrazovniot 
proces, a naj~esto se negov sostaven del. 

Vo vkupniot spektar na vonnastavni aktivnosti, pokraj vonna-
stavnite aktivnosti od oblasta na literaturata, jazikot, fizikata, mate-
matikata, likovnoto, muzi~koto, prirodata i drugite predmetni oblasti, 
zna~ajno mesto vo delokrugot na vonnastavnite aktivnosti kako speci-
fi~no podra~je zazemaat i vonnastavnite formi i aktivnosti od delo-
krugot na zdravstvenoto vospitanie. 
 

Клучни зборови: вonnastavni aktivnosti, obrazovanie, zdrav-
stveno, formi, pridones. 
 
 

1. Op{ti gledi{ta 
   

Sovremenite tendencii na obrazovniot sistem, imperativno treba 
da pretstavuvaat strate{ko pra{awe na sekoja op{testvena zaednica. 
Tie imaat funkcija na svoeviden sto`er vo site sferi vo op{testve-
nata zaednica niz site pori na op{testvoto vo koe obrazovniot sistem 
se isprepletuva. Toa e dvigatel na progresivnite koncepcii na op{te-
stvoto, glaven energens na konceptot na nagorna razvojna linija vo site 
pravci. Temalna baza za idninata na op{testvoto i ~ove{tvoto. 

Tokmu zaradi toa od posebna va`nost se sovremenite tenden-
cii na obrazovaniot sistem niz prizmata na dejnosta i konceptot na 
nastavni~kite fakulteti, analogno na toa i na oddelenskoto i pred-
metno obrazovanie. Vo {irokiot spektar na segmenti koi se inkor-
porirani vo koncepirawe na sovremenite obrazovni tendencii se i 
vonnastavnite aktivnosti. Ova ednovremeno kako sfera na program-
sko studisko educirawe na stru~niot kadar na odnosnite nastavno-
obrazovni fakulteti niz konceptot na studii i osposobuvawe na 
stru~niiot kadar za animirawe na vonnastavnite aktivnosti, a para-
lelno so toa i na realiziraweto na vonnastavnite aktivnosti vo 
osnovnoto, oddelenskoto i predmetno obrazovanie i vospitanie, ka-
ko zna~ajna komponenta na sistemot za obrazovanie. 
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Vo nose~kata determinanta na ovaa opservacija se vonnastav-

nite aktivnosti po zdravstvenoto obrazovanie i obrazovanie. Vnima-

nieto e polo`eno kako vrz podgotovkata i ostru~uvaweto na idnite 

nastavnici i u~iteli za artikulirawe na vonnsatavnite aktivnosti 

sledstveno, taka i vrz locirawe na aktuelnata praktika vo sistemot 

na osnovno obrazovanie.  

 

 

2. Zdravstvenoto vospitanie i obrazovanie  

vo po{irokiot pojas na nau~nite gledi{ta 

 

 Zdravstvenoto obrazovanie i vospitanie od aspekt na eduka-

cijata i nastavnite, odnosno vonnastavnite aktivnosti, aktuelizi-

rano e vo relativno odmeren broj na nau~ni raspravi. Vo najgolem 

broj od niv nemu mu se posvetuva respekten tretman kako na va`na 

poluga na sevkupnoto profilirawe na li~nosta na u~enikot. Taka 

Malcev M.
1
 smeta deka na u~enicite od ~etvroto oddelenie im se da-

va pogolema mo`nost da se zdobijat so pove}e elementi koi preten-

diraat kon osnovite na obukata na sportovite koi se zastapeni vo 

pogornite oddelenija. Na toj na~in u~enicite se podgotvuvaat i za 

bavewe so nekoj od sportovite, gi otkrivaat svoite afiniteti i 

sportskite sposobnosti za opredeluvawe kon nekoj sport. 

Fizi~koto i zdravstvenoto obrazovanie vo ~etvrto oddelenie 

vo devetgodi{noto osnovno obrazovanie e zadol`itelen nastaven 

predmet, se realizira so 3 ~asa nedelno, odnosno 108 ~asa godi{no. 

Pokraj redovnite ~asovi po fizi~ko i zdravstveno obrazovanie na-

stavnata programa ovozmo`uva i realizirawe na nastavnite temi – 

podra~ja koi se realiziraat vo dogovor so roditelite, kako {to se: 

plivawe so aktivnosti na voda i obuka, skijawe so obuka, izleti i 

planinarewa, u~ili{en sport i soprtski {koli. Zanimavaweto so 

vonnastavni aktivnosti kako sostaven del na vospitnoto obrazovni-

ot proces pretstavuva predmet na ovoj trud vo zavisnost od li~nite 

karakteristiki na ispitanicite.
2
  

Vo kontekst na istata rasprava, Malcev podvlekuva „baziraj-

}i se na dobienata evidencija na podatoci mo`e da konstatirame de-

ka op{tiot uspeh na u~enicite od ~etvto oddelenie kako i uspehot 

po predmetot fizi~ko i zdravstveno obrazovanie e na najvisoko ni-

vo. Procentot na u~enici koi s zanimavaat so vonnastavni aktivno-

sti od oblasta na sportot e okolu 50%, no toj seu{te e mal vo spored-

ba so opfatenosta na u~enicite od zemjite na EU. Najgolem procent 

                                                 
1 Doc. D-r Marjan Malcev “Li~nite karakteristiki za zanimavaweto so vonnastav-

nite aktivnosti od oblasta na sportot kaj u~enici na 10 godi{na vozrast. Godi{nik 

na trudovi, U~itelski fakultet Vrawe, vtora godina, Vrawe 2011. 
2 Isto, cit. delo 
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od u~eni~kata populacija vo gradot Skopje, R. Makedonija koi se za-

nimavaat so von~asovni aktivnosti od oblasta na sportot gi izbira-

at sportskite igri : ko{arka, fudbal i rakomet, dodeka od individu-

alnite sportovi toa se: plivaweto i tenisot, a potoa i od bore~kite 

sportovi.
3
  

Vo svojata publikacija “Ekolo{ka sekcija u osnovnoj {koli” 

V.Matanovi} me|u drugoto go apostrofira planot za rabota na eko-

lo{kata sekcija vo oddelni u~ili{ta. Pritoa taa posebno go apo-

strofira Sedmi april - Svetskiot den na zdravjeto kako oblik na 

vonnastavna aktivnost niz prizmata na zdravstvenoto obrazovanie i 

vospitanie: 

„Po povod ovoj datum, prepora~livo e da se ispita od koi bo-

lesti zaboluvaat u~enicite vo edno oddelenie ili {kolska godina. 

Ispituvaweto se vr{i za eden mesec. Se zabele`uvaat site u~enici 

koi izostanuvaat zaradi bolest i se pravi tabelaren pregled. Poda-

ticite }e poka`at od koi bolesti najmnogu zaboluvaat decata. U~i-

li{niot lekar treba na decata da im odr`i predavawe kako da se za-

{titat od naj~estite blesti. Prepora~livo e na sli~en na~in da se 

utvrdi i dali vo u~ili{teto ima u~enici koi imaat vo{ki itn.“
4
 

Zdravstvenoto vospitanie i obrazovanie }e bide aktuelizira-

no i vo po{irokiot kompleks vo istra`uva~kata materija na magi-

sterskiot trud „Realizacijata na vonnastavnite (ekstrakurikuralr-

nite) aktivnosti vo OU vo op{tinata Kavadarci i nivnata vospitna 

funkcija“, na N. \or|ievska.  

Vo istra`uva~kite rezultati Nadica \or|ieva
5
, me|u drugoto 

naglasuva deka „Ovaa forma na vonnastavna aktivnost e osobeno zna-

~ajna, bidej}i zdravite `ivotni naviki izgraduvaat zdrav stil, ~ii 

osnovi sekoga{ se vospostavuvaat vo najmalata vozrast. Zatoa gri-

`ata za zdravjeto na u~enicite e aktivnost koja e poddr`ana i od 

Svetskata organizacija za decata UNICEF, potoa Svetskata zdrav-

stvena organizacija i od UNESKO. Ovie tri svetski organizacii go 

zastapuvaat stavot deka „zdravstvenoto obrazovanie za decata treba 

da bide prioritet vo obrazovniot sistem, ne samo poradi samoto 

zdravje, tuku i od gledna to~ka na samiot obrazoven sistem – za da 

mo`at decata da u~at treba da se zdravi“. (Fakti za `ivotot: UNI-

CEF, 1997:4) 

Opserviraj}i go ova pra{awe vo delot na vonnastavnite u~i-

li{ni aktivnosti, N. \or|ieva podvlekuva deka „gri`ata i unapredu-

vaweto na zdravjeto na u~enicite e neminovno potrebna i taa treba da 

                                                 
3 Isto. Cit. delo 
4 Dr Vera Matanovi}, Ekolo{ka sekcija u osnovnoj {koli, drugo obnovqeno i dopuweno 

izdawe, Ministarstvo za{tite `ivotne sredine Republike Srbije Beograd, 1999; 
5 Nadica \or|ieva, Realizacija na vonnastavnite (ekstrakurikujarnite) aktivnosti 

vo OU vo op{tina Kavadarci i nivnata vospitna funkcija – magisterski trud; 
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dobie holisti~ki pristap preku razvivawe na kompleksni programi 

za zdravstvenoto obrazovanie. Zatoa ovaa programa gi vklu~uva site 

aspekti od `ivotot na u~ili{teto i negovata povrzanost so lokal-

nata sredina kako model koj se bazira ne samo na fizi~kite i razvoj-

nite karakteristiki na li~nosta, tuku i na mentalnite, op{testve-

nite, kako i aspektite na sredinata. Vospitnata funkcija na ovaa 

forma na vonnastavnite aktivnosti se sogleda vo razvivaweto na ve-

{tini, stavovi i vrednsti za sopstvenoto zdravje (pravilna ishrana, 

pravilno sedewe i sl.), negovo o~uvuvawe i unapreduvawe, seknuvawe 

na korisni informacii za detskoto zdravje, potoa vo razvivaweto na 

pozitivna slika za sebe i zgolemuvaweto na kontorlata vrz sopstve-

noto zdravje, prifa}aweto na zna~eweto na fizi~kata aktivnost za 

pravilniot rast i razvoj na teloto, potoa, neposredno vklu~uvawe na 

roditelite i nivna poddr{ka, izgraduvawe na zdrav stil na `ivot.
6
 

 

 

3. Zdravstvenoto vospitanie kako vonnastavna u~ili{na aktivnost 

vo sodejstvo na u~ili{tata i Crveniot krst 

 

Od isklu~itelno zna~ewe vo ostvaruvaweto na zdravstvenoto 

vospitanie kako vonnastavna u~ili{na aktivnost e zaedni~kata ak-

tivnost na ovoj plan {to ja ostvaruvaat so svoite programski plano-

vi, u~ili{tata i Crveniot krst kako najmasovna i internacionalna 

organizacija od delokrugot na nejzinata dejnost so posebni op{to-

~ove~ki dejnosti. 

Vo funkcija na opservacija na ova tema i prigodno za ovaa is-

tra`uva~ka materija gi koristime podatocite od aktivnosta na Cr-

veniot krst na grad Skopje, preku op{tinskiot Crven krst na Op-

{tina Karpo{ - Skopje.  

Taka na primer go izdvojuvame ostvaruvaweto na aktivnosti 

po prva pomo{ realizirano od Crveniot Krst na op{tina Karpo{, 

niz mre`ata na osnovite u~ili{ta koi funkcioniraat i dejstvuvaat 

na podra~jeto {to go pokriva ova op{tina.  

Me|u poso~enite aktivnosti vo godi{niot izve{taj na Grad 

Skopje za 2011 godina se prezentiraat pozna~ajnite aktivnosti na 

mladite od Op{tinskata organizacija na Crveniot krst Karpo{. 

Taka me|u drugoto se podvlekuvaat: 

- Vo letniot period mladite aktivno se vklu~ija vo aktivno-

stite za spravuvawe so toplotnite branovi preku distribuci-

ja na flaeri so informaacii za pravilno spravuvawe so to-

plotnite branovi 

                                                 
6 Isto, cit. delo; 
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- Realizirani se dve poseti od me|unaroden kakrakter na Te-

renski edinici na Crven krst Srbija I Crna Gora. 

- U~estvuvaa na predavawa, seminari, tribini za dobivawe na 

novi ve{tini kaj mladite za uspe{no sproveduvawe na aktiv-

nostite vo organizacijata koi bea organizirani od strana na 

CKRM I Crveniot krst na grad Skopje.
7
  

Kako posebno izdanie vo organiacija na Crveniot krst na R. 

Makedonija i minsterstvoto za `ivotna sredina i prostorno plani-

rawe vo 2003 godina se pojavuva popularno publikuvanata bro{ura 

“Aktivnosti na mladite vo unapreduvaweto i za{tita na `ivotnata 

sredina”. Vo publikacijata so svojata akuelnost vo delokrugot na 

formite i aktivnostite koi se vo tesna korelacija so u~ili{tata se 

i slednite to~ki: 

„Nastavnicite – aktivisti i organizatori na rabotata so naj-

mladite vo mestata kade {to tie u~at, `iveat ili se rekreiraat. Na-

stavnicite mo`e da poso~uvaat literatura, da podgovtvuvaat i suge-

riraat konkretni programi.i materijali, da organiziraat izlo`bi 

i konkursi, i sekako da gi naso~uvaat mladite za samostojna rabota 

ili rabota vo grupi vo u~ili{tata, vo centrite za odmor i rekrea-

cija na Crveniot krst itn. 

Mladite mo`e da gi planiraat svoite aktivnosti globalno – 

na nivo na u~ili{te , op{tina ili region, ili pak koga se na odmor, 

rekreacija, toag{ imaat i poinakov pristap. Mo`e da izgotvuvaat 

programi za oddelni generacii i programi so konkretni aktivnosti, 

koi bi gi realizirale tamu kade {to `iveat.“
8
 

Vo bro{urata pomesteni se okolu desetina potto~ki i punk-

tovi na „mo`ni tradicionalni aktivnosti na mladite vo vrska so 

zdravstvenoto vospituvawe i podigawe na zdravstvenata kultura“. 

Vo po{irokiot pojas na ovie oblasti se i slednite: 

Aktivnosti vo vrska so odr`uvawe na li~nata higiena 

- ^isto lice, {ija, kosa, nokti, noze i sl. (I-IV odd.); 

- Izbor na higieni~ar vo ramkite na aktivot; 

- Natprevar vo ramkite na aktivot i me|u aktivite; 

- Konkurs za najdobra li~na tvorba vo vrska so higienata (pro-

za, poezija, likovni tvorbi); 

- Recititrawe i peewe tvorbi vo vrska so higienata, zdravjeto. 

Higiena na oblekuvawe: 

- ^ista dolna i gorna obleka i obuvki; 

- Podredeni ~anti, klupi (natprevar kaj pomladite); 

- Formirawe naviki oblekata, obuvkite i priborot vo u~ili-

{teto i vo domot da se ostavat na odredeno mesto I-IV odd.; 

                                                 
7 Crven Krst na grad Skopje, Godi{en izve{taj 2011; 
8 Aktivnosti na mladite vo unapreduvawe i za{tita na `ivotnata sredina, Crven 

krst na RM, Skopje, 2003; 
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- Izbor na naj~ista grupa Podmlatkari vo paralelkata; 

- Izbor na Podmlatkari koi imaat pravilno dr`ewe pri ode-

weto i sl. I-IV odd.
9
 

 

Posebno zna~ajna vo ostvaruvaweto na vonnastavnite aktiv-

nosti, {to gi ostvaruvaat u~enicite od osnovnite u~ili{ta, od po-

zicija na podmlatkari i Crveniot krst, e publikacijata na Danica 

Velkova
10

 pod naslov “Podmladokot vo osnovnoto u~ili{te”. Vo nea 

me|u drugoto opfateni se i nekolku pova`ni oblasti kako {to se 

li~nata higiena i zdravstvenata tribina. 

Li~na higiena 

- Da ja sledi zdravstvenata sostojba na u~enicite (pojava na 

grip, `oltica, {uga, vo{livost); 

- Higieni~arite postojano vr{at uvid na li~nata higiena i vo-

dat evidencija (race, nokti, kosa, obleka, krp~e za nos, obuv-

ki); 

- Povremeno da se organizira “Vesela kontorla“: {to imaat 

u~enicite vo xebovite, kolku nosat krp~iwa za nos, kolku se 

~isti racete, kade stojat na{ite palta); 

- Podatocite od “Veselata kontorla” da se istaknat na vidni 

mesta vo vid na stati~ki tabelari ili grafikoni; 

- Da se prika`at filmovi ili dijafilmovi so zdravstvena te-

matika; 

- Da se organiziraat predavawa, soveti za zdravjeto, razgovori 

so u~ili{niot lekar i drugo. Napomena: Po`elno e higieni-

~arite pri vr{eweto na kontorla na higienata kaj svoite 

drugari da nosat na levata raka traka na Crveniot krst. 

Zdravstvena tribina 

- Da se organizira tribina „Razgovori za zdravjeto“ – u~enici-

te pra{uvaat – lekarot odgovara; 

- Informacii za u~estvo na konkursi, natprecvari, izlo`bi i 

poseti {to gi organizira u~ili{teto, Crveniot krst ili 

drugi detski organizacii; 

- Redovno dostavuva propaganden materijal(plakati, letoci, 

informacii i sl.) i organizira debata po niv; 

- Organizira razgovor i go potiknuva detskoto tvore{tvo i 

kreacija za pi{uvawe na oddelni zdravstveni temi po povod 

”Nedelata na higienizacija” (8-15 april), Den na zdravjeto (7 

april) i drugi povodi; 

                                                 
9 Isto, cit. delo 
10 Danica Velkova, Podmladokot vo osnovnoto u~ili{te, Crven krst na Republika 

Makedonija, Skopje, 2000; 
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- Organizira akcii kako na primer “Den na golemata metla“, 

„Sakame najureden u~ili{en dvor”, “Proglasuvawe na najhi-

giensko i estetsko uredeno kat~e vo u~ili{teto i dr.11 

Od druga strana za nepre~eno i uspe{no funkcionirawe na pod-

madokot na Crveniot krst, {to vo najgolem slu~aj dejstvuva kako 

vonnastavna aktivnost vo osnovnite u~ili{ta, Velkova ja apostro-

fira godi{nata programa na aktivnosti, ustroena, periodi~o sogla-

sno mesecite vo godinata 

April 

1. “Me|unaroden den na zdravjeto: (7 April) – predavawe, poseti; 

2. Praznik na „Golemata metla“ – higienska akcija na okolinata, 

za{tita od zarazni bolesti; 

- Organizirawe sobirna akcija na iznosena obleka 

3. “Nedela na higienizacija” (8-15 April) 

- Podmlatkari patrolxii vo sorabotka so Mesnata zaednica i 

Ekolo{koto dru{tvo gi otkrivaat najzagadenite mesta vo 

okolinata (se organizira akcija). 

Noemvri 

1. Sorabotka so drugi u~ili{ta – vzaemna poseta – dogovor za sora-

botka; 

2. Odreduvawe na postojani dopisnici od redovite na podmladokot 

{to }e sorabotuvaa so javnite glasila “Razvigor”, “Na{ cvet, 

“Kolibri” i sl.; 

3. Zdravstveno predavawe i vklu~uvawe so aktivnosti vo “Mesecot 

za borba protiv pu{eweto, alkoholot i narkomanijata”; 

4. Podgotovki za organizirawe nastava od Prva pomo{ za u~nicite 

od 7 odd.; 

5. Aktivnosti za gri`a na stari – osameni iznemo{teni lica {to 

`iveat vo regionot na u~ili{teto (spisok, podatoci, potrebna 

pomo{, odreduvawe de`urni podmlatkari). 

 

 

4. Drugi formi na vonnastavni aktivnosti vo u~ili{tata  

vo funkcija na zdravstvenoto vospitanie 

 

a. Me|u najpopularnite i najmasovni formi na vonnastavna aktiv-

nost vo funkcija na zdravstvenoto vospitanie vo u~ili{tata se 

literaturnite konkursi – tematski povrzani so zdravstvenoto 

vospitanie, no i brojnite dramatizacii i recitali {to vo osnov-

nite u~ili{ta se realiziraat celosno tematski, postaveni na 

razli~ni oddeli na zdravstvenoto obrazovanie i vospitanie. Na 

ovoj na~in vo u~ili{tata se pokrenuva osmislena, kontinuirana 

                                                 
11 Isto, cit. Delo; 
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i masovna afirmacija na zdravstvenoto vospitanie preku litera-

turnoto tvore{tvo za deca, preku negovite kni`evno umetni~ki 

dostreli i didkati~ki poenti. 
b. Nesporno zna~ajna uloga kako slobodna i fleksibilna forma vo 

funkcija na zdravstvenoto vospitanie i obrazovanie koja vo pri-
li~no dobra mera ima elementi na vonnastavna forma, mo`e da 
bidat i letnite zdravstveni kampovi, koi so decata realno e da 
se organiziraat vo vreme na nivnoto koristewe na letniot ras-
pust dodeka traat nivnite odmori vo letnite odmarali{ta. 

c. Vo po{irokiot delokrug na zdravstvenoto vospitanie kako von-
nastavna aktivnost vo u~ili{tata mo`e da se artikuliraat i 
sekcijata na slobodni aktivnosti po fizi~ko i zdravstveno obr-
zovanie, ekolo{ka sekcija, sekcija od oblasta na prirodata, 
zdravstvenite tribini i debati vo neposredna koordinacija so 
u~ili{niot doktor i zdravstvenite institucii. 
 

 
5. Potreba od stru~na edukacija na nastavniot kadar 

za vonnastavnite aktivnosti od oblasta 
na zdravstvenoto obrazovanie i vospitanie 

 
Realiziraweto na osobeno slo`enata i kompleksna materija 

na zdravstveno obrazovanie i vospitanie implementirano vo vonna-
stavnite formi, oblasti i aktivnosti vo u~ili{tata, imperativno 
nalaga i soodvetna ostru~enost na nastavniot kadar. Ostvaruvaweto 
na baranite efekti vo toj domen e proizlez i rezultat na pove}e 
faktori i nesporno na ostru~enosta na nastavniot kadar koj gi rea-
lizira vakvite aktivnosti. 

Toa pretpolaga deka na fakultetite, odnosno viosko obrazo-
vaniete institucii koi educiraat obrazovni kadri se pove}e treba 
da mu se posvetuva vnimanie i na pra{awaeto na vonnastavnite ak-
tivnosti, osobeno na specifikata na vonnastavnite aktivnosti vo-
op{to i posebno na vonnastavnite aktivnosti od oblasta na zdrav-
stvetnoto vospitanie i obrazovanie. Za `al vo tekovniov period ne 
mo`e da se proiznesat zavidni rezultati na toj plan, koi ne samo }e 
bidat podatoci koi imponiaraat, tuku i su{tinski }e vodat kon 
uspe{no generirawe na zdravstvenoto vospitanie i obrazovanie vo 
u~ili{tata kako pridobivka na kvalitetno i kompleksno ostru~ni-
ot kadar za vonnastavni aktivnosti, vo taa smisla i vo delokrugot na 
zdravstvenoto vospitanie i obrazovanie. 

Ne retko koga vo vkupnite rezultati na zdravstvenoto vospi-
tanie i obrazovanie vo u~ili{tata }e se voo~at oddelni praznini, 
ili projavat slabosti, problem i pote{kotii, prisutna e konstata-
cijata deka vo u~ili{tata nedostasuva zdravstvenoto obrazovanie i 
vospitanie kaj u~enicite. Vo takvi prigodi nu`no }e mora da se pot-
setime deka formite za koi govorevme kako vonnastavna, fleksibil-
na, kreativna i animirana aktivnost vo ~ie sredi{te se nao|a zdrav-
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stvenoto vospitanie i obrazovanie vo u~ili{tata, artikulirani od 
ve{tite soznajnosti na ostru~eniot nastaven kadar, o~ekuvano e da 
dadat isklu~itelno zna~ajni rezultati na toj plan. Toa treba da bide 
obvrska na op{testvenata zaednnica, na visoko stru~nite nastavni 
obrazovni institucii i kapaciteti i na u~ili{tata. 
 

 

Zaklu~ok 

 

Zdravstvenoto vospitanie i obrazovanie poradi svojata spe-

cifika ima elementi na poslobodna forma na vonnastavna aktiv-

nost vo u~ili{tata. Toa naj~esto se ostvaruva vo neposredna korela-

cija na oddelni vonnastavni aktivnosti ~ij mati~en del se drugite 

nastavni podra~ja, no ne retko i vo svojata izvorna forma koja na 

kraen plan ja preferira zdravstvenata kultura kaj u~enicite. 

Zna~aen udel vo ova golema misija na animirawe na zdrav-

stvenoto obrazovanie i vospitanie i zdravstvenata kultura kaj u~e-

nicite preku ogranocite na podmlatkarite na Crveniot krst (kako 

vonnastavna aktivnost), realizira i Crveniot krst, vo materijava 

reprezentiran kako Crveniot krst na Makedonija. 

Respektni efekti vo delot na zdravstvenoto vospitanie niz 

formite na vonnastavnite aktivnosti mo`e da se ostvarat i preku 

animirawe na literaturnoto tvore{tvo za deca od delokrugot na 

zdravstvenata kultura, brojnite tribini na taa tema i drugi pridru-

`ni aktivnosti. 

Ostvaruvaweto na ovoj pofleksibilen oblik na vonnastavna 

aktivnost vo u~ili{tata vo mno{tvo zavisi i od ostru~enosta na 

nastavniot kadar, {to pak od druga strana e usloveno od negovoto 

studisko ostru~uvawe vo vreme na realiziraweto na studiite na vi-

sokoto obrazovanie na nastavni~kite fakulteti. 
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ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 
Сажетак: Ваннаставне активности играју значајну улогу у интеграл-

ном систему основног и предметног образовања. Ваннаставне активности 

представљају значајну полугу у укупним могућностима образовања. Својим 

разноврсним формама и облицима у одређеним пригодама помажу образовном 
процесу и профилирању личности ученика, у другим ситуацијама стимулишу 

образовни процес, а најчешће су његов саставни део. 
У укупном спектру ваннаставних активности, поред ваннаставних 

активности из области књижевности, језика, физике, математике, ликов-
ног, музичког, природе и других наставних области, значајно место у дело-

кругу ваннаставних активности као специфичном подручју, заузимају и ван-

наставне форме и активности из делокруга здравственог васпитања. 
 

Кључне речи: ваннаставне активности, здравствено, форме, допринос. 
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Доц. мр Весна ЗДРАВКОВИЋ 

Проф. мр Јелена ВУЧКОВСКИ 

Мс Александар СТОЈАДИНОВИЋ 

Учитељски факултет у Врању 

 

 

ИНТЕГРАТИВНО ПОСМАТРАЊЕ ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДАЈУ 

ОБЛАСТИ МУЗИЧКА КУЛТУРА У ПРОЦЕСУ ОБРАЗОВАЊА 

БУДУЋИХ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА 

 
Сажетак: Намера овог рада је да допринесе бољем разумевању потре-

бе за иновирањем целокупног васпитно-образовног система, самим тим што 
ће се нагласити интегративно јединство предмета: Вокално-инструментална 

настава, Методика наставе музичке културе, Методика музичког васпитања, 

Дечје музичко стваралаштво, Хорско певање, односно оних предмета који јед-
ним делом учествују у формирању будућих учитеља и васпитача.  

Потребно је увидети значај хармонизације теорије и праксе која произ-
илази као резултат реализације музичке наставе на учитељским факултети-

ма, а може да послужи и као релевантна подлога за успешно извођење настав-
них садржаја предмета Музичка култура у разредној настави. Сложићемо се, 

то је истовремено и циљ целокупног методичког деловања – да се музичка 

уметност приближи свима, а да се васпитаници за време студирања оспосо-
бе за што квалитетније стручно и педагошко формирање будућих љубитеља 

и поштоваоца музичке уметности. 
  

Кључне речи: оспособљавање студената, развој музичких способно-

сти, музичко играње, способност извођења музике, почетно музичко описме-
њавање, колективно музицирање, перципирање музичке уметности, пут до 

музичког стваралаштва. 

 

 

Истраживања показују да се у образовању будућих учитеља знатно 

већа важност придаје академским садржајима, док се њихове практичне и 

апликативне вештине и способности запостављају. Наставна пракса на фа-

култетима не представља равноправни и битан сегмент целокупног при-

премања студената за будући позив, већ само анекс њиховог теоријског 

оспособљавања (Будић, 2008: 13). То је последица погрешне претпоставке 

да су знања стечена у академском подручју довољна за успешно обављање 

наставничке професије, тј. схватања да је савладавање ,,академских дисци-

плина“ у комбинацији са ,,наставничким талентом“ довољан услов за ква-

литетно обављање учитељског позива (Будић, 2008: 18). 
Циљ и задаци васпитног и образовног процеса предмета који функ-

ционишу у области музичког васпитања и образовања на факултетима за 
образовање учитеља и васпитача у функцији су предмета Музичка култура 
у разредној настави у основној школи. Од велике важности је деловање 
свих нас у оквиру наставе поменутих предмета на студијама, јер тако 
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оформљени учитељи и васпитачи први долазе у контакт са децом након 
породице. Наравно да је битно и какву подлогу дечје развијености добија-
ју, али је главни задатак правилно их усмерити при музичком васпитању и 
образовању, јер се касније може створити одбојност код деце према му-
зичкој уметности, као што се то често и дешава. 

Поменута констатација условљава питање – са каквим способно-
стима добијамо будуће студенте из средњих школа. Сагледавањем инте-
гративних тачака садржајних области у свим музичким предметима на фа-
култету, првенствено у развоју музичких способности студената (ма какве 
оне биле), а затим и у процесу музичког описмењавања, у формирању лич-
ности која је способна да даље изводи, креира и ствара, може се дискуто-
вати о претходно постављеном питању. 

Специфичност ове уметности произилази отуда што се музика учи 
само музиком и што се као таква треба свести на науку, односно на нешто 
опипљиво и очигледно да би се законитости које владају у музичким деша-
вањима приближе СВИМА. Садржаји поменутих предмета су тако констру-
исани да интегрисано и јединствено делују на развој вештине музицирања и 
оспособљеност практичног деловања, као и на преношење музичког знања 
тако да је сасвим оправдана условљеност преласка из једног предмета у 
други у току студирања. Ту се наглашава и систематичност и поступност у 
усвајању интегрисаног знања. Једноставно речено, ако студент не овлада 
свирањем и певањем – ученик/дете нема шта да чује, ако не постави одго-
варајуће захтеве при слушању – оно постаје пасивно, а да не помињемо 
стваралаштво на коме треба осмишљено радити дуги низ година па тек он-
да добити некакав музички одговор. „Музичка култура је наставна област 
која има задатак да у дуготрајном процесу подстиче, развија и усмерава 
музичке способности путем континуираног певања, свирања, слушања и 
стварања музике, увек са захтевима вишег нивоа сложености“ (Стојано-
вић, 1996: 5). 

Kроз предмет Вокално-инструментална настава студенти се упо-
знају са основама музичке писмености и вештином вокалног и инструмен-
талног извоёења и оспособљавају за читање из нотног текста и вокалну и 
инструменталну интерпретацију. Следе исходи: савладавање основа му-
зичке писмености, вокално и инструментално извоёење (на хармонском 
инструменту с диркама) дечјих песaма, музичких и фолклорних игара од-
говарајућих узрасту ученика од I до IV разреда основне школе у оквиру 
С-dur тоналитета; певање и свирање у различитим тоналитетима (са до 3 
предзнака); рад на мелодијском и ритмичком диктату; транспоновање и 
хармонизовање музичких примера. 

Kроз предмет Методика наставе музичке културе будући учитељи 
се упознају са законитостима наставе предмета Музичка култура у разред-
ној настави у основној школи и оспособљавају за реализацију наставних 
садржаја и практичну примену стечених теоријских знања и вештина, од-
носно за преношење стеченог на најбољи могући начин и подстицање кре-
ативног стваралаштва. Студенти се усмеравају ка иновацијама у настав-
ном процесу и подстичу за даље стручно усавршавање. 
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Kроз предмет Методика музичког васпитања будући васпитачи се 
упознају са процесом музичког васпитања деце предшколског узраста и 
оспособљавају за реализацију и воёење музичких активности у предшкол-
ским установама, односно за преношење стеченог на најбољи могући на-
чин и подстицање креативног стваралаштва. Студенти се усмеравају ка 
спретнијем сналажењу у стручно-педагошкој литератури и иновативном 
планирању свог рада. 

Kроз предмет Дечје музичко стваралаштво будући васпитачи се 
упознају са дечјим музичким креацијама и оспособљавају за развијање 
дечјих стваралачких способности, односно за организацију и реализацију 
активности у предшколским установама у циљу развијања дечјих креатив-
них способности и стваралачког музичког изражавања.  

Kроз предмет Хорско певање будући учитељи и васпитачи се упо-
знају са основама вокалне технике у циљу постизања вокално-интонативне 
и динамичке изједначености разнородних и разнобојних људских гласова 
у један хомоген хорски звук и оспособљавају за колективно музицирање и 
јавно наступање ансамбла. Учешћем у хору развијају се све компоненте 
музикалности, нарочито певачке способности студената и подстиче креа-
тивност у музичкој интерпретацији. Студенти стичу вештину вишегласног 
певања у ансамблу, а затим искуствено пролазе процес припремања и фи-
нализације извоёења хорских дела. Пролазећи кроз процес извоёења, про-
ширују се знања из области хорске литературе, епохе и стила, а тиме и од-
говарајућег начина интерпретације. 

Интегративним приступом (анализом и синтезом; сагледавањем и 
деловањем) предметима из области музичке културе утиче се на развој 
елементарних компоненти музикалности – осећај за ритам, способност 
разликовања висине тона, памћење музичких целина, осећај за динамичко 
нијансирање, осећај за боју тона, осећај за тоналитет, способност мемори-
сања, способност музичког репродуковања (певање и свирање), способ-
ност за усвајање теоријског музичког знања, осећај за вишегласно складно 
музицирање, осећај за колективно музицирање, способност схватања хар-
моније (хармонски слух), стваралачке музичке способности, као и способ-
ност естетског процењивања уметничког дела. У тренутку када студент 
буде солидно музички и стручно оспособљен, може се створити подлога за 
педагошко деловање. Тек након таквог рада, можемо очекивати неке ре-
зултате у практичној настави и преношењу стеченог знања на друге. 

Да би неко могао да разуме музичку уметност, није довољно да по-
седује само одреёене музичке способности, већ мора да добије основна са-
знања из области музичке писмености, која морају да се базирају на тради-
ционалној музици, односно на народном певању. Сваки крај наше земље 
посебан је по специфичним певачким, ритмичким и мелодијским каракте-
ристикама. Богато наслеёе народне музичке традиције треба упознати и 
сачувати, али и надоградити оним елементима који се не испољавају у од-
реёеном крају. 

Организованим деловањем у оквиру васпитања и музичке наставе, 

васпитач/учитељ код деце/ученика треба да развија интересовање и љубав 

према музици и ствара навике за активно слушање музике, да их подстиче 
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на музички доживљај и систематски наводи на опажање естетских квали-

тета у уметничком делу. Музички доживљај и свесно естетско обликовање 

могуће је остварити само кроз активан однос према музици, а то је поред 

слушања и извоёење музике (певање и свирање). Вештина складног музи-

цирања претпоставља развијање музичких способности (слух, ритам, ме-

морија) и њихово рано идентификовање. Стицање одговарајућих музичких 

знања омогућава боље разумевање дела. Све то води постепеном развија-

њу способности самосталног процењивања; формирању сопственог суда. 

Са искуством самосталног стваралаштва, креативног активирања музич-

ких способности и знања продубљује се интересовање за музику и посте-

пено открива и тајна стваралачког чина у уметничком делу.  

Функционалност разредне наставе у основној школи треба схвати-

ти као скуп специјализованих сазнања, знања, способности, вештина, по-

себних склоности и интереса, што је усмерено ка реализацији наставног 

процеса сваког конкретног наставног предмета. Основношколски наставни 

процес представља први, најважнији корак у формирању односа према оп-

штој култури једне средине, према музици и уметности уопште. Основна 

школа није место где се стварају уметници – професионалци, већ будући 

поштоваоци – љубитељи уметности са изграёеним естетским и етичким 

ставовима; слушаоци или извоёачи – аматери, активни учесници култур-

но-уметничког живота своје средине. У формирању овакве личности од 

посебног значаја је рано и правилно усмеравање младих према музици. 

Због свега поменутог, музичка педагогија се врло често ослања на 

полазишта психологије, социологије, логике, математике, ликовне педаго-

гије, на законитостима о природи и друштву, а најчешће на основе језика 

поднебља у коме васпитаници живе и образују се. Отуда потичу и интегра-

тивне везе већине предмета на учитељским факултетима са онима које по-

сматрамо. 

У вези са интегративним посматрањем поменутих музичких предме-

та, али и осталих који учествују у процесу оспособљавања будућих васпита-

ча и учитеља на матичном факултету, навешћемо занимљиве резултате на-

кон вишегодишњег анкетирања студената 4. године Учитељског факултета 

у Врању (2011-2013). Узорак чине три генерације васпитача и учитеља, а 

избор нивоа студија није случајан. То је период првог озбиљног покушаја 

практичног преношења стеченог знања и вештина на младе нараштаје. Овом 

приликом презентујемо нека њихова мишљења о самој музичкој настави на 

Факултету, али и о иновативном интегративном моделу учења који они тре-

ба да реализују: 

 појам интегративног учења је недовољно разјашњен испитаницима; 

 о начину извоёења таквог васпитно-образовног процеса постоји ве-

лика дилема, било да су у питању учитељи или васпитачи; 

 сагледавајући постојећи наставни програм, мишљења су да он пру-
жа довољно могућности за интеграцију наставних садржаја пред-
мета у разредној настави и активности у васпитном процесу; 



 352 

 учитељи нису уједначени нити сложни у одговорима на питање ко-
је одреёује разред у коме интеграција наставних садржаја предмета 
у разредној настави може да кулминира;  

 васпитачи су сагласни да је могућа стална интеграција већине ак-
тивности у њиховом раду; 

 претпостављају да би организовање додатних семинара и прилив 
доступне литературе и приручника интензивирали употребу инте-
гративне наставе и васпитног процеса;  

 мишљења су да је мотивисаност ученика већа на часовима који се 
реализују путем интегративне наставе, те се тиме подстиче развој 
мишљења, активности и креативности ученика; 

 сматрају да би интегративна настава допринела унапреёењу на-
ставног процеса и практичне примене стечених знања; 

 сигурни су да интегративним музичким васпитањем стварају со-
лидну подлогу за даље музичко образовање; 

 по мишљењу испитаника, интеграција садржаја предмета Музичка 
култура и предмета Ликовна култура је на највишем нивоу (најве-
роватније полазећи од примарне заједничке тачке да припадају 
уметностима); 

 слушање музике је наставна област која може најуспешније да се 
реализује интегративном наставом (запрепашћени смо изјавом, а у 
нади да то није и једина музичка активност којој учитељи прибега-
вају у данашњој школи); 

 испитаници сматрају да интегративно учење доприноси развоју 
елементарних музичких способности ученика и омогућава све-
сност и трајност усвојених музичких знања и вештина; 

 истовремено су сигурни у успешност усвајања знања из других 
васпитно-образовних области посредством интеграције музичких 
активности и садржаја; 

 у великом броју изјављују да су свесни првог корака на путу ка ин-
тегративном учењу и овладавању вештинама, и са правом га пове-
зују са интегративним јединством које постоји у самим активно-
стима при музичком васпитавању и садржајним целинама при му-
зичком учењу и стицању музичке културе; 

 испитаници увиёају и оправдавају начин деловања образовног про-
цеса на својим студијама, наводећи да нису ни били свесни инте-
гративног деловања свих музичких предмета у овладавању потреб-
ног музичког знања и вештина. 
Након оваквих резултата, сигурни смо да треба пружити шансу 

онима који то желе и омогућити им да стекну што више практичног иску-
ства уз нашу сталну подршку и сугестије. 

Резултати ће свакако да послуже онима који креирају савремену 
наставу, а на традицију се ослањају само у овладавању нечег страног.  

 
 
 



 353 

Уместо закључка 
 
Настава на учитељским факултетима има конкретну улогу да омо-

гући студентима оспособљавање за развој и примену научних, стручних и 
уметничких достигнућа у функцији професионалног осмишљавања и реа-
лизације различитих активности, сагласно захтевима наставне праксе и 
захтевима сложене професионалне улоге учитеља у савременој школи и 
васпитача у модерној предшколској установи. 

При образовању учитеља и васпитача, односно оних који делују у 
оквиру васпитања и образовања младих, неопходна су педагошка, мето-
дичка и психолошка знања. Потребна су стална истраживања у методици 
наставе и усавршавање методичара. Они треба да се оспособе за научно-
истраживачки рад, јер ће тим путем доћи до одговора на многа постављена 
питања за време свог васпитно-образовног деловања. Положај методика на 
учитељским факултетима не зависи само од њихове заступљености у на-
ставном плану и програму. Веома је битна њихова стручна заступљеност, 
како у теоријској, тако и у практичној настави. 

Да би се постигло боље методичко образовање будућих учитеља и 
васпитача, пожељно би било радити на томе да се сви они усавршавају, да 
буду професионалци у свом послу. Они треба да поседују дидактичко-ме-
тодичка, педагошка знања, али и да буду успешни у употреби тих знања и 
умења. Методика као наставна дисциплина има задатак да припреми буду-
ће учитеље за успешну реализацију наставе. 

Након завршеног факултета, добар методичар треба да посећује раз-
не семинаре, заврши мастер студије и постепено проширује своја знања и 
прати нове токове, јер ће на тај начин свој рад учинити иновативнијим. Да-
нашњем учитељу се мора омогућити стално стручно усавршавање, темељно 
припремање за рад и свакодневно праћење достигнућа педагошке науке. 

У савременом концепту образовања и васпитања интегративна на-
става постаје све значајнија. Првенствено због тога што доприноси оспо-
собљавању за целовито доживљавање и схватање света, доприноси развоју 
различитих ученичких потенцијала – интелектуалних, уметничких, соци-
јалних, телесних, што знатно доприноси интелектуалном развоју ученика, 
формирању умећа за конструктивно решавање проблема различитог нивоа 
сложености. Ученик сагледава свет као јединствену целину сачињену од 
меёусобно чврсто повезаних елемената. Да би се интегративна настава 
практично реализовала, неопходно је одговарајуће планирање које пред-
ставља озбиљан и сложен посао; детаљно проучавање материјала који се 
интегрише и врло пажљив избор наставних метода, средстава и облика 
рада ученика. Свака компонента садржаја мора се добро проучити. Учи-
тељ који је стручно и дидактичко-методички добро припремљен може 
сам да оцени који су садржаји сродни и логички повезани како би се 
успешно заједно обрадили. Свака комбинација садржаја различитих ди-
сциплина не означава интегративну наставу. Учитељи то морају имати у 
виду како не би обједињавали садржаје и предмете који нису повезани за-
једничком темом.  
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Успешност наставе и савладаног теоријског знања огледа се у 

практичном деловању, али се са сигурношћу могу прихватити и нове тен-

денције ка успеху, и то путем интегративно усвојеног знања, било једног 

предмета или више њих сродних или различитих. Целовито усвојено зна-

ње, са једнородном темом посматраном из различитих углова, доводи до 

трајног запамћивања и врло спретног коришћења знања приликом прак-

тичног преношења. 

У вези са претходном дискусијом често се поставља питање – да ли 

музичку наставу препустити учитељима или музичким педагозима. С 

обзиром на то да су учитељи недовољно стручно оспособљени (из безброј 

разлога), а музички педагози 'занесени' приближавањем лепоте и снаге му-

зичке уметности СВИМА, најбоље могуће решење које може да доведе до 

сигурног успеха је да наставу у млађим разредима основне школе изводе 

учитељи који већ имају одговарајуће музичко образовање и који ће се даље 

усавршавати на свом матичном факултету. Најквалификованији методи-

чари за разредну наставу биће они који су стекли солидно педагошко и фа-

култетско образовање, који су завршили постдипломске студије (специја-

листичке, магистарске), уз наглашено изучавање једне области разредне 

наставе и уз виши ниво изучавања одреёених питања из области педагоги-

је, психологије и методике области за коју се определе.  

Шта је било и шта треба да буде увек везујемо за садашњост – ин-

теграција времена у циљу успешног реализовања појединих претпоставки. 

Задаци се реализују у садашњости, произашли су из прошлости, а омогу-

ћавају напредак у будућности. 
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AN INTEGRATIVE VIEW OF MUSIC EDUCATION COURSES  

IN THE PROCESS OF EDUCATING FUTURE PRIMARY SCHOOL  

AND PRESCHOOL TEACHERS 

 
Abstract: It is our intention that this paper contributes to a better under-

standing of the need for innovations in the whole educational system by emphasizing 

the integrative unity of the courses Vocal and Instrumental Teaching, Methodology of 
Music Teaching, Methodology of Music Education, Children‟s Creativity in Music, 

Choral singing, that is, of those courses which in part contribute to the formation of 
future primary school and preschool teachers.  

It is necessary to perceive the role of harmony between theory and prac-

tice, which results from the realization of music teaching at Teacher training 
faculties, and can serve as a relevant basis for successful realization of the teaching 

contents of the subject Music in class teaching. We will agree that that is at the 
same time the objective of the whole methodological work – that the art of music is 

made accessible to everyone, and that the students receive high-quality professional 

and pedagogical training to be able to educate future music lovers and enthusiasts. 
  

Keywords: student training, development of musical competences, music 

play, ability to perform music, beginner music education, collective music per-
forming, perception of the art of music, road to music creation. 
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Мc Ана СПАСИЋ-СТОШИЋ 

Мс Ивана ТАСИЋ-МИТИЋ 

Учитељски факултет у Врању 
 
 

МЕТОДИЧКО ОСПОСОБЉАВАЊЕ СТУДЕНАТА 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ 
 
Резиме: Интегративна настава представља иновативни модел на-

ставе који омогућава стицање целовитих знања, комплексно изграђивање пој-
мова, посматрање и проучавање појава и проблема са више аспеката, примену 
знања из различитих научних дисциплина. Рад се бави питањем интегративне 
наставе, њеним основним карактеристикама, организацијом и значајем, при 
чему се пажња посвећује њеној реализацији у млађим разредима основне шко-
ле. Резултати пилот-истраживања које смо спровели на Учитељском факул-
тету у Врању показују да овај иновативни модел учитељи у непосредној 
пракси, као и студенти приликом извођења практичних предавања из мето-
дика наставе и реализације методичке праксе недовољно примењују. 

 
Кључне речи: интегративна настава, комплексно изграђивање пој-

мова, стицање целовитих знања, примена знања из различитих области, ме-
тодичко оспособљавање студената. 
 

 

Увод 
 

Убрзани развој и процват науке и технике непосредно утичу на све 
области људске делатности, па и на образовање, његов садржај, примену, 
методе, као и целокупну организацију наставе. У складу са тим, основни и 
најважнији задатак савремене школе је питање усклаёивања образовања са 
захтевима научно-техничког прогреса. Многобројни су разлози који захте-
вају промене у наставном процесу у савременој школи. Један од најважни-
јих је чињеница да живимо у глобалном друштву, у свету који се непреста-
но мења. Под притиском научно-технолошког напретка, школа је престала 
да буде највећи извор знања и нових информација, тако да у овом времену 
морамо бити свесни чињенице да садашњи ученици уче путем компјутера, 
интернета, телевизије, филма, током путовања. Због тога школу морамо 
што пре учинити савременом, употребљавајући тренутно примењиве об-
лике и методе, како би настава постала ефикаснија, креативнија, рационал-
нија и како би ученици у њој стицали функционална знања и умења. 

У складу са захтевима времена, садржаји образовања у савременој 
основној школи треба да буду флексибилни, да се често преиспитују, да 
припремају ученике за њихову примену. Пре свега, они треба да одражава-
ју комплексе проблема уместо истргнутих, независних и изолованих дело-
ва. Знања, схватања, процесе, ставове, интересе и слично неопходно је 
проучавати као интегралне јединице које одражавају актуелне проблеме и 
аспекте промена у савременом свету. 
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Како се све више намеће потреба за интердисциплинарним присту-

пима у решавању различитих научних, привредних и друштвених потреба, 

поставља се захтев да се у току наставе следи и објасни смисао динамич-

ног и функционалног јединства меёу различитим дисциплинама. Из тих 

разлога, интегративна настава, као један од иновативних модела наставе 

којим се врши меёусобно повезивање наставних садржаја из више настав-

них предмета, појављује се као могућност за остваривање циљева савреме-

не школе. 

 Интегративна настава, у својој основи, садржи идеју целовитости, 

структурирања и универзалности везе која постоји измеёу објеката из ре-

алности. Овај модел наставе заснива се на природи саме реалности. Уме-

сто да се свет и знање вештачки деле на предмете и дисциплине, интегра-

тивна настава посматра свет као целину и као таквог га и проучава. Учење 

засновано на овом приступу може бити за децу веома стимулативно и под-

стицајно. Активности и садржаји који су меёусобно повезани доприносе 

знању које је целовито, вредно и употребљиво. Интегративно учење је 

процес у коме се интегришу, меёусобно прожимају и сједињују појединач-

ни елементи у једну целину која, тако сачињена, има сасвим ново значење. 

Ово је могуће остварити у једном целовитом контексту за учење који води 

ка већој могућности да се направе и запамте везе и да се решавају пробле-

ми. Интегративно учење подразумева сагледавање појава и проблема са 

више аспеката, из различитих углова и са различитих страна. Информације 

се најбоље стичу и памте онда када се оне могу повезати у смислену мре-

жу значења. Тако се стварају знања која се могу посматрати из различитих 

перспектива, односно као функционално знање.  

Преглед литературе указује на то да се мисао о целовитости наставе 

јавља рано, још код Јана Амоса Коменског, творца предметног система на-

ставе. Он је уочио да управо предметна настава води претераној расцепка-

ности наставних садржаја. Због тога је тражио да се наставни садржаји гру-

пишу по природним и логичним целинама које ће се обраёивати у оквиру 

одреёених тема. Ова замисао Коменског није доживела практичну реализа-

цију, па се примени интегративне наставе приступило много касније. 

Познато је да је теоријску основу за интегративну наставу дала 

гелштат теорија, према којој су организованост и целовитост најважније 

одлике психичких процеса и понашања појединаца. У вези са тим, у учењу 

је најважније разумети односе у организованој целини, схватити елементе 

као чврсто повезане делове организоване целине.  

Многи напредни педагошки покрети и правци који су се појавили 

током 20. века у себи садрже настојање да се интегративна настава прак-

тично примени, на пример: концепција активне школе А. Феријера, про-

јекат-метод Џ. Дјуиа и В. Килпатрика. Егземпларна настава, такоёе, садр-

жи у себи концепт интегративне обраде различитих наставних садржаја. 

Може се утврдити да је потреба целовитог, интегративног присту-

па одавно уочена, али да се у практичној примени није много одмакло. 
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1. Појмовно одређење интегративне наставе 

 

Интеграција се може објаснити као сједињавање одреёених делова 

у једну целину и меёусобно повезивање појединачних елемената. С тим у 

вези, јавља се интегративни приступ који подразумева учење засновано на 

обједињавању активности и садржаја који су у меёусобној корелацији, ка-

ко би се допринело стицању знања које је целовито и сврсисходно. Само 

на тај начин усвојена знања могуће је функционално применити у стварно-

сти. Процес дубинског формирања знања своди се на посматрање објекта 

истраживања као дела јединствене целине, и управо је то суштина инте-

гративног учења. Дакле, меёусобно прожимање и сједињавање појединач-

них елемената у једну комплексну целину која тиме добија сасвим ново 

значење. Овакав приступ омогућује сагледавање и проучавање појава и 

проблема са више различитих аспеката.  

Интегративна настава се у литератури среће под различитим нази-

вима: целовитост наставе, концентрација наставе, корелација наставе, 

скупна настава, комплексни систем. Сваки од ових покрета има властито 

објашњење, али је њихов заједнички циљ отклањање лоших последица по-

деле наставе на предмете.  

Појмовно је интегративну наставу најпотпуније одредио Лејк, 

схватајући је као: 

- комплексна истраживања знања из различитих области о пита-

њима из животне стварности ученика; 

- рационално кретање кроз наставне области и обједињавање раз-

личитих елемената у логичне мисаоне целине које реално одра-

жавају животну стварност; 

- јединствена заједничка чворишта у знању која подстичу ученике 

да изналазе односе, стварају моделе, системе и структуре; 

- примењену методологију и језик више предмета ради истражи-

вања главне теме, проблема или искустава; 

- спајање више предметних области у једну, онако како деца у 

свакодневној реалности савладавају предмете и појаве сливајући 

их у јединствен процес; 

- нови начин размишљања; 

- припрема за примену знања у новим ситуацијама, трансфер знања 

применом усвојених мисаоних модела (Вилотијевић, 2007: 141). 
Тематски приступ који подразумева интегрисано повезивање садр-

жаја из различитих научних дисциплина, односно предмета у оквиру ода-
бране теме, чини суштину интегративне наставе. У том смислу, омогућено 
је да се појмови обухваћени темом комплексно изграде, будући да се садр-
жаји могу сагледати са више различитих аспеката. Интегративни начин са-
знавања, који у себи спаја искуство, системско мишљење и оригинални 
приступ проблему, тешко је остварити применом традиционалних настав-
них програма у којима је спроведена строга предметна диференцијација. 
Стога се сматра да се овај проблем најлакше може решити интегративним 
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програмима усмереним на комплексне области. Наравно, интеграција не 
значи укидање наставних предмета, већ успостављање таквог односа који 
подразумева постојање и појединачних предмета и заједничку обраду 
сродних садржаја, узетих из разних предмета.  

Сви наставни садржаји нису погодни за обраду применом интегра-
тивне наставе. Многи садржаји захтевају дисциплинарни приступ како би 
се омогућило њихово темељно перципирање и усвајање. У том смислу је 
неопходно да наставник, који мора бити методички и педагошки добро 
припремљен, изврши детаљну анализу наставног плана и програма како би 
установио који приступ треба применити у односу на одреёене наставне 
садржаје у циљу њиховог ефикаснијег савладавања и усвајања. Када је ин-
тегративни приступ у питању, то значи одабрати теме које пружају могућ-
ност да се сродни садржаји различитих наставних предмета меёусобно 
прожму и повежу и да се тако обједињени усвоје. То значи да треба бирати 
оне садржаје који се природно могу сјединити. Унутар сваког наставног 
предмета већ је остварена својеврсна интеграција, али да би ефекат био 
још јачи, неопходно је извршити и спољашњу интеграцију. У садашњем 
концепту наставе постоје предмети у оквиру којих су већ интегрисани по-
једини елементи, тако да ученици већ стичу целовита знања.  

Практична примена интегративне наставе подразумева припрему и 
реализацију интегрисаних часова. То значи да се мора поставити одреёени 
проблем који је могуће проучавати са више аспеката, у оквиру различитих 
наставних предмета. Најчешће се интегришу садржаји о научним појмови-
ма, законима, теоријама, системима вредности, а понајвише садржаји о 
објективним појавама које нас окружују.  

 
  

2. Интегративна настава у млађим разредима основне школе 
 

У млаёим разредима основне школе, интегративни приступ може 
се најлакше применити јер ученици на овом узрасту овакав приступ учењу 
доживљавају као спонтан начин усвајања нових знања. 

Улога наставника у примени интегративне наставе је јако значајна. 
Предуслов за то је његово широко опште образовање и поседовање знања 
из хуманистичких, природно-научних и техничких области. 

У односу на предметну, учитељ у разредној настави има више мо-
гућности за примену интегративног приступа јер изводи целокупну наста-
ву у свом одељењу. Иако је програм дат по предметима, учитељ не мора да 
се обавезно држи распореда часова одреёеног наставним планом. У зави-
сности од наставних ситуација, учитељ може спајати часове, организовати 
блокове, двочасове да би заокружио наставну граёу у једну логичку цели-
ну. Тако изложено градиво лакше се усваја и дуже памти, делује целовито 
и ближе ученицима. Тиме се ученици оспособљавају за ефикасно решава-
ње проблема из различитих области и стичу продубљенија и систематизо-
ванија знања која се могу применити у животној стварности. 

У образовном систему Србије постоје школе и појединци који свако-
дневно користе овај приступ настави како би ученике од најранијег узраста 
подстицали на повезивање чињеница уз коришћење критичког и стваралачког 
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мишљења. Учитељи су у прилици да, без много напора, ускладе распоред ча-
сова и организују интегративну наставу у сарадњи са наставницима страног 
језика и изборних предмета. Унутар овог тима, учитељ има улогу организато-
ра и координатора у проналажењу начина повезивања наставних садржаја 
обавезних, факултативних и изборних предмета. Садржај, знање и разумева-
ње могу се узети из једне категорије предмета како би се надоградили и при-
менили у осталим категоријама. Можемо констатовати да су учитељи, због 
саме природе посла, у прилици да лакше, чешће и квалитетније примењују 
интегративну наставу за разлику од њихових колега у старијим разредима. 

Важно је истаћи да планирање и организовање интегративне наста-
ве није нимало једноставно и лако. Да би се организовали интегративни 
часови или дани, пре почетка школске године треба формирати један или 
више тимова који имају задатак да изврше глобално планирање интегра-
тивних часова или дана. Након планирања, следи њихово детаљно тимско 
припремање. Приликом припремања, наставници морају добро да разраде 
наставну јединицу са тачно одреёеним редоследом, дефинисаним циљеви-
ма и добром временском артикулацијом. У пракси се, осим интегративних 
часова, чешће користе интегративни дани јер су лакши за реализацију. Ин-
тегративни дани се углавном реализују путем амбијенталног учења, одно-
сно изван школе у пригодном амбијенту. Који ће се амбијент одабрати за 
реализацију, зависи од финансијског стања школе, организацијских могућ-
ности, временских прилика и других фактора. Можемо закључити да је, у 
односу на интегративну, много лакше организовати и реализовати тради-
ционалну наставу, али треба имати у виду шта све можемо добити ако 
уложимо напоре и организујемо интегративне часове или дане. Интеграци-
ја садржаја различитих предмета неопходна је као облик дидактичко-мето-
дичке припреме за наставу у којој наставников рад води ученика до лак-
ших и успешнијих начина усвајања предвиёених циљева. 

 
 

3. Ставови и мишљења наставника о значају  
и примени интегративне наставе 

 
3.1. Циљ и задаци истраживања 
Истраживање које смо спровели имало је за циљ да утврди ставове 

и мишљења наставника и сарадника Учитељског факултета у Врању о зна-
чају и примени интегративне наставе. Ради остварења овог циља, постави-
ли смо следеће задатке: 

- испитати како наставници виде интегративну наставу; 
- утврдити њихове ставове у вези са овим иновативним моделом. 

3.2. Хипотезе истраживања 

Општа хипотеза гласи: учитељи у непосредној пракси, као и сту-

денти приликом реализације практичних предавања из методика наставе и 

методичке праксе не примењују у довољној мери интегративну наставу. 

У оквиру посебне хипотезе претпоставили смо да наставници и са-

радници имају позитиван став о значају и вредностима интегративне на-

ставе као иновативног модела. 
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3.3. Метод, техника и инструмент истраживања 
Основна метода истраживања је дескриптивна, техника истражива-

ња је анкетирање, а као основни инструмент за прикупљање података ко-
ришћен је упитник. Упитник садржи 13 питања, конструисан је специјално 
за ово истраживање и нису провераване његове метријске карактеристике. 

3.4. Узорак истраживања 
У овом истраживању учествовало је 20 наставника и сарадника 

Учитељског факултета у Врању који су ангажовани у области дидактичко-
методичких и педагошко-психолошких наука. 

3.5. Интерпретација резултата истраживања 
На основу првог питања можемо констатовати да су наставници 

правилно одредили интегративну наставу. Већина, 75% испитаника, под 
интегративном наставом подразумева наставу у којој се повезују садржаји 
различитих области. Такоёе, 55% њих, интегративну наставу посматра као 
наставу у којој се повезују садржаји сродних предмета који улазе у исту 
образовну област, а 50% је посматра на исти начин уз констатацију да ње-
ну основу чини један наставни предмет.  

На основу другог питања можемо закључити да значајан број на-
ставника, 55%, примењује интегративну наставу у свом раду. 

Одговори на треће питање указују на податак да 55% наставника 
меёупредметну интеграцију сродних предмета сматра најефикаснијим об-
ликом интегративне наставе. Нешто мањи, али исто тако значајан број ис-
питаника, 40 %, сматра да меёупредметна интеграција сродних предмета 
који су у функцији једног од њих, такоёе, даје добре резултате. 

Одговори на четврто, пето, шесто и седмо питање упућују на за-
кључак да највећи број наставника, 80 %, примењује унутарпредметну инте-
грацију, 70 % меёупредметну интеграцију различитих предмета, а 50 % ме-
ёупредметну интеграцију сродних предмета. Ако упоредимо ове резултате 
са резултатима добијеним из одговора на треће питање, можемо закључити 
да меёупредметну интеграцију сродних предмета, као најефикаснији облик 
интегративне наставе, већина наставника примењује у свом раду. 

Када говоримо о примени интегративне наставе у млаёим разреди-
ма основне школе, методичари (75%) износе став да студенти, приликом 
извоёења практичних предавања и методичке праксе, недовољно приме-
њују овај иновативни модел наставе. По њиховом мишљењу, указивање 
наставника методике на важност и значај интегративне наставе и доступ-
ност приручника и друге литературе везане за овај модел наставе може 
подстаћи студенте да је у већој мери примењују у непосредној пракси. 

Један од разлога за недовољну примену интегративне наставе је 
што је за реализацију часова овог наставног модела потребна озбиљна и 
темељна припрема студената. 

Сви испитаници су сагласни у ставу да је већа мотивисаност уче-
ника на часовима који се реализују путем интегративне наставе у односу 
на часове традиционалне наставе, као и да интегративна настава утиче ви-
ше од осталих модела наставе на практичну примену стечених знања. 

Највећи број испитаника, 75%, сматра да учитељи у разредној на-
стави нису довољно оспособљени за примену интегративне наставе. 
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Закључак 

 

Резултати спроведеног истраживања указују на то да већина на-

ставника и сарадника Учитељског факултета у Врању примењује интегра-

цију у току реализације наставног плана и програма, дајући предност уну-

тарпредметној и меёупредметној интеграцији различитих предмета.  

Намера овог рада је да укаже на чињеницу да студенти приликом из-

воёења практичних предавања и методичке праксе у недовољној мери при-

мењују интегративну наставу, као и то да је потребно већу пажњу посветити 

њиховом методичком оспособљавању за примену овог модела наставе. 

Имајући у виду значај и вредности интегративне наставе, а у циљу по-

пуларизације овог иновативног модела, будуће учитеље треба оспособити за: 

- планирање и припремање интегративне наставе; 

- организацију ефикасног меёупредметног повезивања; 

- схватање значаја целовитог учења наставних садржаја; 

- преношење функционалних знања и  

- спремност за тимски рад. 

Интегративна настава је још увек недовољно актуелан модел на-

ставног рада у нашем школском систему. На то нам указује чињеница да у 

нашој земљи нема државне стратегије, тј. националне концепције која зах-

тева, али и подржава имплементацију интегративне наставе. Пракса пока-

зује да је интеграција остављена појединцима, било да су то поједине шко-

ле или поједини учитељи и наставници који су препуштени себи и свом 

ентузијазму без озбиљне подршке. Уколико би постојала државна страте-

гија, односно, званични план и програм путем кога би се реализовала ин-

теграција, методичком оспособљавању студената за примену овог модела 

наставе посветила би се већа пажња. Курикулум који подржава примену 

интеграције подразумева професионалну и логистичку подршку, што зна-

чи обавезну едукацију и обуку наставника, доступну литературу и подр-

шку путем штампаних материјала, организацију распореда у школама… 

Треба имати на уму да интегративна настава припрема и оспосо-

бљава ученике за савремени свет који се трансформише великом брзином. 

Кроз овакав облик наставног рада не усвајају се само одреёена знања из 

појединих предмета, него се негују и стичу мисаоне способности, физичке, 

емотивне и социјалне компетенције. 
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Abstract: Integrative teaching represents an innovative model of teaching 

which enables the acquisition of integral knowledge, complex formation of con-
cepts, viewing and studying phenomena and problems from multiple aspects, and 
the application of knowledge from different scientific disciplines. This paper deals 
with the issue of integrative teaching, its basic characteristics, its organization and 
importance, wherein the focus is on its realization in lower grades of primary 
school. The results of a pilot research carried out at the Teacher Training Faculty 
in Vranje show that this innovative model of teaching is insufficiently applied by 
teachers in immediate practice or students while practicing teaching as part of the 
course Methodology of teaching. 
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MOODLE ПЛАТФОРМА КАО СОФТВЕРСКА ПОДРШКА 

САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ 

 
Сажетак: Системи за организацију учења кроз електронско учење ко-

ристе савремене информационе технологије у едукативне сврхе и подржавају 

модерне методе учења. Један од таквих система јесте Moodle пројекат 
отвореног кода који подржава социјалну конструктивистичку педагогију и 

ствара окружење за учење које омогућава интеракцију међу студентима. 

Предност Moodle-а над осталим системима за организацију учења је и у то-

ме што је тај пројекат отвореног кода. У раду је дат кратак опис упутства 

наставницима који су заинтересовани да користе Moodle систем за креира-
ње електронских курсева. То је један од начина примене савремених информа-

ционо-комуникационих технологија у припреми и реализацији наставе. 

 
Кључне речи: учење на даљину, електронско учење, Moodle плат-

форма, електронски курс. 

 

 

Увод 

 

Нови захтеви који се постављају пред образовање могу се испуни-

ти применом нових наставних метода, уз коришћење предности примене 

рачунара и интернета у образовању, који су постали доступни свакој шко-

ли и ученику. Захваљујући развоју глобалне мреже, као и интернет техно-

логији стварају се и нови начини учења. Најновији тренд представљају 

учење на даљину и електронско учење. 

Почеци учења на даљину датирају из прве половине 19-ог века. 

Давне 1840. године, енглески наставник стенографије, Исак Питман, слао 

је поштом својим ученицима кратке одломке из Библије које је требало 

преписати. Ученици би, након што ураде задатак, поштом слали своје ра-

дове наставнику. Учење на даљину може се дефинисати као метод учења 

који не захтева да студенти буду физички присутни на одреёеном месту 

током семестра. 

Са развојем информационо-комуникационих технологија, учење 

на даљину постало је доступно великом броју заинтересованих ученика и 

студената. У данашње време, учење на даљину се односи на омогућавање 

приступа материјалима за учење преко интернета, уз континуирано тести-

рање, проверу знања на свим нивоима, као и електронску комуникацију са 

професорима и другим полазницима курса. 
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Данашње доба модерних технологија и глобализације доноси брзе 

промене у свим аспектима људског живота. Електронско учење подразумева 

коришћење мултимедија и интернета у сврху побољшања квалитета учења. 

Квалитету учења доприноси и омогућен приступ удаљеним изворима и 

услугама и омогућена сарадња и комуникација на даљину.  

Зависно од интензитета и начина коришћења информационо-кому-

никационих технологија, разликујемо неколико облика електронског учења. 

 Класична настава – настава у учионици; 

 Настава уз помоћ информационо-комуникационих технологија – 

технологија у служби побољшања класичне наставе; 

 Хибридна или мешовита настава – комбинација наставе у учио-

ници и наставе уз помоћ технологија; 

 Online настава – настава која је уз помоћ информационо-комуни-

кационих технологија у потпуности организована на даљину. 

Учење на даљину, као и електронско учење, има своје предности, 

али и недостатке у односу на класичну традиционалну наставу. Предности 

електронског учења су: 

 омогућава корисницима квалитетно учествовање у настави и када 

удаљеност, распоред или сличне околности то чине немогућим; 

 корисници могу сами бирати када ће приступити електронском 

учењу, с обзиром на то да имају сталан приступ материјалима и 

настави коју похаёају; 

 омогућава динамичну интеракцију измеёу инструктора и пола-

зника, као и полазника меёусобно; сваки учесник доприноси на-

стави покретањем или учествовањем у расправама које се тичу 

одреёене теме; 

 омогућен је приступ другим изворима, битним за градиво које се 

проучава. 

Недостаци електронског учења: 

 електронско учење захтева од корисника одреёену рачунарску 

писменост, као и одговарајућу опрему; у супротном, градиво ин-

тегрисано у склопу електронског курса постаје бескорисно; 

 може се догодити да технички проблеми доведу до прекида у из-

воёењу наставе или до пада концентрације учесника, а самим 

тим и до смањења квалитета учења; 

 омогућавањем самосталнијег одреёивања начина и времена уче-

ња, електронско учење доноси и већу одговорност својим учесни-

цима; ученици се морају сами мотивисати у одреёеним облицима 

електронског учења и индивидуално проценити потребу за уче-

њем, што може проузроковати слаб напредак у процесу учења. 

Упркос свим предностима електронског учења, оно још увек не 

може заменити класичан приступ настави и образовању уопште. Меёутим, 

процес примене елемената за електронско учење је свакако креативнији и 

сложенији од традиционалне наставе. Хибридно учење које користи најбо-
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ље карактеристике традиционалног и електронског учења идеалан је кон-

цепт за будућност образовања. Електронско учење омогућава наставницима 

испоруку већине наставних садржаја у online окружењу, тако да се време 

проведено у учионици може искористити за дискусију, питања или решава-

ње проблема. 

Типичан систем за електронско учење у основи је веб-апликација 

којој корисници приступају помоћу интернет претраживача на својим рачу-

нарима док год имају приступ интернету. Уобичајено је да се овакви систе-

ми инсталирају на серверу који се налази у школи или на факултету. Захва-

љујући једноставности коришћења и флексибилности, Moodle је тренутно 

најпопуларнији систем за електронско учење који се користи широм света. 

 

 

Moodle 

 

Moodle je програмски пакет намењен за креирање веб сајтова и елек-

тронских курсева. То је глобални развојни пројекат дизајниран да подржава 

наставу путем интернета. Moodle je програм отвореног кода који је такоёе 

познат под називом – виртуелна околина за учење (Virtual Learning Environ-

ment) и може се бесплатно набавити. Заштићен је ауторским правима, али 

његови корисници имају слободу да га копирају, користе и модификују уко-

лико се сагласе са одреёеним условима коришћења. Ти услови су: 

 обезбеёивање програма другим корисницима; 

 оригинална лиценца и ауторска права се не смеју мењати или 

уклањати; 

 иста лиценца се мора применити на друге пројекте који происти-

чу из Moodle-а. 

Смисао мудловања је у активном и креативном процесу учења. Реч 

Moodle je акроним за модуларно објектно оријентисано динамичко окру-

жење за учење (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment), а 

свако ко га користи назива се мудлером. Да би радио, Мoodle мора бити 

инсталиран на неком серверу који подржава PHP и SQL. Може радити под 

Windows, Mac и Linux оперативним системом. 

Прву верзију овог софтвера направио је Martin Dougiamas 2002. го-

дине. Данас Moodle користи преко 32 милиона корисника широм света, 

меёу којима су и домаће образовне институције у оквиру Академске мре-

же Србије, јавне информационо-комуникационе установе чији је оснивач 

Влада Србије.  

Martin Dougiamas је започео основно образовање учењем на даљи-

ну у својој родној Аустралији због демографске разуёености која је многи-

ма онемогућавала похаёање часова на класичан начин. У томе је пронашао 

инспирацију за Moodle платформу. Овај научник је извршио снажан утицај 

на промену става академске заједнице према класичним методама учења. 
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Moodle је данас најпознатији и најчешће коришћен бесплатни алат 

за електронско учење. У циљу што бољег усвајања образовних садржаја, 

неопходно је обезбедити интеракцију меёу полазницима како би се омогу-

ћило учење кроз дискусију, али и повратне информације ради развијања 

критичког мишљења. Такоёе, неопходно је поштовање индивидуалних 

разлика које постоје меёу полазницима у погледу стилова учења и индиви-

дуалних преференција. Moodle у великој мери инсистира на задовољењу 

ових принципа. 

 

Могућности Moodle-а 

 

Могућности Moodle-а су вишеструке. Ту спадају: форуми, дискусије, 

публиковање наставних материјала, као и тестови и оцењивање студената. 

Форуми и дискусије обезбеёују интеракцију измеёу свих учесни-

ка у наставном процесу, било кроз асинхрону комуникацију (дискусиони 

форум), или у реалном времену (дискусија, chat). Дискусиони форуми су 

посебно значајни при увоёењу одреёених аспеката електронског учења јер 

омогућавају комуникацију у којој сваки од учесника бира време које му 

највише одговара за учествовање у размени знања. 

Публиковање наставних материјала са Moodle-ом добија нову 

димензију јер овај систем омогућава наставницима да публикују све врсте 

наставних садржаја који су забележени у одговарајућем облику (текстови, 

слике, мултимедијалне презентације), као и да контролишу приступ овим 

садржајима и динамику публиковања. 

У Moodle систему за електронско учење постоји могућност једностав-

ног креирања електронских тестова и квизова са великим избором типова 

питања и са додатним подешавањима када су у питању подаци о резултатима 

и могућност детаљног анализирања датих одговора. Питањима се лако мани-

пулише у смислу вишеструког коришћења истог питања у различитим тесто-

вима, али и мењања редоследа питања у истом тесту. Посебна погодност за 

е-тутора или предавача јесте то што постигнуте резултате студената може 

преузети у неком од стандардних популарних формата који су погодни за 

штампу или неку другу репродукцију. Такоёе, предавач може на веома једно-

ставан, прегледан начин видети ниво постигнућа, односно успеха у облику 

графикона за одреёени тест или за одреёени период трајања курса. Поред на-

ведених предности постоје додатне опције које су веома корисне за процес 

креирања теста као што су: мерење времена потребног за решавања теста, ви-

зуелни приказ теста, број покушаја и метод оцењивања. 

Оцењивање студената и праћење студентске активности кроз пое-

не освојене у појединим сегментима курса веома је значајно, како за саме 

студенте, тако и за наставнике. Овакав систем омогућава сваком студенту 

увид у своје оцене током одвијања курса, при чему се чува приватност ин-

формација. Ово је веома ефикасан начин администрирања студентских 

оцена, које се врло једноставно експортују у формате компатибилне са ин-

ституционалим информационим системима. 
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Упутство за наставнике 

 

Упутство за инсталацију Moodle-а може се наћи на сајту https://moo-

dle.org/, а упутство на српском језику на сајту http://liss3. matf.bg.ac.rs/course/. 

Осим администратора, постоји још неколико врста корисника Moo-

dle-а, то су: наставници, наставници са ограниченим овлашћењима (не мо-

гу да мењају садржај курса), студенти и гости. Администратори имају сва 

права управљања системом, попут отварања нових курсева или уреёивања 

постојећих, додавања нових корисника и слично. Наставник може креира-

ти курс, и у потпуности управљати његовим садржајем. Да би неко могао да 

се пријави као наставник, потребно је да прво добије свој налог. Налог на-

ставника може креирати администратор сајта. Након што се наставник при-

јави на сајт, приказује му се почетна страница са списком курсева у којима 

он учествује. У горњем десном углу се налази опција за промену језика. 

 

 

 
Слика 1. Почетна страна 

 

Студенти могу прегледати курсеве на које су уписани, прегледати 

наставне материјале, решавати тестове знања, користити алате за комуни-

кацију и сарадњу и слично. Гости су корисници који нису пријављени на 

систем с корисничким именом и лозинком. Они могу само прегледати ин-

формације о курсевима и наставне садржаје који су доступни гостима. 

Да би корисник могао да почне рад у Moodle-у, потребно је да прет-

ходно отвори кориснички налог. Пријављивање на Moodle систем врши се 

кликом на линк Пријава који се налази у горњем десном углу прозора. На-

кон тога, корисник уноси корисничко име и лозинку. Администратор сајта 

отвара налоге, али постоји могућност и да корисник сам креира налог.  
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Курсеви 

 

Све активности у оквиру Moodle портала организоване су у курсе-

вима. За креирање новог курса неопходно је имати одреёене привилегије 

које одреёује администратор сајта. Поред администратора, курсеве могу 

креирати и креатори курсева. Корисници са привилегијама наставника 

углавном могу само да уреёују курсеве и додају нове активности.  

За креирање нових курсева служи опција додај нови курс (Add New 

Course). Кликом на ту опцију отвара се прозор за унос података о новом 

курсу. Уколико корисник не види поменуту опцију на екрану, није у мо-

гућности да креира нови курс, већ само да уреёује постојеће курсеве на ко-

јима се води као наставник. Наставник увек може да уреёује и мења курс 

користећи опцију подешавања (Settings) која се налази у административ-

ном блоку. 

 
Слика 2. Уређивање подешавања курса 

 

Курсеви су организовани у тематске целине. Постоји неколико 

формата курсева, као и могућност да наставник сам изабере одговарајући 

формат. Најчешће коришћени формати курса су друштвени, тематски и 

седмични формат. У првом случају, целокупан курс се изводи у облику ве-

ликог форума, односно дискусионих група. Веома је користан у ситуацији 

када је неопходна слободнија форма курса, али није погодан за извоёење 

класичне наставе. Код тематског формата курса целине су организоване у 

виду тема које нису временски ограничене. Седмични формат се користи 

када су целине распореёене по седмицама. При том је неопходно назначи-

ти датум почетка и краја курса. Такоёе, постоји опција за обавештавање 

студената о граничној вредности за трајање чланства. 
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У Moodle-у постоје два начина организовања студената по групама. 

 Сваки члан једне групе може да види само чланове своје групе. 

 Свака група ради заједно са својим члановима, али може да ви-

ди и чланове осталих група. 

Могуће је забранити приступ курсу студентима, али и гостима.  

 

 

Додавање активности у курс 

 

Да би могао да уреёује курс, наставник мора да активира опцију 

укључи уређивање (Enable editing). Након тога може да додаје ресурсе или 

активности. Под модулом ресурси се налазе сва средства која предавачи 

користе за објашњавање или приказивање градива. Понуёени ресурси су: 

натпис, текстуална страница, веб-страница, линк ка датотеци или веб-сај-

ту, директоријум и ИМС пакет. Најчешће коришћене активности су лекци-

ја, задаци, причаоница, речник, тест, упитник и форум.  

Модул лекција се може назвати есенцијалном и најкоришћенијом 

активношћу. Студенту се излаже градиво о теми која се изучава помоћу 

лекција тако што се тема дели на краће делове који се приказују један за 

другим. Овај модул је веома сличан класичној настави, с тим што Moodle 

омогућава да креиране лекције, осим текста и слика, садрже и мултимеди-

јалне записе. То је једна од предности Moodle-а јер мултимедијални записи 

повећавају мотивацију студената за праћење курса. Након преласка сваке 

теме, могуће је проверити да ли је студент савладао градиво тако што се 

од студента захтева да одговори на постављена питања. Уколико студент 

тачно одговори на постављена питања, може наставити са радом. Погре-

шан одговор узрокује враћање на проучавану тему, или чак и даље уназад, 

до места које се мора поново проучити у циљу исправног одговора. Ово је 

опциони начин прављења курса који је препоручљив. 

Модул задатка омогућава задавање задатка студенту. Најчешће ко-

ришћени типови задатака су оnline-текст и активност ван мреже (offline). 

У првом случају студент поставља решење задатка на Moodle. Решење за-

датка може бити фајл било ког типа, на пример: Word документ, слика итд. 

Оцена може бити текстуална или нумеричка. Потребно је назначити макси-

малну оцену и до ког датума задатак треба да буде ураёен. Када је у питању 

активност ван мреже, задатак је намењен за писање изван Moodle-а. Сту-

дент може видети опис задатка, али не може поставити решење на Moodle.  

Модул причаонице може донекле заменити класичан облик кон-

султација измеёу наставника и студената. Овај модул омогућава лаку и 

једноставну текстуалну комуникацију. Могуће је подесити понављање 

причаонице увек у исто време са слободним и јавним приступом или је за-

почети у било ком тренутку. Такоёе је омогућено освежавање листе кори-

сника у секундама и време чекања на раскид конекције. 
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Слика 3. Додавање активности – задатак 

 

Модул речника омогућава предавачима креирање листе дефини-

ција попут речника, који се касније може претраживати по различитим 

критеријумима. Могуће је и постављање линкова у лекције који воде до 

објашњења неког појма у речнику. Овај модул нуди могућност подешава-

ња параметара као што су: број појмова по страници, дозвољавање појаве 

дупликата, коментарисање појмова итд. 

Модул тест служи за задавање теста студентима ради провере 

њиховог знања. Овај модул је посебно важан због тога што су електрон-

ски тестови занимљиви студентима, за разлику од класичних тестова. 

Тест омогућава употребу десетак основних типова питања (вишеструки 

избор, тачно-нетачно, кратак одговор, повезивање итд.). Потребно је да 

наставник унесе наслов теста, да унесе уводни текст, да зада временске 

параметре за тест, одреди изглед питања, да одреди број дозвољених 

покушаја решавања теста, метод оцењивања и опције за преглед. На 

крају, постоји могућност давања повратних информација за одреёени 

проценат успешности. 
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Слика 4. Додавање активности – тест 

 

Након дефинисања свих потребних параметара, наставник прелази 

на страницу за додавање питања тесту. Сва питања се чувају у бази пода-

така и могу се неограничено користити у различитим тестовима, чак и у 

различитим курсевима. У клизећем менију креирај ново питање наставник 

може одабрати једну од више врста понуёених питања. 

Опис је опција помоћу које наставник може додати неки опис или 

коментар за тест. Есеј је опција помоћу које наставник може задати сту-

дентима да напишу есеј као одговор на једно питање из теста. Потребно је 

да наставник зада тему есеја и назив питања. Такво питање не може бити 

аутоматски прегледано, па наставник мора касније да прегледа есеј и да 

унесе оцену. 

Код спаривања студента мора да повеже питања са тачним одгово-

рима. Наставник даје кратак опис спаривања, даје подразумевану оцену, 

казнени фактор, опште повратне информације и тачне одговоре. 

Вишеструки избор је питање које нуди више одговора. Наставник 

даје питање, подешава да ли постоји један или више тачних одговора и по-

дешава начин обележавања одговора. Након тога, потребно је унети подат-

ке за сваки избор. За сваки избор се даје одговор, оцена и повратна инфор-

мација. Ако одговор није тачан, поставља се оцена нема. Ако је одговор 

тачан а питање је са само једним тачним одговором, даје се оцена 100%. 

Постоје поља за унос повратних информација за сваки тачан одговор, де-

лимично тачан одговор и нетачан одговор.  
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Слика 5. Креирање новог питања 

 

Кратак одговор је врста питања где се од студента захтева да упи-

ше одговор (обично једна реч). Наставник даје питање, оцену за одговор и 

тачан одговор. Такоёе, могуће је подесити да програм занемари разлику 

измеёу великих и малих слова приликом уношења одговора. Наставник 

може дати више одговора како би покрио све могућности за тачан одговор.  

Нумеричко питање је погодно за задавање нумеричких задатака. 

Студент као одговор уноси нумеричку вредност. Наставник задаје задатак, 

одреёује оцену и казнени фактор, даје тачан одговор, одреёује прихватљиву 

грешку, даје повратне информације и даје могућност за уношење разних је-

диница. Случајна питања са спаривањем кратких одговора је опција која 

нуди наставнику да направи питање са спаривањем од већ готових питања 

са кратким одговорима. Да би могло да се постави овакво питање потребно 

је да постоји више готових питања са кратким одговорима. 

Тачно – нетачно је питање које захтева од студената да одреде тач-

ност неке тврдње. Наставник у тексту питања износи одреёену тврдњу, даје 

подразумевану оцену, опште повратне информације, даје тачан одговор и 

повратне информације за одговор тачно и одговор нетачно. 

Када наставник креира неко питање, оно се појављује у листи са 

десне стране. За свако питање постоје иконице за преглед, уреёивање, пре-

мештање и брисање. Ако је означено једно или више питања, притиском 

на дугме додај у тест, питања ће бити убачена у тест. Постоји и опција за 

случајно одабирање и додавање питања тесту. На горњем делу странице, 

налазе се опције за преглед, резултате и информације. Опција преглед омо-

гућава наставнику да се стави у улогу студента ради отклањања потенци-

јалних грешака у тесту. Опција резултати даје наставнику табелу са сту-

дентима који су решавали тест и њиховим оценама. Кликом на оцену, на-

ставник може поново прегледати рад и унети потребне измене. 
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Активност упитник омогућава наставнику да постави упитник 

студентима о њиховим ставовима о учењу, мишљењу, настави итд. На-

ставник треба да одреди назив упитника, врсту упитника и да унесе кратко 

упутство студентима. Упитници и питања у њима су већ написани, потреб-

но је само одабрати један или више упитника. Ове упитнике наставник мо-

же искористити за добијање повратне информације о курсу. 

Наставник има могућност да свакој теми (или недељи) дода посе-

бан форум, путем којег студенти могу комуницирати меёу собом, и са на-

ставником. Ова активност је значајна јер се на форумима одвија највећи 

део расправе и дискусије. 

 

 

Предности Moodle-a 

 

Одржавање наставе путем интернета је раније захтевало учешће 

програмера у настави. Додавање нове лекције на сајт је од предавача зах-

тевало познавање PHP-а, HTML-а или неког другог језика за креирање сај-

това, што их је чинило зависним од програмера. Moodle омогућава људи-

ма, који не знају програмске језике, да у потпуности креирају свој сајт и да 

касније њиме управљају. Једина ствар која захтева боље познавање рачу-

нара и рачунарске технике је инсталација Moodle-а на сервер. И овде по-

стоји олакшица у виду Moodle пакета за Windows, који омогућавају да ско-

ро сваки рачунар са интернет конекцијом може бити сервер за Moodle сајт. 

Битна ствар у вези Moodle система је аутоматизација већине проце-

са за одржавање наставе који се одвијају на сајту. Када се једном поставе 

параметри за функционисање сајта и курсеви попуне подацима и потреб-

ним активностима, сајт може да ради уз минимално присуство админи-

стратора или креатора курса. 

Важне карактеристике Moodle-а су и: 

 Moodle је активан пројекат који се стално развија; 

 промовише друштвену конструктивистичку педагогију; 

 погодан је за потпуно самосталне online курсеве, или као дода-

так класичним курсевима; 

 захтева само једну базу података и дозвољава њено дељење са 

другим системима; 

 списак курсева расположив на веб сајту описује све постојеће 

курсеве, укључујући и права и правила приступа; 

 курсеви се могу категорисати и претраживати; један Moodle 

веб- сајт може подржавати хиљаде курсева. 

 акценат је на високој безбедности информација које се контро-

лишу, а послати подаци шифрују. 

 већина унетих текстова може се мењати помоћу расположивог 

WYSIWYG HTML едитора. 
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Закључак 

 

Савремене тенденције у образовању захтевају већу ефикасност и 

бољу организацију приликом учења. Системи за организацију учења упра-

во то и нуде, јер омогућавају приступ различитим, а пре свега новијим ме-

тодологијама учења. Захваљујући брзом развоју информационо-комуника-

ционих технологија, поменути системи полако улазе у савремене наставне 

процесе кроз учење на даљину. 

Данашњи систем образовања карактерише то што се предавање пр-

венствено одвија у учионицама у којима предавач презентује материјал на 

задату тему. Слушаоци (пасивно) прате предавање и хватају белешке. 

Иако је директан контакт у највећем броју случајева најбољи начин прено-

шења знања, расположиви концепт има и бројне недостатке. Један од њих 

може бити и пропуштање предавања у случају да студент не присуствује, а 

самим тим и губитак драгоценог материјала. 

Нове технологије су донеле и нова решења у области едукације. 

Moodle се показао као приступачан и једноставан алат који може да помог-

не реализацији наставе јер нуди активности које подстичу интеракцију 

студената.  

 Moodle не може послати школску таблу у заборав, али може бити 

одлична алтернатива на местима где класично образовање (делимично) не 

одговара потребама студената и ёака. Реч је о људима који не могу да 

ускладе пословне и факултетске обавезе, као и о онима који нису у могућ-

ности да физички присуствују настави у академској установи. 
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Abstract: Systems for the organization of learning in the form of e-learning 

use modern information technologies for educational purposes and support modern 

methods of learning. One of such systems is the Moodle open-source project, which 
supports social constructionist psychology and creates a learning environment which 

enables student interaction. The advantage of Moodle over other systems for the orga-

nization of learning is, among other things, in its being an open-source. In the paper, 
we give an overview of instructions for teachers interested in using the Moodle system 

for creating online courses. This is one of the ways in which modern information and 
communication technologies are used in the preparation and realization of teaching. 
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THE CHARACTERISTICS OF EDUCATION POLICY 

OF THE BRETTON WOODS INSTITUTIONS 
 

Abstract: After WW II and particularly since the formation of the new in-
ternational balance of forces at the level of geopolitical and economic influence, 
education policy became a key component of the mesh of policies aiming to promote 
economic development and social cohesion. 

At the same time, the content of education, the structure of the educational 
system and the implemented education policies were regarded as key factors influ-
encing economic growth. In this way, economy was directly related to education 
while education was in its turn directly linked to development programs. 

There are numerous international bodies taking action in education policies 
(UNESCO, OECD), including the Bretton Woods Institutions. The vast majority of In-
ternational Institutions dealing with education do not form a specific self-contained po-
licy promoted to their member-states and are not capable of imposing specific measu-
res. They usually set goals, create an attractive climate around them and they promote 
them through the mesh of the relationships and partnerships they have developed. 

The particularity of the Bretton Woods institutions lies in their ability to 
impose specific measures on states. They promote their positions through economic 
programs, rendering their fulfillment an integral part of financing since the imple-
mentation of education policies is related to the loan “conditionalities” set to the 
countries. This fact attaches great importance to the role they play in education at a 
global level, perhaps they are the only international institutions which are capable 
of enforcing and exercising education policies. 

The present paper will attempt to examine, through the perspective of edu-
cation policy, the role of the IMF and the WBG in the cultivation and spread of spe-
cific educational ideas, the value-bases upon which their educational programs de-
velop and the methods of analysis and interpretation of educational issues, ie the 
theoretical framework adopted.  

 
Keywords: Bretton Woods institutions, education policy, financial programs. 
 
 

1. Introduction 
 

After the end of the Second W.W. prevailed the belief that national self-
determination should be the guiding principle of international politics. At the 
same time brought out the idea of international cooperation that would be achie-
ved through the establishment of international organizations. 
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In the new globalized environment, the scale and intensity of increasing 
interconnectivity, affecting more and more areas of human activity from the 
economy to the cultural. 

The International Organizations became leading global regulators affec-
ting scene multilayer international developments as they can be more effective 
in promoting choice and policy-making. The neutrality exhibit drastically redu-
ces the possible reactions that could arise from interventions in sensitive sectors 
such as education.  

In this framework, established in 1944 the Institution of Bretton Woods 
that is the International Monetary Fund International Monetary Fund (IMF) and 
the International Bank for Reconstruction and Development International Bank 
for Reconstruction and Development (IBRD) as an autonomous public internati-
onal bodies which are specialized agencies system of the United Nations. 

That same period (1948) was adopted by the UN Universal Declaration 
of Human Rights. According to Article 26

1
 education formally enshrined as a 

human right, for the first time in human history, and sought ways for the imple-
mentation of universal and promote worldwide.  

The content of education, the structure of the education system and the 
applied educational policies were considered key factors influencing and shaping 
economic development. In this way connected the economy with education, con-
sistently direct redefining the role and education policies at national and internati-
onal levels based on economic fundamentals and development policies.  

Many international agencies engaged in education policy (UNESCO, 
OECD) and the role are playing is crucial. Through reports, surveys and studies 
modulate both the ideological orientation of education and its practices. 

Among active players in the field of education and included organizati-
ons of Bretton Woods. The effect of WBG is widely known as the largest sour-
ce of development assistance in the modern world. On the other, the relationship 
with the IMF with educational problem is more recent and indirect as it is con-
nected with the terms and conditions laid down to the state it lends and the in-
volvement of the financial procedures of WB . 

Despite the important role played by the overwhelming majority of inter-
national organizations engaged with education they are not forming a separate 
specific policy that promote to the state - members other as well have no possibi-
lity of imposing specific measures. Usually identify objectives, create an attracti-
ve climate around them and through the mesh of relationships and partnerships 
that have been developed to promote. 

                                                 
1 Article 26:1.Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elemen-

tary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professio-

nal education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible 

to all on the basis of merit. 2.Education shall be directed to the full development of the human 

personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It 

shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious gro-

ups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. 3. Parents 

have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. 

Sourse: UN, Universal Declaration of Human Rights, http://www.un.org/en/documents/udhr/ 

index.shtml, access 20/3/2013. 
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The specificity of the Bretton Woods institutions lies in their ability to 
impose specific measures in the states. They promote their positions through 
economic programs making their execution integral part of funding as the im-
plementation of educational policies related to the "conditions" lending (conditi-
onalities) to the countries.  

The WB through "structural adjustment loans" and the IMF "structural 
adjustment policies" impose globalized policies so as to content and as to their 
implementation. That apply identical measures with identical methods and pro-
cedures. In this light, the Bretton Woods institutions can be considered strong-
holds promoting globalization and enforcement of specific parameters.  

This attaches a great deal importance to the role of education as perhaps 
is the only international organization that has the appropriate training and enfor-
cement of education policies. 

This article seeks to explore, through the perspective of educational po-
licy, the role of the Bretton Woods institutions in the culture and spread specific 
educational ideas and policies as well as the value-bases on which developed 
with educational programs. 

 
 

2. The Bretton Woods institutions 
 

The idea of establishing the IMF based on the great economic crisis of 
the 1930s while the establishment of the International Bank for Reconstruction 
and Development was based on the grounds that it was necessary to coordinate 
efforts for the recasting of the States that were affected by the Second World War. 

The founders of the IMF did not want to try the temporary restoration 
of international monetary relations, but to create a mechanism that would be 
charged with the task of preventing a global economic recession similar to that 
of the 30s.  

To make this possible intervention, based on Article IV of the Articles 
of Agreement, to the IMF is given the power to exercise supervision in exchan-
ge rate policies of the countries - members to ensure the smooth functioning of 
the International Monetary System. The Fund is using this power had begun in 
the '50s to apply the practice of imposing political conditions on loans provided. 
From the „80s reinforced the audit function by requiring to the borrowing coun-
tries together with the terms and 'conditions' which concerned the application of 
specific macroeconomic policies. The control of structural policies and the fi-
nancial sector have become an inseparable part of the credit policy and gradu-
ally the complexity, and thematic fields of 'conditions' increased significantly, 
particularly after the Statute of cooperation with low income countries and co-
untries in transition. The Result of this tactic is the identification of loans by im-
posing "conditions" whose feasibility and effectiveness has been repeatedly 
challenged (Voutsa, 2012). 

The original role was called to incarnate the WB is clearly differentia-
ted and more complex than that of the IMF. But the reluctance of European co-
untries to borrow from the Bank has reduced its regulatory role, forcing her to 
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turn to the emerging economies of the newly independent former colonies. De-
pending during the „90s she turned her interest to the transition countries of 
Central and Eastern Europe. In the years since its inception already augmented 
powers were extended to as many sectors (health, education, culture, environ-
ment, etc.). 

The design, structure, and the organization and operation of Bretton 

Woods institutions, presenting a particular interest as it reflects the philosophy 

that prevails in decision-making. The IMF Executive Board consists of twenty-

four Executive Directors. Essentially it is the organ with the greatest powers de-

fining developments in Agency and determining their attitude on most issues. In 

this most crucial body eight of twenty four Executive Directors are appointed 

from the following countries: USA, France, Germany, Japan, China, Saudi Ara-

bia, United Kingdom, Russian Federation. The other sixteen Executive Direc-

tors elected by the groups forming by the other 188 member states. This has re-

sulted in many cases the groups formed to consist of heterogeneous countries 

which are not have the possibility to exercise effective policy since no group 

has more than 5.15% of the total votes. 

Dominant role in the organization and functioning of the Institution 

played quotas / subscriptions (quotas) of the Member States. These quotas are 

the main source of financing of the Fund and determine the votes of each mem-

ber and access to finance. For each member country set a quota which is deter-

mined by the relative size of the country in the global economy.  

Quotas translated into a unit called the Special Drawing Right (Special 

Drawing Right, SDR) and is the special unit of the IMF stocktaking. Each mem-

ber entering the IMF initially receives 250 votes + 1 for every 100,000 SDRs. 

The U.S. has more votes than any other country and the unique privilege sub-

mission veto. Top ten powerful countries control more than half of the votes of 

the Fund and the power of the countries of SE Europe is almost negligible even 

if someone wants to consider as a whole .  

Similar is the structure and W.B. Eleven powerful countries control mo-

re than 50% of the total votes, gathering more than 50% of the total capital of 

the Agency , while in this body the SE Europe countries have very small per-

centage of votes which makes them powerless in the decision making process.  

The Executive Directors and their deputies be the executive body of the 

IBRD is 24 and appointed or elected for a two year term. Just as with the IMF 

Executive Board, eight of twenty four Executive Directors are appointed essen-

tially by: the U.S., France, Germany, Japan, China, Saudi Arabia, the United 

Kingdom and Russia, while sixteen others are elected by groups of other 188 

states. The groups largely and at least as regards those involving the countries of 

SE Europe maintain similar composition to that of groups of IMF resulting in 

him and the Agency the opportunity to express their will be extremely limited. 

 It is thus clear that the system of organization and operation of the IMF 

creates a context in which most countries can not exercise effective policy. 
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3. The configuration of the theoretical model 
 
The Bretton Woods institutions consider education a key pylon of 

growth. The theoretical framework adopted for the interpretation of educational 
issues is no different from the broader development model applied, which is ba-
sed purely on economics.  

On the basis of this model was rejected statism and adopted the model of 
the free market. By early 1990 they had established the elements of new approac-
hes and the model had prevailed was the New Political Economy (NPE) that gra-
dually became a model for economic development through the implementation of 
the Washington Consensus and later the post-Washington Consensus. 

2
 

The NPE argues that if market mechanisms released from political in-
terference can act as modulators capable of successful operation of the econo-
mic system. When these views have embraced by the IMF and the World Bank 
began the imposition of measures and conditions that completely removes the 
sociopolitical development approach, in contrast with the original ideology their 
establishment. The NPE interprets economic phenomena through the prism of 
economics thus ignoring the interdisciplinarity of socio-economic development 
which receives the market imperfections and the existence of positive effects of 
economic policy. 

Consequence was that organizations are facing the state as the problem 
of development and show the free market as the solution while until that point 
were under the light of the identification of market imperfections and the gui-
dance of governments to improve them (Voutsa, 2010).  

The beginning of the practical implementation of the above policy have 
been the 'structural adjustment loans »(structural adjustment loans) WB and the 
IMF later followed by" structural adjustment policy »(Structural Adjustment 
Policies (SAPs)) which was established as the primary method of financing and 
was the main method of promoting NPE in developing countries.  

The policies implemented received many reviews and the effectiveness 
of the Washington consensus began to be reviewed since the mid 1990s. The 
Bretton Woods institutions have tried to adopt a different approach to develop-
ment by giving more emphasis to the social factors that influence it . The post-
consensus of Washington, which was proposed as a descriptive term of the new 
development policy would be an important step if contributed in the direction of 
substantial change. But in fact the theoretical framework no different just upda-
ted and is completed by modernizing the neoclassical model, continuing to deal 
the development as a technical problem (Voutsa, 2011).  

While some differentiations appear the theory, principles and expected 
outcomes of the educational policy of WB remain unchanged (Bonal 2002). The 
new components of associated with the application of more and more stringent 
"conditions" but also by increasing the influence of actors in internal policy of 

                                                 
2 More about the means of theoretical framework of New Political Economy, see Voutsa Maria -

Eleni, How the Southeastern Europe is Turning into a Modern Sisyphus The Role of the Bretton 

Woods Institutions into the Transition of Southeast European Countries, LAP Lambert Academic 

Publishing, 2012. 
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the country. According to Jones (2007), WB becomes sharper and more persi-
stent although she is making significant efforts to make the language more mo-
derate, soften its image and to appease critics. 

The choices of the Bretton Woods institutions based on the theory of 

human capital 
3
 whereby education is not a value in itself. Studies on the work-

force planning and cost-benefit analyzes of educational choices are converted 

into promotional tools of the theory and used mechanically to dictate identical 

solutions. But already in the 1970s, was highly critical of these approaches as 

they were not able to give reliable data that would indicate a model applicable 

to long term and beyond the local. 

 

 

4. The emersion role of education policy in postwar world 

 

After WWII the educational policy is becoming a key component of 

economic development and social cohesion. It was considered necessary to cre-

ate specialists with knowledge of educational systems and designing educatio-

nal programs. The specialization focused on methods and techniques related to 

meanings such as benefits, cost, efficiency, opportunities and threats in the con-

text of education.  

The first role in this investigation have had the economists who gradu-

ally became economists of education and developed several theories about the 

role of education in economic growth (Human Capital, Workforce, workforce 

planning (manpower planning).  

Created a dynamic intervention on the part of the economy in the edu-

cational field by creating reservoirs symbolic and ideological influence which 

are later used to consolidate and encourage reforms in a specific direction.  

One of the first economists who have highlighted the economic value of 

education was Schultz (1961). He pointed out that "investment in human capi-

tal"as he name it, it is as important as investment in physical capital as in long 

term can be used to increase productivity and income. 

A series of studies prepared, consolidated the idea that education as a 

form of human capital development affects economic growth and this relation-

ship was considered two-way and mutually supported. 

The applied economics of education progressively renamed educational 

policy. Gradually make their appearance early research on education in the field 

of sociology. From the late 1960s until the early 1980s was highly criticized by 

sociologists approaches , theories and findings of economists education and fer-

ment within the industry of sociology led to the creation of the sociology of 

education . Applied sociology of education attempts to decode and interpret the 

social, economic and cultural context in which the employee education policy.  

                                                 
3 As formulated and was documented by Th. W. Schultz and in the course was documented and 

was established by Wolfe (1954), Clark (1962), Halsey, Floyd & Anderson (1961), Blaug (1972, 

1974). 
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Education policy as an autonomous scientific field can be originated eit-
her by economics or sociology. Sociological approaches to education are di-
rectly related to the theories of political science and are holistic in contrast to 
those of economics. The education policy rooted in sociology differ from educati-
onal policy accessed through finances. The scientific foundation and theoretical 
analysis is different kind therefore and the criteria for interpreting the data and re-
sults. Most times even the conclusions in relation to the benefit and effectiveness 
specific measures and policies are diametrically opposed. Main reason is the core 
of the theoretical approach being followed. In one case, economics is the indivi-
dual profit and only while in the case of sociology, the benefit of society.  

In conclusion, educational policy has evolved and developed as a scien-
ce of education studying the macro-educational phenomena when rotating to the 
economy and when to sociology but always wavering between politics of inter-
national organizations and nation states.  

 
 

5. The involvement of the Bretton Woods institutions  

in educational issues 
 
5.1 The World bank group 
The WB team is the largest external funder of education by developing 

significant action. By 2011 had invested $ 69 billion worldwide in more than 
1,500 projects. The funding, have risen over the last decade and in 2010 reached 
the $ 5 billion. Specifically, the IFC, since 2001, when it began to operate in the 
field of education by establishing a specific strand on support has invested $ 
500 million in 46 private education projects. (World Bank, 2011, 1) 

Began to deal with educational issues in 1962, when he started con-
struction of a secondary school in Tunisia. Gradually developing world turned 
into field of application of the new ideas that would prevail in education. 

The fall of colonialism and the emergence of new states brought educa-
tion at the core. With independence, the new leaders had to satisfy political im-
peratives promised drastic changes in a short time. Education was chosen as a 
vehicle that will lead those states to the new season. The reason been twofold. 

The former colonies usually have educational systems narrow base, de-
signed for domestic elite and a small group of employees and collaborators, 
who came from the local communities. The colonialists were wary of the educa-
ted natives and feared their mass education. The training was a valuable com-
modity to which had not access to the broad mass of the population.  

The new, local leaderships to mark the change promoted the creation of 
new schools that could be directly in relation with other changes promoted who-
se results can be made visible after decades. In this way societies would have 
access to education and politicians will prove that a new era begins.  

Were created buildings often lacked the necessary material and technical 
infrastructure, qualified teachers, specific training objectives and programs. Initial 
concern WB was the coverage of the building and logistical infrastructure and the 
training of teachers. But later proceeded to the promotion of basic parameters of 
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educational policy should be implemented by countries which financed. These 
measures essentially imposed educational policy by connecting the initial pro-
gress of the projects were implementing and then with "conditions" of funding.  

Until the early 80s, the interventions were very specific and perfectly 

targeted. Through its education programs progressed in projects such as buil-

ding schools and supplying technical equipment. Gradually the involvement 

was strengthened and expanded in shaping educational policies, an area traditio-

nally belonging to the domestic jurisdiction of any state. There is an intrusion in 

intra-state core on formulating policies which should be promoted through pro-

grams not related to educational issues. 

 

5.2 The International monetary fund 

Education is not a field of action of the IMF and the participation in the 

design and implementation of educational programs is not immediate and active. 

From the early 2000‟s initiated the involvement of Fund programs in WB. Consi-

stency is the imposition of "conditions" in funding from the WB. In a joint review 

of the IMF and WB (2001-02) raised the issue of alignment of all financial bene-

fits and financial strategies from wherever they may come with certain "conditi-

ons" which are included in the "Texts Strategy for Reduction of Poverty."  

Indicatively between development programs and financial tools which 

should be aligned with those "conditions" are: (Voutsa, 2012) 

 the IMF program "Reducing Poverty and Economic Growth",  

 programs of the WB "Strategic Support State" and "Credits Support 

poverty reduction» (Poverty Reduction Support Credits (PRSCs)), 

and the  

 "Framework Development Assistance UN» (United Nations Deve-

lopment Assistance Framework (UNDAF)). 

Equally important is the fact that the level of priorities positions IMF 

come first. In many countries made in parallel programs from different agenci-

es. For example Kenya to respond to the needs of new students enrolled in the 

school after the abolition of tuition fees need 60,000 teachers. But the goal, 

which put for Kenya the IMF was to reduce the payroll budget of the public sec-

tor from 8.5% to 7.2% of Gross Domestic Product by 2007, so the number of te-

achers froze in the levels of 1998. (Emmett 2006, 73)  

In many of the countries which implemented educational programs of 

the WB UNESCO simultaneously applied and IMF programs for debt reduction 

or consolidation of public finances. In those cases where there is conflict polici-

es "conditions" imposed by the IMF prevail. Although education is considered 

an essential component of the development is not supported when the efficiency 

is affected by parallel operations. 
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6. The features of the education policy promoted 

 

6.1 Privatization  

The privatization of education and the reduction of its public and free 

policy, advocated as a form of reform of the Statutes of the Bretton Woods. The 

provision and management of public services on the basis of a small state and 

guide the free market is today the dominant approach promoted worldwide.  

According to the arguments that support this option public education 

provided by government agencies is of low quality, does not meet the needs of 

trainees, manipulated by the interests of staff and bring to a deadlock in burea-

ucratic procedures. The solution proposed is opening up education to market ru-

les and competition with the entry of service providers that operate alongside or 

within the education system by implementing various forms of privatization. 

(World Bank, 2011). 

Privatization can be divided into two types (Ball & Youdell, 2008): 

 the "intrinsic" carried out within the public education and on the 

transfer of ideas and practices such as the "new managerialism"in 

the school environment to be more like business and 

 the "exogenous" on the private sector involvement in public educa-

tion services for profit. This form of privatization expands and touc-

hes the design of education policy consulting, design proposals, as-

sessments and surveys.  

In many of these cases there is involvement of the private to the public 

sector (public-private partnership (PPP)). Especially this form of privatization is 

promoted more and more with the claim that reducing the public expenditure on 

education. So the state is became to a purchaser and ceases to be a provider of 

educational services. Becomes a customer of individuals who design, construct, 

operate and administer infrastructure of public education with the method repe-

tition lease through leasing contracts.  

Another form of PPP is the voucher system (voucher schools). The state 

continues to fund education, allowing the money to be spent per student to pa-

rents to enable them to choose a school (public or private), which operates un-

der conditions of autonomy and independence from the state.  

Privatization is a widespread phenomenon in the developing world. Accor-

ding to a report by Oxfam kids have to pay to go to school in 89 of the 103 develo-

ping countries (Emmett 2006, 9). The privatization for these countries, whatever 

form is promoted, has a particularity. As has not establish the mass education and 

the educational system is in the process of creating and fermentation essentially pro-

grams WB not privatizing existing systems but incorporate the educational proces-

ses privatization and make an integral part of education policies.  

Although registrations have increased worldwide locations were initia-

ted negative as sub-Saharan Africa. Public spending on education has increased 

much less in relation the increase in enrollment rates. Private funding paid grea-

ter share of spending, where it was possible, while where it was not possible 
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decline occurred records. The phenomenon of school drop outs remains strong 

in developing countries and is directly related to the very low income. Whether 

that parents can not afford the cost of education or children coming into the la-

bor market to support the family's income.  

The profitability of privatization and commercialization of education 

passed in rich countries like the U.S. and UK and most economic benefits rea-

ped by companies located in developed countries (Stewart 1995, Carnoy 1995).  

 

Comparison of Privatisation Tendencies in a Highly Industrialised Nation  

and Developing Nations 

 
School 

Choice 

Per-

Capita 

Funding 

Devolution 

Published 

Performance 

Indicators 

Private- 

Sector Supply 

UK Yes Full To the school Yes 

Of services to 

schools 

and 

of schools 

Guatemala Yes Partial 
To the 

community 
No 

Of services to 

schools 

Malawi 

Stratified 

multi-

sector 

provision 

State, Aide 

user-fees 

Yes, but NSPs 

have patchy 

relations to 

state 

No Of schools 

Sourse: Ball &Youdell, 2008, pp. 41. 

 

 

6.2 Commercialisation 

The dominance of the economy led to the commercialization of educa-

tion. Privatization turns education into a marketable, private good or "good po-

sition" (positional good) which exists for the benefit of individuals and assessed 

solely on the basis of extrinsic value, ie according to the opportunities it provi-

des access to the labor market, with standard sera qualifications and certificates. 

H education from a public good that serves the whole society becomes a 

private commodity that serves the interests of the educated, the employer and 

the economy. Trainees are customers - consumers educationals products and 

services of a market activity. The social dimension of education aside aside and 

the role of government as a collective social good is ignored. 

Privatisation in conjunction with the commercialization of perverts the 

social values of education and promotes competitive individualism, diversifying 

the way they act and think deciding students, teachers and families about educa-

tion. At the same time distorts the functioning within the educational process, 

the formulation of curricula and evaluating students and teachers. 
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Education services have been added to the list of products traded in the 

global economy . Contracts with private and public sector are converted into fi-

nancial products that are available in the form of investment in the secondary 

market PPP contracts constituting part of " investment portfolio " of commercial 

and financial companies . Brightly shown the interest of international capital for 

education as well as educational services is an emerging market for foreign di-

rect investment (FDI). 

  

6.3 Focus on skills and informal education forms  

The Bretton Woods institutions recognize three types of education in 

the broadest sense.  

 Formal education that takes place within the structured education 

system in schools and content is defined, usually by the Ministry of 

Education. In this part (minors) people who have not yet joined the 

workforce. 

 Non-formal education, which includes learning programs that take 

place outside of the structured educational system in which they par-

ticipate (adults) people who are integrated into the labor market. 

These programs are of shorter duration and serving more specific 

educational needs, with emphasis on applied knowledge.  

 Informal learning offered outside any educational or program thro-

ugh family, community, church or work and includes either the self-

education, or experiential learning. 

In verbal WB gradually education, was replaced by the word schooling 

and this in turn from the concept of learning learning. The use of the specific 

word terms is charged ideologically and theoretically. While declining to use a 

term introduced and another while a marked differentiation in setting targets to 

meet. When the term education dominated the trend was for countries to loan 

funds for wider support of their educational system. Later the attention of orga-

nizations focused mainly on infrastructure and policies that would enhance stu-

dents' enrollment in schools.  

By the post-Washington consensus dominated the term learning. In the 

past, primary concern was the universal participation in formal education (requ-

est based on founding principles of modern society and the proclamations of en-

lightenment) but today the objective is learning and acquisition of knowledge, 

abilities and skills. This is promoted either through the promotion of non-formal 

and informal education bastion of new educational model or the subtle details of 

these species in the system of formal education. (World Bank, 2011)  

The main argument is that growth depends on the knowledge and the 

skills and the abilities that people acquire throughout their social distance rather 

than the years are in a classroom. The increase in enrollment does not ensure 

and consolidate knowledge after attempting a more systemic approach to lear-

ning not through knowledge, but mainly through the learning outcomes. 
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To support this option, WB invokes research showing that the level of 

skills in a workforce, as measured in international student assessments (the Pro-

gramme for International Student Assessment (PISA), Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS), it may be more efficient predictor of 

the rate of economic growth than the average level of education. General refe-

rences to the effects of peripheral and International Student Assessment (LLE-

CE, PIRLS, SACMEQ, PISA, and TIMSS tests) are very common. But in these 

evaluations are few developing countries involved. 

The number of countries in the PISA survey increased from 43 in 2000 

to 65 in 2009, while the countries participating in TIMSS increased from 45 in 

1995 to 65 in 2011 (WB, 2011, 38). Although this represents significant pro-

gress, the data on learning outcomes are still scarce, fragmentary and limited 

scope for most developing countries (WB, 2011, 38) 

The WB admits that there are no aggregate figures provided to give a 

clear picture of education in developing countries to concrete conclusions for 

existing policies while using research results include in their sample minimum 

developing countries as an argument and leverage to promote policies in the de-

veloping world.  

 

6.4 Lifelong learning 

With the consent of Washighton lifelong education seen as a tool that 

could be used for financial gain by stakeholders wishing to increase their expen-

ses. As a concept was more connected with collective responsibility for the exi-

stence and operation of educational structures in the public interest that could 

utilize the individual to enrich his knowledge.  

By the post-Washington consensus of the identified very significant dif-

ferences and found a verbal differentiation. Now there is no reason for lifelong 

education but for lifelong learning which is linked to the economic prosperity of 

the individual and the economic development of society. The new framework 

emphasizes the waiver by the State of responsibility for universal education and 

becoming 'sophisticated' personal responsibility for continued learning after the 

individual subjects now become more individually responsible for monitoring 

developments and enrich their knowledge to are economically active and em-

ployable (WB, 1999a, 1999b). As emphasized the WB “Τomorrow‟s workers 

will need to be able to engage in lifelong education, learn new things quickly, 

perform more non-routine tasks and more complex problem-solving, take more 

decisions, understand more about what they are working on, require less super-

vision, assume more responsibility, and... have better reading, quantitative, rea-

soning and expository skills” (WB, 1999a, pp. 1-2). 

Priority is given to an approach focusing on student, which can be auto-

nomous in terms of learning options as education is a private matter-investment 

in skills which must be updated throughout the life of the individual. According 

to the WB, the continuous acquisition of new skills and competencies help peo-

ple in the their better integrate in the ever changing world of work. Lifelong le-

arning is, in the implementation even more and more with local communities 
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and civil society. It is stressed the importance of expanding learning opportuni-

ties secured through new technologies and partnership between the private and 

the public sector.  

The consequences of the establishment of a system of education based 

on lifelong learning is multidimensional. The educational system ceases to be 

the principal teaching institution and banking knowledge and gravity now shif-

ted to new educational structures outside the institutionalized education system 

based on the needs of the free market.  

But the need of the shifting market are constantly and the fundamental 

question that arises is who will bear the cost of continuing education. Continued 

funding of learning at the individual level, making access to this educational 

model is very difficult if not prohibitive for a large proportion of citizens consi-

stently modernist project of universal education thwarted in practice. At the sa-

me time, and without doubt the educational and social inequalities widen and 

swell the attendant phenomena of poverty and social exclusion, which to a sig-

nificant degree reproduced within education mechanisms. 

 

6.5 Standardization of educational process 

In the globalized logic that expands and expands constantly knowledge 

ceases to be pursuit. The school loses the educational and pedagogical charac-

ter. No forms for citizens and active participation in society. Reproduces infor-

mation rather than knowledge based on quantity rather than quality.  

The "standardization" of education has two forms. From a consumer of 

the educational project wish the systematization of knowledge in such a way 

that be measurable and exploitable that it can be exploited in the labor market. 

Wishing to provide information as typified standard products on the shelves.  

On the other hand, in this context demand created educational instituti-

ons are converted into production lines standardized information. Focus on me-

asurable results. Purpose is the exact definition of the knowledge to be acquired 

and reconstructed, namely the examination of whether acquired. 

Employees in education transformed from teachers to entrepreneurs 

who are less interested in research and teaching and more about finding resour-

ces and maintain their position. At the same time students are converted to "cu-

stomers" who can "buy knowledge" in the same way they buy products in super 

market. It is no coincidence that the university social sciences faculties conver-

ted to business schools as the most capable students are turning to sectors di-

rectly linked to the labor market such as management, public relations and fi-

nance. This changes the until now dominant approach was giving importance to 

the quality of education factors (infrastructure, logistics equipment, teachers). 
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7. The spread of education policies 

 

The role of supra-national agent is now a catalyst for education as inter-

nationalization and globalization are the new frame of reference. The Bretton 

Woods institutions were able to penetrate the national environments previously 

considered impervious and waterproof. The culture as a process of production 

and consolidation of educational policies has eluded the context of national / 

state and the dominant ideology affects the perception, interpretation and make 

sense attached to education.  

The educational programs implemented by the WB concerning develo-

ping countries, but the theoretical framework of programs creates a prevailing 

atmosphere around educational issues. The Bretton Woods institutions promote 

the priorities for education policy through complex "conditions" regarding mea-

sures of assistance and debt relief for poor countries. 2006 survey established 

that in 20 countries who took loans from the WB and the IMF privatization was 

a condition in 18 of them, while the same survey indicated that the program 

debt relief some form of privatization (not necessarily for education) was asso-

ciated with "conditions" for more than half the countries that met, anyway, the 

conditions for their participation in the program (Emmett, 2006, 11). 

These organizations promote measures of education policy not only 

through "conditions" set in the borrowing states, and the practical support to po-

tential investors. H Strategic Development of the Private Sector applied the WB 

aims to engage the private sector to 40% of its loans to the poorest countries 

(Ball, Youdell, 2008, 27). For education, in particular, offers an investment in-

formation service called EdInvest. This is a forum for individuals, companies 

and other organizations interested in investing in education in developing coun-

tries and provides information on how to implement private investment on a 

global scale. 

The IFC and MIGA encourage individuals to invest in companies provi-

ding compensation for any losses in the event that the governments of develo-

ping countries cancel their agreements . Similarly, the IFC provides financial 

support to nonprofit companies wishing to start or expand their activities in the 

markets of public services . For this purpose established a separate department 

for education priority investment promotion programs in technology , finance 

student loans and support profit educational companies. 

The Bretton Woods institutions through the solutions they propose and 

define the problem itself . When , for example, found low quality education pro-

vided in the proposal is the privatization of public education systems. In this 

way, both in attempting ideological level and at the level of applied educational 

policy to demonstrate that the problem is the public nature of services and the 

role of education as a public policy and not any lack of faculty or weakness pur-

chase books from students or other specific issues which cause malfunctions.  

According to research the effectiveness of the public sector may indeed 

in many countries to show deficits , irrationalisms or glitches , universal and 

unilateral dominance but the private sector can not in any way guarantee suc-
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cess in the areas of performance management and social goods such as education , 

and health. At the same time the inclusion of education in the brutal domination 

commodity logic alienates the very ideal of education which constitutes a cultural 

and command of values which can not be quantified and can be readily measura-

ble. At the same time, IMF study Domestic partnership between the public and 

private sector showed that "Much of the case for PPPs rests on the relative effici-

ency of the private sector. While there is extensive literature on the subject, the 

theory is ambiguous and the evidence is mixed (IMF, 2004,14). However, most 

developing countries are unable to resist the dominant educational policies in 

the essence imposed after the help they receive from Bretton Woods institution, 

in total, can be equal to half of their state budget. It basically understandable 

close and structural dependence of the educational policy from the funding so-

urce of borrowing. 

 

8. Conclusion 

 

The promoting policies from the Bretton Woods institutions posing dis-

turbing questions about the way they perceive the process of globalization and 

their role within it . Namely how they address the objectives and how they seek 

to achieve as part of their mission.  

Under the Bretton Woods institutions, the role of education is restricted 

to obtaining higher incomes. People are treated as human capital technocratic, 

utilitarian, utilitarian and materialistic perception. The main challenge of the po-

licies promoted are the economic benefits derived from education being treated 

as a common consumer and marketable product. Alongside the educational 

system is considered as a framework within which they operate businesses that 

offer competitive and attractive consumer goods. 

As well as, however, education has been recognized as a human right it 

is prudent and practicable to defend this right is assigned to the sphere of private 

interest? Rights may be protected by someone other than them coordinates and 

democratic institutions featured exercise and power control.  

In the report of World Bank Education Strategy 2020 concentrated the 

components of policies promoted. "Invest early. Invest smartly. Invest for all " 

(World Bank, 2011, v). 

Individuals, businesses and states are called upon to deal with education 

as a form of investment, which should make early on, focusing on the level of 

learning. The Invest for everyone if it sounds appealing and ideologically po-

werful in the age of globalization ideology based on freedom of choice in the 

education process, regardless of socio-economic level of the individual, in fact 

can not be realized within the broader context set . It seems most, that with 

wishful thinking than by priority. 

Education is no longer a component of nation-building and social cohe-

sion. There is a fundamental change, introduced the concept of increased com-

petition and market orientation and competitive knowledge-based economy.  
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The value-mutations of education remain invisible as implemented by 

vehicle while broader reforms of social dialogue and public debate around these 

absent almost completely. 

The staunch changes occurring in the global landscape of education ar-

gue that the involvement of the private operator would relieve the education 

system from the tyranny of political manipulation and education will be affec-

ted, now, to serve its purpose. They overlook that the policies and strategic di-

rections are not dependent on a supernatural authority and politically neutral, 

but the critical process of both the distribution of power and the division of inte-

rests in the international arena. Therefore always "someone" will define the 

"what" serves education. This "someone" fosters, promotes and will eventually 

implement a particular educational policy which will serve in the best possible 

way as the dominant ideology and the dominant balance of forces. The "someo-

ne" that defines "what", acquires the necessary ideological legitimation power. 

With the growing dominance of the commodity logic in shaping educational po-

licies, which now reaches the field of policy design, simply differentiates the 

"who" decides "what". In fact all the traditional challenges (political, cultural, 

economic, social) employing and employing education remain almost unchan-

ged except that their evaluation is redefined in the new database.  

The key question is whether training ultimately will be equal opportu-

nity or development will turn it into a commodity, the content of which will 

vary from market needs that will arise every time. 
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Др Георгиос Д. Боровас 

Др Мариа Елени Воутса 

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ  

У ИНСТИТУЦИЈАМА БРЕТОН ВУДС 

 
Сажетак: Након Другог светског рата и нарочито од успостављања 

нове интернационалне равнотеже сила на нивоу геополитичког и економског 

утицаја, политика образовања постала је кључна компонента великог броја 

разноврсних политика које имају за циљ унапређење економског развоја и 
друштвену кохезију.   



 396 

У исто време садржај образовања, структура образовног система и 

имплементиране образовне политике су сматрани кључним факторима који 
утичу на економски развој. На овај начин, економија је директно била повеза-

на са програмима развоја. 

Постоји велики број међународних тела (органа) која имају удела у 
образовној политици (UNESCO, OECD), укључујући Институције Бретон 

Вудс. Огромна већина Интернационалних Институција које се баве образова-
њем не формира специфичну самосталну политику коју промовише својим 

чланицама нити су у стању да предузму одређене мере. Оне обично постав-

љају циљеве, креирају атрактивну атмосферу око себе и то промовишу кроз 
мрежу односа и партнерства која су развиле.  

Посебност Бретон Вудс институција лежи у њиховој могућности да 
намећу одређене мере државама. Оне унапређују свој положај кроз економске 

програме, чинећи њихово остварење интегралним делом финансирања пошто 

је имплементација образовне политике повезана са кредитном „условљено-
шћу“ држава. Овај податак придаје велику важност улози коју имају у обра-

зовању на глобалном нивоу, а можда су оне једине међународне институције 

које су способне за јачње и примену образовне политике. 
Овај рад представља покушај да се истражи, кроз перспективу обра-

зовне политике, улога ММФ –а и WBG-а у неговању и ширењу специфичних 
образовних идеја, вредносних основа над којима се њихови обрaзовни програ-

ми развијају и методе анализе и интерпретације образовних питања, тј. 

усвојени теоријски оквир. 
 

Кључне речи: Бретон Вудс институције, образовна политика, фи-
нансијски прогрaми. 
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Проф. др Виолета ДИМОВА 

Филолошки факултет 

Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Македонија 

 

 

САМОСТАЛНЕ АКТИВНОСТИ И ЊИХОВА УЛОГА У РАЗВОЈУ 

КРИТИЧКОГ И КРЕАТИВНОГ МИШЉЕЊА КОД УЧЕНИКА 

 
Сажетак: Аутор рада истиче значај самосталних активности у раз-

воју критичког и креативног мишљења код ученика млађег школског узраста 

и  указује на то да самосталне активности треба посматрати као свеобу-
хватни методички систем, који из темеља руши зидове које деле школу од 

живота и који помаже у индивидуализацији ученика и у њиховом оспособља-

вању за самостално решавање задатака из наставе језика и књижевности. 

Аутор истиче да успех самосталних активности у многоме зависи од 

поступака мотивације које креативни наставник одабере да би покренуо уче-
нике на самостални рад.  

 

Кључне речи: самосталне активности, критичко, креативно ми-
шљење, ученик, наставник. 

 

 

Увод 

 

Самосталне активности ученика данас су императив који предста-

вља основни услов и прави пут ка индивидуалној настави, у којој ученик 

постаје субјекат у правом смислу те речи. Сматрамo да и децу млаёег 

школског узраста треба усмеравати и оспособљавати за самостални рад и у 

школи, а и после школе, при изради домаћих задатака. То могу бити задаци 

којe би деца требало да израде код куће, али и ван, као на пример при посе-

ти позоришној, луткарској представи или у оквиру ученичких дружина или 

секција. У целокупном васпитно-образовном курикулуму самосталне актив-

ности из темеља руше зидове који деле школу од живота. Ако их посматра-

мо као један свеобухватни методички систем, самосталне активности су нај-

примереније актуелним и перспективним потребама младих нараштаја. 

Основне и специфичне циљеве самосталних активности ученика из наставе 

језика и књижевности заснивамо на неколико основних захтева: 

1. Сваком ученику треба створити основне услове за развој њего-

вих индивидуалних способности како би могао стицати васпитање и обра-

зовање помоћу таквих наставних програма који задовољавају заједничке 

потребе, као и потребе појединаца који делују у одреёеној средини; 

2. Самосталне активности треба да премошћују јазове измеёу тео-

ријског и практичног образовања; 
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3. Кроз самосталне активности, млади би требало да се оспособе за 

критичко вредновање књижевног текста, као и за креативно преосмишља-

вање филмске или позоришне представе; 

4. Рад у слободним, самосталним активностима
1
 треба да придоне-

се подизању културног нивоа ученика.  

 

 

Мотивација – услов за успех самосталних активности 

 

Успех самосталних активности ученика умногоме зависи од 

поступака мотивације које креативни наставник одабере да би покренуо 

ученике на самостални рад. Има више мотива – покретача активности. То је, 

пре свега, мотив радозналости. Радозналост ученика је моћна покретачка 

снага, која постоји у природи сваког човека, али њу морамо неговати, посеб-

но у процесу креативне наставе јер овај природно „уграёени“ мотив може се 

успешно развијати, али може се и гушити. Када је реч о предшколском и 

млаёем школском добу, радозналост је честа и краткотрајна, а касније је 

трајнијег карактера и развија се у интересе. Други важан мотив је мотив 

слободе. Осећај детета да има слободу да бира шта ће истраживати, као и 

то да може да погреши, али да због тога не буде кажњен, и да може кроз 

вежбање и даља истраживања да доёе до правих резултата, води ка следе-

ћем темељном мотиву – мотиву стваралаштва, који је у центру залагања 

за савремену, индивидуализирану наставу у којој креативно мишљење уче-

ника долази до изражаја, чиме ствара код њега жељу за новим сазнањима и 

стварањима, толико битну за развој личности сваког појединца. 

Самосталне активности ученика, као надсистем, свој највиши циљ 

остварују са могућношћу да ученик може да сам доноси одлуке. У почет-

ку, то би могле бити одлуке мањег значаја (нпр. понудити шири избор те-

ма или задатака, па да одлучи који ће радити), а затим, упоредо са њего-

вим развојем и оспособљавањем за одлучивање, проширавати могућности: 

да учествује у одлучивању у свим фазама наставе – у планирању, органи-

зацији часова, коришћењу наставних средстава, метода и облика рада, оце-

њивању и др. Ученик ће тако осетити да је школа његова, да је део школ-

ског система, па и његово залагање биће веће.  

Ученике, још док су у нижим разредима основне школе, требало 

би да припремамо за стваралачки рад и за уочавање проблема и односа пу-

тем задавања стваралачких задатака који су у сагласности са њиховим уз-

растом и когнитивним способностима. Оно што је веома значајно у школи, 

то је да ученике најпре мотивишемо на свакодневни и плански стваралачки 

рад. Стваралачко посматрање било би једно од првих задатака које ће уче-

                                                 
1 Треба напоменути да се слободне и самосталне активности ученика разликују, пре свега, 

по месту извоёења. Наиме, за разлику од слободних активности које се најчешће реализују 

ван школе, самосталне активности могу се изводити у школи, на самом часу, код куће или 

ван школе.  
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нике оспособити за самостално посматрање и уочавање проблема. Како би 

упутили ученике на решавање проблема у језику, књижевности и у уметно-

сти уопште, треба их подстицати: да слушају говор људи и уочавају његове 

одлике; да посматрају природу, свет око себе, да уочавају целину насупрот 

детаљу, да разликују боје, облике; да прате изглед људи, њихове покрете, 

боју гласа, изглед лица, понашања у различитим ситуацијама; да посматрају 

свет животиња, биљака и њихову повезаност са светом људи и сл.  

Како развијати перцептивне способности, али и емоционалну инте-

лигенцију? Једна од могућности је да ученицима задамо задатак да опишу 

својим речима учионицу. Притом, наставник их усмерава одговарајућим 

питањима како би подстакао развој њихових перцептивних способности, 

као и њихову емоционалну интелигенцију. 

Ево неколико питања. 

1. Опишите нашу учионицу! 

2. Како је доживљавате? 

3. Шта све видите у њој? 

4. Која задужења имате у нашој учионици? 

У вези са развијањем перцептивних способности ученика нижих 

разреда, али и њиховом емоционалном интелигенцијом, прилажем ориги-

налан текст једне девојчице, М.Д., ученице трећег разреда Основне школе 

„Кочо Рацин“ у Скопљу,
2
 који је она написала на часу.  

 

Наша учионица 

 

„Наша учионица је наш други дом. У њој се налазе: клупе, столови, 

табла, сто, корпа за отпатке... О хигијени воде рачуна Златко и Ивана. 

Крај прозора има саксија са разним цвећем, сарделама, петунијама, каран-

филима... Цвеће гаје Ана, Весна и Марија. Зидови су украшени најлепшим 

цртежима. Има и слика наших миљеника, куца, маца, зека, папагајчића.“ 

 

Може се приметити да ова ученица упореёује учионицу са својим 

домом, где свако има задужење да чува и негује оно што даје топлину до-

ма, а у овом случају то је учионица, у којој сви заједно проводе време не 

само у учењу већ и у стварању позитивних навика, што је, измеёу осталог, 

врло значајно за емоционално описмењавање. Такоёе, може се констатова-

ти да су њене перцептивне способности веома развијене, пошто је у дета-

ље описала све што види, па чак је именовала и разноврсно цвеће што, 

свакако, говори и о богатству лексичког фонда детета њеног узраста (8 го-

дина). Деминутиви (куца, маца, папагајчић) говоре и о томе да је овај опис 

направљен из угла детета. Али ова анализа је, пре свега, значајна за нашу 

тему о самосталним активностима због тога што ученица сама формира 

реченичке конструкције. 

                                                 
2 У Републици Македонији од 2007. године основно образовање траје девет година, а уче-

ници полазе у школу са 6 година.  
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Самосталне активности у систему образовања  

и савремена истраживачка настава 

 

Да би се примениле методе и принципи који преферирају савреме-

ну истраживачку наставу, потребно је да наставник буде спреман и компе-

тентан за усмеравање ученика ка самосталним активностима као идеалу за 

њихово осамостаљивање у наставном процесу. Многи теоретичари и мето-

дичари из наставе књижевности самосталне активности стављају изнад 

свих наставних система. Они  занемарују репродуктивитет (понављање, 

утврёивање и примену стечених знања), а афирмишу продуктивитет, што 

подразумева аналитичко-интерпретативан, критичко-истраживачки и про-

блемско-стваралачки концепт учениковог статуса у настави. Самосталне 

активности организују се од стране наставника, са циљем да се ученици 

мотивишу и усмере ка максималном ангажовању својих способности, да 

би путем аналитичко-синтетичких поступака учествовали у интерпретаци-

ји књижевног дела, као на пример када ученици млаёег школског узраста 

обраёују лектиру предвиёену за одреёену циљну групу. У ствари, настав-

ник овим самосталним активностима подстиче ученике на продубљено, 

свестраније и оригиналније мисаоно и емотивно понирање у уметнички 

текст. То постиже кроз самосталне активности, помоћу одреёених истра-

живачких задатака.  

Самосталне активности се могу остварити у свим етапама настав-

ног процеса: пре наставне интерпретације, као припрема за интерпретаци-

ју код куће, на самом часу при интерпретацији књижевног дела или после 

интерпретације, при синтетизовању резултата истраживачког рада. 

Притом, у зависности од природе дела, примењују се сви облици рада: 

фронтални, групни, индивидуални, индивидуализовани – сваки посебно 

или комбиновано. Циљеви и задаци који произилазе из процеса књижев-

ног васпитања и образовања налажу потребу за класификацијом самостал-

них активности ученика. Тако, Драгутин Росандић самосталне активности 

ученика дели према следећим типовима питања: 

- питања која покрећу перцептивне способности ученика; 

- питања која покрећу интелектуални рад ученика; 

- питања која покрећу ученикову имагинацију; 

- питања која покрећу ученикову критичку рефлексију; 

- питања која покрећу асоцијативне процесе код ученика; 

- питања која траже аналогије и разграничења; 

- проблемска питања. 
У књизи Наставна интерпретација – часот по литература, њен 

аутор (А. Николовски, 1998) даје један веома широк и разгранат систем 
питања и задатака, мини-програме, мини-пројекте, књижевне проблеме, 
који су класификовани према задацима које ученици остварују преко са-
мосталних активности. Почев од питања која побуёују различита емоцио-
нална стања код ученика различитих узраста у вези са књижевним тек-
стом, такозвана емоционална питања, што је у сагласности са методом 
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интерпретације, па преко одреёивања перцептивних, асоцијативних, 

аналитичких, компаративних, класификационих, апстракцијских, 

идентификацијских, синтетизираних, генерализаторских, аргумента-
ционих, критичких и конструкцијских питања, Атанас Николовски по-
тенцира њихову заједничку особину, а то је истраживање. Све ове актив-
ности могу се изводити на часу књижевности посебно, али најчешће се до-
тичу или преплићу, а и доприносе све већем осамостаљивању ученика – 
истраживача, који на овај начин постаје мотивисанији и заинтересованији 
читалац који је оспособљен за тумачење књижевних дела. 

Отуда задаци: посматрај, запази, покушај да уочиш, упореди, по-
слушај. Стваралачки задаци за децу мањег узраста, осим што могу да под-
стичу њихове стваралачке и истраживачке способности, пожељно је да 
развијају и њихову емоционалну интелигенцију путем емоционалног опи-
смењавања.  

 

Закључак 
 

Данас, у ери компјутерске технологије, када се и деца предшкол-
ског узраста код куће „друже“ више са компјутером својих родитеља, а све 
мање са својим вршњацима, самосталне активности у групној форми рада 
могу пробудити вољу за меёусобне контакте или самосталне активности мо-
гу да врате децу у школске клупе и да, притом, школа буде место за учење, 
за уочавање сопствених способности и способности других из разреда и ме-
сто где ће се емоционално описмењавати и васпитавати у духу хуманих, 
културолошких вредности, на часовима језика, књижевности, ликовног вас-
питања и образовања, на часовима драмске и филмске уметности. Једном 
речју, самосталне активности прави су пут ка осамостаљивању, развијању 
креативног и критичког мишљења детета, ка откривању сопствених потреба 
и интереса, као и упознавању самих себе као личности.  
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INDIVIDUAL ACTIVITIES AND THEIR ROLE IN DEVELOPMENT  

OF CRITICAL AND CREATIVE THOUGHT OF STUDENTS 

 
Abstract: The author of this paper emphasizes the importance of indivi-

dual activities in development of critical and creative thought of lower primary 
schoolchildren. In this paper we point to the fact that individual activities should be 

considered as an overall methodical system, which tears down the walls that 

separate school from life and helps in individualization of students and enables 
them to independently perform tasks in language and literature teaching. The aut-

hor emphasizes that success of individual activities depends very much on true mo-
tivation of a creative teacher in order to stimulate students to individual work. 

 

Keywords: individual activities, critical, creative thought, student, teacher. 
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Проф. др Стана СМИЉКОВИЋ 

Учитељски факултет у Врању 

 

 

САРАДНИЧКИ ОДНОС СТУДЕНАТА УЧИТЕЉСКОГ 

ФАКУЛТЕТА И УЧЕНИКА У РАЗВОЈУ СТВАРАЛАШТВА 

И КРЕАТИВНОСТИ
*
 

 
Сажетак: Сарадничка функција студената – будућих учитеља и уче-

ника подразумева да се знање преда и прими од другог. Из тих разлога у овом 

раду говори се о потреби образовања будућих учитеља који ће изводити вас-
питно-образовни процес у основној школи, али и о неопходности мотивисања 

ученика за пријем одређених врста садржаја за које имају интересовања. На 

тај начин учење ће омогућити духовно богаћење кроз размишљање, просуђи-

вање, истраживање, процењивање. Учењем кроз сарадњу деца испољавају 

свој психички свет говором и другим изражајним средствима. Овај рад има 
за циљ да укаже на специфичности метода и облика рада усмерених на орга-

низацију усменог и писменог стваралаштва ученика на часовима слободних 

активности. 

 

Кључне речи: сараднички однос, студенти, ученици, стваралаштво. 

 

 

Увод 

 

Усмено изражавање представља начин (облик) испољавања ми-

сли матерњим или страним језиком. У језику је садржана укупна духов-

ност народа која омогућава човеку да искаже јасну мисао, протумачи 

истине које је сазнао из литературе, народне филозофије и науке. Култура 

изражавања има велики значај у животу човека јер се развијањем језичког 

мишљења уочавају законитости конкретног језика, богати речник, стварају 

нови облици речи. 

Говор као средство комуникације остварује се слушањем свог и 

туёег говора. На тај начин, говор се негује отклањањем сувишних речи из 

изречених реченица, тежњом да реченица исказује тачну мисао, језичком 

исправношћу реченице, мелодијом и ритмом у тексту и контексту. 

Интегративном комуникацијом на часу путем говорних узорака ко-

ји потичу од наставника, ученици се уче усменом изражавању. Сараднич-

ка функција ученика подразумева да се знање преда и прими од другог. У 

томе велику улогу има и добар говорни узорак, осим наставниковог (сни-

мак читања, рецитације, предавања, обраћања јавности). Одреёени делови 

                                                 
* Рад је ураёен у оквиру пројекта Традиција, модернизација и национални идентитет у 

Србији и на Балкану у процесу европских интеграција (179074), који се реализује у Центру 

за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу, а финансира га Министарст-

во за науку и технолошки развој Републике Србије. 
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усменог изражавања могу привући пажњу слушалаца, као што то чине је-

зичке појединости и интересантне слике. По Лаву Виготском, ове активно-

сти треба схватити као два круга која се секу и делимично подударају. У ор-

ганизацији усмених активности у школи важну улогу имају врсте усменог 

изражавања које се поступно развијају и богате у зависности од узраста. Ис-

казивањем свог мишљења и запажања, ученици стичу говорну културу ко-

ристећи ситуационе контексте, те њима испољавају емоције. Говором се 

развија радозналост да се уёе у лексичко-семантичку срж језика и тиме 

граматичко градиво учини ближим и функционалнијим. По Милији Нико-

лићу, ученицима постаје приступачна стилска функција језичке појаве и 

прихватају је као стваралачки поступак. Тако, знање о језику брзо прелази 

у умење и доприноси бољем усменом изражавању. 

Писмено изражавање је облик комуникације путем писане речи. 

У директној је вези са усменим изражавањем. Вредност писменог изра-

жавања састоји се у ономе што је речено и начином како је речено. Најзна-

чајније карактеристике писаног изражавања су: једноставност, природност 

и одмереност у исказу. У писаном језику цени се оно што је ново, изрече-

но на оригиналан начин уз коришћење неистрошених значења речи. Кори-

шћењем слободе у бирању речи, израза и реченица, правилном употребом 

речи и истицањем њеног значења у тексту могу се испољити креативне 

способности. 

Писменим изражавањем у школи ученици својим јасним и читким 

писањем успостављају комуникацију размишљајући о смислу написаног о 

задатом проблему. Током писаног начина саопштавања идеја и мисли, уче-

ници стичу навике читког писања, изграёују навику да пишу дуже времена, 

у зависности од врсте писменог изражавања. Поштујући захтеве школе, бу-

дућности и улоге језика и меёујезичког контекста, при писаном изражава-

њу ученици свакој речи налазе место у реченици, савлаёујући норме стан-

дардног језика. У писаном тексту ученици ће се трудити да створе игре речи 

и реченица којима ће изазвати мисао, осећање и расположење. 

Структура и добра организација написаног текста омогућава уче-

ницима да се на њима уче, а потом и сами испробају своје креативне спо-

собности. У тим приликама ученици сами прикупљају и одабирају матери-

јал, обликују садржаје у складу са постављеном темом. Док пише састав, 

ученик размишља, одабрану граёу вреднује и распореёује, примењује је-

зичке и правописне знаке, користи своје и туёе искуство. Писање као уме-

ње, вештина и стваралачка навика не може бити омеёено језиком којим је 

написано. Зато ученике треба стално подстицати да богате свој речник и 

изграёују свој стил, да речи употребљавају на другачији начин, а тим еле-

ментима се и развија способност стварања интегралног текста.  
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Наставник као медијатор и говорник у разреду 

 

О лику студента – будућег наставника доста се говори и пише у 

бројним документима, расправама, педагогијама и дидактикама, на струч-

ним и научним скуповима. Притом се истиче да је наставник истовремено 

и медијатор и говорник у разреду, у јавном и приватном животу, на роди-

тељским састанцима, школским приредбама и другим културним и, за дру-

штвену заједницу, значајним манифестацијама. Он не комуницира само са 

ученицима, већ и са саговорницима у ширем окружењу, што му омогућава 

стечено образовање које представља трагање за разумевањем смисла и циља 

живота, не само програмом наметнутих чињеница, ради проналажења ис-

правног начина живљења и опстанка који преноси субјектима у разреду и 

окружењу. Учитељ оценама вреднује њихов рад и напредовање, комбину-

јући своја теоријска и практична знања учењем кроз цео и за цео живот, а 

њега сви са којима комуницира. Резултати његовог рада, способност расу-

ёивања, разум и интуиција, под надзором су средине у којој живи и ради. 

Ученици са посебном пажњом прате његове навике, сваки покрет и изго-

ворену реч, размишљајући заједно са родитељима од коликог је значаја 

његов утицај на оплемењивање људске природе у времену драматичних 

догаёаја које глобални свет трпи. 

Ha формирање ученикове личности наставник делује својим гово-

ром, радом и укупним понашањем (Смиљковић, С., Годишњак Српске ака-

демије образовања, 2009: 815-822). Колико ће освојити наклоност ёака и 

животног окружења, зависи највише од њега, јер ученици за своје узоре 

узимају само наставнике којима верују, које поштују и којима се диве. Зна-

менити Марко Фабије Квинтилијан (35-96.н.е.), који је познат по књижев-

ном и педагошком раду, у свом делу о говорништву са посебном пажњом 

говори о моралном лику наставника: „Нека учитељ сам нема порока, и нека 

их не трпи од других. Нека његова строгост не буде мргодна, a љубазност не 

буде попустљива, да не би отуда поникла мржња или омаловажавање. Нека 

буду дужи разговори о моралном и добром, јер што чешћа буду саветовања, 

то ће реёа бити потреба за казнама. Учитељ да не буде раздражљив, али у 

исто време да не гледа кроз прсте онима које треба поправљати. Нека буде 

једноставан у предавању, стрпљив у раду, да се више труди, него да захте-

ва. Нека радо одговара онима који питају и нека поставља питања ћутљи-

вима. У похвалама да не буде исувише тврдица, али и да не буде сувише 

раскошан, јер прво одузима вољу за рад, а друго пораёа безбрижност. Сва-

ки дан нека он каже ученицима нешто што ће им остати у памћењу“ 

(Квинтилијан, 1967: 125-126). 
Да би одговорио свим захтевима које савремени програми о обра-

зовању и васпитању постављају, наставник може носити епитете високоо-
бразоване личности, то је човек који воли свој позив и оне које васпитава, 
уметник речи и креатор, свестан свог позива и одговорности коју преузима 
у подизању младих нараштаја. Да би задовољио набројане, и друге крите-
ријуме, наставник мора непрекидно да се усавршава и подиже ниво свога 
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знања у оквиру различитих духовних дисциплина, пре свега из књижевно-
сти и језика, да прати достигнућа савремене стилистике и реторике, оса-
времењује методе и начине у образовању и васпитању младих генерација. 

Улога наставника мери се његовом одговорношћу у формирању 
личности ученика, нарочито у оној фази живота када се на њега може трај-
но утицати. Подстицањем ученика да радом и одговорношћу постану са-
мосвојне и образовне личности, способне да уроне у свет књижевног дела, 
и светове других уметности и наука, наставников рад води савременим 
стремљењима васпитања и образовања. 

Данас се учитељи и наставници образују на факултетима где се по-
свећује знатна, али још увек недовољна пажња култури говора. Да би учи-
тељ или наставник био истински узор својим ученицима, поред неопходног 
знања, мора испољавати висок ниво елоквенције неопходан за комуницира-
ње и придобијање њиховог поверења. Притом, ваља знати да су прве године 
школовања у основној школи полазна основа у свеукупном развоју лично-
сти, нарочито у развијању њеног језичког осећања. Смиљка Васић истиче да 
се „говор најбоље и најлакше савлаёује баш у периоду детињства." (Васић, 
1991: 45). Улога наставника у том случају добија још већи значај. 

Учитељев пут до схватања суштине савремене наставе није лак, 
али могућности су бројне, што зависи од његове љубави, знања и креатив-
ности (Смиљковић, 2010: 271-279). Предлажемо, из тих разлога, неке од 
путева којима ће се откључати значења књижевних дела за децу, открити 
функција речи као медијума у успостављању комуникације на релацији 
наставник – ученик. У том тумачењу текста и језика неопходна је промена 
„модела читања“ и говорења о њима како би се емоционалним доживља-
јем доградило дело и схватила улога језика. 

С обзиром на то да ново време прати и промене у психофизичком 
свету деце, реципијената књижевно-језичког градива, залажемо се да се на 
примерима најновије књижевне продукције за децу, обогаћене мотивима 
савременог, подстиче радозналост деце како би активно размишљала о 
проблему и заузимала одреёене ставове о томе. 

Тежња савремене школе састоји се у тражењу најисправнијих пу-
тева који ће ученике водити до интересантних језичких појава и законито-
сти. Над неким појавама у језику писаца ученици ће се помучити, али ће 
схватити да до разумевања текста и решења морају доћи. 

Књижевна дела за децу допуштају слободу ученику током процеса 
сазнања, а показана сазнања омогућиће наставнику да усмерава ученике ка 
даљим активностима. Радост откривања језичке загонетке књижевног тек-
ста представљаће језичку мотивацију за даље учење језика и повезивање 
садржаја прочитаног. 

Сталним слушањем говора, звукова у говору при гласном читању 
делова књижевних текстова, ученици ће богатити свој речник, па, самим 
тим, и јасно одговарати на постављена питања о јунацима, догаёајима и 
доживљајима; постављати питања у складу са својим способностима и ин-
тересовањима; причати, препричавати, скраћивати и проширивати тексто-
ве; сликовито изражавати доживљаје. 
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У раду на језику књижевних текстова залажемо се да ученици не 

гомилају само податке и памте чињенице, већ разумеју написано и доносе 

одреёене судове о томе (Смиљковић 2010). Зато је тежња да се методе и 

средства рада осавремене, поступци у проучавању књижевних дела пра-

вилно одаберу, како би се омогућило активно стицање знања са практич-

ним функцијама. На тај начин ће ученици оформити своју мисао да је ле-

пота написане књижевне речи трајна јер у њој живи језик. Занемарена је 

прилично и употреба речника, а књиге речника представљају специфичан 

знаковни и значењски систем који открива сву сложеност и богатство је-

зичког блага, како стандардног књижевног језика, тако и дијалекта. Нај-

значајнија вредност свих речника је – реч. Да није речи, објашњења мно-

гих појава и догаёаја би пресахла и нестала, духовност времена ишчилела. 

Речи су и боја, и звук, и знак. Знаци у речнику фигуративно бележе чове-

ково постојање, мишљење, мудрост и филозофију. Њихово место у језику 

народа је средишно; рухо којим су одевене је раскошно; звук којим су 

створене специфичан је јер одзвања у простору и времену. Многе речи 

речника задиве својом старином, али и наёу место у контексту савременог 

израза. Оне тај језик оплемењују, подмлаёују се у њима и чудесно зазвуче. 

Проговарају новим истинама и новим тоном. Свако од нас ужива у њихо-

вом читању и открива загонетне светове предака. У световима предака 

проналази зрнце мудрости из живота, хуморно објашњење појава и догаёа-

ја, сећања. Речи ишчезле из говора подстичу на ново трагање по њима и 

њихово склапање у богати мозаик. 

 

 

Ученици – сарадници у настави 

 

Савремено друштво које се заснива на поштовању људских вред-

ности омогућава деци да кроз образовање и васпитање размишљају, истра-

жују, процењују и проналазе одговоре на питања која се не могу научити 

само из књига. Ново доба, у зависности од националних потреба земље, 

захтева да се на најбољи могући начин подстиче индивидуални развој уче-

ника, како би се, у зависности од способности и интересовања, припреми-

ли за живот и потребе заједнице. Учење за квалитетнији живот и његову 

организацију има превагу над учењем за задовољење критеријума ради до-

бијања дипломе. 

С обзиром на то да су ученици корисници знања наученог из оба-

везног програма, и знања стеченог у самосталном раду на самообразова-

њу, школа, породица и средина обезбеёују им психички, физички, социјал-

ни и емоционални развој. Тиме се подиже квалитет образовања, измеёу 

осталог, остваривањем позитивних исхода унапреёивањем стандарда раз-

воја ученика и повећања компетенције наставника. У учењу путем нових 

метода, у интерактивном односу ученика у добро познатом троуглу уче-

ник – наставник – градиво, вишеструко се ангажује мисао, чиме се испо-

љавају потребе бића у развоју. 
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Интегративним садржајима који се повезују са стварним животом 

и његовим захтевима, ученици уче како би подигли креативност, читају 

ради откривања вредности књижевних дела, слушају музику и проналазе у 

њој сопствени звук. Тиме се буди радозналост за сталним проширивањем 

или продубљивањем знања, док се дијалогом или монологом открива лич-

ност у детету. Праћењем напредовања препознаје се сензибилитет његовог 

бића, за шта треба много стрпљења и рада родитеља и наставника, као и 

љубави и разумевања неопходног детету савременог света. 

Деца уче кроз сарадњу и интегрисане активности, те на тај начин 

испољавају себе и свој психофизички свет који је био, и сада је, оптерећен 

различитим супротностима у понашању и схватању света у коме одраста-

ју. Ученици су срећни када их уважавају у породици и школи, само у та-

квој ситуацији могу да мисле логички, да своје идеје изражавају матерњим 

или неким страним језиком. У позитивној и пријатној атмосфери која се 

ствара у школи, деца могу да мисле и решавају задатке и проблеме који им 

се постављају, да разрешавају или доприносе својим понашањем разреше-

њу непријатних ситуација, насиља које своје клице зачиње у породици или 

окружењу. У томе им помажу, измеёу осталих, књижевно-уметнички тек-

стови у којима преовлаёују чудесно-фантастични или поетско-симболични 

елементи, хумор и игре којима се подстиче машта, развој говора, култура 

слушања, социјалне и друге вештине, које су детаљно прецизиране поједи-

начним програмима. 

Кроз подстицање маште и замишљања ситуација, деца размењују 

своја виёења света и појава са осталим учесницима образовног процеса, а 

све то испољавају мелодијом, језиком, цртежом, покретом, имитацијом 

или сценским наступом. У таквим ситуацијама, за које треба створити по-

зитивни амбијент, ученици формирају свој логички систем, себе вежбају 

да концентрисано мисле, уче и савлаёују градиво самоиницијативно и без 

препрека. Притом показују смисао или знаке даровитости за одреёене 

области или врсте уметности. Тај свој идентитет који и они препознају, на-

стоје да заштите, покажу резултате, чиме стварају одреёену сигурност у 

сопствену личност. 

Кроз игру са вршњацима, играчкама које покушавају да анимирају, 

деца развијају комуникацију, богате теме о којима доносе своје судове, про-

ширују лексику и реченицу, позитивно користе своје слободно време. Ни у 

једном моменту радознало дете нема пауза у свом развоју. Такво располага-

ње временом одреёеним за игру омогућава саморазвој уз самоиницијатив-

ност и лако уклапање у ученички колектив, а потом и у средину која, тако-

ёе, поставља своје критеријуме. Свему томе доприноси све већа аутономија 

школа, која подразумева организацију васпитно-образовног система у скла-

ду са потребама и могућностима средине, начина живота и језика комуника-

ције. Таква мисија школе се постиже систематичним радом, повезивањем 

стеченог школског знања са реалним животом, сталном провером квалитета 

рада, повезивањем знања више дисциплина, а то је најнеопходније чинити у 

млаёим разредима основне школе. На тај начин знање има своју функцију 
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не само у школском систему већ и у развоју личности ученика, стварању 

радних навика, припреми за тимски рад без којег се не може остваривати 

визија и мисије савременог образовног система. 

Организација школе у одреёеном региону огледало је начина рада, 

мишљења, креативности. Губљење граница, симболично речено, омогућа-

ва бољу и другачију меёукултурну и меёујезичку сарадњу. Тај процес, пу-

тем интерактивног учења и сарадње, омогућава оригинално и креативно 

исказивање учесника образовног процеса не само ученика већ и наставни-

ка. Често се у науци о настави истиче синтагма школа која учи из разлога 

што развој друштва подстиче преиспитивање многих закона и теорија које 

су изашле из контекста времена. У овом случају, преиспитују се садржаји 

програма, методе, облици и средства рада, вредновање, функције знања и 

компетенције ученика, наставника и школе у целини. 

Образовни системи школа Балкана и Југоисточне Европе за своје 

програмско гесло узимају три значајна питања: Шта желимо да оствари-

мо новом концепцијом програма? Зашто томе тежимо? и Како ћемо 

остварити садржаје? Добро схваћена визија школе допринеће остварењу 

њене мисије која је формулисана кроз квалитет стицања знања и поштова-

ње општехуманих вредности, без којих се живот индивидуа на земаљској 

кугли не би могао замислити. Поред осталих активности, набројане вредно-

сти савременог образовања не могу се замислити без културе и дисциплине 

понашања кроз интерактивни однос родитеља, наставника и ученика. За ову 

прилику показаћемо у чему је суштина проналажења веза у језику и књи-

жевности на делима намењеним деци. 

Матерњи језик којим дете од своје прве године исказује различита 

осећања и сазнања треба на специфичан начин неговати, богатити, ослу-

шкивати мелодију и ритам. Тај језик учи животу, богати емоционалним свет 

деце, проширује сазнања. Поред породице у којој дете учи говор и стиче пр-

ва сазнања о свету, задатак је учитеља да поступно, уз помоћ познатих бај-

ки, прича и песама, указују на значење речи и могућности којима се могу 

исказивати осећања или описивати различите животне ситуације кроз разго-

вор, сценски говор, монолог или писани текст. Тиме се оживљава атмосфе-

ра у учионици, нарочито читањем чудесно-фантастичних текстова-бајки и 

басни, а речи и њихова боја, ритам и звук подстичу децу да размишљају, 

прихватају интересантне мисли како би их у погодној ситуацији на часу 

или слободном разговору искористили. На оваквим и сличним примерима 

језик се сагледава као говорна акција јер ученик доживљава свет око себе, 

упија и оно што је правилно и оне елементе језика које у средини чује, а 

косе се са нормама језика и правописа. 

Поступак којим треба увести ученике у свет знакова данас је много 

другачији с обзиром на то да је интензитет развоја друштва омогућио нову 

научну и образовну технологију, меёу њима – аудио-везуелна и остала 

средства масовне комуникације. Савремени облици рада, уз коришћење 

различитих медија, омогућавају интензивнији доживљај уметничког тек-

ста, рецепцију језика и речи у њему, учење кроз игру мисли, слика, вирту-
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елних ситуација, сценски исказ. Игре речи којима се ученик служи у дија-

логу са родитељима или вршњацима указују на специфичан начин, пут до 

смисла: омогућавају му да самостално покуша да напише и размишља о 

значењу и значају написаног, употреби синониме, препозна страну реч и 

израз у матерњем језику, продужи започету причу или начини нову. При-

суство текста којим се карактерише одреёена ситуација омогућава учени-

цима да доживе оригиналност језика. 

Стваралачком поступку, на часу редовне наставе и у слободним ак-

тивностима треба дати посебан акценат. Уколико ученик своје знање уме 

да примени, искористи и објасни одреёену појаву, поступак интерактивног 

рада даће резултате. У том сазнајно-методичком процесу велику улогу има 

учитељ или наставник. Низом мисаоних операција кроз које учитељ про-

води ученике омогућава им да мисле у сликама, пишу писмене саставе, ор-

ганизују говорне вежбе, схватају да књижевно дело које је предмет њихо-

вог интересовања представља специфичну комуникацију из које израњају 

загонетке језичко-књижевне природе. 

Оваквим односом ученика и наставника према језику и књижевно-

сти омогућиће се сваком ученику да наёе себи одговарајуће место у на-

ставном процесу, одреди свој положај и улогу. Естетске вредности које ће 

ученик препознати и примити читањем и говором допринеће да се код ње-

га формирају појмови о укусу и карактеристикама песничког језика. У тој 

интеграцији са одабраним књижевним текстом ученик почиње да управља 

речима дочаравајући, притом, своје духовне светове. Слободно и безбри-

жно моћи ће да се креће у сусрет песничкој игри створеној у песми, причи, 

бајци или роману. Као што јунаци ових жанрова трагају за пријатељима и 

решавањем загонетки, тако и ученици осмишљавају своје тајне путеве и 

допиру до духовних лепота које ће их оплеменити. Никада на том истра-

живачком путу ученика не напушта текст писца, нити учитељ који помаже 

да догради и домашта оно што га је узбудило и понело чудесном свету 

књижевности и језика. Речи и сазнања учитеља и књижевника за децу, као 

споне, омогућавају да се нејасноће отклоне и формирају јасни и прецизни 

ставови и појмови о језику. 

Захтеви наставног програма иду ка стварању креативне личности 

ученика, a у томе велику и незаобилазну улогу има облик самосталног и 

стваралачког рада, како у интерпретацији књижевно-уметничких текстова 

различитих жанрова, тако и у сазнавању језичких законитости које су не-

престано подложне променама. Својом духовном енергијом којом их 

усмерава, учитељ омогућава ученицима да досегну до значења речи књи-

жевног дела и схвате поруке и симболе у зависности од циљева и исхода 

програма. У том процесу, рецепција и доживљај су индивидуални, а ако се 

на часовима, коришћењем иновативних облика и средстава рада, успоста-

ви добра комуникација на релацији писац – књижевно дело – читалац, 

створиће се могућности за ново читање, тумачење и доживљавање симбо-

лике књижевног текста и његовог језика. 
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У настави језика и књижевности могућности за стваралачки и истра-

живачки рад су неограничене те допуштају наставнику да за време часа од-

реди онолико времена проблему колико је неопходно за усмеравање учени-

ка ка проналажењу путева који воде решењу. Учитељ, у складу са својим 

компетенцијама, поштује психолошке основе учења, мишљења, говора деце 

како би се постигла разноврсност у раду и подстакла истраживачка клица 

која ће изнедрити нову мисао. На тај начин развијаће се ученикова личност, 

истовремено ће се подизати квалитет и ток развоја његовог стила изражава-

ња и опште културе. Неговањем говора, слушањем сопственог и туёег, от-

клањањем сувишних речи, правилним записивањем и уношењем нових ре-

чи у активну службу, ученици ће откривати себе и своју личност. Од самог 

почетка учења писмености, учитељ уводи ученике у тајне писања и пра-

вилног распореда језичке граёе. Почеци су тешки, а план који учитељ са-

стави заједно са ученицима помоћи ће да се најосновнији принципи у пи-

сању прихвате и поштују. Тема је полазна основа на коју ученици у своме 

писању треба да одговоре. Правилно формулисана тема мотивише ученике 

да своју пажњу и мисао усмере материјалу који ће најбоље доказати. Писа-

ње ће бити успешно и умешно уколико ученикова мисао, исказана бираним 

реченицама, стално напредује ка циљу који поставља тема. На тај начин ће 

испунити захтев равномерности у писању састава: свакој мисли посветиће 

онолико пажње и простора колико њена важност захтева. 

Најбољи пут којим учитељ може допрети до дечјег доживљаја све-

та је језик којим ученик саопштава ток својих мисли, богатство лексике и 

њене мелодије. Проницљив и креативан учитељ настојаће да свакога часа 

и свакога дана обогати дечја сазнања буёењем радозналости, препорукама 

нових издања књига за децу, најновијих бројева дечје штампе, разгледа-

њем изложбе књига познатог писца, сусретима са књижевницима и њихо-

вом живом речју. Непоновљив је доживљај сусрета са човеком који ствара 

за децу, који се са децом дружи уз песму, причу и роман. Он поклања свој 

стваралачки дух и део себе деци како би их насмејао, оплеменио и обога-

тио њихов дечји свет. Тај песник који у сусрету са децом подели своју ра-

дост и бригу, насмеје се и нашали, може подстаћи скривене клице из којих 

ће настати дечја књижевно-језичка остварења. На таквим сусретима уче-

ници потпуно предају своје мисли и осећања књижевнику, живе једно 

кратко време у свету литерарне речи, осећају аутономију песниковог духа, 

покушавају да разумеју себе. 

Одмереност и стрпљивост у раду са децом, интеракција са окруже-

њем, способности учитеља да код ученика развије језичка и друга осећања, 

његова култура у ширем значењу речи, обећава да ће генерацијама које су 

му поверене даривати здраву мисао и лепоте до којих се долази упорним 

претраживањем језика књижевних дела и мисли великана писане речи. Сва-

ко ново читање уметничког текста и разговор о њему са учитељем и вршња-

цима као партнерима у одељењу, представља ново виёење догаёаја и про-

блема, богатство више. To сазнање остаће у човеку као непроцењиво благо 

духа обогаћеног играма детињства. Многа духовна богатства, подстакнута 
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читањем, добијаће нове облике, другачије тонове и сасвим нова виёења 

живота. У томе би се састојала суштина интерактивног односа ученика, не 

само при процесу учења језика на примерима књижевних дела, већ и укуп-

ног градива с циљем развоја психофизичке индивидуалности. 

 

 

Закључак 

 

Организација савремене наставе захтева образованог учитеља који 

ће током студија на учитељском (педагошком) факултету настојати да са-

влада своју струку – будући позив на основу утврёених и проверених на-

учних чињеница предмета из којих ће изводити наставу у основној школи 

и искустава наставне праксе. Као што се у савременим педагошко-дидак-

тичким дисциплинама потенцира развој дечјег психофизичког света и ин-

дивидуалних карактеристика, исто тако битна је добра припрема студената 

током студија и, као што истиче Лав Виготски, културни развој студената. 

Опредељење за учитељски посао, углавном, иде од жеље будућих 

студената и љубави према деци, што је потврёено истраживањима у маги-

старским и докторским дисертацијама, али има студената који не могу на-

ћи себе у послу који су одабрали. Из тих разлога, програми који се оства-

рују на учитељским (педагошким) факултетима, и који су акредитовани, 

теже да на почетку нивелишу, колико је то могуће, поједине разлике на-

стале различитим врстама образовања у средњој школи. Највише разлика 

има у начину коришћења језика с обзиром на то да се, осим у гимназијама, 

језик и књижевност савлаёују са мање часова и мање захтева. Ову чињени-

цу истичемо с разлогом, јер је први предмет у наставном програму 

основне школе Српски матерњи језик и књижевност, и остали који се 

савлаёују интегративно. Поред тога, познавање специфичности развој-

них карактеристика ученика са педагошко-психолошког становишта има 

значају улогу у развијајућој и стваралачкој настави. Кроз рад и активно-

сти ван наставе, студент на наставној пракси, и наставник током укупне 

организације ваннаставног рада, прати развој мишљења, маште, памћења 

ученика и могућности повезивања стечених представа и појмова кон-

кретног предмета. У томе велику улогу има савремена педагошко-психо-

лошка и методичка литература која потенцира и захтева и од студента и 

од детета развој појмовног мишљења којим ће се савлаёивати и стварати 

начин и стилови решавања проблема, како би се на тај начин развијале 

метакогнитивне способности усмерене на садржаје који се остварују у 

основној школи. 

Када се говори о наставним садржајима предвиёеним програмом 

основне школе, може се рећи да они имају за циљ подстицање ученика на 

стварање како би динамика наставног процеса имала свој ток. Самим тим, 

студент који организује час током праксе својим стеченим знањем, ма-

штом и стваралаштвом директно може да утиче на децу, да их мотивише 

путем разноврсних креативних радионица у учионици или ван ње, у лет-
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њој школи, секцији, или школској представи. Притом, студент, заједно са 

разредним учитељем, прати развој језичког сазнања и процеса. Спојем ра-

дозналости, воље и хтења да себе обогате вредностима које пружају васпи-

таници и наставни поступци којима се садржаји презентују, студенти се 

оспособљавају за извоёење различитих облика тзв. кооперативне наставе, 

измеёу осталог, да прате развој и врсте даровитости и заинтересованости 

деце коју су на том раном стадијуму препознали, усмеравају или коригују 

процес учења и подстичу разноврсним идејама. 
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COOPERATIVE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER-TRAINING 

FACULTY STUDENTS AND PUPILS IN DEVELOPING CREATIVITY 

 
Abstract: Cooperative function of students – future teachers and pupils in-

cludes accepting and transferring knowledge to others. For this reason this paper 

deals not only with the need for education of future teachers who will conduct 

educational process in primary school, but with the necessity of motivating pupils to 
acquire certain contents they are interested in. Thus, learning will enable spiritual 

enrichment through thinking, deliberation, research, valuetion. By learning through 
cooperation children express their psychical world by speaking and other means of 

expression. This paper aims to point to specific methods and forms of work directed 

to organization of oral and written creativity of pupils in classes of optional activities.  

 

Keywords: cooperative relationship, students, pupils, creativity. 
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ONLINE PROJECT-BASED APPROACH IN PRIMARY LEVEL 

APPLYING THE PRINCIPLES OF MULTIPLE INTELLIGENCES 

 
Abstract: The article focuses on using the principles of multiple intelligen-

ces into learning. The aim is to trace the development of all intelligences in students 
by involving them in the appropriate practices and exercises. Aiming to better 
preparing children for the educational standards of living and working in the 21st 
century, the article tries to create effective "bridges" using project-based approach 
and interdisciplinary online network for teachers. The article covers some of the 
available project resources for teachers and students that can be used in the class-
room. The approach is presented not as a technique of teaching, not as a method 
and not associated with learning styles that are kind of training strategy, but rather 
as a way to help teaching and gives students a choice, customization and solution of 
a variety of tasks using authentic materials. Teachers are supported to find ways to 
engage students in the creation of "learning skills" that are necessary for a deeper 
understanding of the learning context. It is difficult and requires a lot of time if the 
teachers in each lesson plan to include all intelligences, but the lessons could be 
planned so as to develop one or two of them according to the targets, in each grade 
to focus on one or the other of intelligences. 

The key concept of using the online approach is to encourage students to 
understand better what they are learning. 

 
Keywords: multiple intelligences, project based approach, on-line pro-

jects, learning strategies. 

 
 
Introduction of new approaches for the management of knowledge can 

be seen as adding of new tools with specific features or benefits to existing al-
ready methods and organization of the educational process. This report presents 
the integration of children and students in various productive activities, provi-
ding environment for the expression of ideas, thoughts, feelings, experiences 
and reflections. One of these activities is an online project-based approach. It 
updates much of the knowledge and skills that children learn in the primary age 
or are interested to learn. In this line of thinking, if we connect skills and oppor-
tunities of communication between people and knowledge that modern democ-
ratic society needs we will find that the idea of project-based activity focuses on 
the development of different types of intelligence. They can analyze like a basis 
for the development of intelligence as a complex phenomenon. 

The report addresses the following topics: 
– The Multiple intelligences; 
– Co-operation of the various intelligences; 
– Online Project-based approach and ways to present educational content; 
– Theories of Colic by H. Gardner in the virtual classroom. 
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What you hold in your hands you also have in your head 

 

If we want to understand what the Multiple Intelligences (MI) theory is all 

about, Kjeld Fredens advices to do a small experiment and keep the eyes wide 

open. The task: try tying a bow in shoe lace and answer the question how you did it. 

It is a complicated process, but practical examples are important in 

terms of how well we remember and understanding things.  

Very important question is how do children do it, because in fact they 

just do it. They have chosen a much wiser solution – they think with their bodi-

es. The human brain is much wiser than we think it is. To explain this, we sho-

uld answer the question: 

What is the intelligence? 

Intelligence is not something we possess. It is something we do. The 

theory of the constructivism remembers us that children think with their whole 

bodies. They cannot stop themselves. But adults forget how to do it. When chil-

dren go to school they are asked to sit still and behave, because it‟s time to learn 

to read and sums. Let us return to the modern school, which continues to offer 

children learn sitting still, because according to the system and the organization 

of learning activities is the main way to acquire any kind of knowledge, defi-

ning intelligence as a complex phenomenon. Accepting the view that children 

think with their bodies if we draw a child we have to present him with big 

hands, big tongue and a small head. 

In the contrast to the theory of constructivism of development, adults have 

their own system: to develop first the head, then the body. Children, on the other 

hand are equipped with an inclination towards the opposite: first the body, then the 

head. It should be noted that children are right. Namely the practical experience 

they gain through their bodies and hands, is the basis of their development. 

 

Have we several intelligences? 

 

The brain has a rather specific function for us: It provides us with 

many different ways of thinking and, as a result, different ways of carrying 

out a single task. 

Multiple Intelligences (MI) theory has been around since 1983. Accor-

ding to the development psychologist Howard Gardner, people possess at least 

eight intelligences. One of those is Bodily/Kinesthetic Intelligence. The others 

are: Musical/Rhythmic; Mathematical/Logical; Interpersonal; Intrapersonal; 

Verbal/Linguistic; Naturalist; Visual/Spatial; Existential  

All are expressions of different ways of thinking. But they also work to-

gether. The things we learn with our bodily-kinesthetic intelligence are to a lar-

ge extend, the basis for development the other eight intelligences.  

Let‟s think about of the brain as a chest with several drawers. The top 

drawer is “body”, followed by the other intelligences. Each drawer has its own 

ideas how to work things out. So the same thing can be assessed in eight diffe-

rent ways, depending on which driver you open. 
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Intelligence have the following general characteristics: 

– They are set in all men, but to varying degrees; 

– They are a product of nature, but also of education; 

– They are universal and autonomous; 

– Can develop lifelong learning; 

– Work together, not in isolation from each other; 

– Include different sub-skills; 

– Always there is a predominant type of intelligence.  

Things we learned with body-kinesthetic intelligence are largely based 

on the development of the other seven intelligences. 

It is important to underline that the same thing can be evaluated in eight 

different ways, or to propose nine different ways to resolve it, depending on 

what drawer is opened. 

Gardner (1983) emphasizes that intelligence is most accurately thought 

of as a potential, and the various intelligences are sets of “know-how” - or ways 

of doing things. Most culturally valued tasks involve putting more than one in-

telligence into practice. 

The definitions describe intelligences and the related occupations also 

directions intelligence might take. These are by no means the only examples, 

nor does the development of any intelligence suggest the exclusion of others. 

All healthy people possess all the intelligences, which they blend in various 

ways when they create products or perform meaningful roles or tasks. 

Given the subject matter, it is important to analyze how the different in-

telligences work individually and together. 

Let us take a perfectly ordinary CUP as an example. On a bodily-kinest-

hetic level, we can learn to stretch out for it, lift it, lift it and guide it to mouths. 

We express this bodily-kinesthetic knowledge, or a memory, when we mine the 

act of drinking out of a cup. It is on the bodily-kinesthetic level that we know 

what feels to touch a cup is. And we have an idea of how much strength we 

shall need to lift it. The muscles flex only a little if it looks light. If it becomes 

apparent that it is, in fact, much heavier, more strength has to be applied. 

We use our spatial intelligence when we note where the cup on the ta-

ble, when we see that the handle is turned to the right and when we close our 

eyes and imagine what a cup looks like. We see three dimensionally when we 

use our imagination. 

Musical intelligence recognizes the cup by the sound it makes. If we hit 

cups with different levels of liquid in them with a teaspoon, there are clear dif-

ferences in the noises they make: we can also hear full they are. People who 

play tunes on glasses change the notes they make by varying the quantities of 

water they contain. 

The linguistic perception of cup, on the other hand, is the expression 

spelt as C-U-P. You cannot drink out of this expression. But it is because we ha-

ve tried drinking from a cup, we know that it means three letters: C-U-P. 

Using logical/mathematical intelligence, you can calculate the aria of 

saucer. And the volume of the cup can be expresses as a formula. 
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Following these examples, it is means that all the intelligences work to-

gether. They are a manifestation of different ways of thinking, but they work to-

gether and show the human activity that is observed two fundamental complex: 

– Indicative complex 

– Managing complex (Valova, 2009). 

The link between them is the word. The basis of spatial orientation 

stands construction and use of mapping idea. To build such a schematic image 

of the mind uses spatial cues. In turn solve practical problems necessitates spe-

ech activity. 

The linguistic intelligence includes skills related to reading and writing, 

speaking and listening to the speech. In particular, it consists of "sensitivity" to 

the meaning of the words in the ability to follow the grammatical rules to captu-

re the right metrics and sounds of words, and also to differentiate the functions 

of language - to stimulate, to transmit information or to cause delight. 

Different types of brain functioning explain the existing way of under-

standing a specific learning context. This is not the presence and absence of re-

levant skills; this is a property of the brain. The thinking is a very complex acti-

vity. Medicine is focused on the construction of the brain and its functioning 

process is studied insufficiently. There aren‟t incapable people. There are only 

people which brain functions differently way.  

Mankind is divided into two unequal parts: the left and right-handed pe-

ople. Left hemisphere is responsible for analytical and logical thinking, and for 

the speech. It allows us to appreciate the events and phenomena, that is, to make 

the world understandable and predictable. It connected our positive feelings. 

The right hemisphere is responsible for imaging, creative thinking and intuition. 

Thanks to him we dream, fantasize and perceive new information. It connected 

with our negative experiences. 

For the majority the leader is the left hemisphere. Therefore between us 

are so many rational people who don‟t at all easy to accept their emotions and 

trust them. Artists, who are thinking in images, are a minority. They are domina-

ted by the right hemisphere. 

We would not be able to perceive the world in its fullness, if logical and ra-

tional left brain was not working in tandem with the intuitive and emotional right. 

Without considering the individual characteristics of cognitive proces-

ses of students, if the school of yesterday focused educational process primarily 

on students with verbal and logical perception of the world, with a dominant left 

hemisphere. [15]. This, in particular, to the fact that back in the XIX century. 

Reassessing the role of the left hemisphere and logical thinking, school teaching 

methods train and develop mainly only the left hemisphere.  

For a long time, the main objective of training, in particular, the teac-

hing of mathematics was the development of logical thinking, the development 

of analytical skills, that is, to focus attention on the development of the functi-

ons of the left hemisphere. The re-evaluation of the role of the left hemisphere 

and logical thinking leads to the conclusion that teaching methods in schools are 

directed to develop mainly left hemisphere. On the other hand, it should be bor-
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ne in mind that the right brain is responsible for Creativity, Intuition, Integrity. 

The implementation of pedagogical interaction in the modern classroom (in 

which students use multimedia devices and Internet tools) make a change into 

approaches to teaching and the curriculum becomes more challenging than ever. 
It is a fact that the increasing popularity of the various educational net-

works undoubtedly makes current issue about possibilities for integration of 
Web 2.0 tools in teaching Bulgarian language and literature. Consequently, the 
two actions are viewed as two aspects of the same (един и същ) process. 

 
 

The big exponential explosion of technologies 
 
Last decade Web 2.0 "virus" spread in politics, communication, econo-

mics, education - it holds many advantages and disadvantages, but it has a huge 
bonus that creates the potential for more - more to know, more to reading, more 
to listening to the music, more watch video, longer – to be a fashionable person. 

Technology is developing, not as an end in itself, but to help people live 
better. They develop driven by the challenges that still exist in other areas. Tec-
hnology is changing the world around us very quickly and almost impercep-
tibly. Surely they optimize the learning environment and reduce the need for va-
rious items related to paperwork and repetitive activities. This should not be 
seen as a threat to educational institutions and teachers, but as development po-
tential. Human potential that has been involved in administrative work can be 
directed towards intellectual activity. Schools can invest in innovations that ma-
ke them more competitive, successful and prepare students with skills for life. 

This way the information technologies can redirect intellectual potential, 
energy and time which can be directed towards making the educational materials 
more efficient, so that it can develop and encourage the intellectual potential. This 
way the teacher will have more certainty, that the knowledge is presented in a 
way, which will allow every single child to understand it better and to make it his 
own. This way it can turn into a field for the development of new skills – skills 
necessary for the real life. That way the schools can invest in innovations, 
which can make them more competitive, more successful and more capable to 
provide students with 21

st
 century skills. That gives an opportunity to release 

the potential, which can be constructive and it can even be directed toward addi-
tional motivation of the teaching staff. 

Nowadays, information technology is at the heart of any innovation in 
every area of the world around us and mankind is so advanced due to techno-
logy. If teachers want to have a chance to affect different areas of human soci-
ety, information technologies make this possible.  

Surely we can mention three shortcomings of innovation in the mo-
dern world: 

Communications - Over the past decade transformation of human com-
munication occurred, enhancing the symbiosis between man and new media. 
Today society is dealing with a super modern technology in every area that faci-
litates efficient access to information and communications related to their incre-
dibly rapid spread while reading remains a "slow" media. 
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Globalization - Globalization has never threatened on this scale the 

identity of users as today. Also, never before human beings have been so eager 

to express and defend their individuality. 

Educational content - There is a tendency to adopt a relatively large 

amount of information which, however, has less meaningful messages in contrast 

to the future integration and implementation in society. With the development of 

social networks it requires minutes to reach the information that produces as a re-

sult sometimes superficiality and lack of analytics. In the age of digital society 

where vast amounts of digital information and images daily reach students, as 

fundamental to evaluate the ability to find, filter, to understand, analyze and in-

terpret the increasing flow of information. 

It is therefore important to focus on how and who will perform the 

change so that students can fully communicate through new media and simulta-

neously to train. It is important to find working approaches that suggest how ad-

diction to the Internet and entertainment offered by the global network can be 

used to support learning. 

 

 

Educational paradigm: Teaching – Perception 

 

The school of yesterday was a much more conservative institution than 

the modern democratic and market economy society; in this respect having the 

consequence that school still mainly works with the traditional means, words, 

pen, paper and books. 

The modern society is dealing with a super modern technology in every 

area that facilitates efficient access to information and communications related to 

incredibly rapid dissemination. New technologies, here we can easily think of 

physical equipment like Computers, Multimedia, Smartphone, iPhone and Face-

book and of methods like Group-work, Team-work, Project-work, Role play, 

Critical thinking as well as many other methods useful in learning processes in 

different relations. The increasing popularity of the various educational net-

works undoubtedly makes current issue about the possibilities for integration of 

Web 2.0 tools in education. A. Gilleran(2006) characterized as follows integration 

of technology in education: ”One of the most interesting aspects of ICT is its „a-

cultural‟ nature, it is not of itself rooted in any culture, but can enable the tran-

smission of culture in a meaningful way.” Collaborative learning may take place 

in any school. However, ICT helps pupils to organize themselves and to facilitate 

a continuous communication between them. Moreover, team work also means not 

to always work together in the same classroom but in different places. The chal-

lenge for independent learning and motivation are increased: ICT makes lessons 

more vivid and motivates pupils through experimental and active learning. 

Next example is to point out an example of how to use the computer 

technologies and group work in solving practical tasks in the tuition in math: the 

studying of percentages and fractions. The teams craft unique products such as 

prisms, pyramids, rectangular parallelepipeds, cylinders and other figures, just 
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with the use of coloured cardboard, plasticine and wooden sticks. The elabora-

tion of cakes and pizzas from plasticine is always an interesting homework for 

the children. And while in class, separated in groups, they cut them in even pie-

ces, depending on the given task. That helps them easily comprehend common 

fractions, part of a whole number or percentage. We think with our hands when 

we build different 3-D shapes. The things which can‟t always be shown with 

first-hand experience can be demonstrated with the computer. 

Another example: Examination of the body volume in class in Man and 

Nature, geography and economics makes cross-curricular relations to art, tec-

hnology and Design and technology. Students get a visual idea of the size of 

one cubic meter, 1 cubic dm, 1 cc and their inter-relationships. Arranging cubes 

in a box to determine their volume, a realistic idea of the spatial units and volu-

me is acquired; also they make difference between cubic, square and linear 

units. Demonstrations on PC also help understanding of the links. 

Next example is the project "Colored rhymes." It is related to the theme 

for the second grade of primary school: "Making poems. Compose rhymes, rid-

dles and chants". The activities are planned for a long period during the school 

year. The project implements educational standards of the subjects “Man and Na-

ture”, „Bulgarian language and literature", "Music“, „Art"," Design and Techno-

logy”. The activities are varied: to create drawings, photos, search information on 

the Internet, making objects in, problem solving in mathematics, information tec-

hnology, manufacturing drawings or text documents on the subject. The project 

grounds on the theoretical and practice-applicable plan to facilitate the essential 

problem about reading illiteracy. Different activities want to prepare children to 

be lifelong learner and to enable our pupils to develop cultural diversity and co-

hesion. They need to accept the differences between our cultures such as langu-

age and religion, whilst acknowledging the similarities such as literary heritage 

and cultural history. Children and teachers gathered around the four main objec-

tives of promoting reading:  

1. To realize interaction available through intercultural activities such as 

the perception of fairy tales of different countries.  

2. To bring attention and raise the awareness of children to books and 

reading, to provide solutions, useful resources and strategies that can be used in 

everyday life.  

3. To unite the efforts of three communities: teachers, parents and chil-

dren to build respect for the books from the kindergarten and to develop ele-

ments of literacy from early childhood.  

4. To trace connections between communications with WEB 2.0 books 

and communications with paper books. The focus is on supporting activities for 

creating common books and performances that will contribute to the pleasure 

and fun from the early childhood meeting with books. According to the idea 

that learning and reading are two inseparably related activities through tales we 

unlocked the door to lifelong learning, and created early interests in the book, 

sustained ability to meet with books - it is essential for development, health and 

future career in the social environment. 
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Children love tales and find their emotional response in the drawing. 

Task is: to draw the images and stories. If after this from all illustrations they 

have done book, the ordinary motivation is converting and all drawings can be 

done willingly. Game „alive" images and provides shaped emotional perception. 

Children can use drawings as a decoration in the corner of the “Little readers”. Dra-

ma-games give another idea to make sense of the created image and its purpose - as 

part of the decor. Through didactic games the teacher can reinforce knowledge ob-

jects, their design, colors, and quantities - something important for the process of 

displaying them. Songs as a synthetic form of art include not only music, but art 

speech. They affect a child as vivid images evoke a positive emotional attitude. All 

of these activities support the development of different skills. Also they focus on the 

implementation of the project plan and the final product - creating a book of poems, 

riddles, rhymes, chants and illustrated by the students. For the visualization is able 

to use some of the tools for creating e-books: www.calameo.com, http://myebook, 

http://issuu.com. Moreover, the book can be prepared for printing the issue, each 

child receives a final common products. 

 

 

The use of ICT Tools in a Cross-Curricular Approach to Learning 

 

The execution of that approach can be a challenge. With the next exam-

ple we can find out why: Imagine a few students who enter a German high 

school with the same grades (examination marks) from their diploma. Just for 

one year they have a variety of grades – from poor to excellent. They don‟t mo-

ve forward with the same pace and in addition to that some of them are good 

only at a certain part of the subjects at school, their results variate, they do very 

well in some subjects and very poorly in others. The interesting thing is that this 

situation can be seen because of the fact that all the students had the same star-

ting point, the same educational environment and at the same time the knowled-

ge is presented in the same way by all the teachers. That makes us look for ways 

to create a supporting educational environment. 

These examples present that multiple intelligences are unique, like fin-

gerprints and answer the question who is everyone. Traditionally, IQ was seen 

as an innate capacity - something the men are born with in a given quantity. Ho-

wever, multiple intelligences theory suggests that intelligences can develop and 

be developed over time. But MI theory suggests not only that people have diffe-

rent interests and abilities, but that it is useful for lifelong learners to develop a 

range of abilities in addition to those required for reading, writing, and mathe-

matics. In fact, these other intelligences - spatial, musical, interpersonal, intra-

personal, and bodily-kinesthetic - can often create useful pathways into develo-

ping essential literacy and quantitative skills, as well as playing valuable roles 

in their own right.  
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So in this aspect any idea, a concept, a theory, a subject can be taught in 

several ways: 

Speaking/ Listening/ Reading/ Writing /Metaphors /Practical Activity 

/Diagrams. 

To support the thesis of primacy of practical activities we can point the 

words of ancient Chinese philosopher Confucius, told more than 2,500 BC: 

"What I hear, I forget. What I see, I remember. What I do, I understand." 

Cross-curricular learning used knowledge from different disciplines or 

subject matters to explore an issue or solve a problem that is relevant to stu-

dents' real life. It is learning that seeks to develop awareness and understanding 

of the connection and differences among subject-matter areas and disciplines in 

terms of the content they include as well as their particular ways of working and 

thinking. Proponents of cross-curricular learning argue integrated curricula may 

help to prepare students for the challenging and multifaceted work environment 

of 21
st
 century and may facilitate the development of problem solving and criti-

cal thinking skills. 

Project-based learning provides an ideal pedagogical approach for im-

plementing learning activities that are cross-curricular and student-centered. It 

used classroom project to facilitate student -inquiry and group learning about a 

complex issue or problem with the teacher acting as a facilitator. In the context 

of Project - based learning, students are expected to use technology in meaning-

ful ways to help them investigate, collaborate, analyze, synthesize and present 

their learning. While a plethora of technology tools can be used to support Pro-

ject - based learning, such for example course management and learning mana-

gement software (e.g. Blackboard), web page authoring software (e/g/ Dream-

weaver), multimedia software (e.g. Authorware), and instant messengers for 

synchronous communication (e.g. MSN Instant Messenger), in a remaining of 

this talk I will discuss the affordances of three innovative technology tools, in 

terms of facilitating student learning in the context of collaborative Project - ba-

sed learning. 

 

 

Teacher’s network eTwinning 

 

The modern school partnership can support teachers to make the scien-

ce with “human” face. And beyond the „school curriculum‟ we can focus on the 

competences in „traditional‟ subjects, such as mother tongue literacy, numeracy, 

knowledge of foreign languages, science and IT skills. The comparison between 

the school in the industrial era and the modern classroom, fully justified as de-

termined eTwinning portal for teaching interaction that supports teachers to use 

interactive and efficient approaches for presenting educational content. 

 Communicative competence in the mother language 

 Ability to learning and gathering information  

 Social and civic skills 
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 Mathematical literacy and basic knowledge in the field of science 
and technology 

 Enterprise and Entrepreneurship 

 Digital competencies 

 Communication skills in a foreign language 

 Cultural competence 
In this line of thought should be given at least three ways in which teac-

hers can benefit on Gardner's theory in their classrooms: 
1. By assessing and building on students‟ strengths. 
2. By providing different approaches to teaching. 
3. By creating an interdisciplinary curriculum. 
This raises several questions about the skills that are most needed by the 

current generation of teachers, with what you know and can, what would make 
them successful. 

One important skill that not only applies to information technology but 
is universally valid is proactivity. It is a desire to be included in the next new 
and unknown challenges. Engaging in various challenges, one is not only out of 
their comfort zone, but an opportunity to learn a lot and meet different people. 
This is the environment for acquiring new types of competencies of the 21st 
century: information, communicative expertise. This is a way of adding value to 
the product and the team, and it inevitably returns to the man himself. New ex-
periences and skills play a positive role when the school has to decide who will 
be the next school leader, principal teachers or experts. The big challenge for a 
person is to learn throughout life. We are overwhelmed with information, so le-
arning does not end with school, it starts there. Students acquire basic knowled-
ge and skills that will continue to develop throughout his career. Of course, te-
amwork and communication skills would complete the three main areas in 
which a person has to work so as to be successful. This option is allowed in the 
portal eTwinning. One of the key skills required for dealing with information 
technology is the development of analytical thinking. 

What should be the approach to teaching young people? 
First, we treat them as equals, but go beyond, to preserve respect. The 

next very important aspect is co-operative work. Get them to think as a team 
and suggest that in order to succeed each member of the team has to achieve a 
certain level in their business. Let them think, model, paint, recreate or reorgani-
ze the team. When solving a task, do not show them the decision but you‟d bet-
ter encourage them to come up with the solution. Another challenge is to solve 
or do the task themselves. Let‟s attract anyone to our cause to participate in the 
learning process, feel part of a team, so that the whole group to move forward. 
Teamwork allows them to clearly draw purposes, where they are and how they 
achieve. 

Successful strategy at the classroom(results from inquiry: Benefits from 
the project work) 

Activities: 
– Be associated with classroom activities / playgroup 
– To consolidate and extend the knowledge, skills and competences 
– To complement the curriculum 
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– To provide an interesting way to present terminology and dry material 

– To develop communication by direct contact 

– To create an environment for integrative and intercultural relations 

For the students (results from inquiry: Benefits from the project work) 

"Exchange information" 

"The subject matter is presented in a different way" 

"Instant willingness which transforms the “obligatory” into" desirable“ 

"Teachers become friends and allies, and we wish to be at school" 

"The teachers understand students better and we find similar interests" 

"We do things to the best we can and we get confidence‟ 

"We compare and contrast with our counterparts abroad" 

"This network does not oblige us but makes us visible" 

The results of the project are happy and satisfied students. Modern vi-

sion for the world is changing and that affects the specific activity - students 

meet outside school and overcome the fear of failure, of inability to cope with 

educational tasks 

Encourages teachers to try innovative ways to develop multifunctional 

learning and cooperation skills, while familiarize students with ICT. 

What new dimensions does our work have as teachers as a result of our 

activities in the social network eTwinning? 

 Systematic, consistent way to achieve the goals 

 New methods and approaches that break stereotypes in the classro-
om 

 New tools for education - individual approach 

 Change teaching methods for lesson units 

 Develop language and digital skills  

 Provide informal contacts with colleagues 

 The teacher becomes the object of investment 

 Provide access to practical work 

 Motivate career and personal development 

 Deepen professional skills of users – building up to make them acti-
ve project managers 

 Improve communication skills within the school environment - te-
amwork 

 Build personal qualities - assertive, ambitious. 
 

 

Conclusion 

 

At the end of the report if return for a moment to the shoe lace we can 

note that adults can easily tie the bow. They know how to do so on the bodily-

kinesthetic and spatial levels. If we now want a robot to do the task, it will requ-

ire a logical/mathematical programme in its memory. This, in turn, requires that 

we can explain the process and transfer it to the robot‟s brain before it can tie 

the shoe lace. If we succeed, the robot will probably only be able to tie laces in 
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one way with the prerequisite that shoe is precisely positioned. That is probably 

why robots do now use shoe laces. The Multiple Intelligences are both separate 

and interdependent. Put in another way, the development of intelligence is ba-

sed on the others.  
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Доц. др Теодора Валова 

 

ОНЛАЈН ПРОЈЕКТНИ ПРИСТУП У РАНОЈ ФАЗИ  

ПРИМЕНОМ ПРИНЦИПА ВИШЕСТРУКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ 

 
Сажетак: Рад се фокусира на учење путем коришћења принципа ви-

шеструке интелигенције. Циљ је да се прати развој свих типова интелиген-

ције ученика применом одговарајућих практичних вежби. Како би се деца 
што боље припремила за високе образовне и животне стандарде које 21. век 

намеће, овај метод покушава да створи ефикасне везе, користећи интер-
дисциплинарну онлајн мрежу. Рад приказује неке од расположивих средстава 

која се могу користити у учионици. Овај приступ није представљен као 

техника или средство учења, већ као помоћ студентима у учењу и могућност 
прилагођавања и решавања различитих задатака коришћењем аутентичних 

материјала. Он је подршка и наставницима у проналажењу начина за анга-
жовање студената у развоју умећа учења, вештине која је неопходна за дуб-

ље разумевање градива. Било би тешко и захтева много времена да у свакој 

лекцији садржаји буду усмерени на развој свих осам интелигенција, али лек-
ције би могле да се фокусирају на развој једне или две од њих. Кључни концепт 

коришћења онлајн приступа је подстицање студената на што боље разуме-

вање онога што уче.  
 

Кључне речи: вишеструка интелигенција, приступ заснован на про-
јектима, онлајн пројекти, стратегија учења. 



 426 

Доц. д-р Розалия КУЗМАНОВА-КАРТАЛОВА 

Педагогически факултет 

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", България 

 

 

ДЕЦА В РИСК – ПРИЧИНИ, ДИАГНОСТИКА, ПОВЛИЯВАНЕ 
 

Резюме: В текста се анализира състоянието на проблема на децата 

в риск и неговата характеристика, както и причините, които водят до поя-
вата на този проблем в обществото. Показани са възможностите за диаг-

ностициране на рисковото отношение към децата, както и възможностите 

за влияние. 
 

Ключови думи: деца в риск,обществено-образователна работа. 
 
 

В епохата на динамични промени, на икономически и социални 

трансформации и кризи, най-потърпевши се оказват децата – бъдещето на 

човечеството. Все още с пестелив социален опит, но с много желание и 

очаквания от живота, те търсят своето място в него.  

Ефективното общуване с подрастващите, плавното и постъпател-

ното им насочване, както и създаването на адекватни условия за развиване 

на личностния им потенциал, са безспорни фактори за изграждане на уве-

рена в себе си личност, осъзнала трудностите на живота, съобразно сте-

пента си на зрялост и с умения за успешно преминаване през тях. 

При определени неблагоприятни обстоятелства, обаче, младата 

личност е поставена в рискови ситуации по отношение на здраве, психоло-

гически, социален и образователен статус, т. е. децата попадат в т. н. група 

„деца в риск”. 

Рискът не е понятие, което неминуемо се свързва с процеси на раз-

рушаване, на дезинтеграция и дезадаптация. Една личност може да попадне 

временно в рискова ситуация, но ако има изградени устойчиви характери-

стики и развити умения за справяне с трудностите, може успешно да излезе 

от нея. От друга страна, за придобиването на тези умения, значителна роля 

има социалният педагог – специалист, подготвен за превенция на рисково 

поведение при децата и за работа с подрастващи, попаднали в риск. 

Необходимо е да се уточни какво точно се разбира под „риск” и 

кои деца се приемат като „деца в риск”. 

В немски речник по психология е записано, че рискът принадле-

жи към групата на онези термини, които не могат да се употребяват 

твърде еднозначно. И по-конкретно: „В ситуация на вземане на решение 

– определено отклонение на вероятността за реализиране на една поведен-

ческа алтернатива от пълна сигурност със стойност 1, което е свързано с 

прозрението, че с нарастването на тази степен на риска нараства вероят-

ността за неблагоприятни последствия от дадената алтернатива. Това про-

зрение се нарича осъзнаване на риска и трябва да се разграничава от 
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нагласата към риска, която представлява хабитуална или привична 

склонност към поемане на риск. На тези две понятия се противопоставя 

конкретното, актуално, наблюдаемо рисковано действие.” (Речник по пси-

хология, 1989: 504). 

Руските изследователки на социалнопедагогическата работа за де-

ца в риск Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга, И. Ф. Дементьева, дават 

следното определение за деца в риск: това са деца, за които са в сила 

определени обстоятелства в живота, поставящи ги под чувствителното 

влияние на външни въздействия от страна на обществото и на неговите 

криминални елементи, които стават причина за дезадаптация на подра-

стващите (Мардахаев, 2005: 146 – 154).  

Понятието „риск” се използва често като: възможна опасност, 

действие, неуспех за щастлив изход от ситуация. Сферите на дейност, в 

които възниква риск, основно са: екологическа, социалнопедагогическа, 

социално-психологическа, правна, медико-биологична, икономическа и 

др. В този смисъл рискът се изучава от много науки и области на научното 

познание като: социална психология, икономика, социална педагогика и 

др., като всяка от посочените науки предлага свое специфично разбиране 

за него. В икономиката, например, рискът се изучава като опасност от въз-

никване на непредвидени загуби на доходи, имущество, парични средства 

и други ресурси, свързани със случайни изменения на икономическата де-

йност и неблагоприятни обстоятелства за това. В социалната психология 

рискът се разглежда като ситуационна характеристика на дейността, която 

се състои от неопределеност на нейния изход и възможните неблагоприят-

ни последствия в случаи на неуспех. Близко е тълкуването на риска в со-

циалнопедагогическата работа, свързва се с дейност на човека по преодо-

ляването на неопределеност в ситуации на неизбежен избор, в процеса на 

който има възможност за количествено и качествено оценяване на вероят-

ността от постигането на предполагаемия резултат, неуспех, постигане на 

цел или отклонение от целта (Социальная работа различными группами..., 

2013: 9 - 10). 

Изведените аналитични трактовки за риска могат да се обобщят в 

няколко аспекта: първо – рискът води до неопределени резултати дадено 

действие; второ – съществува опасност от възникване на негативни по-

следствия в резултат на определена активност; трето – рискът е източник 

на опасност, която може да бъде външна или вътрешна. 

На базата на дългогодишно проучване, Даниела Петкова определя 

следните източници на риск (Кузманова § Петкова, 2006: 21 - 22): случа-

йни природни явления; фактори на социалната среда; индивидуални лич-

ностни качества. Авторката подчертава, че е много трудно и дори невъ-

зможно е да се определи в каква степен тези фактори влияят на изхода от 

ситуацията и в каква степен се отразяват на цялостното развитие на лич-

ността. Петкова извежда по-конкретна класификация на видовете риск. 

Риск според източниците: 

- природен риск - наводнения, земетресения и т. н.; 
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- риск от социалното обкръжение - среда, произход, начин на жи-

вот и т. н.; 

- субективен риск - личен избор, характер, темперамент и т. н. 

Риск според конкретните форми на проявяване: 

- педагогически риск; 

- търговски риск; 

- медицински риск и др. 

Риск в зависимост от конкретните интереси и цели, в името на 

които се предприема: 

- възхитителен риск - благороден, самоутвърждаващ, героичен; 

- отвратително-себичен, престъпен и позорен риск.  

Други видове риск: 

- мотивиран (користен) риск - при избор на по-опасен вариант на 

решение с оглед да се получи изгода; 

- немотивиран или безкористен риск - при избор на по-опасен ва-

риант с оглед проверяване на собствени възможности и лично самоутвър-

ждаване. 

Извежда се следното определение за рисково поведение: това е по-

ведение, когато личността поради незнание, липса на опит, неблагоприятно 

стечение на обстоятелствата или поради користни цели извърши действие, 

резултатът, от което застрашава нейното физическо, психическо и социално 

благополучие. Когато това действие има еднократен, стихиен характер, мо-

же да се приеме, че извършителят няма изградено рисково поведение, но ко-

гато такива действия са част от начина на живот на личността, се говори за 

рисково поведение (Кузманова – Карталова § Петкова, 2006: 22). 

В Закона за закрила на детето (Р България) е посочено кои де-

ца се приемат за деца в риск, а именно
1
: 

- деца, чиито родители са починали; 

- деца, чиито родители са неизвестни; 

- деца, чиито родители са лишени от родителски права; 

- деца, чиито родители са с ограничени родителски права; 

- деца, които са останали без родителска грижа; 

- деца, които са жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или 

всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или 

извън семейството; 

- деца, за които съществува опасност от увреждане на тяхното фи-

зическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;  

- деца, които страдат от увреждания или от труднолечими заболя-

вания, констатирани от специалист; 

- деца, за които съществува риск от отпадане от училище или кои-

то са отпаднали от училище. 

                                                 
1Закон за закрила на детето. Обн. ДВ. бр. 48 от 13 Юни 2000 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 

84 от 27 Септември 2013 г. 
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Практиката изисква диференциране на децата в неравностойно 
и в рисково положение. Неравностойното положение има определени 
сходства с рисковото, но и известни различия. Може да се каже, че нерав-
ностойността не винаги завършва с риск за живота и здравето на личност-
та, но рискът винаги поставя личността в неравностойност. Например, ако 
едно семейство е бедно, то съществуват икономически обстоятелства, кои-
то го поставят в неравностойна позиция спрямо другите със среден иконо-
мически стандарт семейства. Това, обаче, не е условие задължително семе-
йството и детето в него да са в риск. Възможно е да съществуват достатъч-
но компенсиращи механизми, които да не развият неравностойността в 
риск (финансова поддръжка на близкия семеен кръг, емоционална подкре-
па от близки и роднини, социално подпомагане, възможности за ефектив-
но организиране на свободното време и др.). 

Неравностойността се очертава като феномен, който нарушава 
нормалното физическо, психическо и социално функициониране на лич-
ността, вследствие на което тя се нуждае от професионална помощ и под-
крепа за възстановяване или поддържане на личностна и социална функцио-
налност. Основните механизми, чрез които се работи за това, са социално 
съпровождане, социална рехабилитация, адаптация и интеграция (Кузмано-
ва – Карталова § Легкоступ, 2012). 

При рисковото поведение се осъществява преди всичко овладява-
не на рисковата ситуация и преобразуване на проблема, като се работи в 
ситуация на „спешен случай” чрез мерки за бърза корекция на ситуацията, 
средата и обстановката. 

Според Виолета Борисова, „В условията на живот водещо място има 
общуването на детето в семейството, училището и близкото социално обкръ-
жение, където се проявяват рискове от различен характер. Те се проявяват в 
ситуации на общуване за натрупване на индивидуален комуникативен опит 
от детето, при адаптация и регулация на поведението, както и в изявите за са-
моутвърждаване, в дейности, значими за неговата възраст. Причините си вза-
имодействат помежду си в условията на живот и своеобразието на корелация 
определя силата на риска, на който детето е изложено. От съчетанието на въ-
трешни и външни условия зависи силата и дълбочината на проблема, възник-
нал в резултат на рисковите условия.” (Борисова, 2003: 34 - 35). 

Силата на изява на риска и степента му на отражение върху децата е 
различен. Те проявяват индивидуална поносимост на тежестта на конкрет-
ния риск в зависимост от индивидуалите особености, от прага на търпимост 
и поносимост, от компенсиращите механизми и условията на средата. Това 
предопределя, въпреки общата методика на работа, индивидуални подходи 
за интервениране при различните случаи, макар и при един и същи на пръв 
поглед риск. 

Овладяването на рисковото поведение при децата се осъществява 
главно чрез превенция и реинтеграция. Съобразно Закона за закрила на де-
тето, превенцията е закрила на детето чрез информиране, съдействие, под-
помагане и услуги, а реинтеграцията е процес на трайно връщане на детето 
от настаняване извън семейството в биологичното семейство или осиновя-
ването му. 
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С цел реализиране на адекватна превантивна или интервенционна 

дейност по отношение на децата в риск, е необходимо да бъде подбран 

точния за случая инструментариум за оценка на ситуацията около де-

тето, както и да се съблюдава ефективна процесуалност в етапността 

на оценяването.  

Една от основните среди, поставящи децата в риск, е семейната. 

Въз основа на своите проучвания Виолета Борисова извежда следните по-

казатели за оценка на семейната ситуация (Борисова, 2003: 23): 

- загуба на сходни семейни ценности; 

- дезадаптация в микросоциалните отношения; 

- емоционална неудовлетвореност от семейните взаимоотношения; 

- семейно-ролева несъгласуваност в семейството; 

- възрастовите и индивидуалните промени в развитието; 

- неадекватност в семейните отношения; 

- различната представа за дълголетие в семейството. 

Основните функционални деформации в семейната система, пред-

полагащи риск за децата, авторката свързва с (по Борисова, 2003: 28 - 33): 

- непосилните изисквания от страна на родителите към детето; 

- деспотичното отношение; 

- постоянният контрол с настойчиви изисквания към детето; 

- прекаленото обгрижване от страна на родителите; 

- наказанието, като непремерен риск; 

- отхвърлянето или пренебрегването на детето; 

- постоянните забрани; 

- материалното благополучие на семейството, което не се използва 

адекватно и не рационализира възпитанието на децата; 

- непоследователността в посланията на родителите към детето; 

- преживяването на безнадеждност; 

- изживяването на родителите като мъченици; 

- постоянното задоволяване капризите на детето; 

- подценяването на детето; 

- постоянното сравняване на детето с други деца; 

- дисхармонията в семейството; 

- доминиране на съжалението при болни и увредени деца; 

- малтретирането в семейството. 

Могат да се изведат и някои личностни предпоставки за риск, 

като: потиснатост у децата; страхове при децата; стеснителност и сраме-

жливост; забавени действия (бавни във всичко и постоянно); липса у деца-

та на желание да пораснат; агресията у децата; закачките на децата; гневът 

у децата; лъжата, като проява у децата; кражбата при децата (Борисова, 

2003: 51 - 59). 

Училищната среда, като предпоставка за риск при децата 

Училището е основен фактор за развитието и образователната компе-

тентност на младите хора. Понякога, обаче, се изявяват предпоставки, които с 

различен характер и степен повлияват статуса на децата. Това зависи както от 
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личностните им особености, така и от силата на въздействие и обхвата на то-

ва въздействие. Георги Петров извежда следните негативни предпоставки в 

училищната среда за попадането на децата в риск (Петров, 1998): 

– трудности в адаприрането след смяна на училище; 

– постъпване в „елитно” училище; 

– лоши взаимоотношения в класния колектив; 

– избор на „любими” и „трудни” ученици от страна на някои 

учители; 

– омаловажаване на детските усилия и успехи; 

– налагане на необосновани наказания; 

– превъзлагане на наказателни функции от страна на учители или 

училищни ръководства върху отделни или група ученици; 

– изоставане в професионалното изграждане и постигане на 

висок личностен авторитет от страна на отделни учители; 

– физически недостатъци на някои учители; 

– липса или недостиг на организирана извънкласна дейност; 

– личностни, политически и синдикални противоречия в педа-

гогическия колектив; 

– негативни взаимоотношения между учители и родители. 

Не по-малко важна среда за формирането и поведението на деца-

та в този етап от развитието им е приятелската. От значение за превенци-

ята на риска за децата е изучаването на средата и груповото им поведение. 

Въз основа на своите проучвания Г. Петров извежда следните фактори в 

приятелската среда, които имат особено значение за статуса и поведението 

на детето (Петров, 1998): 

– численият състав на групата; 

– възрастта на членовете на групата; 

– полова принадлежност на членовете на групата; 

– характер на взаимоотношенията в групата; 

– продължителност на съществуване на групата; 

– степен на организационност, единство и сплотеност в групата; 

– постоянни ролеви функции в групата; 

– временни ролеви функции в групата; 

– стадии на съществуване на групата; 

– лидерството в групата. 

Друг мощен фактор за формирането на децата са медиите и елек-

тронните средства за комуникация. Наред с множеството възможности, 

които предоставят електронните средства за комуникация, при неправил-

ното им ползване и непредпазване от скритите вреди, те може да се изявят 

като фактор за риск при децата. Това се реализира, от една страна, чрез 

внушенията на текстове на песни и заглавия на филми, а от друга, чрез съ-

знателното манипулиране с цел по-добра реаклама. Особено тежки са слу-

чаите, когато зад прикрита самоличност се реализират користни цели за 

живота и здравето на подрастващите, като въвличането им в детска порно-

графия, трафик, сексуална експлоатация, психически тормоз и др. 
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Спецификите на възрастовото развитие понякога също „благо-

приятстват” изявата на риск. Затова целенасочената работа по развиване 

на умения за справяне в трудни ситуации, за самопознание, самоценност и 

увереност в себе си са от значение за превенцията на риска при децата. 

Диагностицирането на деца в риск е комплексна и нелека задача, 

тъй като изисква обединяването на усилията и професионалните компе-

тентности на екип от специалисти – социален педагог, психолог, учител, 

възпитател, юрист, лекар и др. Вземането на информирано решение за ра-

бота по случая, на база на адекватна диагностична оценка, може да допри-

несе за ефективното разрешаване на проблема. 

Дейностите за работа по проблемите на децата в риск най-общо 

могат да се обобщят в: превенция на проблемите, подпомагане социализа-

цията на личността, интеграцията и адапрацията към различни среди, со-

циална рехабилитация, реадаптация, реинтеграция и други.  

Конкретните подходи за повлияване на риска, които се реализи-

рат за преодоляване на дискомфорта у децата в риск, са свързани с подпо-

магане, съветване, консултиране, защита, закрила, информиране и други. 

Те могат да бъдат комбинирани, съобразно спецификата на ситуацията и 

вида на проблема, а ролите, в които влиза социалният педагог в своята 

професионална дейност, са свързани с дейностите по преодоляването на 

трудностите и не отстъпват на многообразието от проблеми и случаи, по 

които може да се работи.  

Обществената действителност днес предлага нови предизвикател-

ства пред децата, за които подрастващите би трябвало да притежават уме-

ния за предпазване, за справяне с трудностите и за себереализация в нови 

и понякога екстремни ситуации. Придобиването на такива умения, именно 

във възрастта на формирането им като личности, би било от полза за успе-

шната социална вградимост и за ефективната адаптация на младите хора в 

различните социални среди. Информирането на децата за различни възмо-

жности за предпазване от рискови ситуации и за успешното им преминава-

не през тях, е предпоставка за успех и удовлетвореност от постигнатото, за 

откриването и покоряването на нови цели в живота и за реализирането им 

в желаната от тях посока като психически, емоционално и поведенчески 

здрави личности. 
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Проф. др Розалија Кузманова-Карталова 

 

ДЕЦА ПОД РИЗИКОМ – УЗРОЦИ, ДИЈАГНОЗА, ПОСЛЕДИЦЕ 

 
Сажетак: У овом раду анализирамо стање проблема деце под ризи-

ком и његове карактеристике, као и узроке који доводе до појаве овог пробле-

ма у друштву. Дате су могућности за дијагнозу ризичног понашања код деце, 
као и могућности како да се утиче на то. 

 

Кључне речи: деца под ризиком, друштвено-образовни рад. 
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Доц. д-р Радка ГАЙДОВА 

Педагогически факултет 

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, България 
 

 

ТИПОЛОГИЯ НА МЕТОДИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕХНИКО-

ТЕХНОЛОГИЧНИ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА  
 

Абстракт: Текстът представя иновативна идея за класификация на 

методите на обучение в техническите и технологическите дейности в основ-

ното образование. 
  

Ключови думи: техника, технология, метод, дейност,поддейност, 

обучение, деца. 

 

 

Понятието “метод, (гр. methodos)” в най-общ смисъл означава път, 

начин за постигане на определена, съзнателно поставена цел чрез изпълне-

ние на система от подбрани действия.  

В областта на дидактиката методът е начин за усвояване на същ-

ността и закономерностите в развитието на природната и обществената де-

йствителност. Той е компонент на учебния процес и градивен елемент на 

обучаващата технология. Методът е начин за педагогическо адаптиране на 

позтавателната информация към възрастовите и индивидуалните възмо-

жности на обучаваните, с цел усвояване на знания за социалния опит на 

обществото в съвместна дейност с учителя. С помоща на методите се раз-

криват сложните структурни образувания и междукомпонентни връзки на 

организацията и на технологията в обучаващия процес. Комбинират се със 

съответни похвати, които допълват и оптимизират тяхното действие. (П. 

Радев, 2011 (М. Андреев, Д. Денев, Л. Димитров, П. Петров, М. Атанасова, 

Е. Василева и др)).  

Подборът на методите за обучение в предучилищна възраст по 

образователно направление Конструктивно-технически и битови дейности 

се извършва на различни основания:  

– специфика на знанията;  

– логика на образователното съдържание;  

– дидактическите задачи;  

– принципите и подходите за обучение;  

– индивидуалните и възрастови компетенции на децата и възмо-

жностите за обучение;  

– активността на детето в техническата дейност;  

– мотивационно-емоционалната и динамична структурност на 

играта като водеща дейност в предучилищния възрастов период;  

– възможностите за практикуване на дейността в различни вари-

анти (обучаваща дейност, самостоятелна игрова практика, екип-

на или индивидуална дейност, част от друга дейност,...);…  
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Посочените основания насочват към отчитане на някои типични 

особености на методите, както и към тяхната съвкупност като компонент 

на педагогическото взаимодействие между учителя и децата в обучението 

по техника и технологии, респ. по конструктивно-технически дейности в 

детската градина.  

Принос за ефективността на методите имат похватите. Похвата е 

градивен елемент на обучаващия метод. Той е конкретно действие на учи-

теля, което внася точност в смисъла на образователното съдържание в пе-

дагогическата ситуация.  

Съчетаването на методите и похватите е вариантно, зависи от твор-

ческия усет на учителя; води до разнообразие при създаване на условията и 

подбиране на средствата за организация на обучението; мотивира интереса 

и любопотството на обучаваните, децата; прави педагогическото взаимодей-

ствие пълноценно, постигащо очакваните резултати на обучението.  

Спецификата на тяхното взаимодействие в обучение по конструк-

тивно-технически дейности произтича от специализирания технологичен 

характер на дейността и извежда особеностите на тяхното приложение, 

спрямо компонентите на учебния процес - организация на обучението и 

технология на обучението. 

Комбинирането на методите и допълващите ги похвати в обучени-

ето по конструктивно-технически дейности е целево спрямо очакваните 

резултати от обучението, от което се дифинират характерни особености, 

специфика и типология.  

За аргументиране на идеята на доклада се позоваваме на известно 

становище в научната литература за понятието „тип”. То е определено ка-

то: „ ... група, която обединява предмети, явления, хора и др. по определе-

ни белези”, а типология е „ ... научна класификация на предмети и явления 

по типове”. Предвид изведената от научното пространство логика, правим 

опит да представим една иновотивна идея за типологизиране на методите 

за обучение по технико-технологични дейности в предучилищното образо-

вание, съобразно действащите държавни образователни изисквания и бъ-

дещите предизвикателства към технологичната подготовка на децата от 

предучилищна възраст.  

От типовете методи и комбинираността между тях зависи достъп-

ността на представяне на техническото съдържание със запазване на него-

вата научна стойност пред обучаваните, степента на усвояване от тях на 

специфичните технически знания и желанието за участие в практико-при-

ложна технологична дейност.  

Типология на методите за обучение по технико-технологичните 

дейности в детската градина, представяме в следната система: 

І тип: Традиционно-обучаващ. 

подтип: Комуникативно-информационно-познавателни: 

– Беседа; 

– Обяснение. 
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1.Беседа. Беседата е словесен диалогичен метод. Тя е система от 

логично структурирани въпроси, чрез които се уточнява технологичния 

процес (как?) за конструиране на предмета (какво?). Беседата е кратка, 

ясна, точна, терминологична и изяснява конструктивно-функционалната 

същност на модела на предмета. С помоща на беседа се извършва достъ-

пен и правилен технически анализ на параметрите, които характеризират 

конструкцията: материал, части, форма, разположение (място в конструк-

цията), съотношение (големина спрямо определена величина), елементи, 

начин на съединяване, технологични действия и операции. Редът, в който 

се анализират изброените параметри, зависи от особоностите и сложност-

та на конструкцията на модела. 

При 3-5-годишните деца беседата е описателно-действена, а при 5-

7-годишните деца има аналитичен характер за възприемане и обследване 

на модела на предмета, защото натрупания познавателен и практически 

опит за конструиране позволява те да правят изводи и обобщения, както и 

да разбират закономерности между отношението: конструкция-функция. 

По време на беседата се предизвиква висока степен на активизиране на 

умствената дейност на детето и се развиват съответните познавателните 

действия на психичните процеси, които лежат в основата на конструктив-

ните умения. Напр: мислене-анализ, синтез, сравнение…; памет-запомня-

не, възпроизвеждане…; представи-конкретни,обобщени…; въображение - 

репродуктивно, продуктивно. 

2. Обяснение. То е словесен метод, с помоща на който се уточнява 

изпълнението на техническите действията и технологичните операции по 

време на показа. 

ІІ тип: Образно-аналитичен.  

 подтип: Възприятно-предметно-логически: 

– Наблюдение на образец; 

– Анализ на конструкция- образец.  

1. Наблюдение на образец. Начин за непосредствено сетивно възприе-

мане на модела на предмета. Съчетава се с беседата и осигурява достъпно на-

гледно-предметно възприемане по време на нейното провеждане. Допълва се 

с нагледните похвати: показ на образец и показ на действие. 

2. Анализ на конструкция-образец. Предназначен е посредством 

достъпна техническа терминология да изясни в подходящатата техноло-

гична последователност структурно-функционалните параметри (матери-

ал, части, елементи, форма, големина, разположение, съотношение, дей-

ствия и операции, съединяване, предназначение,…) на конструкцията на 

модела на предмета, представен чрез образеца. 

Похвати, подпомагащи обучението. Тяхната класификация съо-

тветства на класификацията на методите за обучение. 

– словесни (комуникативни): обяснение (индивидуално, групово) 

напомняне, поощрение; 

– нагледни (възприемане): образец (тримерен, графичен); показ на 

образец, показ на действия (демонстрация); 
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– игрови (практически): дидактична игра, конструктивна игра; худо-

жествени средства (литературни, фолклорни, песенни, театрализи-

рани) и др. 

ІІІ тип: Дейностен. 

подтип: Предметно-практическо-приложни: 

– Упражнение; 

– Ситуация-упражнение; 

– Моделиране. 

1. Упражнение. Метод за усъвършенстване на практическите уме-

ния, чрез многократно повторение в специално създадени условия с цел 

трайно усвояване. Типичен е за конструктивно-техническите и битови де-

йности, поради техния практически характер. По време на самостоятелна-

та дейност за конструиране във всяка форма на дейността, всяко дете ин-

дивидуално или в екип упражнява съответни технически действия.  

Упражнението успешно се съчетава със ситуационният метод, с 

цел създаване на ситуативен характер на дейността. Съдействат за разгръ-

щане на висока активност и самостоятелност на аналитико-синтетичните 

процеси по време на усвояване на знания и умения за конструиране. 

2. Ситуация-упражнение - предоставя на детето възможност да 

упражнява специализирани технически действия, при условия различни от 

стандартните, което изисква от него преодоляване на практико-изпробва-

щи действия, чрез които то се учи да изпробва, да експериментира. 

3. Моделиране. То е процеса за изработване на модел на предмет. 

Когато предмета е технически, моделирането е техническо моделиране. 

ІV тип: Творчески. 

 подтип: Предметно-практическо-игров: 

– Строително-конструктивни игри; 

– Предметно-дидактични; 

– Творчески, сюжетни, театрализирани игри; 

– Съвместна конструкторска дейност; 

– Самостоятелна конструкторска практика. 

Игри: конструктивни, дидактични, театрализирани и др.игри. Със 

своите разнообразни и специализирани игрови средства всеки вид игра 

предоставя естествена игрова среда в която детето осмисля, затвърдява и 

разширява конкретна познавателна информация. Те позволяват обвързване 

на учебните практически задачи с игровите действия, а това способства 

усъвършенстването на специализираните технологични действия. Игровия 

елемент привлича и стимулира желанието за участие на децата в техниче-

ските дейности. 

подтип: Комбинаторно-приложен: 

– Експеримент. 
1. Експеримент. Подготвя преминаването на конструктивно-техни-

ческата дейност от репродуктивно към продуктивно равнище на развитие. 
Осъществява се основно чрез два способа: доконструиране и преконструи-
ране. Първият предоставя възможности за частично изменение на конструк-
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цията на вече конктруирани предмети и обекти. При организиране на кон-
структивно-техническа дейност като самостоятелна практика (игра), някои 
6-7-годишни деца успешно прилагат способа доконструиране. Способът 
преконструиране не е типичен за деца от предучилищна възраст. 

Похвати, подпомагащи практическата, игрова и експериментал-
ната техническа дейност. 

– общо-логически: те осигуряват логика и целесъобразност (сло-
жност, достъпност, диференциация,…) на познавателните дей-
ствия на при изпълнение на практическите. 

– специфично-логически: произтичат от логиката на конкретната 
учебна задача. В обучението по конструктивно-технически и би-
тови дейности се усвояват и изпълняват от децата във вид на 
правила при извършване на технически действия и операции. 

– организационно-технически: организационните се отнасят до 
време, място и форма на организация, а техническите включват 
необходимите материали, инструменти и пособия за постигане 
на конструктивно-техническата задача  

V тип: Съвременни. 
подтип: Педагогическо взаимодействие:  
– Предметно-оперативен; 
– Информационно-познавателен; 
– Игрово-преобразуващ; 
– Практико-изпробващ. 
Практиката чрез която конструирането може да изпълни функция-

та на метод в собствената си дейност се основава на ориентираността на 
педагогическото взаимодействие според Програмата за възпитание на две 
седем годиштното дете, (Програма…, 1993).  

Натрупването на индивидуален опит за конструиране е процес на 
интериоризация и екстериоризация на знанията и уменията. Той се проявавя 
на различни равнища. Разкриването на тези процеси позволява рационално 
да се използват във вътреструктурното взаимодействие между собствените 
компоненти на дейността, като метод за организация на съвместна кон-
структурска дейност на децата. 

1. Предметно-оперативен – при манипулиране, опериране с 
предметите–играчки детето реди, поставя, подрежда,… и усво-
ява знания за неговата форма и се учи да я съотнася към други-
те предмети и в пространството. Методът подпомага процеса за 
овладяване на сензорно-сетивната структура на заобикалящата 
предметна среда. Тя е обект на пресъздаване, чрез конструк-
тивно-техническите дейности. 

2. Информационно-познавателен – регулира осъществяването на 
съвместната дейност между педагога и децата при която те усво-
яват информация с познавателна цел, която впоследствие се пре-
образува в знания. Процесът развива познавателните действия 
на психичните процеси, без които обучението е невъзможно. 

3. Игрово-преобразуващ - стимулира приложението на специали-
зираните технологични знания като самостоятелна практика в 
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игрови ситуации, но изисква висока степен на обобщеност на 
знанията и уменията за конструиране, комбинирани с личния 
опит и мотиви. Този метод създава предпоставки детето по-че-
сто да използва алгоритъма на предварително усвоени реше-
ния, но понякога макар и случайно реализира собствени идеи в 
които с изненада и радост открива възможностите си, които пе-
дагога трябва да поощрява. 

4. Практико-изпробващ – изпробват се усвоените технологични 
действия и операции в реална самостоятелна и активна умстве-
на и практическа дейност. Влияе стимулиращо на деца с изяве-
ни технически способности и ги подтиква към експериментира-
не. 

VІ тип: Културно-поведенчески. 
подтип: Мотивационен: 
– Възпитателен; 
– Подбудително-стимулиращ. 
1. Възпитателен – възпитава култура на поведение и систематизи-

ра натрупания опит и култура в позитивно отношение към дейността, тех-
нологичната среда и постиженията на техниката. 

2. Подбудително-стимулиращ – активира интереса и желанието за 
конструиране, и стимулира формулиране на идеи за самостоятелна или 
екипна конструкторска дейност. 

VІІ тип: Управленски.  
подтип: Оптимизационен: 
– Организационнен; 
– Структурно-процесуалнен; 
– Контролно-регулиращ; 
– Корекционен. 
1. Организационнен – организира протичането на учебния процес 

по време, място и педагогически условия;  
2. Структурно-процесуалнен – насочва към учебна структура, ко-

ято гарантира оптимално усвояване на познавателното съдър-
жание по време на педагогическото взаимодействие.  

3. Контролно-регулиращ – контролира резултатите от обучението 
и регулира обема и обхвата на информационно-познавателния 
поток за усвояване. 

4. Корекционен (диагностико-прогностичен) – определя достиг-
натото равнище на компетентността на обучаваните, прогнози-
ра неговото възходящо развитие и при необходимост включва 
корекционни елементи. 

Ориентацията на типовете и подтиповете на методите и подпома-
гащите ги похвати в обучението по технико-технологичните дейности в 
детската градина, организирани в специфично-адаптирана система, подпо-
мага ефективното методическо реализиране на обучение по конструктив-
но-технически дейности на децата от предучилищна възраст, както и има 
предназначението да ефективизира структурта и протичането на обучава-
щия технико-технологичен процес. (Гайдова, 2006; 2012). (Таблица 1) 
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Таблица 1: Система на типологията на методите за обучение  

по технико-технологичните дейности в детската градина 
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ІІ тип 
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традиционно-
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управленски 

подтип подтип подтип подтип подтип подтип подтип 

комуникативно-

информационно

-познавателни 

възприятно-

предметно-

логически 

предметно-

практическо

-приложни 

предметно-

практическо-

игров 

педагогическо 

взаимодействие 
мотивационен оптимизационен 

методи методи методи методи методи методи методи 

1. беседа 

 

1. 

наблюдение 

на образец 

1. 

упражнение 

1.строително-

конструктивни 

игри 

1. предметно-

оперативен 
1.възпитателен 1.организационнен 

2. обяснение 

2. анализ на 

конструкция

-образец 

2. ситуация-

упражнение 
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дидактични 
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2. структурно-

процесуалнен 

  
3. 

моделиране 

3. творчески, 

сюжетни, 

театрални игри 

3. игрово-

преобразуващ 
 

3. контролно-

регулиращ 

   

4. съвместна 

конструкторск

а дейност 

4. практико-

изпробващ 
 4. корекционен 

   

5. 

самостоятелна 
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а практика 

   

   подтип    

   
комбинаторно-

приложен 
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ТИПОЛОГИЈА МЕТОДА ОБУЧАВАЊА У ТЕХНИЧКИМ И 

ТЕХНОЛОШКИМ АКТИВНОСТИМА У ВРТИЋУ 

 
Сажетак: Рад представља иновативну идеју о класификацији метода 

обуке у техничким и технолошким активностима у основном образовању. 
 

Кључне речи: техника, технологија, метода, врста, подврста, обу-

ка, деца. 
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HEMSBALL GAME – SPORTS WITHOUT BORDERS 
 
Abstract: The present report look the history and essence of Hemsball ga-

me. It was applied experimentally in a special school in Veliko Turnovo, Bulgaria 
in the added hour of physical education and sport – „Active Games” Module.   

The meaning of the Ministry of Youth and Sports of Turkish Republic 
(GSB) is presented, with  minister Suat Kilic and Turkish Sport for All Federation 
(HIS), with president  Prof. Dr. Erdal Zorba for world popularization of a game 
without borders.  

Why we staked at something not known, new and challenging, but already 
approved standards on the educational process?  

We present one good experience, which we used rational and apply opti-
mal for the improving of psycho-physical conditions of children with multiple 
disabilities.  

 
Keywords: Hemsball, Sport without Borders, Turkish Sport for All Fede-

ration, challenges, students with multiple disabilities, Ministry of Youth and Sports 
of Turkish Republic. 

 
 
The game takes a significant place in the lives of children. It is an instru-

ment for a child‟s adaptation to the environment and real way of life. It functions 
as a constant form of education because it has a strong emotional influence. Thro-
ughout the game children develop their motor skills, basic physical qualities and 
the organism tempers. This process continues in kindergarten and throughout the 
rest of school. There the child turns in student and the game pass in physical edu-
cation and sport hour. In this connection T. Valova shares that „in dependence of 
what are the basic activities in the game and what is the attitude of the students to 
it, through the game are forms characteristics, knowledge of the environment are 
getting rich and deep. The game, which till going to the school of child in some 
years and in significant power satisfied the child‟s need to imitate, explore, rese-
arch and phantasm, now is loaded with didactic functions and produce situations, 
that have characteristics of the real education process.” [6, p.12]. 

In front of us, special pedagogues, there is the question: what is the fu-
ture of the children with disabilities, can they be of full value for the community 
or a burden? This answer depends mainly of rehabilitation that can be achieved 
for each of these children. That‟s why the modern special school searches for 
approach correction methods with which to make able education of children 
with disabilities possible.  
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The development of adequate system of correct-developing education of 

children with multiple disabilities takes large space in special pedagogic‟ area 

specialist‟s research. Theoretical meaning is determined mostly by the fact that 

information for cognitive characteristics of students with multiple disabilities will 

help creating of adequate strategies for their education. At the same time the good 

knowledge of their physical, intellectual and personal potential will make easy in-

tegration processes, socialization and professional-labor realization.  

Many science researches prove that purposeful motor activity improve 

physic, neuro-psychic and functional fitness of the organism. At the same time 

can be seen increasing of the number of children with intellectual difficulties 

and multiple disabilities, which grow on one or other reason – healthy, social, 

psychological. The reduced physical activities of the children is shown up – not 

well developed motoricity, awkward, delayed, clumsy with weak coordination 

and accuracy movements. The weak physical ability is result of decreased with 

each school year motor activity of the children. It, together with the provoked 

negative physiological changes of the growing organism, creates unfavorable li-

fe standard and are serious potential risk for student‟s health.  

That‟s why the special school lean on different forms of work and 

one of them is the added physical education and sport PES hour – active ga-

mes module (AG). 

This module is organized outside school schedule and its aim is harmo-

nic physical and motor development of the students. The development of motor 

qualities through AG is combinative and varies. Through them cannot be influ-

enced on direct motor quality or muscle group, but the big diversity of motor 

activities help for the improvement of the common motor culture of the students 

and have underlined healthy character.  

The active games refine basic motor activities, physical exercises are ma-

stered with line, gymnastics and athletic character, new games are learned. Thro-

ugh the added module in PES – AG students with multiple disabilities active in-

clude in different funny, educational and sport activities. This hour is transformed 

in a form of compensation and stimulation of their physical development.  

Going outside of the frames of the standard and looking for something 

new, interest and at the same time appropriate to the potential abilities and ne-

eds of students with multiple disabilities, the Hemsball game prove that is the 

most adequate form of positive influence on psycho-physical condition of the 

children.  

 

History and essence of Hemsball game. 

 

The game was created by Murat Аltinay in 2011 [12,13,17]. 

It is new, fun, dynamic and can be played by people from 3 to 93 years 

old. It was approved in the beginning of 2011 by the Turkish Ministry of Youth 

and Sports [14] and the Turkish Sports for Everyone Federation (HIS) [18] of 

which Prof. Dr. Erdal Zorba [19] is the president. The federation is a member 

of the Sports for Everyone International Association (TAFISA) [23].  
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Prof. Dr. Erdal Zorba, President of the Turkish Sports for Everyone Fe-

deration (HIS), said „As the Federation we will spread the culture of sports to 

everyone from 3 to 93”. Mr. Zorba, who explained that they were striving to po-

pularize the culture of sports throughout the general population added „We as 

the Sports for Everyone Federation will spread the culture of sports to everyone 

from 3 to 93. We want to prepare our children, who are genuinely talented, for 

the sports community, the Olympics and the world championships. At the same 

time we will also enable our grandmas and grandpas to enjoy sports” [21]. 

Prof. Dr. Erdal Zorba also said that they want to create an awareness 

about doing sports which is already widespread in the world but noticeably defi-

cient in Turkey where sports are not nearly at the point where they should be 

and added, „As the HIS we have put into application a general policy througho-

ut the country on the instructions of our Ministry. We want to enable sports to 

be recognized at their real value. We have put this project into practice in pri-

sons, in retirement homes, orphanages, hospices and everywhere else that we 

have access to. We are educating people through the use of various materials. 

Pretty soon we will extend all the way to villages and neighborhoods. This is 

how we will be popularizing sports.” [21] 

Prof. Dr. Erdal Zorba, President of the Turkish Sports for Everyone Fe-

deration [11] was elected a member of the TAFISA board of directors as a result 

of the elections held by General Assembly in Holland on October 24-26 [11]. 

The Ministry of Youth and Sports of Turkish Republic Suat Kılıç: -

„TURKEY IS ON ITS WAY TO BECOMING A SPORTS COUNTRY” [22]. 

Suat Kılıç, shown, was born on July 23, 1972 in Samsun. He is a lawyer, 

a journalist and a writer who possesses a yellow press card and who completed 

his education at the Ankara University Law Faculty. He worked as a Program 

Producer, Announcer, News Manager and News Editor at Dünya Radyo, Kanal 7, 

NTV and Kanal D. Suat Kılıç, who entered the 22nd Term of Parliament as a 

Samsun Parliamentarian in the November 3, 2002 General Elections, served du-

ring this term as Turkish General Assembly Executive Board Clerical Member 

and AK PARTİ General Headquarters Promotion and Media Assistant Chairman. 

Along with these duties, Kılıç also served as the General Broadcasting Director 

for the Turkey Bulletin, AK PARTİ‟s official monthly broadcast organ, for a term 

of 6 years. Kılıç, who entered the General Assembly again in the July 22, 2007 

elections as a 23
rd

 Term Samsun Parliamentarian undertook the duties of AK 

PARTİ General Headquarters Promotion and Media Assistant Chairman, General 

Assembly Constitution Committee Member, AK PARTİ Group Management Bo-

ard Membership, Black Sea Economic Cooperation.  

Parliamentary Assembly KEİPA Membership and the Chairmanship of 

the Friendship Group between Turkey-Brazil Parliaments. Kılıç, who was appo-

inted to acting AK PARTİ Group Chairman in 2009 continued in this position 

for two years. Kılıç joined the parliament again as a 24
th
 Term Samsun Parlia-

mentarian after the elections on June 12, 2011 and after starting his new posi-

tion on July 6, 2011 became the Minister of Youth and Sports in the 61
st 

Go-

vernment Cabinet [22].  
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Minister Suat Kılıç who emphasized that they are handling infrastructu-

re under the two headings of facility and human resources added: „Of course fa-

cilities are needed in order for athletes to be created. And in order for elite athle-

tes to be raised in these facilities the good athletes need to be determined and 

provided with facilities. When one of these is missing the other becomes mea-

ningless. There is no point in a facility if there are no people and if there are no 

facilities there are no means for developing a person‟s athletic ability and tur-

ning them into a brand on a world scale. Therefore we will continue maintaining 

these two in an integrated form as we have in the past. Turkey will become a 

sports country and is on its way to doing so. Let no one doubt this. We will con-

tinue to realize step by step the vision we have formed with Prime Minister Re-

cep Tayyip Erdoğan towards making this a sports country. Every single step we 

take, every decision we make and every kuruş we spend is for the young people 

of this country. I have experienced yet again during our dialogues yesterday 

what a great advantage it is to be working with a prime minister who supports 

sports and has faith in the Olympic movement.” [15].  

The game has a great advantage over other games. It can be played insi-

de and outside, it doesn‟t require any special terrain conditions and a big space 

to be played in. The name Hemsball includes some components [12, 13, 17]. 

H = Hand  

Е = Energy  

M = Move  

S = Stability  

Ball = Ball  

The creator M. Altinay presents Hemsball in two aspects – cognitive 

and motor [12,17].  

Cognitive activity takes the lead in the Hemsball game. It activates the 

mental processes in unity with motor activity while players make their movements.  

The movements help improve motor skills as a result of the fluent deve-

lopment of motor sphere and they cooperate to increase physical ability (dexte-

rity, speed, flexibility), and help the development of the emotion-will sphere 

through following rules and overcoming difficulties (distance, muscle effort).  

Hemsball quickly drew the attention and admiration of many national 

and international participants. The game was popularized in academic society 

during the Second Balkan Sports festival organized by the Turkish Sports for 

Everyone Federation 10-14.05.2012 Bodrum, Turkey and II International 

Sports for Everyone and Sport Tourism Conference 08-11.11.2012 Kemer, 

Turkey [12,17].  

A pilot region application was conducted on April 16-20 at the Çiğli 

Pre-School Sports Festival organized by the Gülen Kora Elementary School, in 

which HEMSBALL was introduced to 30 Schools and 2000 students. The im-

portance of HEMSBALL in terms of its contribution to making sports part of a 

daily routine for elementary school students, and in the development of the chil-

dren‟s psychomotor skills was observed by the teachers and educators [17].  
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In order to help spread the sport and make it possible for people in all 

walks of life to do sports, HEMSBALL instructions were given at the Izmir Se-

ferihisar A-1 Type Closed Prison between the dates of July 24-31. The activity 

of HEMSBALL in prisons allows inmates the ability to do sports easily throug-

hout the day in their wards. At the same time it has provided a solution to exces-

sive immobility, obesity and stress related problems. [12,17]. 

 

 

Game zone [12,17] 

 

The Game Zone for junior players is 3 x 1.23 cm (shown in Figure 2). 

For adults it is comprised of a 4 x 1.55 cm rectangular, flat, smooth and hard 

ground (shown in figure 1). The area should be set up so that there is a 2 m dis-

tance from any direction to the Hemsball Area.  
 

 
 

Figure 1. The International Hemsball Game Zone 

 

 
 

Figure 2. The International Hemsball Junior beginners Game Zone 
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The surface of the area must be flat, smooth and hard so that the Hem-

sball ball can bounce. The game can be played on parquet or synthetic surfaces. 

All lines determining the game zone are 4 cm in width. The color of the 

lines must be different from the ground color and easily distinguished by the 

players and referees [12,17]. 

The game is played on hard flat surfaces, allowing the Hemsball ball to 

jump well. The appealing Hemsball kit (shown in Figure 3) contains several 

parts [12,17]:  
 

 
Figure 3. Hemsball kit 

 

– THE HEMSBALL AREA STRIP FEATURES (2 pieces), shown in 

Figure 4 [12, 17]. 

 

 
Figure 4. Hemsball Area Strip 

 

The Hemsball area strips are made of dekota (forex) material with 3 

mm laminated coating in standard 4 x 35 cm measurements), presented in 

Figure 5. 

 
Figure 5. Hemsball Area Strip Features 
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– THE HEMSBALL STEPPING PLATE FEATURES (2 pieces), presented 

in Figure 6 [17]. 

 
Figure 6. Hemsball Stepping Plate 

 

The Hemsball stepping area is made of dekota (forex) material in 2 s-

izes with 3 mm laminated coating in standard 42 X 30 cm, 50 x 40 cm measur-

ement), presented in Figure 7. [12,17]. 

 

  
Figure 7. Hemsball Stepping Plate 

 

– THE HEMSBALL TARGET BOARD (DEKOTA) FEATURES [17]. 

The measurements are a square of 34.5 x 34.5 cm. It is made of 8 mm 

wood mdf. The Hemsball target board is engraved on two equal sides with the 

characteristic Hemsball brand. The target point is red measuring 10x10 cm with 

a Hemsball label (presented in Figure 8). [17]. 

The dekota (forex) is used for juniors with 3 mm laminated coating [12,17]. 

 
Figure 8. Hemsball Target Board 
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– HEMSBALL BALL FEATURES (1 piece), Shown in Figure 9 [12,17]. 

The sizes of the balls vary according to the age group and categories. 

A Standard Hemsball ball is a 55 mm diameter rubber filled ball weig-

hing 95 gr +2, and the characteristic feature of Hemsball is that it is raised out-

wards with an embossed letter H on two equal sides. The official color for 

adults is Orange. The area of the ball is 5.5 cm. 

The beginner ball sizes for juniors is 45-55mm diameter sponge-filled, 

elastic-filled, rubber filled weighing 52 gr +2 to a maximum of 95 gr +2. The 

characteristic feature of Hemsball is that it is raised outwards. No color diffe-

rence is sought in other categories. 
 

 
Figure 9. Original rubber Hemsball Ball 

 

 THE FEATURES OF THE HEMSBALL HOOP (1 piece), Shown in 

Figure 10 [12,17]. 

 

 
Figure 10. Hemsball Hoop 

 

With a diameter of 30 cm, width 18 mm, height 20mm, the hoop is ma-

nufactured from original PP hard plastic material. All colours may be used for 

the hoop. The Hemsball Hoop is a single piece with the characteristic embossed 

Hemsball brand on four equal sides [12,17]. 
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International game rules and explanations [12,17] 
 

How to start a game 
The players are allowed 5 minutes to warm up and when this period is 

over the game will start with a coin flip. Each player goes to their assigned area. 
The coin flip will determine which player serves first and the loser will start the 
game by serving to the other side. 

  

Sets 
The game is played based on winning 3 sets. The sets are played based 

on 12 points. In the junior category, games are played based on winning 2 sets. 
Whichever player wins a point will gain the starting serve. If the points are 11-
11 the set is extended to 13 and continues until there is a 2 point difference. Si-
des are changed after each set. 

 

Points (Shown in Figure 11 and Figure 12) 
 The ball must touch the inside of the hoop then bounce out and pass the 

4cm strip located in front of the other players, then the rival player must catch 
the ball which has passed the game zone and strip without dropping it a second 
time and without touching the ground with their feet outside of the stepping 
area, (the Player may catch the ball with one foot on the plate and one foot in 
the air) and if they cannot catch it they lose a point. 

If the ball does not touch the inside of the hoop the throwing player lo-
ses a point. If the ball touches any part of the hoop which is at the center the 
thrower loses a point.  If the player throws the ball quickly into the hoop to-
wards the other player while the other player‟s hands are up and they cannot 
catch the ball, the throw will be invalid and they will lose a point. If after the 
ball touches the inside of the hoop it then touches the 4 cm zone line or the 
4x35cm strip (line), the thrower loses a point.  

Adjusting the hoop with your feet is against the rules and if a player do-
es this the other player wins a point. Hitting the ball with feet is against the rules 
and if a player does this, the other player wins a point and the serve passes onto 
the other player. If the players touch the floor while catching the ball the other 
player wins a point. 

 
Figure 11. Valid Throws for the Hemsball Game Zone 
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Figure 12. Invalid Throws for the Hemsball Game Zone 

 

 – Serving  

 During the first serve the player must serve the ball without passing the 

4x35cm strip in front of them. The rival player will catch the ball without drop-

ping it or touching any area outside the specified zone with their hands or feet. 

 

 
Figure 13. Throwing the First Serve 

 

When not serving the players may pass the 4 cm zone line and the 4x35 

cm strip by reaching out with their hands to catch the ball or throw it to the ot-

her side. If the player who serves drops the ball the point and the serve will pass 

to the other side (Shown in Figure 13). 

During the rally the player who catches the ball has to throw the ball to the 

other side within 5 seconds, if they do not the serve will go to the other player. 
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Images of invalid throws and catches [12, 17] 

 

 
Figure 14. Invalid Catches 

 

In Figure 14 this catch is invalid, the foot must not touch the floor [17].  

 
Figure 15. Invalid Catches 

 

In Figure 15 this catch is also invalid. For example, in this image the 

foot is in the half zone and half touching the surface [12,17].  

 

 
Figure 16. Foot Outside 
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Figure 17. Foot Inside 

 

 
Figure 18. Invalid Throws 

 

As seen in Figure 18 this throw is invalid. If the player throws the ball 

quickly into the hoop towards the other player while the other player‟s hands 

are up and they cannot catch the ball the throw will be invalid [17]. 

 

 
Figure 19. Invalid Throws 

 

The throw in Figure 19 is invalid. The ball should not hit any part of the 

hoop [12,17]. 
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igure 20. Invalid Throws 

 

The throw in Figure 20 is invalid. If, after the ball touches the inside of the 

hoop, it touches the 4cm zone line or the 4x35cm strip the same rule applies [17]. 

 

 
Figure 21. Invalid Throws 

 

The throw in Figure 21 is invalid. If the ball is thrown to any areas out-

side of the hoop none of these throws will be valid [12,17]. 

 

 

Hemsball stepping plate (zone) [12,13,17] 

 

While catching a serve and throwing a serve in the zone we can throw 

or catch the Hemsball ball with both hands or a single hand. We can also catch 

the ball by bouncing it off our body. 

If the ball falls by sliding out of our hands or naturally (when it comes 

from the rival player‟s serve) into our zone plate we are allowed to catch this 

ball. The player can play by crouching down in their zone plate whenever they 

want. The player can catch the ball by jumping during a rally as long as they do 

not go outside of the zone. The player can catch the ball from any area they can 

reach during a rally. 

The player can catch and throw the ball on one foot. The player‟s foot may 

go outside of the plate in any direction as long as it is not touching the ground. 
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The player may only throw the ball during a rally in a way that the rival 

player can see, they cannot throw with their back turned.  

The player may throw the ball when they realize they are going to lose 

their balance and step outside of the plate but after the throw is made it must fall 

into the rival player‟s zone and turn into a point. 

Playing Hemsball in bare feet is not allowed. 

 

Hemsball stepping plate (zone) images  

(Present Figure 22 and Figure 23) [12,13,17] 

 

 
Figure 22. Crouching Position 

 

 
Figure 23. Standing on one foot 
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Hemsball game categories [12,17] 

 

 JUNIORS: 3 - 5 / 6 + - 8 

 STARS: 9 + - 13 

 YOUNGSTERS: 14 + - 18 

 ADULTS: 19+ - 40 

 MASTERS: 41 + 
 
If the athletes wish they can also play in a category one level higher. 

However they cannot play in both categories in the same competition [17]. 
 
 

Player equipment 
 
The supplies of a player are comprised of a uniform, shorts, socks and 

sport shoes. Any color outside of orange may be selected. Shoes should not ha-
ve heels and they should be flexible with rubber soles or a similar combination 
of materials. 

Metal objects on fingers and wrists like watches, rings, etc. are not allo-
wed. The use of any materials that may affect the player or rival player‟s health 
is not allowed [12, 17]. 

 
Time-outs [12,17] 

 
Players are allowed one time out between sets and the timeouts are re-

stricted to 30 seconds. 
Time outs can only be taken during a rally when the ball is out by signal-

ling a T with the hands. After each set the players have a 2 minute resting period. 
A player that must play games one after the other may request up to 10 

minutes to rest between games[12, 17]. 
 
 

Behavior rules [17] 
 
The players must know the rules and abide by them. 
The players must accept the referee decisions in a sportsmanlike man-

ner without arguing. They will avoid behaviour that may damage the reputation 
of the Hemsball sport. 

Players are shown a yellow card in the following situations. The referee 
will show a yellow card for leaving the game area without permission, having a 
careless attitude that may affect the trainers, referees and rival players negati-
vely, displaying behaviour that could upset the audience, intentionally throwing 
the ball outside of the playing area, giving the ball a hard kick, kicking the ho-
op, being disrespectful to the game officials and objecting to referee decisions. 
If these acts continue a second card and then a red card will be shown. 
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Players are shown a red card in the following situations. When two yel-

low cards have been shown, when reputation damaging or insulting words are 

said or behaviour is displayed the referee will show a red card, remove the 

player from the game and disqualify them. The sets of a player with a red card 

will be considered 12-0 - 12-0 - 12-0. 

And they will be considered to have lost the game 3-0. A player who is 

given a red card will be banned from the tournament. A player who receives a 

red card will lose their right to play in the next tournament. 

 

Action cards [12,17] 

 

Warning: Yellow Card – Removal from game (Disqualified) Red card. 

 

 Fair play [17] 

 

The players will practice fair play not just towards referees but will also 

be polite and respectful towards the officials, their rival, trainers and the audience. 

 

 Extraordinary pauses in the game [12,17] 

  

When there is a serious injury during a rally the referee should stop the 

game and allow the medical crew to come to the game area. In such a situation 

the head referee will determine the treatment period. When the player is unable 

to continue playing because of their injury they are considered to have forfeited 

the game. For example in the Adults they would be considered to have lost the 

sets 12-0 - 12-0 - 12-0 and the game 3-0. In the Juniors they would be conside-

red to have lost the sets 12-0 - 12-0 - 12-0 and the game 2-0. 

 

Referees [17] 

 

In two player games HEMSBALL is played with 5 referees: 

 The Head referee. 

 Two game referees but when necessary the game can be managed 
by one person. 

 The table referee is also the Head Referee‟s assistant. 

 The technical referee. 

 

Head referee [17] 

 

The Head Referee directs the game from beginning to end. During the 

game the head referee has authority over all the referees and players. The head 

referee has the authority to make decisions on all matters including those which 

are not specified in the rules. The head referee may decide to allow the players 

to change into training suits during the break and change their uniforms. 

No argument should be allowed against the decisions of the head referee. 
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Game referees execute refereeing of hoop, plate, line and height [17] 

 

There are 2 game referees but when necessary the game may be direc-

ted by one referee. They sit 2m from each player at their assigned location and 

referee the plate, line, height and hoop actions, execute hoop refereeing and can 

move freely as long as they do not get too close to the players to check their 

stepping plates [12,17]. 

The game referees check whether the ball has hit the hoop and gone out, 

then they hold up a flag to the players and the table referee, and state the situa-

tion so the table referee can hear. The game referee(s) checks the plates which 

the players are stepping on, if their feet touch outside of the plate the referee 

holds up a flag and informs the players and table referee in a voice they can he-

ar. The game referee(s) checks whether the ball is in or out at the point where 

the ball‟s target area and the player area intersect and holds up a flag to the table 

referee and informs the player and table referee in a voice they can hear. When 

the game referee(s) determine that a player with their hands in the air is not go-

ing to be able to catch a ball they will raise the flag and tell the players and table 

referee in a voice they can hear. The game referee(s) will report every kind of 

valid points earned by lowering the flag towards the ground and telling the 

players and table referee in a voice they can hear [17]. 

 

Table referee (assistant head referee) [12,17] 

The table referee will toss a coin to determine which player will start 

the game. The serving player will start the game at the table referee‟s whistle 

and throw the ball without passing the 4x35 cm strip in front of them. The rival 

player will catch the approaching ball without dropping it and without touching 

outside of the specified area with their hand or foot. Except while serving, the 

players may pass the 4x35 cm strip with their hands to catch the ball and may 

throw it back to the other side. Any kind of rule violation is determined by the 

game referee (s) and counted as a foul which is signalled by raising the flag and 

notifying the players and table referee so they can hear. The table referee who 

sees the flag will signal by hand to the player who has won the serve and add 

one point to this player. 

 

The technical referee [12,17] 

The duty of the technical referee is to inspect the game area, the ball 

and other materials before the game. The tournament head referee is also assig-

ned with this responsibility. 

 

Referee uniforms [12,17] 

The referees will wear black pants and dark blue polo shirts. 
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Referee signs [12,17] 
 

                        
Figure 24. Valid Point                            Figure 25. Invalid Point 

 

The White flag down – Valid Point, Shown in Figure 24 [17]. 
The Red flag in the air – Invalid Point, Shown in Figure 25 [17]. 
 

                      
Figure 26. Time Out                            Figure 27. Allow serve 

  

                       
Figure 28. Player to Serve                        Figure 29. Change Game Zones 
 

   
   Figure 30. End of Set or Game      Figure 31. Yellow card warning   Figure 32. Red card remove from game 
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 The Ministry of Education and Science in Bulgaria introduced new fra-

mework programs for education to create individual education programs in the 

field of culture-education and „Physical culture and sports” for students with 

multiple disabilities, which require newer quality and more effective methods 

for content assimilation [20]. 

The education program allows the requirements for achieving a deter-

mined level of knowledge, abilities and competiveness to be applied flexible in 

dependence of the needs and abilities of the students in correspondence with the 

school plan and individual plan of every student. This gives the teacher possibi-

lity to determine the intense of assimilating the education content.  

At the base of made researches and increased requirements to the spe-

cial education is applied Hemsball game in the added hour of AG module. It is 

good possibility for realization and approbation of Hemsball game.  

In the frames of one school year is created education content which can 

correspondent to the goals given in Hemsball game. The themes, put in the mo-

dule, do not duplicate the hours of physical education and sport in the special 

schools, but are alternative for growing education and are base for achieving ba-

sic techniques of Hemsball game.  

For they reason we, the special pedagogues, direct our attention to the 

development of physical qualities and improvement of the basic motor abilities, 

which are the base of mastering Hemsball abilities in special school conditions.  

Through the AG module and applying of Hemsball game we started ac-

tively to work in two directions – correct-rehabilitation and educational.  

According ot G. Prodanov „this answer main tasks, exact – common 

gain in health, spreading of the functional abilities of the organism, mastering 

new motor habits and forming of physical qualities – speed, dexterity, tenacity, 

education of moral and will qualities” [5, с.49].  

At the base of theoretical survey and analyze of the results of the sport-

pedagogic experiment are taken next main conclusions and recommendations:  

1. Developed aims and tasks, connected with inclusion of Hemsball ga-

me in the added hour of PES – AG module in the special school allow enric-

hment and enlargement of already learned knowledge, abilities and competition 

of the students.  

2. In the investigated literature at this stage is missing science validated 

method of applying Hemsball game. In the created curriculum the rules and tec-

hnique of the game were adapted and conformable to the abilities of students 

with disabilities.  

3. Applying of Hemsball game in the added hour of PES gave a mea-

ning to part of the free time of the students with disabilities and is base for the 

rational use in diverse out of class and out of school forms.  

4. It is determined a positive influence of Hemsball game on psycho-

physical development of the students. The results at the end of observed period 

in both experimental groups significant excel these that are at the beginning of 

the experiment.  
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5. During the experiment are determined average levels of researched 

indexes in each of the experimental groups. For the time of the sport-pedagogic 

influence in both of the groups come improvement of all indexes.  

6. At the end of the research in the second experimental group (with 

multiple disabilities) is observed higher effectiveness.  

7. As a result of the regular activities with Hemsball game and with in-

cluded influence methods in the sport-pedagogic experiment increase the power 

of the connections between specific physical preparedness, based motive abiliti-

es and some psychic processes.  

8. The work hypothesis is confirmed that applying Hemsball game in 

the added hour of PES – AG module, will improve the level of the common 

physical and psychomotor development of the students of both tested experi-

mental groups.  

As a result of the professional work of the special pedagogues and the 

interest from students side, we will allow us to give some tentative recommen-

dations for the practice:  

1. The Hemsball game should be applied in the added hour of PES AG 

module, as in special, as in mass schools in Bulgaria.  

2. The Hemsball game rules to be adapted according abilities of the 

practitioners which aim is to improve motive activity indexes of students with 

disabilities.  

3. With the aim to popularize the Hemsball game and attaching of 

young men to be made national and International tournaments, festivals and 

sport celebrations, which will give ability for experience sharing and evaluation 

of the accumulated base motion potential.  

4. Every year meeting for sharing of good practices which will give abi-

lity to all pedagogues, specialist here and abroad to improve planning of the 

forms, instruments and methods, which to realize optimal effect and ability to 

be ruled effectively the whole curriculum of PES.  

The Hemsball game is expression of joy and fun. It support constantly 

the activity and the mood of the students. Through it they develop positive atti-

tude to themselves and surrounded people, because they create the needed inti-

macy. The game helps them to understand and get to know the world better. The 

students with multiple disabilities play Hemsball, because of the pleasure of the 

game itself. I gives them space, make them feel happy, engaged and united. Pa-

rallel with it the Hemsball game develop watchfulness, concentration of atten-

tion, improve reflexes and coordination abilities if students with disabilities.  

The Hemsball Game – Sports without borders! 

 

Instead of conclusion 

 

„Sport for all is the freedom to exercise and a healthy diet. Sport for all 

is well-being, to be at peace with yourself and be tolerant. Our basic philosophy 

is to embrace everyone”, Prof. Dr. Erdal Zorba said [9]. 
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Росица Неделчева Тодорова 

Петја Веселинова Марчева 

 

HEMSBALL – СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦА 

 
Сажетак: Овај рад разматра историју и суштину игре Hemsball. Екс-

периментално се примењује у специјалној образовној установи „Свети Теодо-
сије Трновски”, Велико Трново, Бугарска, на  додатном часу физичког васпи-

тања и спорта – Модул "Игре са покретом". 

Представљен је значај турског Министарства омладине и спорта 
(GSB), са учешћем министра Суата Калача и турске Федерације Спорт за 

Свакога (HIS), са председником др Ердал Зорбом, за међународно промовиса-
ње игара без граница. 

Зашто се залажемо за нешто непознато, ново и изазовно, а не за већ 

утврђене стандарде за образовање и процес обуке? 
Представљамо једно добро искуство, које рационално користимо и 

оптимално примењујемо за побољшање психо-физичког стања ученика са ви-

шеструким сметњама у развоју. 
 

Кључне речи: Hemsball, спорт без граница, турска Федерација Спо-
рт за свакога, изазови, ученици с вишеструким сметњама у развоју, Мини-

старство омладине и спорта Републике Турске. 

 

 

 

 

 



 464 

Проф. др Србољуб ЂОРЂЕВИЋ 

Учитељски факултет у Врању 

Луција ЂОРЂЕВИЋ 

ШОСО „Вуле Антић“ Врање 

 

 

УТИЦАЈ ДОДАТНОГ ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА И НАСТАВНИКА 

НА ПРОМЕНУ СТАВОВА ПРЕМА ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 
Сажетак: Инклузивно образовање еволуирало је као процес за промену 

ексклузивне политике и праксе, а настало је као широко распрострањен по-
крет и идеологија према којој се свака особа посматра засебно и независно. 

Наглашавајући потребе у учењу све деце, посебан се акценат ставља на ону де-
цу која су искључивана и маргинализована и као императив се истиче потреба 

да редовна школа постане отворена за све ученике, без обзира на њихове снаге 

или слабости. Оваквим приступом концепт инклузивног образовања уважава 
сву децу и наглашава потребу уважавања различитости и стварања једнаких 

услова за све. Обавеза школе је да развија такве делотворне приступе који ће 
омогућавати да ученици са посебним потребама, али и сви остали, уче и оп-

тимално се развијају у складу са својим потенцијалима. 

Наведени приступ инклузивног образовања нужно у фокус ставља, 
поред осталог, питање упознавања ставова и компетенција наставника као 

значајног фактора од кога у великој мери зависи и имплементација инклузив-
ног образовања.  

Истраживањем које смо извршили испитали смо колико су пројекти 

о инклузији и додатна обука наставника утицали на промену ставова о ин-
клузивном образовању и деци са посебним потребама. Истраживањем су би-

ле обухваћене две основне школе чија се основна разлика састојала у укључе-
ности у пројекат о инклузији који је организован од стране Министарства 

просвете РС. Узорак истраживања су чинила 33 учитеља/наставника основне 

школе која је била укључена у пројекат и 24 учитеља/наставника основне школе 
која није била укључена у пројекат. Добијени резултати извршеног истражива-

ња указују на мали утицај додатне обуке о инклузији и укљученост у пројекат, 
што упућује на потребу реорганизације и обогаћивања будућих пројеката.  

 

Кључне речи: додатно образовање, учитељ/наставник, ставови, ин-

клузивно образовање. 
 

 

Увод 
 

Инклузивно образовање као граёански покрет је релативно новијег 

датума у свету и на европским просторима. Оно настаје и развија се као 

покрет почев од средине XX века. Његова појава се у западноевропским 

земљама везује за контекст људских права и утемељује се још 1948. годи-

не у Универзалној декларацији о људским правима, а потом и 1989. године 
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у Конвенцији о правима детета. Од тада, па надаље, овај се оквир разраёује 

кроз низ докумената Уједињених нација, као и других меёународних доку-

мената у оквиру којих су одреёене стратешке смернице и одреёена стан-

дардна правила изједначавања положаја различитих угрожених социјалних 

група које се налазе на маргинама друштвеног интересовања. Наглашава 

се и потреба за конкретном и широм друштвеном акцијом укључивања тих 

група у редовне друштвене токове, односно стварањем најпожељнијих об-

лика образовања за све, посебно у погледу остваривања права на редовно 

образовање. 

Квалитетно образовање за све и инклузија као системско опреде-

љење везују се за карактеристике отворености и правичности образовног 

система. Сам развој инклузивних карактеристика образовања обухвата нај-

пре развој инклузивне политике, затим унапреёивање инклузивне праксе, 

као и одговарајућу изградњу инклузивних вредности, како на нивоу систе-

ма, тако и на нивоу појединачних установа. Развој инклузивне димензије 

образовања, пре свега, подразумева одређену подршку различитостима 

кроз изградњу сарадње и прихватања, активно укључивање сваког дете-

та у наставу, побољшање саме наставе и средине за учење, као и откла-

њање препрека у самом процесу учења сваког детета (Ђорёевић, 2010а, 

2011, 2013). 

Инклузија као термин у Србији се појавио измеёу 2000-2001. годи-

не, да би у последњих неколико година постао можда један од најчешће 

коришћених термина када се говори о променама у образовању. Његова 

употреба је постала учесталија са појавом концепта квалитетног образова-

ња за све, па се често сам термин инклузија поистовећује са њим, што се и 

може разумети ако се има у виду чињеница да инклузивно образовање 

претпоставља могућност школе да обезбеди добро образовање свој деци, 

без обзира на постојање одреёених различитости меёу њима. Сам појам 

инклузија се повезује и са процесима демократизације у друштву и у обра-

зовању, те се у том контексту често говори о друштвеној инклузији у ши-

рем смислу, па и о образовној инклузији, када се под тим подразумева 

укључивање у образовање ученика из такозваних маргинализованих група 

(Ђорёевић, 2010а, 2011, 2013). 

Инклузија у свом ширем поимању, како смо већ истакли, није везана 

само за васпитно-образовни систем, већ подразумева укључивање детета у 

друштвени живот заједнице на свим нивоима. Први корак тог укључивања 

представља прихваћеност детета са посебним потребама у самој породици 

одмах по роёењу детета и пружање одговарајуће активне подршке. Следе-

ћи корак је везан за квалитетно место те породице у друштвеној заједници. 

Након тога следи процес васпитања и образовања у оквиру кога се усвајају 

одреёена знања и вештине за живот и рад у заједници и формира личност 

појединца и, на крају, као исход пуне инклузије следи осамостаљивање и 

достојанствен живот одрасле особе са посебним потребама, што указује на 

степен достигнутог нивоа цивилизацијског развоја друштва и поштовања 

људских права свих његових чланова. 
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На основу наведеног може се закључити да се инклузивно образо-
вање базира на правима и полази од потреба, меёутим, на нивоу образовне 
праксе инклузивно образовање почива на могућностима индивидуализова-
ног приступа. Основне поставке да су потребе све деце исте, да је дете са 
посебним потребама пре свега дете и да је свако дете индивидуално биће, 
као и теоријски утемељени ставови и практично доказана уверења, да сва 
деца могу да уче и да сва најбоље уче у групи вршњака, тек са индивидуа-
лизованим приступом могу да добију прави смисао у образовној ситуаци-
ји. Дакле, сама индивидуализација приступа у својој основи подразумева 
усмереност према детету и могућност праћења потреба детета, јасне циље-
ве и евалуацију исхода процеса учења, као и методичку флексибилност 
као карактеристику наставничке компетенције. 

„У Републици Србији је инклузивно образовање законски утеме-
љено Законом о основама система образовања и васпитања донетим сеп-
тембра месеца 2009. године. Овим законом је укинута уписна политика ко-
ја дискриминише и не омогућава једнако образовање за све и одреёено да 
се од школске 2010/2011. године сва деца укључују у редован систем обра-
зовања“ (Ђорёевић, 2011: 50). 

Наведени приступ инклузивног образовања, поред осталог, нужно 
у фокус ставља и питање ставова учитеља и наставника према инклузив-
ном образовању деце са посебним потребама као значајном фактору од ко-
га, у много чему, зависи остваривање инклузије. Позитиван став и мишље-
ње и са тим повезано понашање могу бити значајна потпора инклузивном 
образовању. Наравно да се мишљења, ставови и вредности меёусобно раз-
ликују по својој отпорности на захтеве за променама, као и стабилности 
током времена. 

Ставови се могу одредити као систем процене, осећања или тен-
денције према одреёеној особи или појави. 

 
 

Метод 
 
Предмет истраживања 
 
Од ступања на снагу актуелног Закона о основама система образо-

вања и васпитања прошле су четири године. С питања оправданости прешло 
се на питање начина на који инклузија може бити успешно спроведена. Три 
меёусобно повезане димензије унапреёивања развоја и рада школе су: 

- стварање инклузивне културе, 
- креирање инклузивне политике и 
- развијање инклузивне праксе (Booth & Ainscow, 2002). 
Усмеравање инклузивне политике, као и воёење инклузивне прак-

се, ирелевантно је без подстицајне заједнице у којој влада уважавање раз-
личитости и у којој се поштују инклузивне вредности и развијају односи 
сарадње. Промена ставова о инклузији и особама с посебним потребама је 
неопходна да би се уопште говорило о инклузивној култури. 
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У фокусу истраживања у последње четири године су и даље ставо-
ви наставника о инклузији и деци са посебним потребама. Хронолошки 
посматрано, одреёена истраживања о ставовима наставника у извесној ме-
ри указују на промену ставова. У већем броју истраживања утицај едука-
ције, било које врсте је позитивно утицао на ставове о инклузији и деци са 
посебним потребама у односу на оне наставнике који нису били обухваће-
ни таквим облицима образовања. Резултати показују да осећај компетент-
ности и ефикасности игра велику улогу у промени ставова и спремности за 
рад са децом са посебним потребама. Начин и степен ентузијазма с којим 
наставници улазе у сам процес у великој мери зависи од ставова и подр-
шке образовног система у нашој земљи. Ставови наставника представљају 
важан фактор у развоју ученичких ставова (Ђорёевић, 2010б, 2011, 2013). 

Полазећи од онога што смо до сада истакли, јасно се може закључи-
ти да на путу имплементације инклузивног образовања, поред осталих, ва-
жан фактор представљају учитељи и наставници. На основу тога, предмет 
нашег истраживања је, поред осталог, био да се испитају ставови учитеља и 
наставника према инклузивном образовању и деци са посебним потребама. 
Иначе, истраживање је део ширег истраживачког пројекта из кога смо овом 
приликом издвојили само један део. Првенствено нас је интересовала про-
мена ставова учитеља/наставника у зависности од њиховог додатног образо-
вања, односно укључености у пројекат инклузивног образовања.  

 
Хипотезе истраживања 
 

Главна хипотеза је да постоје статистички значајне разлике измеёу 
учитеља/наставника инклузивне и неинклузивне школе у погледу ставова 
према инклузији и према деци са посебним потребама. Из ње произилазе 
остале хипотезе. 

 
Подхипотезе истраживања 
 

1. Постоје статистички значајне разлике измеёу учитеља/настав-
ника инклузивне и неинклузивне школе у погледу сарадње са 
породицом деце са посебним потребама.  

2. Постоје статистички значајне разлике измеёу учитеља/настав-
ника инклузивне и неинклузивне школе у погледу ставова о ин-
клузији. 

3. Постоје статистички значајне разлике измеёу учитеља/настав-
ника инклузивне и неинклузивне школе у погледу ставова о де-
ци са посебним потребама. 

4. Постоје статистички значајне разлике измеёу учитеља/настав-
ника инклузивне и неинклузивне школе у погледу тежње за 
стручним усавршавањем у области инклузије. 

5. Постоје статистички значајне разлике измеёу учитеља/настав-
ника у погледу сарадње са породицом, ставова о инклузији, 
ставова према деци са посебним потребама и тежње за струч-
ним усавршавањем у односу на дужину радног стажа. 



 468 

Варијабле у истраживању 

 

Независне варијабле:  

 дужина радног стажа наставника, 

 семинар о инклузији.  

Зависне варијабле:  

 сарадња наставника са породицом, 

 ставови наставника о инклузији, 

 ставови о деци са посебним потребама, 

 стручно усавршавање наставника.  

 

Узорак  

 

Узорак истраживања чине наставници и учитељи двеју основних 

школа града Зајечара. OШ „Љубица Радосављевић Нада“ је школа која је 

била укључена у пројекат Министарства просвете о инклузији и чији су 

наставници у оквиру пројекта похаёали семинаре о инклузији, формирали 

инклузивне тимове, израёивали ИОП-е за децу са сметњама у развоју и 

остале категорије деце са посебним потребама. Школа је неформално до-

била назив „инклузивна“. Друга школа обухваћена истраживањем је ОШ 

„Љуба Нешић“ која није била у пројекту и њени наставници нису похаёа-

ли семинаре о инклузији. Наставници су се спорадично укључивали у из-

весна предавања о инклузији, едуковали се путем литературе, медија и сл. 

Ова школа је, такоёе неформално добила назив „неинклузивна“.  

Испитивањем су обухваћена 33 учитеља/наставника из инклузивне 

школе и 24 учитеља/наставника из неинклузивне школе.  

 
Табела 1: Структура узорка наставника инклузивне и неинклузивне школе  

у односу на године радног стажа 

Радни стаж 

Наставници 

инклузивне школе 

Наставници 

неинклузивне школе 

ƒ % ƒ % 

0-10 година 9 27 7 29 

10-20 година 17 52 9 38 

20 година и преко 7 21 8 33 

Укупно 33 100 24 100 

 

Инструмент и процедура 

 
У истраживању је коришћен инструмент ПИТИ-скалер – пракса и 

теорија инклузије (Сузић, 2008) намењен наставницима. ПИТИ-скалер 
(пракса и теорија инклузије) има четири субтеста. Први субтест, Сарадња 
са породицом, има 6 ставки и мери у којој мери наставници сараёују са ро-
дитељима деце са посебним потребама. Други субтест, Ставови о инклузи-
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ји, има 12 ставки и мери опредељеност наставника за или против инклузи-
је. Трећи субтест, Ставови о деци са посебним потребама, има 8 ставки и 
мери ставове наставника о деци са посебним потребама и опредељеност да 
подрже укључивање те деце у редовне школе. Четврти субтест, Стручно 
усавршавање, има 8 ставки и утврёује тежњу наставника за стручним усавр-
шавањем у инклузивном образовању. Анкетирање је било анонимног типа. 

Проверу поузданости инструмента ПИТИ скалера извршили смо 
на основу Кронбах-алфа теста (Cronbach's Alpha test). Тест чија доња гра-
ница износи α=0,70 може се сматрати поузданим (Cortina, 1993). Унутра-
шња конзистентност ПИТИ скалера износи 0,86, чиме је потврёена поу-
зданост инструмента. 

 
Табела 2: Поузданост инструмента коришћеног  

за испитивање наставника (ПИТИ) 

Скале 
Chronbach‟s 

alpha 
Број ставки 

Поузданост целе ПИТИ скале 0,86 33 

Поузданост субскале  
Сарадња са породицом 

0,93 6 

Поузданост субскале  
Ставови о инклузији 

0,79 11 

Поузданост субскале  
Ставови о деци са посебним потребама 

0,72 8 

Поузданост субскале  
Стручно усавршавање 

0,95 8 

 
На основу табеле 2 може се уочити висока поузданост свих субска-

ла инструмента. Кронбах-алфа коефицијент за субскалу Сарадња са поро-
дицом износи 0,93, а за субскалу Стручно усавршавање 0,95, што говори о 
веома високој поузданости ових субскала. Кронбах-алфа коефицијент за 
субскале Ставови о инклузији (0,79) и Ставови о деци са посебним потре-
бама (0,72) је, иако изнад доње границе поузданости, нижи у односу на 
претходне две субскале. На основу изнетих података може се закључити 
да је инструмент поуздан и релевантан за наше истраживање. 

Статистичка обрада података за потребе овог истраживања извр-
шена је у SPSS Statistics 21. Примењена је дескриптивна статистика како 
бисмо приказали структуру узорка. Да бисмо утврдили да ли постоји ста-
тистички значајна разлика измеёу група испитаника две категорије, при-
менили смо t – тест, док смо једнофакторском анализом варијансе (АНО-
ВА) утврдили да ли постоје значајне разлике измеёу више категорија. Да 
бисмо утврдили измеёу којих група или категорија су присутне статистич-
ки значајне разлике, ураёен је LSD Post Hoc тест, којим се врши пореёење 
аритметичких средина измеёу свих група.  
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Резултати истраживања 

 

Како бисмо утврдили да ли постоје разлике измеёу наставника ин-

клузивне и неинклузивне школе у погледу сарадње са породицом, ставова 

о инклузији, ставова о деци са посебним потребама и тежњи ка стручном 

усавршавању, ураёено је пореёење аритметичких средина испитиваних ва-

ријабли оба узорка.  

 
Табела 3: Разлике између инклузивне и неинклузивне школе 

 у односу испитиване конструкте 
 

Зависна варијабла 
Инклузивна 

школа 
N M SD t p 

Сарадња са 

породицом 

Да 33 17,30 5,79 
1,139 0,170 

Не 24 15,29 7,54 

Ставови о инклузији 
Да 33 31,81 7,53 

1,231 0,193 
Не 24 29,12 8,95 

Ставови о деци са 

посебним потребама 

Да 33 23,79 4,43 
-0,418 0,346 

Не 24 24,33 5,42 

Стручно 

усавршавање 

Да 33 26,76 9,36 
0,249 0,158 

Не 24 26,08 11,06 

 

Из табеле 3 можемо приметити да нису пронаёене статистички 

значајне разлике измеёу инклузивне и неинклузивне школе у погледу из-

ражености испитиваних конструката. 

Мишљења смо да радни стаж наставника доприноси различитим 

ставовима наставника према инклузивном образовању и деци са посебним 

потребама и на основу тога смо груписали наставнике у три групе, прву 

групу до 10 година радног стажа, другу групу од 10 до 20 година радног 

стажа и трећу групу преко 20 година радног стажа. 

Да бисмо утврдили да ли постоје разлике у изражености испитива-

них конструката измеёу наставника са различитом дужином радног стажа, 

извршено је пореёење различитих група радног стажа помоћу једнофак-

торске анализе варијансе и Post hoc теста. 
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Табела 4: Разлике у изражености испитиваних конструката у односу  

на број година радног стажа наставника (ANOVA) 

 

Зависна 

варијабла 

Године 

радног стажа 
N M SD df F p 

Сарадња са 

породицом 

0-10 година 16 14,37 5,70 

2 1,325 0,274 

10-20 година 26 16,77 6,65 

20 година и 

више 
15 18,13 7,23 

Укупно 57 16,46 6,59 

Ставови о 

инклузији 

0-10 година 16 31,50 6,32 

2 0,109 0,897 

10-20 година 26 30,31 8,44 

20 година и 

више 
15 30,47 9,86 

Укупно 57 30,68 8,19 

Ставови о деци 

са посебним 

потребама 

0-10 година 16 23,69 3,61 

2 0,357 0,701 

10-20 година 26 23,69 5,22 

20 година и 

више 
15 24,93 5,43 

Укупно 57 31,50 4,83 

Стручно 

усавршавање 

0-10 година 16 30,88 6,66 

2 3,136 0,050
* 

10-20 година 26 26,23 9,96 

20 година и 

више 
15 22,20 11,64 

Укупно 57 26,47 10,02 

*Разлике су значајне на нивоу 0,05 

 

 

На основу резултата из табеле 4 можемо закључити да разлике у 

изражености испитиваних конструката у односу на број година радног ста-

жа наставника постоје једино у погледу стручног усавршавања. Да бисмо 

утврдили измеёу којих група наставника постоје ралике у погледу струч-

ног усавршавања, ураёен је Post hoc тест којим су пореёене све три групе 

наставника. 
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Табела 5: Разлике у изражености испитиваних конструката у односу  

на број година радног стажа наставника (Post hoc test) 

 

Зависна варијабла 
(I) Радни 

стаж 

(J) Радни 

стаж 

Разлика M 

(I-J) 
p 

Сарадња са 

породицом 

0-10 година 
10-20 -2,39 0,256 

20 и више -3,76 0,117 

10-20 

година 

0-10 2,39 0,256 

20 и више -1,36 0,524 

20 година и 

више 

0-10 3,76 0,117 

10-20 1,36 0,524 

Ставови о инклузији 

0-10 година 
10-20 1,19 0,654 

20 и више 1,03 0,731 

10-20 

година 

0-10 -1,19 0,654 

20 и више -0,16 0,953 

20 година и 

више 

0-10 -1,03 0,731 

10-20 0,16 0,953 

Ставови о деци са 

посебним потребама 

0-10 година 
10-20 -0,00 0,998 

20 и више -1,25 0,481 

10-20 

година 

0-10 0,00 0,998 

20 и више -1,24 0,437 

20 година и 

више 

0-10 1,25 0,481 

10-20 1,24 0,437 

Стручно 

усавршавање 

0-10 година 
10-20 4,64 0,136 

20 и више 8,68* 0,016
 

10-20 

година 

0-10 -4,64 0,136 

20 и више 4,03 0,204 

20 година и 

више 

0-10 -8,68* 0,016 

10-20 -4,03 0,204 
*Разлике су значајне на нивоу 0,05 

 

На основу података из табеле 5 можемо видети да постоје разлике 

измеёу наставника у погледу тежње за стручним усавршавањем у односу 

на дужину радног стажа. 

Пронаёене су статистички значајне разлике измеёу наставника са 

радним искуством до 10 година и наставника са радним искуством преко 

20 година у погледу изражености тежње ка стручном усавршавању. Код 

наставника са радним искуством до 10 година пронаёена је израженија те-

жња за стручним усавршавањем у односу на колеге са радним стажом пре-

ко 20 година. 
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На подузорцима наставника инклузивне и неинклузивне школе ни-

су пронаёене статистички значајне разлике у погледу изражености наведе-

них конструката. 

Питање под редним бројем 18 из субтеста Ставови о инклузији је 

питање отвореног типа на које су наставници описно одговарали у виду 

есеја или набрајањем одреёених особина или карактеристика. Питање гла-

си: Кратко опишите наставника доброг за инклузију – набројте нека ње-

гова својства.  

Анализом података добили смо следеће резултате. Из неинклузив-

не школе одговоре можемо поделити у четири групе: групу наставника ко-

ји нису одговорили на питање, групу наставника која је против инклузије, 

групу наставника која је одговорила описавши инклузивног наставника и 

они који су наводили пожељне особине сваког наставника. Од укупно ан-

кетирана 24 наставника и учитеља, њих 5 није одговорило на питање. Да 

су против инклузије отворено су одговорила 2 испитаника одговорима да 

то треба да буде искључиво дефектолог и да то треба да буде неко ко је 

стручно обучен за рад са децом са сметњама у развоју, никако учитељ ре-

довне школе. Њих 4 је одговорило да је то наставник/учитељ који је поха-

ёао семинаре о инклузији, ко се додатно едуковао из те области, ко је 

спреман за рад са том децом и спреман за нова сазнања. Њих 13 је давало 

универзалне особине наставникове личности. 

Из инклузивне школе одговоре можемо поделити у три групе: оне 

који нису одговорили на питање, оне који су против инклузије и оне који 

су наводили универзалне особине наставникове личности. Од укупно ан-

кетирана 33, њих 13 није оговорило на питање, један је против одговорив-

ши да је то дефектолог или супермен и 19 је дало уопштене одговоре са 

универзалним особинама наставникове личности. Из инклузивне школе 

ниједан од испитаника није дао опис инклузивног наставника, у смислу 

додатне едукације, пожељних семинара или особе спремне за нова сазна-

ња о инклузији. 

 

Дискусија 

 

Основна идеја извршеног истраживања је била да се упореде ста-

вови наставника двеју школа, чија је основна разлика била укљученост у 

пројекат о инклузији. На основу досадашњих истраживања сматрали смо 

да учитељи и наставници који су укључени у пројекат: а) показују већи 

степен сарадње са породицом деце са посебним потребама, б) детаљније 

су упознати са карактеристикама деце са посебним потребама и, самим 

тим, више их прихватају, в) имају позитивније ставове о инклузији у одно-

су на наставнике и учитеље школе која није била укључена у пројекат о 

инклузији и г) показују већу спремност да се додатно образују за инклу-

зивно образовање и упознавање деце са посебним потребама. Истражива-

њем смо дошли до неких неочекиваних резултата, али и неких очекиваних. 
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Хипотезе да постоје статистички значајне разлике измеёу учите-

ља/наставника инклузивне и неинклузивне школе у погледу изражености 

сарадње са породицом ученика са посебним потребама, ставова о инклузи-

ји, ставова о деци са посебним потребама и тежње за стручним усавршава-

њем нису потврёене. Могли бисмо закључити на основу ових резултата да 

се наставници ових двеју школа не разликују у погледу испитиваних кон-

струката. Из табеле 3, у којој је представљена израженост конструката на 

узорку учитеља/наставника инклузивне и неинклузивне школе, можемо 

видети да је израженост сарадње са породицом већа код учитеља/настав-

ника инклузивне школе у односу на учитеље/наставнике неинклузивне 

школе, као и то да су израженији позитивни ставови о инклузији код учи-

теља/наставника инклузивне школе у односу на учитеље/наставнике неин-

клузивне школе. Конструкт ставови о деци са посебним потребама је изра-

женији код учитеља/наставника неинклузивне школе, док је тежња за 

стручним усавршавањем незнатно израженија код учитеља/наставника ин-

клузивне школе. Меёутим, ове разлике нису довољне, односно статистич-

ки значајне да оповргну нулту хипотезу да разлике измеёу учитеља/на-

ставника две школе не постоје. 

С обзиром на то да је инклузија у нашој земљи тек на почетку свог 

развоја и да се инклузивном школом сматра школа чији су наставници и учи-

тељи похаёали известан број семинара, поставља се питање да ли је то довољ-

но да начини помак у ставовима наставника који су те семинаре похаёали. 

Иако је спровоёење самог процеса инклузије у школама још увек у развоју, о 

инклузији се често говори у медијима. Доступне су нам информације о деци 

са посебним потребама и о њиховим тешкоћама са којима се сусрећемо у сва-

кодневном животу. Изложеност наставника садржајима везаним за инклузију 

посредством медија може представљати фактор који доприноси изједначава-

њу ставова наставника инклузивне и неинклузивне школе.  

Резултати које смо добили овим истраживањем нису у складу са 

нашим очекивањима. Очекиване разлике измеёу учитеља/наставника ин-

клузивне и неинклузивне школе нису пронаёене што упућује на потребу за 

додатним истраживањима начина спровоёења инклузивног образовања у 

нашим условима.  
Чини се да у овом тренутку има више питања која се односе на пи-

тање спровоёења инклузивног образовања у пракси, него што има одгово-
ра, али то не значи да треба одустати од идеје спровоёења инклузивног 
образовања, пре свега из разлога присуства великог броја деце са посеб-
ним потребама у редовним основним школама. Практична решења која 
подразумевају дидактичко-методичку организацију часа, средстава, дина-
мику односа ученика у разреду, начине и облике подршке ученицима са 
посебним потребама у овом моменту недостају. Овим наглашавањем не 
желимо да кажемо да је идеја инклузивног образовања спорна, али желимо 
да истакнемо да се не може ни закључити да је то идеалан образовни мо-
дел, коме се ништа не може замерити, имајући у виду чињеницу да импле-
ментација многих његових „принципа“ не тече ни једноставно, ни без те-



 475 

шкоћа и у осталим земљама Европске уније. То, у ствари, значи да још 
увек немамо јасне и свеобухватне представе о предностима, али и изве-
сним недостацима инклузивног образовања у Европи и код нас. Недостају 
и свеобухватне и суптилније анализе досадашње инклузије у школама, ка-
ко инклузивно образовање не би доживело судбину неких претходних по-
крета. За такве оцене потребно је време, односно емпиријска верификација 
тог, за многе „оптималног модела“ образовања, без његове непотребне 
„идеализације и глорификације“.  

 Пажљиво воёена истраживања о условима и начину спровоёења 
инклузивног образовања, као и развој стратегије подршке ученицима са 
посебним потребама у оквиру редовног система васпитања и образовања, 
представљају базу у оквиру које се мора тражити аргументација за спрово-
ёење идеје инклузивног образовања. Управо су то „она питања“ на која се 
мора дати одговор како би идеја инклузивног образовања постала могућа 
и одржива у пракси. 
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EFFECT OF ADDITIONAL EDUCATION TEACHERS  
ATTITUDE CHANGES TOWARDS INCLUSIVE EDUCATION 

 
Abstract: Inclusive education has been developed as a progress for chan-

ging of exclusive policy and praxis. It grew up from a wide-spread movement and 
ideology according to which every person was observed separately and indepen-
dently. Emphasizing the learning needs of all children, particular emphasis is pla-
ced on those children who are ostracized and marginalized and as an imperative 
emphasizes the need for regular school to become open to all students regardless to 
their strengths or weaknesses. This approach takes into account the concept of in-
clusive education for all children and stresses the need to respect diversity and cre-
ate equal opportunities for all in a way that the obligations of such schools are to 
develop effective approaches that will make it possible especially for students with 
particular special needs, but to all the others too, to learn and develop optimally in 
line with their potential.  

This approach to inclusive education necessarily focuses on, among other 
things, the issue of attitudes and competences of teachers as an important factor on 
which depends largely the implementation of inclusive education.  

In the research we have conducted, we examined how much the projects on 
inclusion and further training of teachers influenced the change in attitudes to-
wards inclusive education and children with special needs. Research was carried 
out in two elementary schools whose main difference consisted in the participation 
in the project of inclusion, which was organized by the Ministry of Education of the 
Republic of Serbia. The study sample consisted of 33 primary school teachers of the 
school which was involved in the project and 24 primary school teachers of the 
school which was not involved in the project. The results of performed research 
suggest little impact of additional training on inclusion and involvement in the pro-
ject which induce the need for reorganization and enrichment of future projects.  

 
Keywords: additional training, teacher, attitudes, inclusive education. 
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Доц. др Мирјана СТАКИЋ 

Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу  

 

 

МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ПСИХОАНАЛИТИЧКЕ МЕТОДЕ 

У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ  

У МЛАЂЕМ ШКОЛСКОМ УЗРАСТУ 

 
Сажетак: Психоаналитичка метода у настави српског језика и књи-

жевности примењује се током интерпретације књижевних дела у методич-

ким поступцима анализе књижевних ликова и стилских особености текста, 
нарочито маркираних речи које у себи носе афективни набој. 

У нашој наставној пракси, у млађем школском узрасту, психоанали-

тичка метода се не примењује што је последица традиционалног става да је 

реч о сложеној и захтевној методи која своју пуну примену налази тек у завр-

шним разредима средње школе.  
У раду испитујемо могућности примене психоаналитичке методе у 

интерпретацији књижевних дела у млађим разредима основне школе и кроз 

психоаналитички осврт на ауторску бајку Оскара Вајлда Себични џин, која се 
обрађује у трећем разреду основне школе, показујемо да се метода може 

примењивати у неким сегментима књижевне анализе: у анализи ликова, идеј-
них слојева бајке и појединим елементима језичкостилског приступа умет-

ничком тексту. 

Примена психоаналитичке методе у настави српског језика и књижев-
ности у млађим разредима основне школе, не значи свођење интерпретације 

само на овај приступ, већ поштовање принципа методолошког плурализма у 
коме крајње домете и границе примене психоаналитичке методе одређује 

стручност наставника, узраст и зрелост ученика, структура разреда и само 

књижевно дело које се интерпретира. 

 

Кључне речи: психоаналитичка метода, књижевно дело, интерпре-

тација, Оскар Вајлд, ауторска бајка Себични џин, методолошки плурализам. 

 

 

Психоаналитичка метода у настави књижевности развила се из 

психоанализе, једног од најутицајнијих психолошких праваца, који је на-

стао крајем XIX века у Аустрији као реакција на ограниченост класичне 

интроспективне психологије. Предмет психоанализе је сам човек и његово 

деловање, узроци и мотиви његових тежњи и поступака, који могу бити 

стварни и нереални, и њихови дубоко укорењени и скривени подстицаји, 

због чега је овај психолошки правац и добио назив дубинска психологија. 

У савременој науци о књижевности издвојила су се два основна 

правца психоаналитичких истраживања: један који се бави писцем и њего-

вим делом, проучавајући у свом средишту и стваралачки процес, и други 

који проучава књижевно дело и реакцију читалачке публике на њега. На-

ведени смерови психоаналитичког бављења књижевном уметношћу указу-
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ју на богатство и сложеност психоаналитичке методе која се из њега раз-

вила и своју примену нашла у интерпретацији књижевних дела у васпит-

но-образовном раду. 

У савременој настави књижевности психоаналитички метод има 

значајну улогу, јер је интерпретација књижевних дела немогућа без одре-

ёеног психолошког приступа. И наставник и ученици у наставном процесу 

стално су у области психолошких наука и одреёених психолошких катего-

рија. Тешко је наћи интерпретатора, сматра Константиновић, који чак и 

кад тежи да дело схвати само из њега самог, не укључује неки психолошки 

моменат (Константиновић 1969: 11).  

Значај психолошке методе у настави књижевности директна је по-

следица и промењене улоге ученика у савременом наставном процесу. 

Ученик више није пасивни учесник наставе чија је улога да тачно репроду-

кује запамћено и меморише био-библиографске чињенице. Он је књижев-

но сензибилно биће, које према књижевним делима заузима став и на часу 

књижевности треба развити и активирати његов емоционални, фантазиј-

ски и мисаони свет, те се од наставника поред великог познавања књижев-

не материје, методике и педагогије, захтева и добро знање психологије. 

Традиционалне предавачке методе замењене су новима, меёу којима је и 

психоаналитичка, посредством којих ученик постаје активан чинилац на-

ставе, наставников сарадник и саговорник током интерпретације књижев-

них дела.  

Психоаналитичка метода се најчешће примењује током тумачења 

књижевних текстова у којима је психолошка компонента значења доми-

нантна у односу на остале значењске димензије или књижевних дела код 

којих је личност ствараоца, као и сам стваралачки процес, значајан за њи-

хову рецепцију и разумевање. Ширина и дубина аналитичких разматрања 

зависи од бројних фактора, од којих су најважнији: 

1. врста текста (лирско, епско, драмско),  

2. пишчева личност,  

3. узраст ученика, односно њихова интелектуална и емотивна зрелост. 

 

Приликом интерпретације књижевних дела, психоаналитичку ме-

тоду можемо примењивати у следећим случајевима: 

1. у процесу рецепције (олакшава разумевање уметничких дожи-

вљаја и осећања које књижевни текст изазива у ученицима – чи-

таоцима); 

2. код истраживања снова, кључних мотива, симбола и архетипова 

који се јављају у дочараној реалности књижевног текста; 

3. приликом анализе књижевних ликова (омогућава истраживање 

унутрашњег богатства и слојевитости њихове психе, као и уну-

трашње мотивисаности њихових поступака);  

4. у испитивању говорне интеракције књижевних ликова (при та-

квим анализама посматра се: лексика, облици и синтаксичко 
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устројство реченице, значење речи и израза, импресивна и екс-

пресивна страна говора);
1
 

5. током анализе форме књижевног текста, у анализама стила, је-

зика, структуре реченице (помоћу које можемо разумети и ин-

терперсоналне интеракције), дескрипције, нарације, пејзажа, 

описа екстеријера и ентеријера.  

 

Највише домете психоаналитичка метода остварује у анализи књи-

жевних ликова, стога најпогоднији „материјал“ за њену примену представља-

ју књижевна дела чије главне јунаке карактерише богат и сложен унутрашњи 

психички живот и стално изражен сукоб измеёу свести и подсвести. Она је 

неопходна и при анализи књижевних ликова у чијем понашању постоје 

неочекивани моменти који своје полазиште имају у подсвесним и скриве-

ним слојевима личности, како би се они разјаснили ученицима. Као пример 

за наведено може нам послужити приповетка Пилипенда
2
 Симе Матавуља. 

Психоаналитичка метода своју примену налази током разјашњавања једног 

неочекиваног вида понашања њеног главног јунака Пилипа Бакљине.  

Реч је о поступку главног јунака Пилипа Бакљине, када он, одлазе-

ћи у град да прода кокошку Пиргу како би жени Јели купио повезачу јер 

гологлава не може на причешће,
3
 удара свог магарца Куријела. Овај посту-

пак не мора да делује необично или чудно, јер људи на селу знају да казне 

животиње уколико су непослушне, али Куријел није био непослушан, а 

Пилипенда никада раније није био насилан и суров према животињама. 

Свезнајући приповедач, описујући Пилипенду, каже да он тог магарца ни-

једном није ошинуо, нити га је икада тукао, „јер му жао бјеше свога старо-

га и оданога помагача у ратовању за опстанак“ (Јовић, 2011: 94). Пре него 

што је ударио магарца, Пилипенда је имао вербални сукоб са Јованом 

Кљаком, старцем који је у младости, у рату, бранио своју веру, а под ста-

рост „превјерио“. Главни јунак приповетке испровоциран је претњом да ће 

и сам бити унијат пре Ускрса и увредом: „Мучи, Пилипенда, ја сам царске 

вјере!“
 
(Исто, 95). Он је, дакле, увреёен и изван себе од беса, што је имало 

за последицу да свом снагом удари животињу. Нараторове речи „изван се-

бе од гњева“ указују на интензитет јунаковог осећања и снагу афекта. По-

тискиван у подсвесне слојеве личности, храњен годинама патње и сирома-

                                                 
1 Лексичком анализом се може установити социјална припадност лика, његова култура и 

доживљајно стање у коме се налази. На основу учесталости појављивања специфичних 

типских ликова, припадника одреёеног слоја или друштвеног миљеа, њиховог говора и со-

цијалног статуса, може се говорити и о стилском поступку одреёених аутора при избору и 

представљању јунака. 
2 Приповетка Пилипенда Симе Матавуља интерпретира се у осмом разреду основне школе 

(Јовић 2011: 92-96). 
3 Пилип Бакљина жива је опомена и прекор мештанима у најсиромашнијем селу Петрова 

Поља у горњој Далмацији. Пилип, иако један од најсиромашнијих, неће да погази своју ве-

ру и да се покатоличи. Година није била родна, па је завладала глад, а власт је делила жито 

онима који преёу у унијатску веру. Богате, „знатније“ сељаке страх од глади натерала је да 

се поунијате, а Пилип, сиромашан, али тврд у вери, више воли своју душу него трбух. 
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штва и осудом Бога који допушта да се обичан мали човек мучи и гладује, 

бес је пробио баријере подсвести, избегао моралној контроли свесног дела 

личности и искаљен је на првој, најближој особи, особи која је недужна и 

најчешће слаба да се супротстави. Ова појава је честа и у свакодневном 

животу, а у психијатрији позната под термином абреаговање.
4
 Људи трпе 

разна понижења, шиканирања, неправде и потискују их услед страха и не-

могућности да се супротставе и одговоре на њих (било да је то због тога 

што се боје те особе или зависе од ње). Потискивани афект најчешће се ис-

кали на особу која је слабија. Ситуација је идентична оној у којој су они 

били жртве, али су улоге обрнуте, они су сада доминантни и јаки. Пољу-

љана равнотежа у кратком тренутку бива повраћена, да би касније насту-

пила грижа савести, кривица и кајање. И Пилипенда се после тог чина по-

стидео, сео на перваз од цесте и заплакао. Приповетка се ту завршава. У 

стварности такве ситуације имају тенденцију понављања. Жртве имају 

унутрашњу потребу да замене места и ставе себе у улогу негативца. Уче-

стала понижења и злостављања, нарочито у раном детињству, често дово-

де до тога да жртва и сама постане насилна.
5
 

У интерпретацији књижевних ликова психоаналитичка метода пру-

жа велике могућности ученицима да сагледају унутрашњи свет, афективни 

живот и мноштво унутрашњих нагона који књижевне ликове покрећу на де-

ловање. У питању су сложене психолошке анализе и танана нијансирања ка-

рактерних особина и темперамента, проницање у бројне психолошке мотиве 

(либида, фрустрације, потискивања нагона и унутрашњих људских конфли-

ката, колективне пројекције, анксиозности, усамљености), који и у реалном 

животу руководе људским деловањем. Приликом оваквих анализа ученици 

могу да афирмишу своје ставове и судове, развијају критичко мишљење, 

али и да се загледају у богатство сопствене слојевите унутарње личности и 

распознају многе покретаче личних осећаја и деловања који су им дотада 

били нејасни и непознати.  
Ученици у различитим фазама школовања различито разумеју је-

зик и стил уметничког дела, па се помоћу психоаналитичке методе може 
посматрати како књижевни језик делује на њихову машту, који се кругови 
асоцијација ослобаёају из метафоричке конструкције реченица, како от-
кривају стилски маркиране речи и изразе у уметничком тексту и постају 
свесни одреёених стваралачких поступака у језику. Ова истраживања су 
могућа, јер језик, поред тога што је у служби експресије и импресије, носи 

                                                 
4 „У ширем смислу, свако растерећење емоционалне напетости, путем поновног преживља-

вања неке стресогене или конфликтне ситуације“ (Требјешанин 2000: 9). 
5 Познавање људске психе и психоанализе омогућиће наставнику да помогне ученицима да 

протумаче овај Пилипендин поступак, али је за разумевање приповетке неопходно и позна-

вање историјских околности у којима је јунак живео. У приповеци је наведена и година 

1847. и простор је географски омеёен на горњу Далмацију и сиромашно село К. у Петровом 

Пољу. Уз примену историјске методе сагледаће се и историјски контекст приповетке и по-

јаснити значење термина унијаћење. Тешке економске прилике главних јунака размотриће 

се уз помоћ социолошке методе, а Пилипендино обраћање Богу пружа могућности и за фи-

лозофски приступ делу.  
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и стваралачку поруку, па зато одступа од граматичке норме и садржи у се-
би одреёен степен девијације (Станкиевић 1963: 23−24). Поетски језик по-
седује, као и сам стил књижевноуметничког дела, одреёену афективну 
вредност. И управо је та његова афективност предмет психоаналитичких 
проучавања која укључују у себе и анализу разних граматичких категорија 
(именица, заменица, придева, глагола...), јер у књижевном тексту управо 
оне добијају афективну носивост и обогаћују се новим значењима. На тај 
начин психоаналитичка проучавања језика бивају стваралачки повезана са 
граматиком и са стилистиком.

 
У говорној карактеризацији ликова до пуног 

изражаја долази експресивна обојеност именица и других промењивих вр-
ста речи преко којих можемо сазнати о карактеру јунака, њиховим психо-
лошким преживљавањима и испољавању афеката. 

Психоаналитички приступ књижевним делима захтева од настав-
ника велику стручност. Наш наставни кадар не поседује довољно знања о 
психоанализи и наставницима недостаје практична аналитичка литература 
намењена настави књижевности.

 
Теоријско непознавање литературе из ко-

је је психоаналитичка метода настала условљава и произвољне оцене да је 
реч о приступу који не одговара интелектуалним, емотивним и психичким 
могућностима ученика основне школе, а нарочито не способностима уче-
ника у млаёем школском узрасту. У нашој наставној пракси, у млаёем 
школском узрасту, психоаналитичка метода се не примењује што је после-
дица и традиционалног става да је реч о сложеној и захтевној методи која 
своју пуну примену налази тек у завршним разредима средње школе.  

Психоаналитичка метода се може користити у интерпретацији 
књижевних дела на свим нивоима школовања. До пуног изражаја долази 
приликом анализе књижевних јунака и стилских особености текста, наро-
чито маркираних речи које у себи носе афективни набој. Нису оправдани 
ставови по којима је ово сложена и захтевна метода која своју пуну приме-
ну налази тек у завршним разредима средње школе. На примеру приповет-
ке Пилипенда Симе Матавуља, видели смо да се може примењивати у ста-
ријим разредима основне школе, али је њена примена могућа и у млаёим 
разредима. Кроз психоаналитички осврт на ауторску бајку Оскара Вајлда 
Себични џин, која се обраёује у трећем разреду основне школе, показаћемо 
да се ова метода може примењивати у неким сегментима књижевне анали-
зе: у анализи ликова, идејних слојева бајке и појединим елементима језич-
костилског приступа уметничком тексту.  

У бајци Себични џин деца су искористила одсуство себичног џина 
да би се играла у његовој великој башти. По повратку из посете пријатељу 
(корнолском џину), која је трајала седам година, џин је избацио децу из 
своје баште, забранио им да се у њој играју и уживају, подигао око баште 
високи зид на коме је стајало: „Улаз строго забрањен“. Мали јунаци су би-
ли јако тужни због тога, жалосно су обилазили око зида и разговарали са-
мо о башти. Када је дошло пролеће, у башти себичног џина је још трајала 
зима. Свуда около природа је окитила земљу цвећем, а у башти царовали 
су и ковитлали око дрвећа Северни Ветар, Град, Мраз и Снег. Дрвеће је 
заборавило да процвета, а птицама се није певало у пустоши.  
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Бајка почиње сликовитим описом пролећа. За успешну рецепцију 

бајке „неопходна је машта читалаца која ће омогућити откривање бројних 

значења дела. У том процесу рецепција је индивидуална као и доживљај“ 

(Смиљковић и Милинковић 2008: 206).  

Ученици читају опис баште и доводе у везу осећање раздраганости 

и веселости деце са лепотом природе.  

.... А у пролеће би процветало дванаест бресквиних дрвета и расу-

ло се у цветиће сличне ружичастим бисерима, и тако би башта блистала 

у шаренилу које би сменила тек јесен богата плодовима. Птичице би ска-

кутале по гранама и певале тако умилно да су деца престајала да се игра-

ју и занесено слушала њихов пој (Милатовић 2011: 88).  

Башта је лепа и раздрагана, баш као што су лепа и весела осећања 

деце која су се у њој играла. Доласком џина све се променило. Пошто је 

отерао децу из баште, у њој је завладала зима. Постављањем питања зашто 

је у башти завладала зима уместо пролећа, наставник усмерава мисаони ток 

ученика на повезивање карактера јунака са преображајем који је башта до-

живела. Себичност џина је отерала пролеће и у башти је све остало прекри-

вено снегом и мразом. У пролеће се све буди и цвета, раёа се живот, а у ба-

шти урла Северни Ветар и Град. Усамљена, бела и хладна башта као да 

подсећа на њеног власника. И душа џина је усамљена, празна, лишена то-

плине и ведрине. Меёутим, он се променио, његово срце је омекшало, се-

бичност попустила. Због чега? Одговарајући на питање, ученици у уметнич-

ком тексту проналазе да је за то заслужна љупка и пријатна музика малог 

врапчића који је певао поред прозора. Џину је толико недостајала песма 

птица, да му је цвркут врапчића деловао као најлепша музика. Из тога се 

нешто ново може открити о њему, његовој личности. Он није сасвим суров 

и безосећајан. И џин је, као и свако друго људско биће, жељан нежности, 

лепоте, топлине и љубави. Песма врапца га је омекшала и он се испунио 

нежношћу.  

Ученицима се може поставити проблемско питање:  

− Значи ли то да је џин био раније лош?  

При решавању овог проблемског питања, наставник ће ученике 

упутити да открију како се џин осећао док је у његовој башти владала Зи-

ма. Зима у башти означавала је пустош у срцу, џин је био тужан и уса-

мљен. Људи некада буду лоши и себични управо због тога што су тужни и 

усамљени. Некада су непријатни и из страха. То их, наравно, не оправдава, 

али помаже нама да их разумемо и да им, можда, опростимо.  

У башти, након што је џин отерао децу и кад је завладала зима, је-

дан дивни цветак је подигао главу, али се толико ражалостио због сироте 

деце, да је поново клизнуо у траву и наставио да спава. Ученицима се мо-

же поставити питање на коју их скривену особину, особину која као да је 

била успавана у џину, попут овог дивног цветка, он подсећа.  
Цветак асоцира на нежност, на доброту. Нежност и доброта су би-

ле унутар џина, скривене у његовој личности. Психоаналитичким речни-
ком исказано, свесни део личности их је потискивао. Разлози за то могу 
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бити бројни, и најчешће се своде на различите врсте страхова. Деца на том 
узрасту не могу, и не треба да се упућују, у значење термина подсвест и 
сложене психичке механизме потискивања страхова, стварања маске и раз-
личите врсте одбрамбених механизама; довољно је да схвате да џин у 
ствари није био лош. Дубоко у њему, иза његове себичности, скривала се 
нежност. Џин је чезнуо за пријатељством и лепотом. 

 Ауторска бајка Себични џин Оскара Вајлда пружа бројне могућно-
сти тумачења. Имена Снега, Мраза, Северног Ветра и Града, као и годи-
шњих доба, написана су великим почетним словом. Ученици на том узра-
сту знају да препознају врсту речи, и рећи ће да су то именице. Великим 
почетним словом пишу се само властите именице. Снег, мраз, ветар и град 
су заједничке именице. Писац их је написао великим словима да би им дао 
особине људских бића. Они се и понашају као да су жива бића, а не као 
природне појаве. Ученици проналазе примере у тексту њиховог оживљава-
ња. Они осећају, разговарају и слично. Наведено усмеравање ученика да 
препознају људске особине код неживе природе садржи у себи елементе 
језичкостилског приступа, јер се тумачи значење стилске фигуре – персони-
фикације и њена улога у структури приповетке. Оживљене природне појаве 
доприносе разоткривању правог карактера јунака, али су и у функцији књи-
жевне врсте којој уметнички текст припада. У питању је психолошка прича 
стављена у форму ауторске бајке. Тумачењем елемената фантастике у њој 
ученици ће се бавити ликом малог дечака, првог, малог пријатеља за којим 
је џин тако чезнуо.  

Можемо им поставити следећа питања:  
− Ко је тај дечак и где он одводи џина?  
− Каква је дечакова цветна башта?  
− Шта она представља?  
Деца су пронашла једног јутра џина како мртав лежи испод дрвета, 

сав прекривен белим цветићима. Малени дечак га је одвео у своју цветну 
башту. Говорећи о савременим моделима фантастичне прозе, Милинковић 
указује да је „фантастика феномен који се кристалише на размеёи реалног 
и окултног, од природног и лако препознатљивог, до оностраног, чудесног 
и фантазмагоричног“ (Милинковић, 2012: 69). Гледано очима обичног чи-
таоца, у предметној реалности, ова се бајка завршава тужно. Главни јунак 
је преминуо. Посматрано из перспективе јунака бајке, див није мртав, док 
из наше обичне, здраворазумске, животне перспективе, јесте. 

У одељку Читанке за трећи разред основне школе под називом 
„Маштамо, стварамо...“ пред ученике је постављен захтев да промене крај 
приче и причу срећно заврше (Цветковић и сар., 2009: 87). По идејној кон-
цепцији уметника завршетак бајке можда није тужан. Ученици трећег разре-
да не знају и прерано је да знају шта је филозофија и какве се све филозоф-
ске и религиозне расправе, још од почетка људске мисли, воде о смислу 
људске егзистенције, али они и несвесно бивају увучени у тај мисаони 
процес расправљајући о томе да ли се прича завршава тужно или срећно. 
Сматрамо да захтев аутора читанке да се прича заврши срећно превише 
отворено сугерише њен трагичан завршетак и тиме спутава оригиналност 
и креативност ученика у тумачењу смисла њеног завршетка.  
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Ученицима се може поставити следеће проблемско питање: 

− Да ли је то, заиста, тужан крај?  

Реч је о проблемском питању које ученике трећег разреда уводи у 

филозофску димензију дела. „Велику улогу у формирању креативне лич-

ности млаёих разреда има и облик самосталног и стваралачког рада, како у 

интерпретацији књижевних текстова, тако и у сазнавању језичко-правопи-

сних правила“ (Смиљковић и Стојановић 2011: 125). На постављено пита-

ње о тумачењу завршетка краја бајке ученици, а нарочито они креативни и 

даровити, можда ће имати потребу да развију своју идеју и решење, да по-

нуде неуобичајена, домишљата и оригинална тумачења краја, да својим 

одговором покажу да су индивидуалци, различити од других, да не морају 

да прихвате мишљење већине у разреду, али и да су истовремено толе-

рантни и отворени да саслушају ставове других и да их критички преиспи-

тују, да се не сложе са ставом ауторитета, као што су аутори уџбеника, да 

је у питању тужан крај и да због тог свог одговора не буду изложени кри-

тици или прекору од стране учитеља. Примена психоаналитичке методе 

омогућава педагогу да, почев од млаёег школског узраста, обезбеди окруже-

ње које ће ученицима дозволити и охрабрити их да изнесу своје креативне 

идеје, а да при том не буду кажњени (Sternberg and Lubart, 1993). „Без обез-

беёивања оваквих услова, у школи ће се образовати и васпитавати ученици 

који могу да буду паметни, али не посебно креативни“ (Максић 1998: 165). 

Психоаналитички и проблемски приступ ауторској бајци Оскара 

Вајлда Себични џин омогућава ученику да интерпретацији књижевног дела 

приёе као изазову, што је у складу са потребом деце, а посебно оне даро-

вите. И ауторка Вудлфил истиче да школски рад и учење ученици треба да 

доживе као изазов (према: Ђорёевић 1995). Такоёе, проблемско тумачење 

завршетка бајке даје ученицима прилику да дискутују, да проблем посма-

трају са различитих страна, да процене друга схватања и аргументе и да на 

тај начин провере и ваљаност сопственог става. 

Психоаналитичка метода се од другог до четвртог разреда основне 

школе може успешно примењивати само у неким сегментима књижевне 

анализе и при томе се „мора водити рачуна да је домет свих посебних 

стручних метода ограничен и да им целина са својим универзалним значе-

њем увек измиче“ (Стакић 2002: 229). Примена психоаналитичке методе 

не значи своёење интерпретације само на овај приступ, већ поштовање 

принципа методолошког плурализма. Књижевно дело је слојевита књи-

жевна структура и свака појединачно примењена метода остаје у слојеви-

ма само једног његовог слоја, и показује се ограниченом када је у питању 

његов тоталитет. Психоаналитичка метода примењена са другим настав-

ним методама, у стваралачком садејству, омогућава да се у потпуности са-

гледа књижевно дело и обухвати као јединствена уметничка целина.  
У одреёивању могућности примене психоаналитичке методе у на-

стави српског језика и књижевности, сложићемо се са родоначелником 
психоанализе Сигмундом Фројдом да помоћу психоанализе нећемо скину-
ти вео са тајне уметничког талента и тајне у чему је садржана вредност 
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уметничких дела, али ће нам психоаналитичко тумачење помоћи прили-
ком откривања латентних смисаоних веза у књижевном делу, до којих се 
не може допрети посредством других књижевних поступака и метода, јер 
„служити се психоаналитичким приступом не значи комплетно усвојити 
ортодоксну психоаналитичку доктрину и шаблонски интерпретирати књи-
жевна дела као неуротичне симптоме или их сводити на несвесне пориве 
који долазе из личности уметника“ (Стакић 2007: 73). Домете и границе 
примене психоаналитичке методе у настави српског језика и књижевно-
сти, а нарочито у млаёем школском узрасту, одреёују стручност наставни-
ка, узраст и зрелост ученика, структура разреда и само књижевно дело које 
се интерпретира. 

Правилно примењена психоаналитичка метода од великог је значаја 
приликом анализе књижевних дела и са могућностима њене примене ваља 
упознати учитеље и наставнике како би уз помоћ психоанализе улазили у 
слојевит и значењима богат свет књижевости и ученицима, још од основно-
школског узраста, омогућили да га упознају и заволе, и да на тај начин и са-
ми открију, развијају и негују креативне потенцијале сопствене личности.  
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POSSIBILITY OF APPLYIING PSYCHOANALYTIC METHOD  

IN TEACHING SERBIAN LANGUAGE AND LITERATURE  

IN THE EARLY SCHOOL AGE 

 
Abstract: Psychoanalytic method is applied in teaching Serbian language 

and literature during the interpretation of literary works in the methodological pro-

cedures of analyzing literary characters and stylistic features in the text, particu-
larly of the marked words that carry affective charge.  

In our teaching practice, in the early school age, psychoanalytic method is not 

applied as a result of the traditional view that it is a complex and demanding method 
that achieves its complete implementation only in the last grades of the high school.  

In this paper we examine the possibility of application of psychoanalytic 
methods in the interpretation of literary works in the early elementary school gra-

des. With the psychoanalytic review of the author's fairy tale by Oscar Wilde, The 
Selfish Giant, which is processed in the third grade, we show that the method can 

be applied in some areas of literary analysis: character analysis, analysis of the 

conceptual layers of the fairy tale and individual elements of language-styled ap-
proach to the artistic article. 

The application of psychoanalytic methods in teaching Serbian language 

and literature in the early elementary school grades, does not mean a reduction of 
interpretation only to this approach, but the respect of the principle of methodologi-

cal pluralism in which the ultimate scope and limits of application of the psychoa-
nalytic method determines the competence of teachers, the age and maturity of stu-

dents, class structure and a literary work that is being interpreted. 

 

Keywords: psychoanalytic method, literary work, interpretation, Oscar 

Wilde, author's fairy tale „The Selfish Giant”, methodological pluralism. 
 



 487 

Snezana STAVREVA-VESELINOVSKA 

Faculty of Educational Sciences 

University “Goce Delcev”, Stip, Macedonia 

 

 

ICT AND COMPETENCES FOR THE SUBJECT NATURAL SCIENCES 

AT PEDAGOGICAL FACULTIES 

 
Abstract: Teaching and acquiring competences requires changes in man-

ners and methods of teaching that have great influence on learning teaching con-
tents from the area of natural sciences at Pedagogical faculties. Therefore, the need 
for frequent thorough training of teachers often appears. Digital literacy is needed 
among other teacher‟s competences when using e-materials in school. The goal of 
this subject is not merely acquiring basic facts about the world around us; it is rat-
her more important for students to gain specific and general competences for life-
long learning. Competences consist of different kinds of knowledge, skills and abili-
ties, as well as personality attributes (character, behavior, convictions, etc.). 

They can be trained only by appropriate didactic methods which force stu-
dents‟ activity. Teachers must themselves possess required competences in order to 
guide children in right direction. 

How much has the education of teachers so far helped in shaping competences 
of future teachers teaching contents from the area of natural sciences, and in respecting 
these during forming new study programs for teachers‟ education? 

The teaching subject “Nature studies” has been introduced at department at 
the Faculty of Educational Sciences in Shtip, Macedonia – Elementary school teac-
hing– with the introduction of the European Credit Transfer System. If the teacher‟s 
personality is the key factor for the success or failure of a school, of course we must 
consider the fact that other factors also influence the working efficacy of a school, 
one of which is the material factor. Thus, in accordance with the conditions and pos-
sibilities at Pedagogical faculties, and aiming to learn some basic contents from the 
field of natural sciences, this paper will present the usage of web animation for lear-
ning the teaching content “cell division” of the subject “Natural studies”. 

 
Keywords: web animation, ICT, natural sciences, natural studies, cell division. 
 
 

Introduction 
 
Natural and social sciences, technics and complexity of everyday life 

are nowadays developing too quickly to be followed in education in all their in-
tegrity and diversity. In order to solve this problem, the most important topics 
have to be selected and appropriate didactic strategies are necessary. Aspects of 
social and natural sciences are introduced to students as early as in the first 
years of regular education.  

On the other hand, science brings new findings about the surrounding 

world and new technological achievements, which are difficult to follow even 

for experts, not just for teachers. However, it is obvious that the children are fa-
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irly susceptible to acquiring experimental and other skills as well as learning 

from ICT (Information Communication Technology) sources, such as computer 

web pages, Gerlič, 1991. Various specific competences that should be trained and 

developed within individual topics (for instance, simple systematic observation 

and measurement in physics topics) are prescribed in the national curriculum. He-

re, we list the 8 key competences from the European legislation (Key Competen-

ces, 2011 which every citizen should acquire during regular education: 

1) Communication in the mother tongue 

2) Communication in foreign languages 

3) Mathematical competence and basic competences in science and tec-

hnology 

4) Digital competence 

5) Learning to learn 

6) Social and civic competences 

7) Sense of initiative and entrepreneurship 

8) Cultural awareness and expression 

There exist several other lists of competences which are either more su-

bject specialized (for instance, nature science competences for individual scien-

ces) or have a narrower meaning than competences from above list. 

 

 

The role of ict in enhancing the development of basic education 

 

The question is on longer if the Internet can be used to transform lear-

ning in new and powerful ways. The question should we invest the time, the 

energy and the money necessary to fulfill its promise in defining and shaping 

new learning opportunity. It is time we collectively move the power of the Inter-

net for learning from promise to practice. 

E-learning has the following advantages: 

1. Access to the learning program any time convenient to the learner. 

2. Learners can be at any place to log on.  

3. Enhanced group collaboration creating shared electronic conversati-

ons which can be more thoughtful and permanent than voice conver-

sation. Aided by group coordinators, these can be powerful for lear-

ning and problem solving.  

4. New educational approaches can be used. For example, faculty from 

anywhere in the world, faculty teams, with different specialties can 

be put together and innovation of teachers can be shared along them-

selves for improvement and adaptation. 

However, these advantages are out of reach of most developing countri-

es, where power and telecommunication facilities are poor, where resources and 

well trained teacher are scarce and where television and other forms of distance 

education cost less. One has to look for alternatives while being watchful not to 

‟miss the bus‟ with the new ICT. We shall examine below how and where ICT, 

both new and old, can enhance education for all in developing countries. 
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As in the case of higher education mentioned in the previous section, 

there are four ways ICT can support basic education: 

1. Supporting education in schools; 

2. Providing non-formal education for out-of-school children and 

adults; 

3. Supporting pre-service distance education of teachers and their in-

service professional development and 

4. Enhancing the management of schools. 

 

NATURAL SCIENCES  

(The cell, “cell division”) 

 

Program description 

Examine the structure of cells to see how carry out everything from 

energy production to waste disposal to the storage of genetic material. 

 

Lesson summary 

Onscreen questions 

Part 1, “The cell” 

 What are the characteristics of prokaryotic cells? 

 What are some differences between plant and animal cells? 

 

Part 2, “Cell division”, “Mitosis”, “meiosis” 

 Which cells divide by means of mitosis and which by means 

of meiosis? 

 What are the differences between mitosis and meiosis? 

 

Lesson plan 

Student objectives 

 Explain the cell structure. 

 Explain the build and the structure of the core. 

 Determine a viewpoint on this topic and support the position with re-

search. 

 

Materials 

 Internal script “Elements of nature“ 

 Computer with internet access 

 Paper and pencils 

 

Procedures 

 Begin the lesson with questions for students.  

 Which is the biggest and most striking structure in the cell‟s cyto-

plasm?  

 What happens when a cell divides?  
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 Why do the cells in our organism divide? 

 What types of division do you know?  

 What is mitosis and what is meiosis?  

In developing their positions, students should consider the following issues: 

 The practicality of executing this research 

 The long-term benefits of this research 

 The long-term risks 

 An assessment of the long-term prospects for this research. 

 

Give students time in class to work on their projects. The Web sites be-

low have information on tissue engineering. 

 http://en.wikipedia.org 

 http://www.cellsalive.com  

For your information, below is some background material on this topic. 

 

Events during mitosis 

 

Interphase: Cells may appear inactive during this stage, but they are 

quite the opposite. This is the longest period of the complete cell cycle during 

which DNA replicates, the centrioles divide, and proteins are actively produced. 

 

 
 

Prophase: The nucleolus fades and chromatin (replicated DNA and as-

sociated proteins) condenses into chromosomes. Each replicated chromosome 

comprises two chromatids, both with the same genetic information. Microtubu-

les of the cytoskeleton, responsible for cell shape, motility and attachment to ot-

her during interphase, disassemble.  
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Metaphase: tension applied by the spindle fibers aligns all chromoso-

mes in one plane at the center of the cell. 
 

 
Anaphase: Spindle fibers shorten, the kinetochores separate, and the 

chromatids are pulled apart and begin moving to the cell poles. 

 

 
Telophase: The daughter chromosomes arrive at the poles and the spin-

dle fibers that have pulled them apart disappear. 
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Cytokinesis: The spindle fibers not attached to chromosomes begin 

breaking down until only portion of overlap is left. It is in this region that a con-

tractile ring cleaves the cell into two daughter cells. Microtubules then reorgani-

ze into a new cytoskeleton for the return to interphase. 

 

 
 

Need a video of mitosis for classroom use? One is available for imme-

diate download.  

Some key words: cell cycle, mitotic spindle, DNA replication, kinetoc-

hore, microtubule. 

 

MEIOSIS 

 

Meiosis is important in assuring genetic diversity in sexual reproduc-

tion. Use this interactive animation to follow Meiosis I (reduction division) and 

Meiosis II in a continuous sequence or stop at any stage and review critical 

events. This animation is also available for offline use in single user and multi-

user version and on the CELLS alive! CDROM. 
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Events during meiosis 

 

Diplod Cell (2N): From a preceding mitotic division, the Oogonium 

(Spermatogonium) enters meiosis with DIPLOID (2N) chromosomes but TE-

TRAPLOID (4N) DNA. Chromosomes then duplicate to produce sister chroma-

tids (or homologous dyads).  

  

 
 

Prophase I: Dyad pairs align to create “TETRADS”, non-sister chro-

matids connect and trade sections at a “CHIASMA”, a process called “CROS-

SING OVER”. 

 

 
  

Metaphase I: SPINDLE FIBERS attach to each dyad at the KINE-

TOCHORE. Tension from spindle fibers aligns the tetrads at the cell equator. 
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Anaphase I: Chiasmata break apart and sister chromatids begin migra-

ting toward opposite poles. 

 

 
Telophase I: CLEAVAGE FURROW forms beginning the process of 

CYTOKINESIS (cell division). Resulting daughter cells are HAPLOID (1N). 

 

 
Prophase II: Spindle formation begins and centrosomes begin moving 

toward poles. 
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Metaphase II: Tension from spindle fibers aligns chromosomes at the 

metaphase plate. 

 

 
Anaphase II: CHROMATIDS separate and begin moving to the poles.  

 

 
Telophase II: CLEAVAGE FURROW forms beginning CYTOKINESIS. 
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Gamete (1N): NUKLEAR ENVELOPES form and chromosomes dis-

perse as CHROMATIN. Meiosis has produced 4 DAUGHTER CELLS, each 

with 1N chromosomes and 1N DNA. Later, in fertilization, male and female 1N 

gametes will fuse to form a 2N ZYGOTE. 

 

 
 

Some keywords: sexual reproduction, reduction division, crossing 

over, kinetochore, microtubule. 

Meiosis is important in assuring genetic diversity in sexual reproduc-

tion. Use this interactive animation to follow Meiosis I (reduction division) and 

Meiosis II in a continuous sequence or stop at any stage and review critical 

events. This animation is also available for offline use in single user and multi-

user and on the CEELS alive l CDROM. 

 

Conclusion 

 

Basic knowledge of biology plays an important role in the education of 

pupils in the first four grades of primary school. In each new grade, they learn 

and add to the teaching contents in a spiral manner. 
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The benefit of knowing basic biological concepts also has an important 

place in ecological education and building of the pupils‟ ecological culture. In 

this sense, this is highly important for future teachers in the early grades of pri-

mary school not only for teaching methods but also for the area of biology as a 

science. Biology as the science about life has a significant place in the persona-

lity‟s development from the earliest age of a child to its full development as a 

person living in a particular society. 

The application of web animation as well as many other techniques of-

fered by ICT as techniques that can be applied in teaching are extremely impor-

tant for pedagogical faculties.  
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ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  

И КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТ ПРИРОДНЕ НАУКЕ  

НА ПЕДАГОШКИМ ФАКУЛТЕТИМА 

 
Сажетак: Настава и стицање компетенција захтевају промене у на-

чинима и методама подучавања које имају велики утицај на наставне са-

држаје из области природних наука на педагошким факултетима. Из тог 
разлога, често се јавља потреба за редовним и темељним усавршавањем учи-

теља. Између осталих компетенција учитеља, потребна је и дигитална писме-

ност приликом коришћења електронских материјала у школи. Циљ овог пред-

мета није само овладавање основним чињеницама о свету око нас; већ је 
кудикамо важније за ученике да развију опште и специфичне способности за 

доживотно учење. Компетенције обухватају различите врсте знања, вештине 
и способности, као и личне атрибуте (карактер, понашање, уверења, итд.). 

Оне могу да се увежбају само применом одговарајућих дидактичких 

метода које подстичу активност ученика. Сами учитељи морају поседовати 
потребне компетенције како би могли да усмеравају децу на прави пут. 
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Колико је образовање учитеља до сада помогло у обликовању компе-

тенција будућих учитеља који ће да предају садржаје из области природних 
наука, и у поштовању ових током обликовања нових студијских програма за 

образовање учитеља? 

Наставни предмет “Основи природних наука” је уведен на Факултету 
образовних наука у Штипу, Македонија – на студијском програму Одељенска 

настава – са увођењем Европског система преноса бодова. Ако је личност 
учитеља кључни фактор за успех или неуспех у школи, наравно да морамо 

узети у обзир чињеницу да други фактори такође утичу на радну ефикасност 
школе, један од којих је и материјални фактор. Тако, у складу са условима и 

могућностима на педагошким факултетима, и са циљем да се упознају неки 
основни садржаји из поља природних наука, овај рад ће представити кори-

шћење веб анимације за учење наставног садржаја “деоба ћелије” из пред-

мета “Основи природних наука”. 
 

Кључне речи: веб анимација, информационе и комуникационе тех-

нологије, природне науке, проучавање природних наука, деоба ћелије. 
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УЧЕЊЕ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ПОМОШ НА ИНТЕРНЕТ 

 
Резиме: Денешните ученици и припаѓаат на генерација на која упо-

требата на компјутерот, мобилната телефонија и интернетот се секојдне-
вие. Па така и наставниот процес повеќе не може да биде лишен од интегра-

ција на овие нови медии кои со својата атрактивност позитивно ќе влијаат 
на мотивацијата на ученикот. Тие претставуваат премин од традиционал-

ната настава во која главно доминира наставникот со својот говор и учеб-

ник кон современата настава во која се јавуваат како најзначајни медии за 
пренесување и примање на информацијата(Стефановиќ 2003). Современата 

настава пред се бара конструктивистички пристап во стекнување на знаење-
то, развој на креативноста и оспособување за самостојно учење, индивидуали-

зација во наставата, внатрешна мотивираност на ученикот, активизација на 
ученикот, истражувачка, програмирана настава каде ученикот самостојно ќе 

доаѓа до сознанија и истите ќе може да ги анализира,споредува и вреднува. 

Посебно место денес зазема програмираната настава односно наставата со 
помош на компјутер. Денеска многу е дискутабилно прашањето за примена-

та на компјутерот во наставата и овој проблем зазема се поголемо опште-

ствено и педагошко значење. Програмираната настава може да биде преди-
звик, но и перспектива. 

  
Клучни зборови: програмирана настава, настава со помош на 

компјутер. 

 

 

САI и САL програми 

 

Со цел да се користи компјутерот во училницата потребно е на-

ставниците да се запознаат со два основни термини: 

- Компјутерот како помошно средство за подучување – САI (Com-

pjuter-Аided insruction) термин кој се користи да ја опише компјутерската 

програма напрaвена за поучување. Кај овие компјутерски програми ком-

пјутерот служи за презентација на информации, учењето се сведува на па-

сивно примање на информации од ученикот и усвоените знаења се прове-

руваат со шаблонизирани тестови. 

- Компјутерот како помошно средство во процесот на учење на ја-

зикот СAL(Соmpjuter – Aided Learning) е термин кој се користи за различ-

ни форми на изучување на англискиот јазик надоплонет со примена на 

компјутерот преку интерактивен дијалог од типот наставник (компјутер) – 

ученик При користењето на првиот програм учениците ги следат инструк-

циите како тече лекцијата дадена на терминалот додека комуницираат со 
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компјутерот. Генерално се ограничува на развивање на јазичните вештини 

читање и пишување, лекциите може да содржат вежби, практични задачи, 

да се практикува развивањето на вештината читање со разбирање, да се 

применуваат едукативни игри или симулации. Вештината слушање со раз-

бирање се развива со користење на звук или ЦД. Постои можност за кому-

никација во кратки дијалози кои се покажуваат на екранот (учениците мо-

жат да ги слушнат), а потоа да одговараат на соодветното прашање. Во 

развивањето на техниката пишување учениците можат да го користат за 

пишување на зададени трудови со и без корекција на грешки, проверка на 

правописот и др. 

Наставникот во никој случај не е исклучен од наставата, туку тој 

изнаођа и нуди компјутерски пакети како ресурси во наставата. Начинот 

како овие пакети се користат е различен и зависи од содржината која се 

обработува, возраста на учениците, степенот на постигнувања. 

Користењето на компјутерот во наставата по странски јазик може 

да понуди многу, неограничени видови активности со посебна цел за усво-

јување на јазикот. Наставниците кои го вреднуваат и следат напредокот на 

учениците интерактивно со другите ученици можат да најдат многу раз-

лични компјутерски пакети да ги користат во нивните методи на работа. 

Презентациите како што се Power Point наођаат многу корисна примена во 

наставата по англиски јазик. 

Предности на примената на компјутерот во наставата се: 

И двата система САI и САLL дозволуваат нормални или невооби-

чаени грешки кои луђето некогаш ги прават.  

Со креирање на програми за работа по пат на соработка во двата 

система, секој корисник може да работи индивидуално во групата. 

Програмите ја почитуваат индивидуалноста на учениците во ана-

лизирањето на јазичните функции. 

Повратната информација им помага пак на учениците да ги анали-

зираат јазичните функции. САL програмата на ученикот му ги претставува 

новитетите. Тие го изучуваат јазикот на поинаков начин, многу поинтере-

сен, преку игри и техники за решавање на проблеми. Како резултат дури и 

претешките задачи можат да бидат интересни. Компјутерот нуди различни 

извори и пристапи за учење на јазикот кои се многу лесно прилагодливи 

на нивото на учениците Со употребата на компјутерот во наставата по ан-

глиски јазик се зголемува бројот на активностите кои би можеле да се од-

виваат за успешно изучување на јазикот. Освен во изучувањето на англи-

скиот јазик, САL програмата му нуди на ученикот еден вид компјутерско 

образование кое е есенцијално за современиот начин на живот и би може-

ло да биде од голема помош за идната кариера на ученикот. 

Со ваквиот вид на настава учениците се многу порелаксирани, 

ослободени се од стравот дека ќе грешат и ќе бидат корегирани, критику-

вани. Всушност тие како да создаваат сопствена средина за учење, еден 

вид приватност каде непоканетите не се добредојдени, само некои соуче-

ници можат да пристапат доколку е тоа потребно. Компјутерот никогаш не 
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застанува. Тој е најдобриот учител бидејќи може да обезбеди навремени 

информации за многу кратко време. Учениците со помош на аудио - визу-

елната технологија можат да ги корегираат и намалуваат грешките во из-

говорот преку користење на соодветни програми или вежби. Употребата 

на компјутерот во наставата по англиски јазик може да помогне и во усо-

вршување на комуникативните вештини на учениците. Всушност компју-

терот и интернетот можат да му понудат на ученикот многу повеќе од 

обично вежбање, тие можат да бидат медиум за вистинска комуникација 

со луђе од англиско или друго јазично говорно подрачје преку допишува-

ње и разменување пораки .(Oxford ,1990, р79). 

Најкорисни активности кои би биле во интерес на примената на 

компјутерот во наставата по англиски јазик секако треба да се еден мал сет 

на прифатливи одговори на секое прашање и каде многу е лесно да се 

предвиди каде ученикот би можел да згреши. Како пример би навела една 

вежба чија цел е усвојување на една одредена граматичка структура или 

вокабуларна тема. Денешните учениците бараат програми кои нудат интере-

сни варијации и комбинации. Вежбите од типот: замена, трансформација, 

дополнување, пишување диктат, подредување на зборови, или одговарање 

на одредени прашања за разбирање би биле најпогодни. Некои едукативни 

игри можат да помогнат во усовршувањето на вештините за читање. Докол-

ку наставникот сака да ги поттикне учениците да читаат може да креира 

игра и да ги претстави чекорите кои се важни за да се биде дел од играта 

или да претстави мал дел од текстот или некои нови зборови. Учениците 

можат да работат во пар или мали групи за полесно да ги следат чекорите, 

на тој начин соработуваат и се охрабрени во извршувањето на задачите. 

Самиот факт што тие го користат и зборуваат англискиот јазик треба да не 

охрабрува. 

При обработката на граматичките правила и структури учениците 

можат во секое време во полето за помош, односно наставникот може да 

предложи да го објасни правилото и зависно од стилот и способноста на 

ученикот тој индивидуално избира дали ќе му треба помош или ќе донесу-

ва сопствен заклучок. Полето за помош секогаш ги има правилните одго-

вори и потребните информации за ученикот па така компјутерот ја менува 

улогата, од средство што поучува во извор од кој се црпи знаење. 

Уште една значајна иновација во примената на компјутерот е само 

проверката на напредокот и знаењето од страна на ученикот. Во процесот 

на само проверување ученикот лесно и навремено ги согледува грешките 

истите ги анализира, а со тоа станува посвесен и помотивиран да научи. 

Ученикот може да го менува нивото на знаење што е многу евидентна по-

стапка за неговите способности. Многу стандардни игри можат да се нај-

дат на листата на едукативни и забавни игри од типот крстозбори, сложу-

валки, анимации, графикони. Симулациите и презентациите се исто така 

многу интересни за учениците. Често се случува учениците сами да пону-

дат предлог за изработка на презентација. На тој начин учениците активно 

учествуваат во процесот на изработка на наставни материјали и се сора-
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ботници во наставниот процес, наспроти тоа да бидат пасивни примачи на 

знаење. (Lindstromberg 2004) вели дека интересeн час е оној час кој ги моти-

вира учениците, посебно тинејџерите и кој ги содржи следниве елементи: 
- разновидност (4-6 различни видови активности на еден час) ак-

тивности од типот игри, употреба на не лингвистички материјали (слики, 
предмети, музика), хумор и повремени изненадувања. Праксата покажува 
дека добро испланирани презентации можат да ги содржат сите горенаве-
дени елементи па затоа можат да бидат силно мотивирачко средство. Нај-
добро примена презентацијата би се состоела од: 

- претставување на темата,(мотивација); 
- објаснување и увежбување на граматички структури; 
- претставување и објаснување на вокабуларот; 
- вежби за изговор; 
- претставување на некои културолошки и цивилизациски елемен-

ти–игри, квизови, асоцијации. 
Покрај позитивните страни што употребата на компјутерот во наста-

вата по англиски јазик ги има, сепак постојат и одредени ограничувања: 
Посебно се однесува за учениците кои не се доволно оспособени 

да го користат компјутерот, па при решавањето на зададена задача би мо-
жело да се случи да потрошат многу време барајќи ги буквите на тастату-
рата. Но секако овој проблем со постојано вежбање лесно ќе се надмине. 

Обично кога се работи на компјутер се има претстава дека учени-
кот работи изолирано, а тоа очигледно не е позитивен аспект во процесот 
на развивање нормална комуникација помеђу учениците што всушност е 
главана цел во секоја наставна единица во наставата по англиски јазик. 
Праксата покажува дека учениците во дискусиите многу повеќе се обиду-
ваат да го користат мајчиниот јазик наместо странскиот јазик што се изу-
чува. Наставниците не би требало да го дозволуваат ова доколку бараат од 
учениците успех во усвојувањето на јазикот и развивање на јазичните ве-
штини. САL и САI програмите повеќе се однесуваат на вештините читање 
и пишување, но и некои аудитивни активности би можеле да се примену-
ваат иако се ограничени. 

Како негативна работа би можело да се јави и читањето од екра-
нот, кое е многу позаморно отколку да се чита од печатен текст доколку е 
тоа долготрајно. Активностите каде ученикот има потполна слобода како 
што е пишување есеи односно креативното изразување се најмалку при-
менливи во овој тип настава како и оние каде постои голем број можности 
за примена на компјутерот како практично средство на пример при превод 
на подолги текстови. Мораме да разбереме дека компјутерот е само ин-
структор, тој не се врзува со ниту еден метод на поучување. 

За еден наставник да изработи програма или план за реализација на 
еден наставен час со примена на компјутерот потребно е многу време, па 
тоа не е возможно постојано да се прави. Најголемиот проблем сепак прет-
ставува недоволната опременост на училниците со технолошки средства, 
немањето пристап до интернет, немањето звучници за слушање, слабости 
во софтверските програми и проблеми од техничка природа кои се многу 
важни за реализација на овој тип на настава. 
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Употребата на компјутерот во наставата секако претставува една 

нова димензија во целокупниот воспитно образовен - процес. наставници-

те по англиски јазик мораат да научат да ја користат технологијата и да се 

охрабрат истата да ја прилагодуваат на наставната програма, содржините 

предвидени за обработка, интересот на учениците и методите и условите 

за работа за да го извлечат максимумот во процесот на учење од ученици-

те во самата настава. 

Уште еден предизвик наставниците по англиски јазик да го кори-

стат компјутерот во наставата е самата педагошка промена која подразби-

ра поинаков начин на поучување и учење од традиционалната училница. 

Црната табла се заменува со компјутерска лабораторија, наставникот ги 

менува своите улоги д предавач на знаење до фасцилатор (организатор). 

Учениците ја превземаат одговорноста за сопственото учење и стануваат 

поактивни и поавтономни во процесот на учење. Разновидноста на насло-

ви, теми кои компјутерот ни ги нуди е голема, од еволуирање на методите 

и материјалите преку мерење на реалните очекувања на наставникот или 

релевантноста на процесот на само вреднување до изведување на експери-

менти, подредување настани, интеракција. Колку брзо ќе добиеме резулта-

ти од истражувањето, резултати ќе даде и овој вид настава кои ќе бидат 

предмет на понатамошни истражувања.  
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Ana Gorgeva 

 

LEARNING ENGLISH USING THE THE INTERNET 

 
Abstract: Beside many expectations, reality and experiences show that 

these computer educational systems still cannot find their real place in teaching. 

Teachers must believe in the great opportunities of computer technology and be en-

couraged to apply it. Teachers have the opportunity to choose texts and contents by 
themselves, and now they can use the most effective means for teaching – computers 

and the Internet. Using computers requires appropriate conditions and only in that 
case technology will be able to improve the teaching process. Computer application 

in teaching English as a foreign language will be useful if teachers have a clear vi-

sion of their goals and what they expect from students in order to create a positive 

process of teaching and learning.  

 

Keywords: programmed teaching, learning by using the internet. 
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ЉУБАВ ПРЕМА КЊИЗИ И ЧИТАЊУ – ИМПЕРАТИВ  
БУДУЋИХ ВАСПИТАЧА И УЧИТЕЉА  

 
Сажетак: Појава писма и књиге била је пресуднa за даљи развој и на-

предак човечанства. Изговорена људска реч, вишевековна искуства и мудро-
сти народног човека, преношена с колена на колено, добила су своју потврду и 
трајну вредност кроз књигу као писани медиј, који чува све истине и заблуде, 
сазнања и виђења, ставове и мишљења, снове и жеље некадашњег, али и да-
нашњег човека. Далеке 1857. године француски књижевник Гистав Флобер за-
писао је: Читати да би се живело. Гледано из угла савременог друштва, које 
шаље јасну поруку бити дигиталан – бити у тренду, када књига, са једне 
стране, у електронском облику бива доступна све већем броју људи из најуда-
љенијих крајева света, а, с друге, има све мање правих, истинских читалаца и 
љубитеља, поставља се питање – шта се дешава са савременим човеком, 
шта ће бити са будућим генерацијама? Да ли то савремене, "гугл" генерације 
које (ни)мало не читају из задовољства немају развијену потребу за књигом, 
а самим тим и не „живе“ у паралелном свету сакривеном међу корицама, не 
дишу пуним плућима, остају духовно сиромашније? Опште је познато да лепа 
реч гвоздена врата отвара. Та лепа, мудра, топла реч учи се са усана родите-
ља, васпитача, учитеља, из књиге, а не са хладног екрана.  

Бројна истраживања, која сведоче о кризи читања и заласку Гутен-
бергове галаксије под налетом дигиталних медија опомињу и упозоравају на 
могуће негативне последице по образовање, културу и просперитет савреме-
ног друштва. Одговорност је, осим на породици као првој у ланцу, и на буду-
ћим васпитачима и учитељима који ће образовати младе нараштаје.  

У раду ће бити речи о вредности књиге, кризи читања и улози васпи-
тача и учитеља у развијању љубави према њој. Код најмлађих, као градитеља 
будућег света, васпитачи и учитељи требало би да подстичу задовољство 
читања, развијају потребу за књигом, формирају систем правих вредности у 
коме ће књига повратити своје заслужено место. 

 
Кључне речи: књига, читање, деца/млади, васпитач/учитељ, чита-

лачко задовољство. 
 

Увод 
 
Проналазак писма омогућио је да се вишевековно културно и је-

зичко благо, преношено с колена на колено, коначно запише и тиме овеко-
вечи за сва времена. Појава штампе омасовила је те записане вишевековне, 
најпре усмено, а касније и писано сачуване поруке, које су универзалне и 
ванвременске и учинила их доступним огромној већини људи, на удаље-
ним просторима, у различитим временским епохама. 
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Велике промене и смене комуникационих парадигми у људском 

свету биле су праћене оштрим полемикама заступника старих и нових ме-

дија, старих и нових технологија. У Платоновом Федру који је написан пре 

око 2500 година, велики грчки филозоф Сократ оштро је критиковао про-

налазак писма, сматрајући да оно собом носи само привидну мудрост, те 

да се „само жива, разговорна реч уписује у душу онога који је жељан зна-

ња“ (Платон 1985, у: Вучковић 2012). Чувена његова реченица Проговори 

да видим ко си јасно осликава моћ усмене, живе, изговорене речи. Меёу-

тим, проналазак писма потврдио је и стару латинску пословицу Verba vo-

lant scripta mаnent и тиме учинио да многе писане ствари, вредна књижев-

на дела, буду чврста спона меёу временски удаљеним генерацијама, јер 

„књижевност није ништа друго до велики дијалог људи кроз историју“ 

(курзив З. Лешић) (Лешић 2008: 67), и то не само кроз историју већ и меёу 

народима и различитим културама. 

Меёутим, „савремени тренутак и нагли развој медија као да наго-

вештава залазак Гутенбергове цивилизације књиге“ (Вучковић 2010: 515). 

Књизи у штампаној верзији, тој чудесној ризници свакојаких занимљивих 

догаёаја, несвакидашњих ликова и непознатих предела озбиљно прети не-

станак. Популарна култура данас намеће потпуно нови систем вредности у 

коме је све сконцентрисано на интернет странице. Свакодневица младих, а 

све више и деце предшколског и основношколског узраста, јесте седење 

испред телевизора, компјутера, мобилног телефона, играње игрица, пре-

траживање интернет страница, лајковање и сурфовање, речено њиховим 

речником. Млади своје слободно време и најлепши период живота прово-

де у стану, интернет кафеу, уз слабу физичку активност, најчешће у допи-

сивању на друштвеним мрежама, прикупљању лајкова, постављању „кул“ 

фотографија, ћутећи или оскудно коментаришући свет око себе.  

Бројни неспоразуми савременог човека у породици, на улици, у 

школи, на стадиону, у окружењу последица су неправилне и неадекватне 

комуникације. Савремени медији и сами оскудни у речнику, најчешће без 

коментара, препуштају да слика говори, уз поплаву агресивних садржаја и 

негативних порука. Човек, некада мисаоно и друштвено биће, данас има 

све мање прилике да мисли и све израженију потребу да буде у „друштву“ 

компјутера, телефона, телевизије, хладних и огољених машина, које су са-

мо наизглед нама на услузи, а чине од нас своје поданике, јер беспоговор-

но прихватамо и реагујемо на све изазове које нам шаљу.  

Чињеница је да данас све мањи број људи, посебно младих, има 

времена за добру књигу, жели да завири меёу њене корице и сопственим 

мисаоним ангажовањем иживи нова искуства, „упозна“ људе и догаёаје, 

„пропутује свет у туёим ципелема“, открије нове континенте. Поражавају-

ћи подаци о неразвијеним читалачким интересовањима младих данас наве-

ли су нас на истраживање колико су студенти учитељских факултета, бу-

дући васпитачи и учитељи, свесни значаја књиге, њеног места и улоге у 

развоју личности детета, формирању система правих вредности, оспосо-

бљавању за самообразовање. 
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Место књиге у животу савременог човека 

 

У хаосу техничко-технолошке револуције потиснута је потреба за 

штампаним медијима. Све већи број људи данас чита е-новине, креира 

своју програмску шему, листа е-књиге и не мари за њихове меке, тврде 

или кожне повезе. Нестао је онај однос поштовања према књизи као по-

себном медију, који представља прозор у свет, подстиче на нова виёења, 

шири духовне видике, који је неговао Андрићев јунак из истоимене припо-

ветке Књига. Већина младих данас заборавила је на књигу и „читање које 

живот значи“ (Гистав Флобер). Књига, та чудесна творевина, писана креа-

ција која само пажљивим и мотивисаним читањем допире до најтананијих 

делова душе читаоца и погаёа право у срце, губи своје место. Некада је 

књига својом уметничком лепотом причињавала посебно задовољство, по-

кретала у читаоцу читаву бујицу пријатних осећања, изазивала рој мисли и 

асоцијација и од њега чинила новог ствараоца који размишља још дуго по-

сле читања. Вредна књига обликује личност, подстиче креативност, допри-

носи складу и хармонији у начину живљења. 

Имајући у виду књигу као посебан уметнички текст, богат местима 

неодреёености, који стално „позива“ читаоца на домишљање, дограёивање, 

читање можемо поистоветити са везом на свили, који као спој неспојивог 

даје чудесну драж стварања, а мери се непроцењивом вредношћу позитив-

них утицаја. Чином читања књига наставља да живи у свести реципијента, 

доживљава реинкарнацију кроз његове погледе, виёења, мисли и ставове и 

зато је њена судбина директно везана за феномен читања и доживљај чита-

оца. Утицај је директан и обостран, читајући је у читаоцу се дешавају 

крупне интелектуалне, емоционалне, естетске, моралне и друге промене. 

Опште је познато да се уз књигу духовно израста до највећих висина. Уз 

добре књиге бићемо лепши, / с њима се брже расте, / с њима стичемо 

змајеву снагу / и смела крила ласте (Читанка за четврти разред основне 

школе, Београд: Креативни центар, 2006: 2). 

Језик, а посебно језик вредног књижевног дела, велика је сила со-

цијализације, а у исти мах и најмоћнији чинилац развоја индивидуалности 

– показатељ личности. Књига као изданак језика представља мост меёу 

људима просторно удаљеним, који често нису припадници исте временске 

епохе, али на овај начин саопштавају једни другима универзалне истине и 

проверене мудрости. Као што је реч путовала с колена на колено, тако је и 

књига путовала кроз историјске епохе, из прошлости у садашњост. Да ли ће 

се то путовање наставити у будућност остаје да се види. Стиче се утисак да 

је савремена технологија зауставила путовање књиге. Књига се, захваљују-

ћи дигиталном свету, налази на једном месту, у дигиталним библиотекама. 

Доступна је многима у истом тренутку. Меёутим, све реёи одласци у би-

блиотеку, нестрпљиво ишчекивање прилике да се занимљива књига прона-

ёе на полицама, узме и задржи само одреёен број дана, трагање за добром 

књигом, чаролија дружења са лепо украшеним корицама, мирис папира, 

листање и повратак на претходну страну са намером да се још једном про-
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чита леп опис, разуме необична појава, под налетом дигитализације и при-

лике да нам све то буде доступно у сваком тренутку, као да су учинили да 

истовремено књига не буде довољно привлачна. 

Ново е-читање, сазнавање информација путем екрана, посредни 

контакт са књигом чини да не можемо говорити о правом читању, читању 

из задовољства, ради уживања у лепоти писане речи, већ о читању ради 

добијања најчешће брзих и штурих информација, података о нечему. Има-

јући у виду речи једног старогрчког писара да је „књига вреднија од свих 

споменика украшених сликама, рељефом и дуборезом, јер она сама гради 

споменике у срцу онога који је чита“, повезујући дуборез са дуготрајним, 

стрпљивим бдењем над делом које сазнајемо и новим делом које настаје 

нашом посвећеношћу и прегалаштвом – питамо се шта ће обогатити и ду-

ховно оплеменити срца најмлаёих, ако је стрпљиво читање књиге у штам-

паној верзији замењено брзим листањем интернета и летимичним читањем 

текста на екрану.  

 

 

Књига и млади данас 

 

Занимљиво је погледати колико млади данас читају? Истраживања 

на узорку Европљана узраста од 15 до 30 година говоре да читање заузима 

треће место на листи активности којима се млади уобичајено баве у свом 

слободном времену (Looking behind the figures: the main results of the Euro-

barometer 2007 survey on youth, 2007). Читање као уобичајена активност 

следи одмах после бављења спортом и дружења с пријатељима. Прецизни-

је, 25% младих наводи да у слободно време чита књиге, што је нешто више 

од оних за које је уобичајена активност коришћење интернета и играње 

игрица (21%) или гледање телевизије (19%).  

Избор књига, како говоре подаци различитих истраживања, разли-

кује се у појединим периодима када је реч о ауторима и насловима (Pešić i 

Stepanović, 2004; Pejić i sar., 2007), а за популарност појединих књига и на-

слова важне су препоруке вршњака (Hopper, 2005). 

Истраживање извршено на узорку од 2426 ученика средњих школа 

у Србији показује да млади средњошколци, њих свега 8,4% најчешће прово-

де слободно време у читању књига као једну од три најчешће активности у 

оквиру свог слободног времена, а 6,5% наводи читање часописа. Добијени 

подаци показују да средњошколци најчешће проводе слободно време дру-

жећи се са пријатељима (за 47,6% ученика то је једна од три најчешће актив-

ности) и гледајући телевизију (45,8%), а потом следи комуницирање мобил-

ним телефоном, како наводи трећина испитаника из узорка (I-IV разреда) 

узраста од 15 до 19 година, што чини 0,8% укупне популације средњошко-

лаца у Србији. Како видимо, чак 12% ученика уопште не чита, а 21% њих 

чита само обавезну лектиру. Група ученика (40%) који читају лектиру и 

понекад и књиге које нису обавезне је најбројнија. Око петине ученика чи-

та лектиру, а често и друге књиге, а најмалобројнија је група пасионира-
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них читалаца који готово увек читају неку књигу (око 7%). Притом се по-

казало да ученици гимназија имају далеко развијенија читалачка интересо-

вања од ученика средњих стручних школа. 

С обзиром на узраст о коме је реч, закључујемо да је самоактуелиза-

ција, као највиша друштвена потреба у Масловљевој хијерархији, једна од 

основних тежњи ових људи, хуманизам и толеранција су им иманентни, чи-

тајући настоје да искажу сопствени поглед на свет, тежње и уверења. Редов-

ни и страсни читаоци у књизи, пре свега, виде симбол цивилизације, људ-

ских стваралачких способности и уметности. Књижевност јесте сигуран пут 

ка разумевању, праштању, љубави, а истанчан литерарни дух својствен само 

страсним читаоцима јесте најплеменитија појава људског духа, како истиче 

Томас Ман. Читање као мисаона делатност подразумева стварање предусло-

ва за настанак једне необичне магије духа када написане речи, оригиналне 

поетске слике, оживљују, добијају душу кроз самог читаоца, настоје да сту-

пе у нове везе и односе са другим, другачијим, неистраженим и недоживље-

ним. Тако простор читања као потпуно неизвестан из угла активног читаоца 

постаје простор трагања за непознатим, недоживљеним, далеким.  

Мање бројна истраживања основаца у вези са књигом и читањем 

(Илић и сар, 2007, Брчкало, 2011) показују да старији, а посебно млаёи 

основци воле да читају. Најчешће читају по препоруци учитеља и родите-

ља, највише читају дела ван програма, воле да читају бајке и басне, заинте-

ресовани су за приче о смешним ситуацијама, о природи, животињама и 

необичним појавама.  

Ако читати значи комуницирати, читање се разликује од других 

врста комуницирања. Самим избором књиге, дете/човек већ се опредељује 

за одреёену врсту поруке. На основу изгледа, корица, илустрација, колори-

та боја читалац претпоставља шта ће меёу корицама те, баш те књиге про-

наћи. Духовно задовољство које се приликом читања јавља допринеће да 

најмлаёи реципијент испуни своју потребу за друштвом, авантурама, путо-

вањима, новим познанствима, ликовима и догаёајима. Меёутим, да би до-

шло до рецепције књиге, да би се успоставила веза измеёу детета слушао-

ца/читаоца и књиге потребно је, по мишљењу Н. Рубакина, да се упали 

„својеврсна искра која у души читаоца упали жиже најразноврснијих пси-

хичких искустава из прошлости читаоца...“ или, када је дете/ученик у пи-

тању, искра радозналости која ће разбуктати његову машту и потребу за 

читањем, сазнавањем и уживањем у писаној речи. 

Стално задовољавање читалачких интересовања има позитиван 

утицај на ментално здравље и духовни развој појединца. Рани читаоци су 

по правилу привилеговани, а само читање уз оживотворавање идеја које су 

дате у књизи, чини да младо биће духовно израста. Читање је само при-

видно отуёење од других, јер сазнања до којих читалац долази откривају 

му, измеёу осталог и тајну успешне комуникације са другима. Са друге 

стране, заједнички тренуци среёивања утисака, размена искустава и дожи-

вљаја о прочитаном, разлог су и повод за многа нова дружења.  
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Последице недовољно развијене технике читања  

и недостатка читалачких интересовања 

 

Читање као сложена мисаона активност захтева пажњу детета и 

његово активно укључивање у сазнавање уметничког света књижевног де-

ла. „Ти добри мали људи и не знају колико то стаје времена и муке да чо-

век научи како (подвукла Б.С.) да чита. Мени је за то требало осамдесет 

година и ја још и сада не могу рећи да сам дошао до циља“ – рекао је вели-

ки песник Гете (Милатовић, 2011: 29). Уколико ученике на почетку шко-

ловања, у оквиру предбукварског периода, не припремимо вежбама (визу-

елним, аудитивним, аналитичко-синтетичким, вежбама дисања), уколико 

им при читању тражимо само да дешифрују значење дела, без задржавања 

на личном доживљају, не пруживши им прилику да изнесу своје утиске, 

постоји велика опасност да доёе до фобије према читању. Значајну улогу 

при читању и сазнавању дела треба да заузимају естетско задовољство и 

емоционална испуњеност пријатним утисцима. Уколико то изостане, дете 

ће избегавати читање, које ће за њега бити право мучење, неуспешна и не-

занимљива активност. Зато у почетку, док се не развије техника читања и 

љубав према књизи, треба пажљиво бирати текстове. Први текстови за чи-

тање треба да буду краћи, лако разумљиви, духовити, динамични, зани-

мљиви деци. „Новија објашњења виде разлог одбојности према писаном 

тексту као емоционалну реакцију на неуспех у дешифровању текста и на 

незанимљивост активности. То је такозвана фобична реакција на пуни 

текст“ (Чудина-Обрадовић 2004: 47). Да би се то избегло, често се као пр-

ви текстови користе они које деца сама одаберу или књиге које доносе од 

куће, јер се претпоставља да су им омиљене. 

Фобична реакција страха на читање и избегавање свих активности 

које садрже задатке читања текста тумачи се као последица неупеха у чи-

тању који произилази из недовољне визуелне и аудитивне припремљено-

сти детета при анализи речи на гласове и слова. „Страх од неуспеха и од-

вратност коју дете осећа када је суочено са задатком читања постаје сам по 

себи извор новог неуспеха у читању“ (Чудина-Обрадовић 2004: 231), али и 

у школи уопште. Као последица тога настаје одбојан став према читању, а 

изостаје и могућност развијања љубави према књизи и способности за пер-

манентно образовање. Да би се то избегло, а дете оспособило за читање 

књиге (па и других медија у чијој је основи читање), треба успоставити си-

гурну и пријатну атмосферу учења читања коју ће пратити сталан рад на 

подизању самопоуздања деце и подстицању љубави према књизи. 

Бројна истраживања упозоравају да глагол „читати“ не подноси 

императив, као и многи други глаголи за чију радњу је неопходно цело-

купно биће субјекта. Веома важно за будуће васпитаче, учитеље и родите-

ље јесте да открију тајне читања како да без императива ову активност 

учине деци омиљеном. Упркос сложеној мисаоној делатности коју подра-

зумева, читање треба да буде извор радости (Монтењ).  
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„Бригу о развоју читалачких навика и предчиталачких способности 

најмлаёих морамо започети од самог роёења, а најкасније од дететове тре-

ће године. Меёутим, то никако не сме бити механичко и површно припре-

мање, већ „мора произилазити из свакодневних дечјих активности и игре, 

као и комуникације са одраслима“ (Чудина-Обрадовић 2004: 22). За под-

стицање љубави према књизи и читању веома је важно подстицајно окру-

жење: родитељи, васпитачи, учитељи, медији, библиотека, вршњаци. У за-

висности од тога какво је окружење, колико је подстицајно, какав је однос 

према књизи и читању, колико се одрасли уживљавају у читање одабраних 

дела, да ли стварају предуслове да у току слушања деца осете задовољ-

ство, најпре слушања, а онда открију и чаролију читања, зависиће и однос 

према књизи и потреба честог дружења са њом.  

 

 

Методолошка утемељеност истраживања 

 

Имајући у виду вредност књиге и читања за оптималан развој лич-

ности младог бића, у тренутку када се стиче утисак да она губи битку са 

савременим медијима у борби за пажњу и интересовање младих, предмет 

нашег истраживања је мишљење студената будућих васпитача и учите-

ља о вредности књиге, њеном месту и значају за укупан развој и даље 

образовање најмлађих. У жељи да сазнамо какво је стање у пракси, спро-

вели смо истраживање чији су задаци били следећи: 

1. Утврдити да ли будући васпитачи и учитељи опажају актуелну 

кризу читања као озбиљан проблем и истражити њихово ми-

шљење о месту штампаних медија и њиховом значају за развој 

и самообразовање појединца. 

2. Истражити када је најпогодније започети дружење са књигом и 

утврдити ко највише утиче на развијање љубави према њој. 

3. Открити где испитаници виде највећу моћ књиге, када је лич-

ност детета у питању, у интелектуалном, естетском, емоционал-

ном, моралном или социјалном развоју. 

4. Истражити какве подстицаје предлажу како би се развила љубав 

најмлаёих према књизи и читању. 

5. Испитати шта мисле о дигиталним библиотекама и могућности 

да на тај начин увек доступна књига буде и привлачна будућим 

читаоцима. 

Основна метода истраживања је дескриптивна, а техника која је 

употребљена у истраживању јесте анкетирање студената. Иструмент ис-

траживања је анкетни упитник, припремљен за ову намену.  

У складу са постављеним задацима, хипотезе су биле следеће: 

1. Претпоставља се да студенти, будући васпитачи и учитељи, 

опажају актуелну кризу читања и свесни су чињенице да уколи-

ко књига изгуби своје место под налетом савремених медија, 
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може доћи до озбиљних последица у духовном развоју најмла-

ёих и њиховом оспособљавању за самообразовање. 

2. Будући васпитачи и учитељи, свесни значаја који рани почетак 

има у формирању исправног односа према књизи, сматрају да 

треба што раније почети дружење са њом, чему значајно допри-

носе и они сами.  

3. Највећу моћ добре књиге испитаници препознају у домену 

естетског, емоционалног и моралног васпитања личности, па 

тек онда долази до изражаја њен утицај на интелект.  

4. Испитаници предлажу да се најмлаёи подстичу живом речи, чи-

тањем и казивањем узбудљивих делова, лепих описа и упозна-

вањем са занимљивим ликовима дела, како би се, на тај начин, 

заинтересовали да прочитају књигу у целини. 

5. Испитаници, као посленици лепе речи, имају резервисан став 

према појави дигиталних библиотека када је у питању развија-

ње љубави према књизи и читању. 

 

Узорак је чинило 110 испитаника, 95 студената учитељског и 15 

студената васпитачког смера. Анкета је била анонимна. Састојала се од је-

данаест питања и задатака. Код неких питања одговори су били понуёени, 

те је требало определити се за један, а негде је требало рангирати дате 

ставке по учесталости.  

 

просечна 

оцена  

васпитачи учитељи укупно 

f % f % f % 

испод 8.00 9 60 74 77,89 83 75,45 

8.00 3 20 9 9,47 12 10,90 

преко 8.00 3 20 12 10,90 15 13,63 
 

Табела 1. Структура узорка с обзиром на остварени успех  

у досадашњем студирању 

 

 

Резултати истраживања 

 

Првим питањем настојали смо да истражимо мишљење испитаника 

о актуелној кризи читања. Огромна већина испитаних студената (63,63%) 

слаже се да је приметна криза читања, а 36,36% је делимично примећује. 

Анализирајући претходно наведена истраживања, уочава се да је на мла-

ёем основношколском узрасту и најмање осетна криза читања, мада је, 

подсетићемо, ово узраст када се тек учвршћују интересовања. Деца, одно-

сно ученици млаёих разреда основне школе још увек су у периоду савла-

давања вештине читања и изграёивања читалачких интересовања, те се 

смањено интересовање за књигу може протумачити и као још увек недо-

вољно развијено.  
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Испитивали смо значај медија у развоју, васпитању и образовању 

деце предшколског и основношколског узраста и њиховом оспособљавању 

за самообразовање. 

 

 

место медија 

васпитачки смер учитељски смер 

f % 
ран

г 
f % ранг 

аудитивни 2 13,33 3 23 24,21 3 

визуелни 4 26,66 2 25 26,31 2 

штампани 5 33,33 1 27 28,42 1 

аудиовизуелни 4 26,66 2 20 21,05 4 
 

Табела 2. Место медија и њихов значај у развоју и припремању  

деце/ученика за самообразовање 

 

Испитаници и једног и другог смера предност дају штампаним ме-

дијима, када је развој, читање и самообразовање у питању (табела 2). 

Претпоставља се да су свесни значаја лепе речи, било усмене или писане, 

јер штампани медији подразумевају читање. Визуелни медији су за испи-

танике и једног и другог смера на другом месту, као и аудиовизуелни код 

будућих васпитача, док их учитељи стављају на четврто место. Разумљиво 

је да се не слажу око места аудиовизуелних медија које будући васпитачи 

истичу као друге по рангу, а учитељи (који их стављају на четврто место) 

показују опрезност, претпостављамо због опасности коју њихова претера-

на употреба може да има када је доживљај књижевног дела у питању.  

Овим смо у потпуности потврдили прву хипотезу да су будући вас-

питачи и учитељи свесни кризе читања, али и значаја који штампани ме-

дији имају у развоју и оспособљавању појединца за самообразовање. 

Трећим питањем желели смо да проверимо када је најпогоднији 

тренутак да се започне дружење са књигом, које би требало да допринесе 

формирању позитивног односа према књизи и читању, као и развијању чи-

талачких навика. Мањи број испитаника (15,45%) првенствено васпитач-

ког смера, сматра да од најмлаёег узраста треба развијати љубав детета 

према живој, усменој речи као прелазном кораку до књиге као писаног ме-

дија. Први контакт са књигом треба да се деси тек са поласком у школу, 

односно у периоду савладавања технике читања, по мишљењу 10,9% анке-

тираних. Највећи број испитаника (39,09%) мисли да упућивање детета на 

књигу и писану реч треба започети са навршеном првом годином, а нешто 

мањи број студената (34,54%) мишљења је да је предшколски узраст опти-

малан период за започињање дружења са књигом. Ако изузмемо оне који 

тек полазак у школу препоручују за озбиљније дружење са књигом 

(10,9%), већина је свесна значаја првог сусрета са књигом на што млаёем 

узрасту и раног почетка за даље образовање и академску будућност поје-

динца (види Сузић 2010). 
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Интересовало нас је и како испитаници опажају своје место и уло-

гу у развијању љубави према књизи и читању, као и које друге чиниоце 

виде као важне за развој читалачких навика (медије, библиотеку, вршњаке, 

родитеље). Добијени подаци приказани су у табели 3. 

 

фактори који 

доприносе развоју 

културе читања 

васпитачки смер учитељски смер 

f % ранг f % ранг 

родитељи 7 46,66 1 57 60 1 

васпитачи 2 13,33 2 8 8,42 3 

учитељи 1 6,66 3 10 10,52 2 

медији 1 6,66 3 6 6,31 5 

библиотека 2 13,33 2 7 7,36 4 

вршњаци 2 13,33 2 7 7,36 4 
 

Табела 3. Фактори који доприносе развијању културе читања 

 

Испитаници и једног и другог смера имају развијену свест о одго-

ворности коју имају родитељи, али и они сами у реализацији једног од нај-

важнијих задатака нашег образовног система данас, развијању љубави 

према књизи и читању као полазној основи за успешан развој и даље обра-

зовање појединца. Анкетирани студенти – будући васпитачи и учитељи на 

првом месту виде родитеље, што је и разумљиво, а онда себе као значајан 

фактор који може да утиче на развијање читалачких интересовања. Будући 

васпитачи сматрају да одговорност за љубав према књизи са њима деле и 

библиотека и вршњаци, а на треће место стављају учитеље и медије. Учи-

тељи сматрају да су родитељи, а онда васпитачи већ „запалили“ ту искру 

љубави према писаној речи, коју они треба да негују. За будуће учитеље 

библиотека и вршњаци подједнако су важни у промовисању добре књиге и 

стављају их на четврто место. Анкетирани студенти учитељског смера ме-

дије стављају на пето место. Овим смо потврдили и другу хипотезу истра-

живања да су испитаници свесни значаја раних подстицаја за дружење са 

књигом у развијању љубави према њој и да, поред родитеља, себе виде као 

важне чиниоце у развијању културе читања. 

Занимљиво је било истражити у ком домену развоја личности деце 

будући васпитачи и учитељи виде највећи допринос књиге. Подаци пока-

зују да 66,36% испитаника сматра да књига значајно доприноси интелек-

туалном образовању деце, а 30,0% анкетираних истиче значај доприноса 

књиге социјализацији и хуманизацији личности. Исти број испитиваних 

студената (26,36%) сматра да књига у највећој мери доприноси емоцио-

налном развоју и моралном обликовању ученика. Значајан допринос књи-

ге естетском васпитању ученика опажа 16,36% испитаника.  

Да испитаници још увек нису искристалисали шта је пресудно за 

развијање читалачких интересовања ученика, потврёују и подаци добијени 

у вези са приоритетом у раду на тексту: да ли су то поруке које дело носи, 
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духовно задовољство и уживање изазвано поетским лепотама или сазнања 

која могу користити читаоцу за учење у оквиру других предмета? Тако, ве-

ћина анкетираних (51,81%) сматра да је при читању најважније духовно 

задовољство реципијента и уживање у поетским лепотама дела, 25,45% 

будућих васпитача и учитеља сматра да су поруке посебно важне, док 

22,72% испитиваних студената мисли да су књига и читање од велике по-

моћи деци за учење других предмета. Овим смо делимично потврдили 

трећу хипотезу, да највећу моћ књиге испитаници препознају у домену 

естетског, емоционалног и моралног развоја личности, па тек онда у инте-

лектуалној сфери. Резултати показују да испитаници виде велики допринос 

књиге интелектуалном развоју деце предшколског и млаёег основношкол-

ског узраста и сматрају да поруке које дело носи, као и сазнања која олак-

шавају учење других предмета треба да буду циљ читања. 

С обзиром на значај књиге, са једне стране, и кризу читања, са дру-

ге, интересовало нас је које подстицаје испитаници препознају као посеб-

но ефикасне у процесу формирања исправног односа најмлаёих према 

књизи. Добијени подаци дати су у табели 4. 

 

подстицаји за читање васпитачки смер учитељски смер 

f % ранг f % ранг 

изражајно читање 6 40 1 51 53,68 1 

рецитовање 4 26,66 2 23 24,21 2 

гледање филмоване 

приче 
3 20 3 10 10,52 4 

казивање напамет 

научених делова 

приче 

2 13,33 4 11 11,57 3 

 

Табела 4. Најчешћи подстицаји за читање 

 

Резултати истраживања показују да је изражајно читање незамен-

љиво као подстицај за читање, а значајну улогу у том процесу има и реци-

товање. Подсетићемо да се „мелодијом и ритмом говора дубље од свега 

продире у најскривеније кутке људске душе и њу говор најсилније обузи-

ма“, према мишљењу Платона. Филмоване приче су на трећем месту пре-

порука испитаника васпитачког смера, а учитељи препоручују казивање 

или приповедање, што је оправдано с обзиром на узраст са којим раде. 

Осим наведних подстицаја који су дати и које је требало рангирати, оста-

вљен је простор за предлоге анкетираних студената. Од предлога које су 

наводили, издвајамо најучесталије: драматизацију дела или занимљивих 

одломака, илустрације, посете библиотеци, представљање књига, посете 

позоришту, сајму књига, препричавање најузбудљивијих места, радионице 

изражајног читања где би се бирали занимљиви и узбудљиви одломци, 

луткарске радионице у којима би лик укратко представљао садржај књиге, 

препоруке које треба да се наёу у дечјој штампи и слично. Дакле, испита-
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ници предлажу да се најмлаёи подстичу живом речи, читањем, рецитова-

њем и казивањем узбудљивих делова, упознавањем са занимљивим ликови-

ма, чиме је потврђена и четврта хипотеза. 

У седмом задатку од анкетираних студената тражило се да наведу 

књиге које су читали као основци, којих се радо сећају и које би препору-

чили савременим генерацијама. Списак наведних дела био је подужи: Ма-

ли Принц (41), Алиса у земљи чуда (30), Орлови рано лете (29), Хајдуци 

(27), Андерсенове бајке (9), Робинсон Крусо (6), Том Сојер (3), Књига о 

џунгли (3), Мали Пират, Дружина сињи галеб, Патуљак из заборављене 

земље, Чаробни самарчић, Магареће године, Оливер Твист, Доживљаји 

Николетине Бурсаћа, песме Јована Јовановића Змаја, Душана Радовића, 

Мирослава Антића, народне бајке, бајке Гроздане Олујић и друго. Зани-

мљиво је истаћи да су, осим наведених дела која се углавном поклапају са 

обавезном лектиром њиховог детињства, али и дела у оквиру предмета 

Књижевност и Књижевност за децу, наводили и дела Острво плавих дел-

фина Скота О’Дела (Skot O'Del), Глава у кланцу, ноге на вранцу Бранка Ћо-

пића, Дружина пет петлића, Пинокио, Зашто деца чачкају нос?, Где је 

грешка? Душана Радовића, али и дела савремених писаца за децу попут: 

Хајдук у Београду и остале новије наслове Градимира Стојковића (2009), 

Београдска принцеза Драгана Лакићевића (2007), Тајна жутог балона Ни-

кол Лезије (2009), Срце од мастила Корнелије Функе (2009), серијал књи-

га о Харију Потеру, књиге које прате авантуре Pet prijatelja Енид Блајтон 

(Enid Blyton) (2011), књиге о Мери Попинс и друге, што говори да испита-

ници, поред стручне литературе, наёу време да прочитају и новије наслове 

како би их препоручили најмлаёима.  

На питање о чему би требало да воде рачуна аутори књига за децу, 

као и издавачке куће и аутори читанки за предшколце и млаёе основце, ис-

питаници наводе да би требало да буду: прилагоёене узрасту, одишу хумо-

ром, богате илустрацијама, прате интересовања деце, да теме буду деци 

блиске, да су динамичне, ликовно и технички добро ураёене.  

У време дигиталних библиотека, када књига постаје доступна у 

истом тренутку многима, једно од питања било је шта мисле о појави ди-

гиталних библиотека и да ли ће то утицати да се млади више заинтересују 

за књигу која им је у овом облику на дохват руке. Подаци показују да се 

33,63% анкетираних афирмативно изражава о појави дигиталних библио-

тека. Већина (35,45%) се само делимично слаже с тим, јер сматра да људи, 

а посебно деца, на тај начин не могу да осете драж читања, док 30,9% ан-

кетираних уопште не прихвата идеју о дигитализацији као препоручљиву за 

развијање исправног односа према књизи и развијање културе читања код 

младих, јер је књига у штампаној верзији незаменљива. Овим смо потврди-

ли и последњу хипотезу којом смо очекивали овакав, резервисан став сту-

дената према дигитализацији књиге у контексту начина развијања љубави 

према књизи код деце предшколског и основношколског узраста. 
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Настојали смо да сазнамо колико пажње студенти, будући васпита-

чи и учитељи, посвећују вредностима књиге и читања, па смо предложили 

да наведу један цитат о томе. Већина је углавном својим речима настојала 

да истакне значај читања и вредност књиге, мада је било и следећих цита-

та: Књига је човеку најбољи пријатељ. (6) / Човек само срцем види битне 

ствари. / Судбина поезије није у рукама онога који је пише, него у гласу 

онога који је чита. / Књига је највеће богатство. / Са сваком прочитаном 

књигом човек је богатији за једно ново искуство. / Књиге су хладни, али 

поуздани пријатељи. / У животу наиђеш на многе муке, / ал` немој ти да 

се једиш, / већ читај све што ти дође до руке, / што више знаш то више 

вредиш. 

 

Закључак 

 

У савременом надметању и преплитању науке и технологије, која 

се сва отргла човечанству, вребају бројне опасности. Многи су крајем про-

шлог века предвиёали духовну кризу која се огледа у тиранији разума над 

осећањима. Предвиёања су се скоро испунила већ на почетку овог века. 

Човек постаје отуёено биће, губи одлику друштвености, јер му друштво 

уместо драгог бића, или добре књиге, данас прави компјутер, мобилни те-

лефон, телевизија, без којих готово да не може замислити живот. Посебно 

је опасно што су најмлаёе генерације и најзависније од савремених медија. 

Ти млади људи којима се још није упалила искра наклоности према књизи, 

која би се временом распламсала у ватрену љубав према читању и перма-

нентном образовању нису ни свесни да „остати равнодушан према књига-

ма, значи лакомислено осиромашити свој живот“ (Андрић). Књижевна 

уметност даје животу нову смисаону димензију, доноси читаоцу неоткри-

вене могућности и искуства у времену коме припада, она је ту у добру и у 

крајњој немоћи, када треба наћи израз за свој јад и невољу. Без уметно-

сти/књижевности, говорио је Сенека, човеков живот је непотпун и убог 

(према: Илић и сар. 2007: 48).  

Имајући на уму речи америчког социолога Џ. Шара (J. Schaar) да 

будућност није место на које треба да доёемо, већ место које сами ствара-

мо, а путеви до њега не проналазе се него граде, при чему сама активност 

стварања мења и онога ко ствара и одредиште на које иде, сматрамо да је 

књига феномен који нас читањем обликује као духовно богату, свестрану 

личност и тиме припрема за заједнички живот у духу хуманизма, али да ће 

важну улогу на том путу имати студенти учитељских и педагошких факул-

тета којима је „поверено велико благо – свест младог човека“ (Милатовић 

2011: 37). Кључ модерног друштва и друштва будућности јесте у доброј 

комуникацији, меёусобној размени позитивних искустава, нових идеја и 

креативног начина мишљења, отворености духа која се најлакше преноси 

путем књиге и развијању хуманистичког односа према свету и оптими-

стичког става према животу. Све то могуће је посредством књиге, јер до-
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бра књига и мотивисано читање остају свевремени позив на дружење, пу-

товање у туёим ципелама, сазнавање новог, упознавање непозантог. Зато 

је развијање љубави према књизи императив родитеља, будућих васпитача 

и учитеља, јер „свет се огледа у речи, као сунце у малој капи воде“, истиче 

Лав Виготски. На основу изнетог мишљења о књизи и њеним вредности-

ма, месту у светлу савремених медија, можемо закључити да ће будући 

васпитачи и учитељи наставити борбу за писану реч, као непревазиёени 

феномен, настојећи да јој поврате заслужено место. 
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LOVE FOR BOOKS AND READING – IMPERATIVE OF FUTURE 

PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

 
Abstract: Occurrence of letters and books was crucial for further develop-

ment and progress of the human kind. Human spoken word, centuries old experience 

and the wisdom of common people were transferred from generation to generation 

and received its certificate and the lasting value through the book as a written media 
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that keeps all truths and misconceptions, knowledge and opinions, attitudes, dreams 

and wishes of a man from a long time ago as well as of today. Back in 1857 French li-
terate Gustave Flaubert wrote: Read for living. From the perspective of modern soci-

ety which is sending a clear message be digital – be trendy, when books, on one hand, 

in electronic form become available to a larger number of people from the most dis-
tant places in the world, on the other hand, there are less real, true readers and book 

lovers, the question is: what is happening to the contemporary man, what will happen 
to future generations? Is it that contemporary, „Google‟ generations which read only 

a little (or not at all) do not have the need for books, therefore do not „live‟ parallel 
world between book covers, do not breathe deeply, remain spiritually poor? It is well 

known that kind word opens the iron door. That kind, wise, warm word is taught from 

the lips of parents, teachers, from books, and not from the cold screen. 
Numerous studies that testify about the reading crisis and the fading of Gu-

tenberg‟s galaxy under the onslaught of digital media warn about possible negative 
consequences on education, culture and prosperity of modern society. Responsibi-

lity, except on the family as the first in the row, lies also on future preschool and 

primary school teachers who will educate young generations. 
In this paper the author discusses the values of books, reading crisis and the 

role of preschool and primary school teachers in developing the love for books. In the 
youngest population, as the creators of the future world, preschool and primary 

school teachers should encourage the pleasure of reading, develop the need for book, 
and form the system of real values where the book will regain its deserved position. 

 

Keywords: book, reading, children/young people, preschool/primary 
school teacher, reading pleasure. 
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Доц. др Љиљана МИТИЋ 

Учитељски факултет у Врању 

 

 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ПРОЦЕС У ФУНКЦИЈИ 

ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Сажетак: У раду се говори о формирању еколошке културе и еколо-

шке свести ученика, студената и савремених људи уопште, где веома важну 
улогу има систем еколошког васпитања и образовања наставника у функцији 

заштите животне средине. 

 

Кључне речи: образовање, васпитање, животна средина, настав-

ник, ученик, еколошка свест. 

 

 

Увод 

 

На почетку 21. века људска бића суочавају се са еколошким изазо-

вима, који су без преседана у историји ове планете. Углавном, захваљују-

ћи људској активности, живот на Земљи суочава се са највећим масовним 

изумирањем још од доба диносауруса од пре шездесет пет милиона годи-

на. На основу неких процена, дневно изумре више од стотину жи-

вотињских врста, а у следећих неколико деценија ова брзина би се могла 

удвостручити или утростручити. Природна богатства која одржавају жи-

вот на овој планети, ваздух, вода и земља загаёују се или исцрпљују алар-

мантном брзином. 

Проблем заштите животне средине постао је актуелан и са аспекта 

обезбеёивања довољне количине здраве хране за човечанство. Истовреме-

но, то је један од разлога што је овај проблем постао тема о којој се данас 

расправља како на највишим научним и стручним скуповима, тако и на др-

жавним нивоима. Самим тим, производња довољне количине здраве хране 

је још једна тема о којој се воде полемике у правцу развијања технологија 

које неће додатно загаёивати већ загаёену животну средину и које ће обез-

бедити квалитетну и безбедну храну за постојећу популацију и будуће ге-

нерације. 

Зато, систем еколошког васпитања и образовања наставника има 

веома важну улогу у формирању еколошке културе деце предшколских 

установа и ученика основних школа, који се налазе у оној фази развоја 

када се стичу трајне вредности о заштити непосредне животне средине. За-

пажање Сен-Симона да човечанство у свом цивилизацијском развоју мора 

бити окренуто будућности и данас је врло актуелно. Будућност људи оста-

је императив, а његова реализација скоро да није могућа без озбиљног од-

носа према еколошком васпитању и образовању. Наиме, људи су почели 

са значајним преображавањем природе много раније него што су схватили 
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неопходност њене заштите. Њихов однос према животној средини пресуд-

но је значајан и за људе и за животну средину. Он мора бити позитиван 

код већине граёана, јер иначе није могућа успешна заштита животне сре-

дине, нити је могуће очување здравља и егзистенције људи. Да би људи за-

штитили животну средину, морају је познавати и перципирати, морају да 

имају изграёен вредносни еколошки систем, усвојен систем еколошких 

знања, да овладају еколошком културом и формирају еколошке навике. 

„Сама потреба васпитања и образовања за заштиту животне средине теме-

љи се на потреби заштите природе и људи од еколошких поремећаја који 

настају првенствено из субјективних разлога. Еколошко образовање и вас-

питање представља схватање проблема опште екологизације материјалне и 

духовне делатности друштва. Широки дијапазон еколошког васпитања и 

образовања омогућава синтезу знања, умења и навика из природних и дру-

штвених наука“ (5:47). 

По мишљењу Данила Марковића, еколошко васпитање и образова-

ње данас се налази „на почетку пута“. Брзина његовог развитка и квалита-

тивни ниво, мора се признати, није задовољавајући, посебно када су у пи-

тању степени образовања после основне школе. Очигледни су недостаци у 

његовој реализацији кроз традиционалне школске дисциплине, као што су 

биологија, познавање природе и књижевности. Познато је да ће схватање 

еколошког васпитања и образовања опредељивати даљи развитак људске 

цивилизације и, истовремено с тим, предострожност од нарушавања при-

родне средине, која води и ка развијању људске личности (3:112). 

Са друге стране, иако постоји велики утицај непосредне животне 

средине на човека, ништа мање последица нема ни утицај човека на среди-

ну у којој живи. Удео људског фактора у промени животне средине је изу-

зетно велики, како на индивидуалном, тако и на колективном плану. 

Једно од главних питања које се, самим тим, намеће односи се на 

узроке еколошког понашања и начине одношења људи према својој ужој и 

широј животној средини.  

 

  

1. Изазови еколошког васпитања и образовања ученика 

 

Одговоре које наука о васпитању и образовању ученика даје на еко-

лошке изазове сврставамо унутар више категорија: еколошко васпитање и 

образовање ученика које фаворизује једну друштвену стратегију решавања 

проблема; еколошко знање, учење, при чему живот и учење у алтернатив-

ним структурама треба да пруже излаз из кризе; еколошка педагогија која 

нуди рефлексиван став који је, истовремено, отворен за будућност; еколо-

шка свест и савест ученика, буёење љубави према природи и животу.  

Еколошко васпитање и образовање не би могло да се тумачи као 

нека надградња над образовањем уопште, већ је оно образовање савреме-

них људи. Оно у основи значи инкорпорирање еколошких аспеката у си-

стем образовања уопште. Има различитих погледа око тога да ли еколо-
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шко васпитање и образовање реализовати кроз посебан наставни предмет, 

или га реализовати кроз наставне предмете који за такво образовање пру-

жају могућност. Еколошки аспект, на тај начин, улази у процес васпитања 

и образовања свих узрасних категорија, што је у складу са концепцијом 

„пролонгирања образовања“ о коме се воде расправе у савременој педаго-

гији. Према М. Николићу „васпитно-образовни процес који је у функцији 

заштите и унапреёења животне средине представља свесно и планско раз-

вијање знања о човековој средини у току читавог живота човека, које има 

за циљ развијање свести о основним карактеристикама човекове средине, 

односа у њој и односа према њој, на основу које ће човек тежити очувању 

и унапреёењу средине. Образовање за заштиту и унапреёење животне сре-

дине, према томе, треба да пружи сигурна знања о основним еколошким 

питањима савременог друштва, развија критички став према растућој де-

градацији животне средине и указује на неопходност рационалног кори-

шћења природних ресурса“(7: 117). 

Да би уследила адекватна употреба знања, потребно је објективно 

сагледати проблематичан однос ученика и природе, и остварити организо-

ван утицај на понашање ученика. Битан чинилац односа ученика према 

животној средини је у сазнању, овладавању основним еколошким појмови-

ма, емоционалном и вољном односу према тој сфери и развијању понаша-

ња у складу са еколошким вредностима.  

Зато се школа не посматра само као место у коме се кроз програм-

ске наставне садржаје, наставу и слободне активности ученика преносе и 

усвајају еколошка знања и еколошке вредности. Она се мора посматрати 

шире, као свеукупни контекст, кроз стил живота у школи, кроз васпитне 

моделе које нуди, како кроз наставу, тако и кроз ваннаставне и ваншкол-

ске активности. 

Знање које ученици стичу не треба да буду само на нивоу обаве-

штености, већ да читав живот у образовним установама буде адекватан у 

односу на еколошке захтеве. Еколошко васпитање и образовање се не са-

стоји само од знања (интелектуалне стране), већ и од емоционално видних 

компонената које су битне, јер знање без уверења и практичне делатности 

не значи много.  

Гледано са педагошког, односно дидактичко-методичког станови-

шта, еколошко васпитање и образовање има своје упориште у теоријама 

васпитања, нарочито у новијим критичким научним теоријама усмереним 

на трансформацију васпитних и образовних процеса и остваривање васпит-

но-образовних промена теоријама које обухватају објашњење и разумевање 

овог педагошког феномена. Реч је о општим и посебним теоријама васпита-

ња и образовања које обухватају педагошко сазнање, чињенице и генерали-

зације из подручја еколошког васпитања и образовања, а затим на темељима 

тих сазнања постављају ближе темеље и излажу смернице, захтеве и норма-

тиве за васпитну праксу и њено унапреёење. У том својству, теорија еколо-

шког васпитања и образовања поставља своје циљеве и задатке, разматра са-

држаје, организацију рада, принципе, облике и методе рада.  
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Може се, донекле, приговорити да се у еколошком образовању са-

држи и васпитање, али сматрамо да те две категорије нису синонимне. 

Циљ је не само да ученици знају него и да им понашање буде у складу са 

знањем. Школа треба да делује у три правца: прво – да сазнајно-еколошки 

обогати ученике, друго – да еколошки подстицајно делује својим унутра-

шњим амбијентом (учионице и други простори, двориште и врт итд.), и 

треће – да унапреёује ученичко еколошко понашање увек и на сваком ме-

сту, делујући и преко родитеља и преко локалне заједнице. 

Васпитно-образовни процес еколошког васпитања и образовања је-

сте развијање еколошке свести и савести ученика, буёење љубави према 

природи и животном окружењу и формирање еколошки подобног понаша-

ња ученика ради његовог активног учешћа у очувању и унапреёењу живот-

не средине и природних богатстава. Еколошким образовањем и васпитањем 

ученици стичу знања, умења, ставове и вредности неопходне за основно 

учешће у доношењу одлука примерене њиховом узрасту. На тај начин, уче-

ници се оспособљавају да дају допринос у реализацији живљења. 

Образовање за заштиту природе „треба да допринесе формирању 

схватања да очување и унапреёење човекове средине постаје значајна ка-

тегорија у систему вредности савременог друштва и да она треба да поста-

не предмет човековог односа према његовој, како природној, тако и дру-

штвеној средини. Морална компонента еколошке свести треба да доведе 

да човек осети грижу савести, ако у свом непосредном односу према при-

роди, или у својој радној делатности, на било који начин доприноси нару-

шавању еколошке равнотеже. Али, још увек није развијена ова компонента 

општељудског морала. Још нема етике која говори о односу према земљи 

и према животињама и биљкама које на њој расту“ (3: 295). 

Формирање еколошке културе није нимало лак задатак, поготово 

када имамо у виду да је у друштвеном понашању деценијама преовладавао 

принцип односа према природи који је имао утилитарни карактер. За раз-

лику од многих наука које се баве еколошким проблемима, психологија 

покушава, меёу другим научним дисциплинама, да наёе адекватан начин 

на који би се свест о проблемима екологије подигла на виши ниво. 

  

 

2. Различити приступи у функцији заштите  

и унапређења животне средине 

 

Већина теоретичара у својим радовима издваја три методичка при-

ступа у еколошком васпитању и образовању. Први методички приступ ве-

зан је за наставу и има више образовни и информативни карактер, други је 

везан за ваннаставне и ваншколске активности у којима је заступљен акци-

они приступ, док у оквиру трећег методичког приступа школа се поима 

као контекст, као социјални и еколошки амбијент, са нагласком на еколо-

шкој социјализацији, на изградњи еколошких умења и понашања. 
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Педагошка теорија о еколошком васпитању више указује на то шта 

се хоће постићи еколошким васпитањем, него како остварити постављене 

задатке. Зато се у педагошкој теорији и пракси појављују као важна пита-

ња: „Како конципирати проблем еколошке социјализације? Како импле-

ментирати еколошко васпитање и образовање у школи, програме, наставу, 

уџбенике? Како од нивоа еколошке информисаности доћи до нивоа почет-

ног еколошког понашања ученика? Како школу као чиниоца еколошке со-

цијализације повезати са осталим чиниоцима – породицом, вршњачком 

групом, мас медијима и сл.“ (1: 146).  

У реформисаном образовном систему морају се наћи и предмети 

еколошког предзнака. Увоёењем еколошких предмета не оставља се поје-

динцу на вољу да одлучује о томе да ли хоће или не да се еколошки обра-

зује, односно не препушта се да кроз процес „самообразовања“ човек упо-

знаје минимум еколошког садржаја. 

Амбивалентна природа човека је стални извор еколошке недисципли-

не, те отуда са еколошким образовањем треба започети од предшколских ак-

тивности и окончати их завршетком школовања, остављајући простора и мо-

гућности за примену стечених еколошких достигнућа. Кроз правовремено и 

организовано еколошко образовање у човеку се ствара осећај за укључивање 

„еколошког критеријума“, као равноправног с другим компаративним крите-

ријумима при доношењу одлука. Интегришући све ове критеријуме, објектив-

но и професионално потврёује се потреба за увоёењем еколошких садржаја у 

васпитно-образовни процес реформисаног система. 

По мишљењу В. Николића, анализом важних наставних планова и 

програма за млаёе разреде основне школе и друге педагошке документа-

ције (од шк. 2001/2002. год.) изводи се закључак да и поред прописаних 

циљева и задатака и присутних тема које се односе на проблеме животне 

средине, глобално посматрано, можемо говорити о њиховој недовољној 

али и неадекватној заступљености са аспекта животне средине. „Тако су 

нпр. недовољно заступљени садржаји који се односе на загаёивање воде, 

ваздуха, хране, ограничености природних ресурса и потребу њихове за-

штите, штедњу енергије, неопходност рециклирања секундарних сировина 

итд“ (6: 45). 

За будуће научно схватање света, као и припрему за непосредни и 

свакодневни живот и хуманизовани однос према природи, настава приро-

де и друштва представља припрему ученика. На ученика не може да делује 

ништа интензивније од проучавања живота и рада у породици, школи, ме-

сту и крају, од информација о биљном и животињском свету, о радовима 

људи у разним годишњим добима, да не говоримо о посматрању у приро-

ди, раду у школској башти, или на календару природе. То је само делић 

могућности који пружају садржаји ове наставе, а исход је упознавање при-

роде у функцији активног односа детета према природи –  да је чува, опле-

мењује и мења и себе, тј. да стиче позитивне ставове и вредности у вези са 

животном средином. 
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У том процесу упознавања природе и заштите животне средине, 
пут од природе ка настави природе и друштва, и поново ка природи, педа-
гошки је исправан пут и оваква настава је у функцији очувања животне 
средине. 

Разговарајући меёу собом, играјући се, слушајући, деца формирају 
навике и умења у погледу правилног односа према природи. У томе им по-
мажу наставници и родитељи. Обавеза сваког наставника је да проширује, 
обогаћује своја знања и да сав свој еколошки потенцијал пренесе на учени-
ке. Њихова улога у том јединственом процесу васпитања и образовања је 
немерљива. С тога је потребна њихова заједничка сарадња како би деца 
научена знања трајно усвојила, а када одрасту да знају да су одговорни за 
своју будућност, јер су је они изабрали. 

Зато „не треба губити из вида да ће деца која данас седе у школ-
ским клупама већ колико сутра бити учесници многих техничких и техно-
лошких процеса. Многи меёу њима ће бити и доносиоци веома значајних 
привредних и политичких одлука, па и оних које се тичу животне средине. 
Због тога се вреди потрудити, зар не?“ (4: 52).  

У савременој дидактичкој теорији и пракси еколошког васпитања и 
образовања ученика постоје разна методичка схватања изражена у одреёе-
ним стратегијама, методама и поступцима. У остваривању еколошког вас-
питања и образовања спецификоване су стратегије, методе и поступци као 
аспекти васпитно-образовног процеса. Стратегије се деле на већи број ме-
тода, а методе на већи број поступака.  

Еколошко васпитање и образовање не би могло да се тумачи „као 
нека надградња над образовањем уопште, већ је оно део образовања неоп-
ходног савременом човеку. У основи, оно значи инкорпорирање еколо-
шких аспеката у систем образовања уопште“ (8: 104).  

Да би се од људи, а посебно од наставника, могло очекивати и захте-
вати еколошко понашање, потребно га је претходно еколошки образовати, 
што се може једино увоёењем еколошких садржаја у све нивое васпитно-
образовног система. Поучени сопственим искуством, не треба ситуацију 
препуштати случају и схоластици, већ се питању организовања наставе са 
тематиком из екологије мора прићи веома озбиљно и ефикасно, наравно 
кроз иновирање наставних планова и програма и увоёењем еколошких садр-
жаја, у све предмете где год је то могуће. 

Кроз могућност да животну средину доживе и упознају кроз соп-
ствена искуства, активира се дечји однос према њој, што је веома важно, 
јер да би деца проучила и унапредила животну средину, морају деловати 
на њу као жива, делатна бића. Активна оријентација еколошког учења и 
повезаности са емоционално-афективном димензијом затечености допри-
носи да се то деловање не сведе на пуки активизам, већ се њиме „истовре-
мено могу решити две тешкоће: прво је однос учења према будућности 
ученика; и друго, исто толико важно, може се рачунати са тим да ученици 
себе виде као затечене. Нада у затеченост ученика важи чак као максима у 
размишљањима о концепцији еколошког образовања и она треба да је по-
лазна тачка еколошког образовања“ (2: 65).  
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Основни захтев и циљ еколошког васпитања и образовања предста-
вља друштвени идеал који треба да успостави јединство у побољшању људ-
ских економских и друштвених услова живота уз ненарушавање природних 
темеља живота. Ово утолико пре што је „савремена еколошка ситуација по-
казала да фонд нашег знања из екологије није на потребном нивоу. Људима 
као друштвеним бићима недостају одговарајућа знања и сазнања о функцио-
налној зависности људи и њихове средине“ (1: 146). 

Зато су многе индустријски развијене земље, додуше не све, схва-
тиле значај који еколошко васпитање и образовање младих има у ублажа-
вању последица и решавању проблема загаёености животне средине. Уко-
лико нека земља поклања већу пажњу проблемима природе, утолико више 
има за последицу развијање проеколошког понашања младих. Истини за 
вољу, мора се признати да и Република Србија, без обзира на економске 
могућности, подизање еколошке свести истиче као један од приоритета за-
штите животне средине. Скупштина Републике Србије је у току 2009. го-
дине донела низ закона којима се уреёују односи у овој области. Меёутим, 
поред примене закона, неопходно је реализовати програме еколошког вас-
питања и образовања на свим нивоима, јер еколошки проблеми данас по-
стају актуелни не само на локалном већ и на глобалном нивоу.  

 

 

Закључна разматрања 
 
Еколошко васпитање и образовање младих људи има улогу да их 

припреми за свет у којем је заштита и унапреёење животне средине услов 
за опстанак и натера их да схвате да своју будућност морају да граде на је-
динству са природом и да проширују своја знања о променама у околини и 
начинима прилагоёавања тим променама. 

Знања из екологије нису сама себи циљ, већ олакшица за рад и жи-
вот људи. Свака позитивна промена нашег односа према природи, наша је 
добробит. Помоћу знања људи ће моћи и да се носе са променама и изазо-
вима развоја и моћи ће да граде своју будућност. По питању еколошког 
образовања, наш систем школовања није усаглашен са еколошким потре-
бама. На наставницима је, и не само на њима, да науче младе да поштују и 
воле природу, да укажу и да им помогну у запажању промена у природи.  

Зато је неопходно да човечанство ангажује све сазнајне ресурсе на-
ше цивилизације како би покренуло глобалну борбу против последица које 
је само произвело. Процес еколошког васпитања и образовања људи мора 
да буде перманентан и дугорочан, и мора да се одвија на свим нивоима 
подједнако, како у предшколским установама, основној и средњој школи и 
на факултету, тако и на глобалном и локалном плану. То значи да не само 
наставници, деца у предшколским установама и студенти, већ и сваки по-
јединац мора да развије приватну етику одговорности према природној 
средини у којој живи и ради. Данас је сазрела теоријска и политичка свест 
да је питање будућности човека непредвидиво повезано са питањем будућ-
ности природе. 



 527 

То нам указује да ниједан од постојећих еколошких проблема није 

могуће до краја решити уколико се не усредсредимо на мењање људског 

понашања, јер колико год да подстичемо процес ремедијације методама 

произашлим из истраживања у оквиру природних наука, ако људско пона-

шање остаје непромењено, ми ћемо се изнова и изнова сретати са истим 

или чак новим и опаснијим еколошким проблемима. 
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ИНИЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА КАО ИЗВОР 

РАЗЛИЧИТИХ СТАВОВА НАСТАВНИКА ПРЕМА 

ПРОФЕСИОНАЛНОМ УСАВРШАВАЊУ 

 
Сажетак: У теоријском делу рада разматрају се истраживачки и те-

оријски подаци у области професионалног развоја наставника. Као значајна 
компонента структуирања и осмишљавања тока професионалног усаврша-

вања наставника издвајају се њихови ставови, спремност и отвореност пре-
ма променама. Квалитет у професионалном усавршавању наставника један 

је од основних услова квалитета школа и васпитно-образовног рада. С обзи-

ром на постојање разлика у иницијалном образовању будућих наставника, 
једна од истраживачких претпоставки била је да постоје разлике у њиховим 

ставовима о професионалном усавршавању и да се наставници нису у једна-
кој мери усавршавали. Добијени подаци указали су на постојање разлика у 

професионалном усавршавању код наставника разредне наставе, наставника 

предметне наставе и наставника средњих школа.  

 

Кључне речи: професионално усавршавање, наставник, иницијално 

образовање, ставови. 

 

 

1. Професионално усавршавање наставника – обавеза или потреба? 

 

Све већи број аутора са наших простора постојећи систем усавр-

шавања наставника критички анализира и процењује више као принудни 

модел, а значајно мање као мотивишући процес. Истражујући радну свако-

дневицу и имплицитне теорије наставника Половина (2009, 317) насталу 

ситуацију у процесима усавршавања наставника метафорично види као 

„врвилиште проблема“ у „системском виру“, где професионално прежи-

вљавање постаје приоритетни циљ. У ставовима анкетираних наставника 

овог истраживања указује се да преовладава депримирајући тон и обесхра-

бреност, док се питање афирмације сопствене професионалности појављу-

је пре као питање професионалног преживљавања, него ли као питање 

професионалног усавршавања. Џиновић (2009, 330) такоёе закључује да су 

активности наставника у професионалном усавршавању више ритуално 

присутне, да су пре доживљене као принуда и директива одозго, него као 

аутентична идеја школе или индивидуалних напора наставника.  
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Неискоришћеност постојећих искустава из праксе наставника и да-

ље је снажно присутни феномен у креирању путева њиховог професионал-

ног усавршавања. На добити од уважавања гласа наставника указују Стан-

ковић и сарадници (2013), које су према њима барем двоструке. Прво, без 

партиципације запослених у школама у доношењу одлука које се њих не-

посредно тичу повећава се ризик да се одлуке доживе као наметнуте и/или 

ирелевантне. Друго, уважавање мишљења просветних радника побољшава 

квалитет предложених мера, јер оне тим путем постају реалистичније и 

примењивије у пракси. Такоёе се ови закључци могу доградити проми-

шљањем да ће наставници бити мотивисанији на професионално усаврша-

вање када је оно део њихове личне приче, када произилази из праксе, а на-

рочито када су они сами креатори тог чина. 

Решавајући питање успешности професионалног развоја поједини 

аутори (Borko & Putnam, 1995, 61) указују на потребу диференцирања про-

грама намењених усавршавању наставника. Наставници који учествују у 

програмима професионалног усавршавања за искусне наставнике могу на-

правити разлику у професионалним знањима и наставној пракси. Када 

програми професионалног развоја креирају окружење које подржава на-

ставничко учење и када наставе да подржавају наставнике у интеграцији и 

реализацији наставних стратегија кроз постојеће образовне програме, онда и 

наставници могу очекивати богаћење и проширење своје базе знања и могу 

почети поучавање на другачији начин. Како је веома тесна повезаност изме-

ёу схватања природе знања наставника и њиховог професионалног развоја 

предлаже се креирање програма професионалног развоја, који су фокусира-

ни управо на разради и проширењу наставничких система знања, чиме би се 

наставници позвали да поучавају на нови начин, који се суштински разлику-

је од начина на који мисле и на који су научени да поучавају.  

Као веома значајна компонента структурирања и осмишљавања то-

ка професионалног развоја наставника издвајају се и ставови наставника, 

њихова спремност и одлучност на укљученост и активност. Истраживачки 

подаци иностраних аутора (Guskey & Huberman, 1995) указују да је мало 

простора у овом сегменту остављено за сарадњу наставника, њихову иску-

ствену размену и професионално удруживање. Наставникова лична благо-

дет ретко се укључује у формалне активности професионалног развоја.  

Са изостајањем овако сложених и стратешки значајних релација и 

односа, наставници нису инспирисани, нити се осећају одговорним за соп-

ствени персонални и професионални раст, тако да се питање одговорности 

напредовања и усавршавања преноси другим актерима или институцијама.  

Бол и Коен (Ball & Cohen, 1999, 6) виде проблем неадекватног про-

фесионалног развоја у томе што правни приступи покушавају да реструк-

туришу улогу наставника, време и односе. При томе се као решење пред-

лаже анализа наставничког учења, кроз одговоре на одреёена питања: шта 

је потребно учити (садржај), природа тог садржаја; шта се о томе може на-

учити (теорије учења), курикулум и педагогија (са којим материјалима и 

на које начине ученицима може бити од помоћи да исте науче, природу 
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наученог и теорије како учити на најбољи начин). Оваква анализа показује 

да је у контексту професионалног усавршавања понајмање дотакнут на-

ставник као носилац усавршавања. 

Сагледано шире, професионално усавршавање наставника не може 

се усмерити искључиво на наставнике, већ и на основни процес који на-

ставници свакодневно обављају, а то је поучавање. У садашњим условима 

анализе OECD (Организација за економску сарадњу и развој/Organisation 

for Economic Cooperation and Development, 2010) наглашавају да готово сва 

занимања пролазе кроз драстичне промене, што није случај са професијом 

поучавања, она готово и да се не мења. У пракси се, меёутим, уочава да 

многи професионалаци осталих струка започињу свој радни век са осећа-

јем да могу утицати и изменити професију којом се баве, док поучавање 

овакву врсту изазова никада није нудило.  

И поред тога што се у теорији инсистира на бројним новим улога-

ма наставника (истраживач сопствене праксе, демонстратор, иноватор, са-

радник који брине не само о личном већ и о развоју ученика, о социјализа-

цији и меёусобним односима), захтеви ове врсте најчешће су адекватна 

слика теоријских и научних предлога и промишљања, док су у реалним 

условима на нашем простору тешко оствариви. 

Лични развој наставника прате промене које су узрок квалитета и 

ефикасности у пракси. Кохран-Смит и Литл (Cochrane-Smith and Lytle, 

1999, према: исто, 8) идентификују три концепта знања повезана са на-

ставничким учењем и развојем:  

 знања за праксу: формална знања произведена од стране истра-

живача изван школе (нпр. програми засновани на истраживањи-

ма, нове теорије поучавања, учење и процена); 

 знања из праксе: произведена од стране наставника критичким 

испитивањем њихових разреда и школа, самостално или са дру-

гима, у ширем смислу питања социјалне правде, једнакости и 

ученичких постигнућа, њихових сопствених систематских ис-

траживања, подстакнутих питањима насталим бригом о њихо-

вој ефективности у учионици; 

 знања у пракси: наставничка знања генерисана су кроз њихове 

сопствене системе истраге, стимулисана питањима насталим из 

бриге о њиховој ефективности у учионици. 

Наглашавајући да је поучавање страствени позив, Деј и Саш (Day, 

Sachs, 2004) наведеним категоријама знања додају још једну: знања о себи 

генерисана наставничком рефлексијом у, на и око својих вредности, сврхе, 

емоција и односа. Из тог разлога, ови аутори напомињу да сваки концепт 

континуираног професионалног развоја мора укључивати образовање о се-

би обухватајући емоције. 
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2. Иницијално образовање као извор разлика  

у концептима наставника 
 
Завршетак иницијалног образовања не ствара потпуно савршеног и 

спремног наставника, нити пружа финалну верзију његових компетенција 
и вештина. Нико не започиње свој професионални пут као комплетно 
ефектан и креативан наставник. Кохл напомиње да жеља за поучавањем и 
могућности за поучавањем нису исто. Изузимајући оне најреёе, свако мора 
да научи како се постаје добар наставник (Kohl, према: Guskey, 1999, 181).  

Иницијално образовање као сегмент професионалног развоја настав-
ника своје темеље мора поставити на изградњи знања и вештина наставника, 
којима ће осигурати квалитетне путеве њиховог професионалног усавршава-
ња. Слика наставничко/учитељског кадра у Србији, који не поседује заједнич-
ку професионалну основу за радни почетак, услед постојећих разлика у ини-
цијалном образовању, условљава и неједнак ниво аспирација ка персонал-
ном усавршавању и стратегијама рада у процесу наставе. Док за иницијално 
образовање наставника поједини аутори (Алибабић, Шегрт, 2010, 281) наво-
де да су решења само системска (али не и концепцијска), за системским ре-
шењима стручног усавршавања још увек се трага.  

Често се као једна од ограничавајућих могућности у литератури 
наводи неефикасност и неактуелност наставних предмета изучаваних у то-
ку иницијалног образовања наставника. Будући наставници добијају доста 
парцијалних и обимних сазнања, са ниском могућношћу практичне приме-
не. Садржаји наставних предмета временом губе своју актуелност, али и 
даље су присутни у програмским садржајима иницијалног образовања. Не-
довољна је заступљеност професионалне праксе на појединим програмима 
за будуће наставнике. Присутан је низак степен упућености студената на 
потенцијалне проблеме са којима се могу сусретати у пракси. Анализира-
јући структуру иницијалног образовања, Рајовић и Радуловић (2007) уоча-
вају како су наставни планови и програми на факултетима за наставнички 
позив неуједначени по структури и трајању, најчешће са веома малим бро-
јем академски оријентисаних предмета (као што су методика, педагогија, 
психологија, са нешто мало педагошке праксе, ако је уопште има). Тако 
закључују да структура овог образовања на неким наставничким факулте-
тима није измењена у складу са захтевима професије наставника, као ни у 
складу са савременим научним сазнањима о настави, наставнику и образо-
вању, што је свакако један од фактора који утиче на аспирације ка личном 
усавршавању или напредовању наставника у пракси. Ако сами наставнич-
ки и учитељски факултети не поседују тежњу ка променама у настави, об-
лицима и методама рада са студентима, чиме би се усклаёивали са актуел-
ним захтевима, нереално је претпоставити да њихови студенти, ступањем 
у свет рада, могу мењати личне перспективе и тако утицати на праксу, и 
још је теже веровати да су припремљени за улогу носиоца промена у про-
фесији. Успешан завршетак студија, који не представља гаранцију за 
успех у раду, за једног наставника више није крај, већ почетак професио-
налног развијања и стручног усавршавања наставника (Влаховић, Вујисић-
Живковић, 2005, 6).  
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Вујачић и Аврамовић (2010, 157) указују на два постојећа начина 

усавршавања наставника који се налазе у радном односу. Први је институ-

ционални, а други је спонтани и зависи од ентузијазма наставника. Зато 

они сматрају да је неопходно, ради унапреёења стручног усавршавања на-

ставника, извршити ревизију наставних планова на наставничким факулте-

тима, као и организовати и јачати посебне институције које ће се бавити 

усавршавањем наставника. Ивић и сарадници (2001) такоёе су указивали 

на постојећи несклад и неравнотежу измеёу академског образовања за 

програмске садржаје и педагошког образовања у иницијалном образовању 

будућих наставника. Ови аутори наглашавају да у таквој ситуацији сту-

денти немају базичну и чврсту основу за рад у школи, која се стиче, пре 

свега, путем теоријских сазнања, а затим кроз праксу, док је питање савре-

мене организације наставе, метода или облика рада изражено са наглаше-

нијом конотацијом.  

Пешикан и сарадници (2010, 3) указују на потребу континуитета и 

кохерентности у професионалном развоју наставника, то јест на потребу 

постојања усаглашености измеёу различитих фаза у професионалној кари-

јери, при чему би иницијално образовање и усавршавање наставника биле 

артикулисане фазе и представљале део политике образовања, али и део 

шире меёународне образовне политике. 

Оваква врста дисбаланса није проблем искључиво наших простора, 

јер упркос идеји о заговарању динамичких концепција образовања настав-

ника, већина система и модела образовања наставника, у државама чланица-

ма Европске уније, организована је на традиционални начин, кроз тзв. ста-

тичне концепције образовања, које подразумевају релативно кратак период 

почетног образовања, где је запостављена идеја сталног професионалног 

развоја, док готово да не постоји веза измеёу иницијалног образовања на-

ставника, школа, развоја наставног особља, њиховог напредовања и обра-

зовног истраживања (BuchBerger, Campos, Kallos & Stephenson, 2000). 

Инострана истраживања (Darling-Hammond, 2006, 34) указују да се 

многи наставници осећају неприпремљеним за реалне изазове са којима се 

сусрећу у свом послу. Потребна знања наставника, која ће будућим настав-

ницима омогућити лакши и ефикаснији рад, своју упоришну тачку прона-

лазе управо у сегменту иницијалног образовања, који треба да обезбеди 

ако не солидну, онда минималну основу за наставни рад са ученицима. Ло-

енберг (Loewenberg, према: Ball & Cohen, 1999, 39) указује на ниске ефек-

те наставничког образовања и на поједностављен ниво знања који они пру-

жају. Овај аутор указује да наставничко образовање треба, као исходе 

образовања будућих наставника, поставити флексибилно разумевање и на-

чине сазнања у и о учењу. То значи бити припремљен за поучавање, али и 

„знати у поучавању“, што подразумева сналажење у непредвиёеним ситуа-

цијама, о којима студенти најчешће немају довољно предзнања која могу 

користити, као што су: знати отпевати песму са ученицима, помоћи учени-

цима у усвајању чињеница, дискутовати о времену, шта урадити када дете 

пружа нетачна решења или када доёе до проблематичних разговора са роди-
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тељима. Овде би се могао навести велики број ситуација, за које студенти 

при уласку у свет рада нису довољно припремљени, као што су оне најјед-

ноставније, од испуњавања дневника рада до сложенијих и теже решивих 

проблема у односима са ученицима, колегама, родитељима, директором 

школе и томе слично.  

Кенеди (Kennedy, према: Влаховић, Вујисић-Живковић, 2005) та-

коёе указује да знања која будући наставници стичу кроз иницијално обра-

зовање немају велику употребну вредност, нису уско конкретизована и 

сврсисходна практичним потребама у раду. Најчешће не омогућавају реор-

ганизацију ситуације. Кенеди указује на постојање четири традиције у 

професионалном образовању наставника: 1) Образовање за вештине, у ко-

ме се професија дефинише преко степена практичних компетенција. Ве-

штине укључују манифестна понашања у учионици и идентификују се са 

поучавањем; 2) Образовање за имплементацију теорије општих принципа 

наставе, где се професионална делатност дефинише као превоёење педаго-

шке теорије у наставну праксу; 3) Образовање за промишљено деловање 

које у основи има Шоново учење о рефлективном практичару, где је су-

штина професије у способности решавања проблема и доношењу одлука; 

4) Образовање за критичку анализу и рефлексију. Ако наставник приме-

њује искључиво опште принципе које су осмислили образовни стручњаци, 

онда је циљ професионалног образовања овладавање педагошком теори-

јом. Нови концепт као циљ поставља образовање наставника способног за 

интерпретацију, разумевање и истраживање образовања.  

Влаховић и Вујисић-Живковић (2005, 41) указују на посебан про-

блем нашег простора, а то је селекција кандидата за учитељске факултете, 

која је окарактерисана као негативна, док се наставничка професија налази 

у групи не тако популарних занимања, јер се за ову професију најчешће 

опредељују кандидати са скромнијим резултатима, као и они који нису 

имали успеха у жељеним занимањима, те наставнички и учитељски факул-

тети представљају компензацијску могућност. Указујући посебно на значај 

иницијалног образовања, поменути аутори указују на неусаглашеност ци-

љева савременог образовања наставника и метода рада које се изузетно 

споро мењају. Традиционална настава не може продуковати наставника са 

модерном визијом наставе и методама рада. Веома је учестала идентифи-

кација код наставника са већ виёеним процесом наставе, а уједно предста-

вља и најједноставнији начин за реализацију садржаја. Darling-Hammond 

(2006) указује да је вредновање наставничких квалитета, у контексту на-

ставничке припреме, значајније повезано са ученичким успехом него дру-

ге врсте инвестиција, као што су редукција величине разреда, свеукупна 

потрошња на образовање и наставничке плате.  
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3. Истраживачки подаци о разликама у поимању  

професионалног усавршавања 

 

Подаци у раду су из истраживања које је извршено школске 

2011/2012. године у школама Јабланичког округа. Један од истраживачких 

задатака био је утврёивање постојања статистички значајних разлика у 

ставовима измеёу наставника средњих школа, наставника разредне наста-

ве и наставника предметне наставе према професионалном усавршавању. 

Претпоставка је била да су наставници који раде у средњим школама у ма-

њем степену заинтересовани за професионално усавршавање управо из 

разлога што су у овом типу школа запослени наставници који су у свом 

иницијалном образовању имали нижу заступљеност професионалне прак-

се и предмета ППМ блока. 

Наставници из истраживачког узорка били су условно подељени на 

наставнике разредне наставе, наставнике предметне наставе, наставнике 

средњих школа и наставнике мешовитих школа. Узорак мешовитих школа 

сачињавали су наставници две школе намењене како основном, тако и 

средњем образовању ученика. Реч је о Школи за основно и средње образо-

вање 11. октобар у Лесковцу, намењеној ученицима са сметњама у развоју 

и Музичкој школи Станислав Бинички у Лесковцу. Испитаници су према 

овој варијабли класификовани у четири категорије: 1. наставници разредне 

наставе (31,3%), 2. наставници предметне наставе (30,5%), 3. наставници 

средњих школа (31%) и 4. наставници мешовитих школа (7,2%). Подаци о 

узорку испитаника приказани су у табели 1. 

 
Табела 1. Узорак наставника према варијабли: занимање 

 

 
F % 

Наставници разредне наставе 131 31,3% 

Наставници предметне наставе 128 30,5% 

Наставници средњих школа 130 31% 

Наставници мешовитих школа 30 7,2% 

∑ 419 99,76% 

Недостаје 1 0,24% 

∑ 420 100% 

 

Ради утврёивања степена остварености и усаглашености ставова 

наставника са постојећом понудом и могућностима усавршавања, анализи-

рана је оствареност минимума обавезног усавршавања наставника, која је 

била регулисана Правилником о сталном стручном усавршавању и стица-

њу звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник 

РС, бр 14/2004 и 56/2005). Према овом Правилнику било је обавезујуће да 

наставник у току пет година рада испуни најмање 100 часова усавршавања 
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у понуёеним програмима (члан 4), и то најмање 60 часова са листе обаве-

зних програма и до 40 часова са листе изборних програма. Иако су се на-

кон ових Правилника појавила два нова о сталном стручном усавршавању 

и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени 

гласник РС, броj 13/2012, Службени гласник РС, броj 85/2013), истражи-

вачки налази су темељени и проверавани према тада постојећим условима. 

Анализа одговора налази се у табели број 2. 

 
Табела 2. Анализа одговора испитаника о стицању прописаног минимума  

из Правилника о сталном стручном усавршавању према занимању 
 

Занимање Да Не ∑ 

Н.Р.Н. 74 49 123 

 60,2% 39,8% 100% 

Н.П.Н. 68 58 126 

 54% 46% 100% 

Н.С.Ш. 62 66 128 

 48,4% 51,6% 100% 

Н.М.Ш. 15 14 29 

 51,7% 48,3% 100% 

∑ 219 187 406 

 53,9% 46,1% 100% 

X
2
=3,534 , df=3, p=0,316, C=0,093 

 

Резултати истраживања показују да су испитаници у већем делу 

остварили прописани минимум обавезујућих 100 часова усавршавања у 

последњих пет година, изузев наставника средњих школа (наставници раз-

редне наставе 60,2%, наставници предметне наставе 54%, наставници 

средњих школа 48,4% и наставници мешовитих школа 51,7%). Такоёе је 

потребно напоменути да су наставници разредне наставе, током започетог 

процеса образовне реформе и увоёења обавезе професионалног усаврша-

вања, чешће били укључени у процесе усавршавања у односу на испитани-

ке осталих категорија. Као један од могућих индикатора, који је потенци-

јални узрок веће заинтересованости наставника разредне наставе, јесте и 

што је ова група у последњој деценији била значајније укључена у процес 

дошколовавања на матичним факултетима. Још једна од могућности за ве-

ћи проценат остварености обавеза од 100 часова усавршавања јесте специ-

фична ситуација у којој раде учитељи, који су упућенији на ученике, у од-

носу на наставнике предметне наставе, те је код њих и израженија потреба 

за усавршавањем и проналажењем решења којима би превазилазили свако-

дневне проблеме у учионици. У таквој ситуацији, они су значајније усме-

рени на решавање разноврсних ситуација изван школског часа и наставе. 
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Добијени подаци у нашем истраживању (X
2
=3,534, df=3, p=0,316, 

C=0,093) показују да не постоји статистички значајна разлика измеёу на-
ставника у односу на оствареност прописаног минимума о похаёању оба-
везног усавршавања. Све групе из овако подељеног узорка су испуниле 
половично обавезу од 100 сати усавршавања, изузев наставника средњих 
школа. Разлози су вишеструки, и претпостављамо да се могу пронаћи у не-
ким од следећих ситуација: (1) недостатак методичких, психолошких, пе-
дагошких и дидактичких предмета у иницијалном образовању наставника 
средњих стручних школа, (2) мањи обим и интензитет професионалног 
усавршавања у средњим школама, чиме се изазива и (3) смањена мотиви-
саност ка професионалном развоју самих наставника ових школа. Како су 
наставници средњих школа у мањој мери били укључени у процесе профе-
сионалног усавршавања, наша претпоставка о нижем степену заинтересо-
ваности ових наставника за професионално усавршавање је потврёена. 
Али се такоёе може констатовати да је анализа степена остварености по-
нуёених услова незадовољавајућа у одабраном узорку. 

Ивић и сарадници (2001) указали су на несклад и неравнотежу из-
меёу академског образовања за програмске садржаје и педагошког образо-
вања наставника, намењеног праћењу ученичких образовних и развојних 
постигнућа. Такоёе, ови аутори потврёују да је измирење и најпотпуније 
сагледавање оба аспекта било најцеловитије у образовању наставника раз-
редне наставе, где је постојала равнотежа измеёу академског и педагошког 
образовања. Поменути аутори наводе податак да су педагошко-психоло-
шке дисциплине биле заступљене са мање од 5% у укупном фонду часова 
предвиёених за школовање будућих наставника.  

На основу навода ових аутора и добијених података у којима је 
највећи број наставника разредне наставе испунио прописану обавезу, мо-
же се закључити да иницијално образовање има значајан утицај на каснији 
однос наставника према професионалном развоју. Степен остварености 
прописаног минимума није задовољавајући, посебно када је реч о настав-
ницима средњих школа, који су реформским тенденцијама и процесима 
усавршавања и најмање обухваћени, што може представљати један од раз-
лога умањеног интересовања за професионални развој. 

Недостатак иницијалног образовања будућих наставника, који је 
био изражен у неодговарајућој заступљености методичких, педагошких и 
психолошких предмета, решен је законском регулативом. Према одредба-
ма Закона о основама образовања и васпитања, сви студенти који планира-
ју да раде у школама од школске 2012/13. морају испунити додатни услов, 
који подразумева 36 ЕСПБ из педагошког, психолошког и методичког 
образовања, стеченог на високошколској установи у току трајања петого-
дишњих студија (30 ЕСБП из предмета наведених области и 6 ЕСПБ прак-
се у васпитно-образовним институцијама), што је минимум захтева ускла-
ёен са Европским системом преноса бодова.  

Резултати анализа аутора наших простора (Пешикан, Антић, Ма-
ринковић, 2010) указују да поред тога што постоји ваљан оквир усаврша-
вања, који се односи на законски део, његова реализација не одговара про-
фесионалним потребама наставника. Поменуте ауторке закључују да нема 
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воёеног система усавршавања, понуда није настала плански јер у њу није 
узидана образовна политика, већ се кренуло од понуёеног и постојећег. 
Осим тога, Каталог не помаже наставницима да донесу одлуке како да из-
врше избор програма и да креирају сопствене програме усавршавања, који 
ће одговарати њиховим личним професионалним потребама и потребама 
школа у којима раде.  

Као једна од могућности напредовања у наставничкој професији, 
која је понуёена Правилником о сталном стручном усавршавању и стица-
њу звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. гласник РС, бр. 
14/2004 и 56/2005), јесте и могућност стицања једног од понуёених звања 
(педагошки саветник, ментор, инструктор и виши педагошки саветник). 
Понуёена звања су измењена новим Правилником (Сл. гласник РС, бр. 
13/2012), меёутим, упитник је такоёе ураёен према критеријумима из прет-
ходног Правилника, који је био важећи у периоду спровоёења истражива-
ња. Такоёе смо претпоставили да наставници нису остварили могућност 
напредовања у виша звања. Ова претпоставка је потврёена. Сумативна 
анализа одговора испитаника у нашем истраживању о степену остварено-
сти у понуёеним звањима указује на изузетно ниску оствареност могућно-
сти стицања звања (табела 3).  

 

Табела 3. Анализа степена остварености пријаве наставника  
за стицањем звања према занимању 

 

Занимање Не 
Да, 
П.С 

Да, 
В.П.С 

∑ 

Н.Р.Н. 115 9 1 125 

 92% 7,2% 0,8% 100% 
Н.П.Н. 114 5 0 119 

 95,8% 4,2% 0% 100% 

Н.С.Ш. 120 5 0 125 

 96% 4 % 0% 100% 

Н.М.Ш. 26 3 1 30 

 86,7% 10 % 3,3% 100% 

∑ 375 22 2 399 

 94% 5,5% 0,5% 100% 

X
2
= 9,196, df=6, p=0,163,C=0,150 

 

На нивоу целокупног узорка, број испитаника који су се пријавили 
или су стекли нека од звања износи 6%. Чак 94% неостварености ове мо-
гућности свакако указује на потребу проналажења адекватних разлога. 
Највећи проценат позитивних одговора о стицању постојећих звања дали 
су наставници разредне наставе, као и код степена остварености обавезују-
ћих сати усавршавања. Добијени резултати (X

2
= 9,196, df=6, p=0,163, 

C=0,150) показују да не постоји статистички значајна разлика измеёу на-
ставника разредне, предметне наставе, наставника средњих и мешовитих 
школа у степену остварености пријаве за стицање понуёених звања, те се 
може указати на постојање степена сличности у остваривању овог захтева. 
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4. Закључна разматрања 
 
Анализа добијених података наводи на потрагу за потенцијалним 

разлозима недовољног усавршавања и стицања звања испитаника нашег 
узорка. Као потенцијални разлози могу се навести: 1) лоше замишљене и не-
довољно актуелне могућности за стицање постојећих звања, 2) постојање 
неконзистентности измеёу актуелних решења за стицање звања наставника 
и понуёених могућности усавршавања са потребама и интересовањима на-
ставника, 3) недовољна упућеност наставника у постојеће могућности, као и 
4) незаинтересованост и немотивисаност наставника за професионалним на-
предовањем.  

Реалне смернице и путоказе након приказа добијених истраживачких 
података треба потражити у постојећој неконзистентности измеёу концепта 
наставника и реалних потреба праксе, чиме се указује на потребу за предоча-
вањем овог проблема и наставницима. Из тог разлога се издваја потреба за 
организовањем усавршавања на тему усклаёености њихових ставова и дело-
вања у васпитно-образовној пракси. Потребно је такоёе, путем квалитативних 
и квантитативних анализа стања, истражити узроке који су довели до апатије, 
немотивисаности и недостатка енергије код наставника за ангажовање у 
професионалном усавршавању. Истраживачке анализе могу бити показате-
љи који би навели на буёење и оснаживање самоиницијативе наставника, 
која је од значаја за професионално усавршавање. У случају да наставници 
овакву врсту истраживања прихвате као разумевање персоналних одјека и 
реакција, која имају за циљ унапреёење праксе и положаја наставника, она 
могу постати платформа евалуације постојећег васпитно-образовног стања. 
Такоёе могу утицати на проналажење системских мера евалуације, при ана-
лизи васпитног концепта наставника и њиховог професионалног развоја, чи-
ји би фокус била реалност школске праксе.  

Већа партиципација наставника практичара у доношењу одлука 
при креирању Каталога за стручно усавршавање наставника и редовна ак-
туелизација према настајућим потребама васпитно-образовне праксе, нео-
пходности су за успех професионалног развоја и прихватање од стране на-
ставника. Као фундаментална могућност издваја се анкетирање наставника 
и наменско расписивање конкурса за одреёену врсту програма за коју би 
се одлучили наставници, чиме би се вршио баланс настале неравнотеже у 
наставничким потребама и понуди професионалног усавршавања. Постоје-
ћа понуда професионалног развоја кроз Каталог стручног усавршавања по-
лази од хипотетички датих програма, за које се претпоставља да су по-
требни наставницима, док су реалне потребе настале у пракси прилично 
неистражене, што је суштински правац промена, ради активизације на-
ставника ка процесима развоја. Осим тога, потребно је боље каналисање 
информација ка наставницима, јер се довољан број испитаника (20,74% - 
код разлога о непријављивању за постојећа звања) нашег истраживања из-
јаснио да не зна како може стећи понуёена звања. Значајно је напоменути 
да је истраживање показало да постоје и наставници који нерадо прате за-
конску регулативу, где су јасно прописани начини стицања звања. Из тог 
разлога је неопходно, ради већег степена остварености професионалног 
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напредовања, у школама формирати тимове који ће пратити и анализирати 
напредовање наставника, обавештавати наставнике о могућностима про-
фесионалног развоја и сачињавати годишњи пресек постојеће ситуације у 
школи. Формирање посебног школског тима чији би задатак био професи-
онално напредовање свих у школи, а који би најпре сачињавали наставни-
ци из школе који су се најфреквентније усавршавали, јесте реална могућ-
ност која гарантује већи колективни успех. 

Значајно је, такоёе, напоменути да је истраживање показало да по-
стоје наставници који су вољни да се професионално развијају и изграёују. 
Зато је потребно наставницима који се посебно истичу у васпитно-обра-
зовном раду и који су заинтересовани омогућити да напредују на радним 
местима изван школа, постану водитељи одреёених програма професио-
налног усавршавања, раде на истраживачким пројектима Министарства 
или сараёују са другим институцијама у домену образовања. Такав при-
хват наставника практичара и њихово увоёење у одлуке од виталног зна-
чаја за професионални развој наставничке популације представљало би 
значајан канал повезивања теорије и праксе.  
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INITIAL TEACHER EDUCATION AS A SOURCE OF VARIOUS TEAC-
HERS‟ ATTITUDE TOWARDS PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

 
Abstract: In the theoretical part of the paper research and theoretical data 

from the area of teachers‟ professional development is discussed. As significant 
components for structuring and planning of the teachers‟ professional development 
their attitude, resolve and openness to changes stand out. Quality of teachers‟ pro-
fessional development is one of the basic conditions for the quality of schools and 
educational work. Because there are differences in initial education of future teac-
hers, one of research assumptions was that there are differences in their attitude to-
wards professional development and that teachers are not evenly improved. The gai-
ned data indicates a difference in professional development of lower grades teachers, 
higher elementary class teachers and secondary school teachers.  

 
Keywords: professional development, teacher, initial education, attitudes.  
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ПОДСТИЦАЊЕ МУЗИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА  

КАО ПОЛАЗИШТЕ МЕТОДЕ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 

 
Сажетак: Велики број релевантних истраживања показује да је раз-

вој музичког потенцијала, као један од важних задатака музичке наставе, у ве-

ликој мери детерминисан срединским утицајима. Ту ваља истаћи важну улогу 
родитеља и повољне породичне климе у стицању раних музичких искустава. 

Управо је подстицање музичког потенцијала путем излагања детета музич-

ким стимулансима у раном периоду развоја полазиште методе матерњег је-

зика јапанског педагога Шиничија Сузукија (1898-1998). Аутор методе пола-

зи од претпоставке да свако дете може стећи вештину извођења музике на 
начин идентичан учењу матерњег језика. Иако је иницијално била намењена 

настави виолине, временом је прилагођена учењу различитих инструмената, 
као и настави певања. Процењује се да је данас у свету око 400 000 деце 

укључено у овај систем музичког образовања. 

Рад приказује основне елементе методе матерњег језика, као и по-
ступке који се у оквиру ње практично примењују. Са циљем конкретнијег при-

каза образложене су и смернице у раду на подстицању музичког потенцијала 
кроз програм намењен настави певања. 

 

Кључне речи: метода матерњег језика, Шиничи Сузуки, музичка на-
става, музичка педагогија. 

 

 

Један од основних задатака савремене музичке педагогије огледа 

се у подстицању развоја музичког потенцијала ученика кроз уважавање 

њихових индивидуалних разлика. Из угла генетских диспозиција, музички 

потенцијал представља уроёени „капацитет да се осете и разликују звучне 

промене“ (Haroutounian 2008: 2), односно „потенцијал који омогућује по-

стигнуће на одреёеном нивоу компетенције“ (Mirković Radoš 1996: 37). 

Ипак, његов развој је у великој мери детерминисан и срединским утицаји-

ма (улога родитеља и повољне породичне климе), будући да је „почетак 

музичког развоја фундиран у процесу неформалних, раних искустава уче-

ња“ (Bogunović 2010: 16). Подстицање музичког потенцијала путем изла-

гања детета музичким стимулансима у раном периоду развоја управо је и 

полазиште методе матерњег језика јапанског педагога Шиничија Сузукија 

(1898-1998). Аутор методе
1
 полази од претпоставке да свако дете може 

                                                 
1 У оквиру музичке наставе, појам метода подразумева „ауторизован методски поступак 

музичког теоретичара, педагога, који је дао неко оригинално решење за извоёење наставе и 

писмено га образложио“ (Vasiljević 2000). 
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стећи вештину извоёења музике на начин идентичан учењу матерњег јези-

ка. Поред наведеног концепта, комплексности методе доприносе и утицаји 

филозофије, психологије и социологије, те у циљу образложења презенту-

јемо њене основне карактеристике. 

Рани почетак музичких активности. Метода подразумева слуша-

ње музике од роёења (код неких програма и раније), док се часови музичке 

наставе реализују већ са две и по до четири године старости. 

Учење музике по слуху. По узору на принцип учења матерњег јези-

ка, где дете учи прве речи слушајући говор око себе, метода матерњег језика 

подразумева учење композиција по слуху свакодневним слушањем истих. 

Одлагање музичког описмењавања. Музичко описмењавање се 

уводи тек када ученик овлада техником свирања на инструменту, односно 

када је реч о певању, основама вокалне технике. Метода не прецизира уз-

раст на коме се почиње са музичким описмењавањем, већ то зависи од 

процене наставника. 

Свакодневно слушање музике. Једна од иновација коју је метода 

донела јесте коришћење аудио снимака које ученик свакодневно слуша. У 

оквиру методског приступа обезбеёени су снимци оних композиција које уче-

ници тренутно савлаёују у настави. Сав аудио-материјал начинили су  профе-

сионални инструменталисти и певачи, чијој интерпретацији ученици теже. 

Избор репертоара. За разлику од традиционалне музичке наставе, 

метода матерњег језика подразумева строго прописан редослед компози-

ција за учење, са захтевима који се прогресивно уводе у „малим кораци-

ма“. На тај начин, изостављене су техничке вежбе, а одреёени технички 

захтеви решавају се у оквиру учења самих композиција. 

Понављање научених композиција. По узору на учење језика, 

где се већ наученим додају нове речи, у методи матерњег језика инсистира 

се на сталном понављању композиција које су већ научене, чиме се увећа-

ва фонд звучних утисака. 
Креирање подстицајне средине. Подстицајна средина на часовима 

и у породици има веома важну улогу у методи матерњег језика. Инсистира 
се на присној сарадњи ученика, родитеља и наставника, што подразумева 
обавезно присуство једног од родитеља сваком индивидуалном часу, наро-
чито у почетној настави. 

Јавно наступање. Наставни процес подразумева честе јавне на-
ступе још од самог почетка учења музике, што ученици, како је пракса по-
казала, прихватају са задовољством. Тиме се избегава негативни утицај 
треме у каснијем раду. 

Високи стандарди наставе. Извоёење наставе подразумева посеб-
но едукован кадар, то јест наставнике (предаваче) који поседују сертифи-
кат за рад по методи матерњег језика. 

Према методи матерњег језика, часови инструмента подразумевају 
индивидуални рад. Меёутим, велику важност има и интерактивна групна 
настава, где млаёи ученици уче од старијих, а групним извоёењем музич-
ких дела тежи се ка уметничкој интерпретацији. На тај начин се ученици 
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од самог почетка рада навикавају на камерни, оркестарски или хорски на-
чин извоёења музике, што позитивно утиче и на мотивацију. Значајне су у 
том смислу и „летње школе“ (summer institutes) које широм света окупљају 
ученике и наставнике укључене у овај систем музичког образовања, где 
деца, без обзира на националност или неку другу припадност, комуници-
рају кроз језик музике. Тако се ствара одреёена аналогија са принципом 
учења матерњег језика, где, разговарајући меёусобно, мала деца увежбава-
ју изговор, а у конверзацији са старијима проширују свој вокабулар и ства-
рају различите језичке формулације. 

С обзиром на инструмент који је аутор методе свирао, она је пр-
венствено била намењена учењу виолине. Развојем овог система наставе 
повећавао се и број инструмената за које је могуће партиципирати, па тако 
данас постоје програми за учење виоле, виолончела, контрабаса, клавира, 
оргуља, гитаре, мандолине, флауте, блок-флауте, харфе, као и програм на-
мењен настави певања. Такоёе, према речима аутора, метода матерњег је-
зика првенствено је намењена музичкој настави, али може бити од користи 
и савладавање других, немузичких вештина. 

Поред музичког образовања у ужем смислу, Шиничи Сузуки је ве-
лику пажњу посвећивао општем васпитању деце. Према његовим речима, 
сврха овог система образовања, који је и сам аутор понекад називао „ра-
дост за сву децу“, јесте „стварање здравих темеља на којима деца могу из-
градити диван свет, у коме се поштује људски живот и културно наслеёе“ 
(www.suzukimethod.or.jp).  

„Едукација талента“, како се такоёе назива овај систем образова-
ња, настала је у Јапану, али је највећи успех доживела у Сједињеним Аме-
ричким Државама. Џон Кендл (Kendall), амерички професор виолине, јед-
на је од најзаслужнијих личности за ширење методе у САД-у. Он је, иначе, 
1955. године боравио у Јапану са циљем да кроз рад са Шиничијем Сузу-
кијем и јапанским студентима проучи методу, а потом је преведе, односно 
прилагоди америчком систему образовања. Кендл у свом раду (1996) наво-
ди елементе који су поспешили прихватање поменуте методе. Најпре, ин-
тересовање родитеља за рано образовање своје деце било је велико захва-
љујући текућим експериментима везаним за учење различитих активности 
у раном детињству. Такоёе, постојала је јака потреба за извоёачима на гу-
дачким инструментима. Квалитативно стање тадашњих оркестара и песи-
мистичне прогнозе у вези са њиховом будућности учинили су ову методу 
наизглед правим избором. Најзад, избор инструмента је био одговарајући 
захваљујући различитим величинама виолине. 

Имајући у виду речено, Кендл наводи и неколико фактора који мо-
гу имати негативан утицај на успешност музичке наставе (Kendall, 1996). 

Као један од негативних фактора појављује се жеља родитеља или 
наставника за што ранијим учењем захтевних композиција. Иако ширем 
аудиторијуму то може пружити посебан доживљај, у оквиру система рада 
оваква тежња није оправдана. 

Поменули смо групно извоёење композиција као важан аспект ра-
да у Методи матерњег језика. На тај начин ученици добијају самопоузда-
ње и припремају се за оркестарски или хорски вид музицирања. Меёутим, 
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и овде се понекад тежи ка извоёењу технички превише захтевних дела, 
што омета уметнички доживљај изведене музике, а такоёе умањује значај 
овог начина рада. 

Доминантни фактор методе подразумева примену припремљених 
аудио-снимака које ученици слушају на часовима и код куће, а такоёе и 
употребљавају у смислу музичке пратње код вежбања. Ипак, Кендл апелу-
је да музички садржај не треба опонашати у потпуности, јер је врло битно 
да се већ у раном периоду наставе ученици подстичу ка уметничкој слобо-
ди и индивидуалном изражају. 

Едукација талента, као назив овог система музичке наставе, може 
навести на погрешан закључак да је метода првенствено намењена музич-
ки талентованој деци. Напротив, аутор је сматрао да сва деца поседују 
уроёен потенцијал и да свако може изградити способност извоёења музи-
ке. У том смислу, наведени назив подразумева развијање потенцијала тј. 
„уроёеног талента“ сваког детета, а не систем образовања намењен раду са 
музички најспособнијом децом. 

 Институт за истраживање едукације талента, као центар развоја 
методе матерњег језика, већ је 1950. године прихваћен и ауторизован од 
стране јапанског Министарства образовања. Са циљем даљег развитка и 
популаризације методе, као и очувања њене аутентичности, 1983. године 
основана је Интернационална Сузуки асоцијација (International Suzuki Asso-
ciation, ISA), која функционише у сарадњи са регионалним Сузуки асоција-
цијама – америчком (SAA), европском (ESA), азијском (ASA), пан-пацифич-
ком (PPSA), као и са самим Институтом за истраживање едукације талента 
(TERI) који се налази у Мацумотоу у Јапану. Процењује се да је данас у све-
ту око 400 000 деце укључено у овај систем музичког образовања. 

  
 

Карактеристике Сузуки програма за певање  
(Suzuki Voice Program) 

 
Програм намењен настави певања по методи матерњег језика, раз-

вијен је у Финској 1986. године. Данас се настава по овом програму реали-
зује у 20 земаља у свету, меёу којима су Финска, Јапан, Аустралија, Нови 
Зеланд, Мексико и др. 

Основни принцип Сузуки програма за певање заснива се на слу-
шању, имитацији и понављању. Инсистира се на свакодневном слушању 
композиција које ученик тренутно савлаёује, чиме се памти музика и 
текст, развија музичка меморија, а истовремено усваја стил и начин музич-
ког изражавања. На часу се, приликом учења одреёеног дела композиције, 
од ученика захтева да путем имитације доёе до жељеног музичког израза. 
Научени елементи усвајају се кроз велики број понављања на часу и код 
куће, где је евидентна важност подршке и ангажовања родитеља. 

Рано стварање музичког окружења важан је услов реализације овог 
програма. У том смислу, од родитеља се очекује да свакодневно певају 
свом детету, са чиме треба почети већ у пренаталном периоду. Први кора-
ци музичке наставе подразумевају групни рад, прогресивно се уводе инди-
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видуални часови, у оквиру чега се ученици охрабрују да наступе као соли-
сти оног тренутка када сами буду спремни. Управо у сфери јавних наступа 
програм подразумева велики број активности: соло рецитале, концерте, 
концертна путовања, радионице и меёународне фестивале, где се ученици 
разних националности састају и наступају заједно. 

У оквиру репертоара Сузуки програма за певање налазе се компо-

зиције (најчешће засноване на елементима западноевропске музичке тра-

диције), које се подједнако користе у свим земљама. Поред тога, у смислу 

допунске литературе, примењују се традиционалне и уметничке песме раз-

личитих земаља. Циљ оваквог избора музичког садржаја је да се ученици, 

кроз певање, упознају са музичким и језичким карактеристикама других 

народа и култура.  

Програм за певање по методи матерњег језика реализује се у окви-

ру пет наставних нивоа. 

Први ниво обухвата период од роёења до треће године живота, и 

спроводи се са циљем да се ученици заинтересују да користе свој глас као 

инструмент. Такоёе, тежи се развитку „природне вокалне експресије“ уче-

ника. На овом нивоу углавном се користе једноставне и деци примерене 

народне песме уз пратњу инструмента. 

Други ниво, који укључује децу од 4 до 6 година, уводи већи број 

народних песама, двогласно певање и певање на другим језицима, тј. јези-

цима који деци нису матерњи. 

Трећи ниво обухвата ученике од 7 до 10 година. Он подразумева 

учење дела (кратких песама) познатих светских композитора, која се изво-

де уз пратњу камерног оркестра. 

Четврти ниво, захваљујући својој концепцији, захтева нешто ду-

жи период (од 10. до приближно 15. године живота). Литературом су обу-

хваћене соло песме познатих композитора, са фокусом на уметничку музи-

ку из земље самог ученика. Такоёе, овај ниво ученике уводи у оперски и 

ораторијумски репертоар.  

Пети ниво подразумева ученике са 16 и више година. Циљ овог 

нивоа програма јесте да се ученици, путем извоёења уметничке музике 

других народа, упознају са њиховим музичким наслеёем. Услов за заврше-

так програма подразумева учешће у већем музичко-сценском пројекту. 

Имајући у виду трајање музичке наставе према наведеном програ-

му за певање (од роёења до приближно 20. године живота), можемо спо-

знати његову комплексност. Већ на почетним нивоима, основни циљ није 

само учење песама, већ изграёивање способности правилног фразирања, 

стварање одговарајуће тонске боје и развој музичке меморије. У исто вре-

ме ученици изграёују карактер, јачају концентрацију и самопоуздање.  
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Закључак 

 

Метода јапанског педагога Шиничија Сузукија заснива се на прин-

ципима учења матерњег језика – рани почетак примања звучних утисака 

(речи и музике) води до развоја говора, односно до развоја музичког гово-

ра, док се описмењавање оставља за каснији период. Метода несумњиво 

има своја оправдања и постиже запажене успехе, судећи по броју ученика 

који су укључени у овај систем музичког образовања. 

Анализирајући базу сертификованих наставника Европске Сузуки 

асоцијације, налазимо да је усвајање представљене методе у земљама бив-

ше Југославије тек у повоју, будући да у Хрватској постоји само два, а у 

Македонији један наставник који ради по овој методи. Свакако да анализа 

методе матерњег језика и значаја њене практичне примене подстиче по-

требу за даљим истраживањима, која су усмерена, пре свега, на њену при-

мену код нас. То би, најпре, подразумевало анкетирање репрезентативног 

узорка родитеља у циљу испитивања њихове заинтересованости и спрем-

ности за учешће у различитим активностима које метода подразумева, што 

ће бити предмет наших даљих истраживања. 
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FOSTERING MUSICAL POTENTIAL AS THE POSTULATE  

OF THE MOTHER-TONGUE APPROACH 

 
Abstract: A significant number of relevant researches show that the deve-

lopment of musical potential, which is one of the important tasks of music educa-

tion, is determined by environmental factors to a great extent. One should point out 
the important role of the parents and favorable family climate in the acquisition of 

early musical experiences. It is exactly the fostering of musical potential through 

child exposure to musical stimuli in early phases of development that is the postula-
te of the Mother-tongue approach of the Japanese pedagogue Shinichi Suzuki 

(1898-1998). The author of the method starts with the assumption that every child 
can acquire the skill of performing music in the same way one learns the mother 

tongue. Although it was initially intended for teaching violin playing, in time the 

method was adjusted to teaching how to play various instruments, as well as to 
teaching singing. It is estimated that around 400.000 children take part in this sys-

tem of music education in the world today. 

The paper discusses the basic elements of the Mother-tongue approach, as 
well as the procedures practically carried out within it. In order to describe the 

method more concretely, we have elaborated on the guidelines for work on encou-
raging musical potential in a program intended for teaching singing. 

 

Keywords: Mother-tongue approach, Shinichi Suzuki, music teaching, mu-
sic pedagogy. 
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Mс Борис ИЛИЋ  
ОШ „Вук Караџић“ у Дољевцу 

Проф. др Драгица ИЛИЋ  
Учитељски факултет у Врању 
 
 

УЛОГА УЧИТЕЉА У ЗАШТИТИ ДРУШТВЕНО-КОРИСНЕ 

РАДНЕ СРЕДИНЕ 
 
Сажетак: Радна средина представља простор у коме се одвија неки 

рад (друштвено користан или производни). Она представља укупност мате-
ријалних чинилаца и друштвених односа у којој људи врше радну делатност. 
Састоји се из материјалних чинилаца и друштвених односа. Материјални чи-
ниоци представљају елементе физичке радне средине. Друштвени односи се 
успостављају у процесу радне активности. Радна средина може бити произ-
водна (у њој се стварају одређена материјална добра у циљу задовољавања 
одређених друштвених потреба) и друштвено-корисна (у њој се не производе 
материјална добра, али је она друштву потребна,  попут здравства, судства, 
полиције, васпитно-образовних установа итд.). Улога учитеља у заштити 
друштвено-корисне радне средине је велика јер он формира моралну личност 
са развијеним еколошким моралом. Морална личност никада неће нарушава-
ти друштвене односе у радној средини, а такође чуваће здраву и чисту радну 
средину у којој ће се квалитетно обављати друштвено-користан рад. 

 
Кључне речи: радна средина, друштвено-корисна радна средина, за-

штита радне средине, друштвени односи, еколошки морал, морална личност.  
 
 

Увод 
 

Обављајући радну активност, људи задовољавају своје потребе као 
биолошка и друштвена бића. Да би се задовољиле разне врсте потреба, 
људи врше разне врсте активности у циљу подмирења потреба. Рад је дру-
штвена категорија, настаје на одреёеном ступњу развоја друштва. Од на-
станка друштва постоји и подела рада.  

а) Природна подела је карактеристична за неразвијена друштва. 
Овде је извршена подела рада према полу и старости.  

б) Друштвена подела рада подразумева сточарство, земљорадњу и 
издвајање занатства и трговине од земљорадње.  

в) Техничка подела рада остварује се у оквиру једне радионице, 
једног предузећа. 

У друштву разликујемо друштвену и техничку поделу рада (Мар-
ковић, 1994: 172). Друштвена подела рада изражава расподелу укупног 
друштвеног рада на поједине области и гране, на поједине носиоце радне 
активности. Техничка (технолошка) подела рада је ужи појам од друштве-
не поделе рада и означава поделу рада у оквиру једне производне (радне) 
групе. Ова подела рада настаје после друштвене поделе рада. 
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Друштвена и техничка подела рада се данас, у условима развијених 

средстава за производњу, све теже разликују, тј. меёусобно се преплићу. 

Друштвена подела рада врши расподелу целокупног фонда дру-

штвеног рада на посебне делатности. По схватању Маркса, општа подела 

рада раздваја друштвену производњу на њене велике делове, посебна по-

дела рада даље дели ове делове на врсте и подврсте, док појединачна озна-

чава поделу рада унутар појединих друштвених група у оквиру којих се 

одвија радни процес (Маркс, Енгелс, 1976: 215). 

 г) У зависности од тога какав се резултат постиже радном делатно-

шћу, рад се дели на физички и интелектуални (умни). Физички и интелекту-

ални рад разликују се на основу способности које се претежно користе у 

процесу рада. Физичким радом означава се рад у коме се човек физички на-

преже и троши снагу својих мишића, савлаёујући одреёене отпоре у облико-

вању предмета из природе. Интелектуалним (умним) радом означава се рад 

у коме се напреже људски ум, тј. духовне и психичке снаге човека. 

д) Према резултатима рада, који представљају остваривање зами-

шљеног циља радном делатношћу човека, рад се дели на производан и не-

производан (друштвено-користан) рад. Како се рад дели на производан и 

непроизводан рад, и средина у којој се обавља неки рад дели се на произ-

водну радну средину и непроизводну (друштвено-корисну) радну средину. 

У производној радној средини се производе одреёена материјална добра 

ради задовољавања одреёених друштвених потреба. У непроизводној рад-

ној средини се не производе материјална добра, али је она друштву по-

требна. Без ње друштво не би могло да опстане. У таквој радној средини 

стварају се будући произвоёачи, управљачи, менаџери, политичари, про-

светни и здравствени радници итд. За квалитетан рад оваква радна средина 

мора бити чиста и здрава (како физичка тако и друштвена), како не би до-

шло до отуёења рада или до различитих обољења. У нижим разредима 

основне школе, учитељ има важну улогу у очувању друштвено-корисне 

радне средине. 

 

 

1. Човек и рад 

  

Човек радну активност врши целом својом личношћу и све околно-

сти које утичу на човека утичу и на његову активност у радној средини, у 

процесу рада. Људска личност је јединствена, човек носи на своје радно 

место све оне доживљаје, утиске, емоције и бриге што му их намеће живот 

у породици и у широј друштвеној заједници. Оптерећење човека стамбе-

ним тешкоћама и другим проблемима утичу и на његову активност у рад-

ној средини и на односе са осталим учесницима у радном процесу. Опте-

рећења која човек има изван рада често му не дозвољавају да се потпуније 

концентрише и активира у извршавању функција које су везане за његово 

радно место у радној средини. 
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На човеков рад утиче и начин живота који обухвата укупну чове-
кову егзистенцију, како радну активност тако и све активности које су 
усмерене на задовољавање потреба и организацију живота изван рада. На-
чин живота подразумева како начин привреёивања, тако и „стил живота“. 
Стил живота представља начин задовољавања човекових потреба, који се 
исказују као скуп образаца понашања који изражава основну животну ори-
јентацију и условљен је објективним условима живота појединаца, одно-
сно друштвене групе којој појединац припада. 

Показатељи стила живота, као и објективности којима се он изра-
жава, јесу: материјалне, културне и рекреативне потребе, однос према ра-
ду, потрошњи, доколици, начин задовољавања ових потреба, однос према 
својој и другим друштвеним групама, однос човека према раду итд. У току 
рада постоји веза измеёу стила живота и мотивације за рад, тј. активности 
у радној средини. Ако у вредносној оријентацији појединаца рад не заузи-
ма значајно место и не сматра се да су рад и резултати рада основ да човек 
буде признат од околине, и да је рад основ успеха и потврда човека као 
стваралачког бића, онда човек неће бити подстицан „изнутра“ да буде радно 
активан и да послове и радне задатке у радној средини извршава на предви-
ёен начин. Људи не могу да забораве услове у којима живе, и проблеме и 
обавезе које имају изван рада када доёу у радну средину, као што не могу да 
забораве ни на своје радно место и радну средину када су изван рада.  

Учитељ не може квалитетно да обавља своју радну делатност ако 
су му мисли упућене ка породици која нема основне услове за егзистенци-
ју. Утицај живота изван рада утиче на активност у радној средини. Његов 
положај и активност у радној средини у великој мери одреёују живот чо-
века изван рада. 

 
 

2. Учитељ и његова улога у заштити радне средине 
  
Учитељ обавља посао који је од великог друштвеног значаја: њему 

су друштвена заједница и родитељи поверили чисту душу деце да васпитава 
и образује у правцу остваривања друштвених циљева васпитања (Илић, Д. и 
други, 2013: 141). Од његовог рада умногоме зависи да ли ће заједница има-
ти стручно способне и вредне раднике и активне граёане, који ће бити у ста-
њу да бране своју земљу и да раде на њеном очувању. Посебно је његова 
улога велика када је у питању животна средина. Како ће он развити еколо-
шку свест код деце, такви ће људи они постати и бринуће о својој средини 
онолико колико их је учитељ научио. Однос учитеља и ученика мора бити 
уз меёусобно поверење, љубав, искреност и објективност. Меёутим, да би 
се учитељ свом послу посветио телом и душом, он мора бити и добро пла-
ћен за свој рад. Учитељ који има економски проблем, ако су му деца гладна, 
има нерешено стамбено питање, нема основне услове достојне човеку, неће 
моћи успешно да обавља свој позив. Због тога Министарство просвете (а и 
само друштво) треба озбиљно да узме овај проблем у разматрање, како би 
образовање деце у основној школи било на вишем нивоу. 
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Учитељ је личност која после родитеља и васпитача у предшкол-
ским установама има значајну улогу у процесу развоја и формирања лич-
ности. Његова је улога у формирању еколошке свести деце, љубав према 
природи, свом окружењу, формирању хигијенских навика итд. Учитељ 
кроз разне акције, са формираном еколошком свешћу, приступа деци и 
равноправно ради са њима (такве су активности нпр. среёивање школског 
дворишта, окопавање школског врта, саёење цвећа, дрвећа и низ других 
еколошких активности). Пошто загаёење животне средине данас предста-
вља велики проблем не само у нашој земљи већ и у свету, учитељ добија 
велики задатак у формирању еколошке свести деце, како би се заштитом 
животне средине бавила и она. Да би успешно обављао свој рад, учитељ 
мора бити високообразована личност (Швајгер, Ј. 1971: 74) која поседује 
следеће особине: 

- треба добро да познаје своју струку, 
- да помаже ученицима како би лакше извршили своје задатке, 
- да сараёује и да се договара са ученицима, 
- у опхоёењу са ученицима треба да је толерантан и љубазан, 
- треба добро да објасни захтеве који се траже од ученика, 
- да буде стрпљив и смирен у објашњавању са ученицима, 
- демонстрира вештине које се траже од ученика, 
- у раду да користи више метода и наставних средстава, 
- у оцењивању највише да вреднује однос ученика према настави 

без обзира на резултате, 
- индивидуално да прилази сваком ученику, 
- одлучује о начину рада, 
- стално указује на важност предмета које предаје, 
- поседује физички изглед са карактером предмета који предаје, 
- у настави да истиче само оне најбоље у активностима у настави, 
- да је оштар и строг у својим захтевима, 
- све време да буде са ученицима (на великом и малом одмору, 

часу физичке културе часу извоёења наставе у природи екскур-
зији итд.) и 

- да је високоморална и одговорна личност. 
 
Ако учитељ поседује све ове особине, родитељи и друштво могу 

поверити децу таквој особи да их васпитава и образује.
2
 Поред добрих осо-

бина које учитељ поседује, потребно је и да његова радна средина буде чи-

                                                 
2 Радећи као учитељ четири године, приметио сам да ученици стално обољевају од разних 

болести, као што су: алергије, бронхитис, ангина, запалење плућа. После две године почео 

сам и ја да осећам стално упалу грла, кашаљ, бронхитис, чак сам оболео од запаљења плу-

ћа. Обратио сам се лекару и замолио да ми да упут да урадим све анализе како бих открио 

узрок своје болести. Резултати су установили да сам постао алергичан на прашину која се 

дизала из старих дасака са пода. Такоёе, учионица није била кречена преко десет година. 

Одмах сам купио материјал, окречио учионицу, средио под, купио нове завесе и свако ју-

тро почео да бришем прашину влажним марамицама са ёачких клупа и мог радног стола. 

Здравствено стање ученика, а и моје, побољшало се. Тако сам заштитио нашу радну среди-

ну и побољшао рад са ученицима. 
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ста и здрава. Она ће бити чиста и здрава ако се учитељ придржава еколо-
шких законитости.  

- Свако јутро пре почетка наставе прашина мора бити обрисана са 

ёачких клупа, ормара и радног стола.  

- По завршетку наставе под мора бити очишћен (орибан) еколо-

шким дезинфекционим средством које није опасно по здравље 

учитеља и ученика. 

- Прозоре брисати свакога дана. 

- Тоалете и кваке на вратима брисати дезинфекционим средством 

како се ученици не би инфицирали хепатитисом, разним бакте-

ријама које изазивају дизентерију и сл. 

- На часу ликовне културе ученици треба да користе фломастере 

који не садрже опасне супстанце по здравље. Неки имају у себи 

хемикалије које се зову „толуен“ или „етанол“. За производњу 

ових хемикалија користи се нафта и повећава се загаёење. Испа-

рења ових хемикалија могу да буду шкодљива. Како би сачувао 

себе и околину, ученик треба да користи: креоне који се праве од 

пчелињег воска, а не од нафте, водене бојице, боји и црта на реци-

клираном папиру, користи фломастере и лепкове на бази воде. 

- Формирајући еколошку свест код ученика, учитељ еколошки 

васпитава ученике како да штите своју радну средину (учионицу 

и школско дворишете), како да саде цвеће, хране птице, саде др-

веће, не шарају клупе и зидове учионице, штеде воду док перу 

руке, долазе са чистом обућом у школу и поштују и цене своје 

другове и другарице (поштују другу личност).  

Због све веће деградације животне и радне средине морамо проме-

нити свој начин живота, мишљења, понашања, васпитања и образовања, 

како бисмо омогућили бољи живот генерацијама које долазе. Време у коме 

живимо је време велике економске и еколошке кризе. Због тога, човек мо-

ра бити рационалан у коришћењу материјалних добара, економичан и од-

говоран према свом раду. Човек је природно-друштвено свесно делатно 

биће које својом практичном делатношћу преображава стварност и ствара 

своју људску стварност опредмећујући своје моћи и стварајући себе као 

биће праксе (Маркс, Енгелс, 1979: 267). Тиме се он и разликује од животи-

ње. Рад је човекова активност којом он обезбеёује своју материјалну егзи-

стенцију, али је то и активност којом се он испољава и остварује као људ-

ско, друштвено (социолошко) биће. У току свог одношења према природи 

и околини која га окружује, човек мора поштовати еколошке принципе и 

законитости како га сопствени производи не би уништили, а и довели у 

опасност читаву цивилизацију. Учитељ, васпитавајући и образујући уче-

нике, васпитава и образује будуће произвоёаче, инжењере, лекаре, научне 

раднике који морају бити моралне, одговорне и хумане личности. 
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Закључак 

 

Како ученици проводе по четири, пет а некада и више часова днев-

но у учионици, њихова радна средина мора бити чиста и здрава. Свако-

дневно учионица се мора чистити. Школски намештај не треба фарбати и 

лакирати опасним бојама и лаком који су канцерогени, како деца не би 

оболела од леукемије и рака. 

Сви детерџенти који се употребљавају за дезинфекцију школских 

просторија, морају бити еколошки, проверени и да им рок употребе није 

истекао. 

Особље које ради у школској кухињи мора се стално контролисати 

санитарним прегледом, како не би загадило храну са којом долази у контакт. 

Учитељ мора развијати код деце еколошку свест и формирати еко-

лошку културу како би се ученици еколошки понашали и чували своје жи-

вотно и радно окружење.  

Ако учитељ децу еколошки правилно васпитава и образује, деца ће 

знати како да се понашају у својој радној средини. Деци се мора објаснити 

да она могу учинити много лепих ствари на Земљи. Она морају да осете 

задовољство до којег долази када се уради нешто исправно и добро.  

У току еколошког васпитања и образовања учитељ мора да поседу-

је еколошко знање и да својим примерима утиче на усвајање пожељног 

еколошког понашања код ученика. Од њихове усвојене еколошке свести 

зависи и будуће очување радне средине, било да је она производна или 

друштвено-корисна.  
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THE TEACHER‟S ROLE IN THE PROTECTION  

OF A BENEFICIAL WORK ENVIRONMENT 

 
Abstract: A work environment is a place where work is carried out (public 

service or productive work). It represents a totality of material factors and social re-

lations where people perform some sort of work. It consists of material factors and 
social relations. Material factors represent the elements of the physical work en-

vironment. Social relations are established in the process of work activity. A work 

environment can be: a production work environment where certain material goods 
are produced for the purpose of satisfying certain social needs, and a public-service 

work environment where no material goods are produced, but which is needed by 
society (health care, law enforcement, public security, education etc.). The teacher‟s 

role in the protection of a public service work environment is large, because they 

form a moral individual with developed ecological morals. A moral individual will 
never disrupt social relations in a work environment, but will protect a healthy and 

clean work environment in which public service work will be carried out with success. 

 

Keywords: work environment, beneficial work environment, work environ-

ment protection, public relations, ecological moral, moral individual.  
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Доц. др Бошко МИЛОВАНОВИЋ 

Учитељски Факултет у Лепосавићу 

 

 

МОГУЋНОСТИ И ДОМЕТИ У ТУМАЧЕЊУ 

КЊИЖЕВНОУМЕТНИЧКИХ ТЕКСТОВА СА РЕЛИГИОЗНОМ 

ТЕМАТИКОМ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА 

  
Сажетак: Када говоримо о ученику као активном учеснику у сазнава-

њу књижевноуметничких текстова хришћанске тематике, мислимо на та-

кав приступ од стране учитеља који омогућава да се исконско знање, запре-
тено у детету, пробије на површину, те да дете/ученик властитим трудом и 

напредовањем оствари спознају себе као дела Целине, у физичком и духовном 

смислу, при чему ће креативни дух детета лако да ублажи разлику између 

ограничења разума и безграничности душе. Ум (нити скуп умова) свакако није 

„непокренути покретач“ (из Аристотелове философије), нити „први покре-
тач“ (из схоластичког учења); управо је вера, у смислу неусловљеног поверења 

у Врлину и Љубав као елементе Вечног и Савршеног, прави покретач нашег 
ума, наших хтења и емоција. Ако ум не досегне део те велике истине (јер це-

ловиту истину немогуће је умом спознати), биће троструко ограничен: 1) 

стварном немогућношћу да све открије, схвати и објасни, 2) самозаљубље-
ном лажном представом о себи као врховном поглавару мудрости и 3) погре-

шним властитим уверењем да из њега, разума, исходе и бивају покренути Ве-
ра, Истина и Љубав. 

 

Кључне речи: ученик, књижевноуметнички текст, тумачење књи-
жевног дела, религиозна тематика.  

 

 

Увод 

 

Знање је дубоко запретено у човеку, односно детету, и чека да у 

поступку индивидуације добије сазнајну компоненту. Наш језик сасвим 

адекватно исказује два појма – знање и сазнање, при чему овај други појам 

указује на креативни моменат људског бића, помоћу којег се запретено 

знање пробија у свест, постаје садржајније и личносно. Сазнање је има-

нентно бићу. У стваралачком сазнајном чину, као и у сваком стваралачком 

чину, биће се повећава и уздиже. Сазнање је – функција повећања бића 

(Берёајев СС 2001: 30). 
Не постоји објективно знање нити сазнање. Постоји стварносно са-

знање, и њим се достиже целовитост у историјском времену. Свако сазна-
ње, по природи ствари, јесте субјективно. Зато је увек потребан субјекти-
витет за фино креативно претакање знања у сазнање. Ту свакако треба 
уочити разлику појмова (са)знање и информација. У данашњем свету 
огромна пажња посвећује се доступности информација, при чему се инси-
стира на њиховој битности, односно значају. Оно што се похрањује у рачу-
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наре и информационе системе добро је и за људски ум, сматрају заговорни-
ци информатичког просветитељства. Информација кореспондира са жељом 
за одсуством муке и напора; информација може бити самостална, док 
знање захтева контекст; информација може бити брза, а знање се стиче 
споро (Вранеш, Марковић, Јанићијевић 2008: 110). Долазимо до парадок-
са, да мноштво информација са собом односи истину, уместо да омогући 
њену спознају. Осим тога, жеё за информацијама потиче из жудње за до-
минацијом, како то уочава Светомир Бојанин: „Информација“ није сазна-
ње. Информација је битна за постизање предности у битки или прести-
жа у супарништву са другим. То је убојит појам. Њиме се не чини лепшим 
и сигурнијим живот него се постиже победа и надмоћ (Бојанин 2002:43). 
Овај познати психијатар и посвећеник за питања васпитања и образовања 
категорички тврди: Информација никога не учи ничему [...] Информација 
без подлоге којој припада остаје изван сваког видног учинка на личност. 
Она само може да људе без темељних знања о области из које долази на-
веде на погрешан закључак, а тиме и на погрешан корак или вредносни суд 
(Бојанин 2002: 131). 

Када нема правог средишта, не може да буде ни правог смера. Зна-
ње је право и истинито само ако је целовито. Оно изворно у човеку нужно 
је у сагласју са природом и космосом. Интуитивно знање је Барух де Спи-
ноза означио највишим знањем. Много пре њега, у античкој Грчкој, фило-
софија, етика, математика и астрологија биле су повезане у Једно, у Цели-
ну која је омогућавала целосну спознају. Профилисање појединих наука, 
које је потом уследило кроз векове, само је наизглед допринело развоју 
људског рода. Правога раста нема уколико се све своди само на откривање 
како се нешто збива, при чему свака наука понаособ постаје самодовољна 
и самољубива, толико да поистовећује „како“ и „зашто“, и у манифестаци-
јама сагледава основна стања. Чак и таква каквом најчешће саму себе чи-
ни, исцепкана, несуштинска и нарцисоидна, наука је по Бојанину „духовни 
напор“ (а обележје духа је креативност), „дар људском уму“ и „дело сло-
боде“, мада оно главно – остварење Љубави и постизање душевног мира 
остаје ван њеног домашаја. Наука ће нам открити материјална добра и 
могућност бољег телесног здравља, али душевни мир може нам донети 
само вера у Љубав и Врлину као апсолутне одреднице нашег постојања, а 
не изрелативизоване творевине наших расуђивања (Бојанин 2009: 22). 

Поседовање правог, адекватног сазнања омогућава истинску сло-
боду. Слобода се не састоји у превазилажењу нужности природе, пошто та 
нужност не прави изузетке, и важи за све и свакога. 

 
 

Улога наставника у тумачењу књижевног дела 
 
Настава српског језика и књижевности у млаёим разредима основ-

не школе по много чему је специфична. Једна од важнијих одлика коју 
ученици млаёих разреда имају јесте вера, тј. поверење у оно што говори, 
тумачи, упућује, подучава учитељ. И те вредности које се нуде ученицима 
увек су на тасу истине и добра. Не желимо да поистоветимо труд настав-
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ника у тумачењу књижевноуметничких дела са компетенцијама, већ са 
тим да ученици млаёих разреда очекују да те вредности које им се нуде 
сретну у свакодневици (као што је питање – да ли се добро увек добрим 
врати и сл.). Циљ наставе српског језика и књижевности у млаёим разре-
дима такоёе је развој слободне и целосне личности, у конкретном случају 
– стицањем адекватних сазнања о језику као живој категорији и књижев-
ности као писаном уметничком стваралаштву, те стицањем способности 
промишљања и естетских доживљаја примерених томе узрасту. О циљу и 
примерености узрасту мора да се поведе рачуна приликом састављања и 
обраде наставних планова и програма којима се дефинишу конкретни за-
даци, у смислу оспособљавања ученика да тачно и течно читају и правил-
но схвате текст, адекватно сазнају граматику и правопис, да се успешно 
служе књижевним језиком, развију смисао за усмено и писмено изражава-
ње, самосталну анализу, разумевање, закључивање, доживљавање и тума-
чење књижевног дела, да развију потребу и љубав према књизи, усвајају 
основне теоријске појмове, и као главно – да се васпитавају за живот и 
рад у духу хуманизма, истинољубивости, узајамног помагања, солидарно-
сти и других позитивних моралних особина (Илић 2006: 16). 

Универзална вредност нераскидиво је повезана са поукама књи-

жевноуметничког дела, односно текста, што значи да то дело/текст нужно 

има и етичку компоненту. Такав текст постиже свој циљ када поука бље-

сне у нутрини читаоца, пошто бива препозната духом и душом. Ако на 

уму имамо дух и душу детета – ученика млаёег узраста, ту посебно запа-

жамо како књижевно дело постаје темељ за доживљаје света, и како ши-

ри сазнајне принципе, делује васпитно. Оно личност чини слободном и кре-

ативном. Оно улепшава стварност. Оно даје могућност идентификације. 

Потреба за идентификацијом са добрим – насушна је потреба (Денић 

2011: 352). Празно моралисање и гомилање сувопарних савета и по(д)ука 

није обележје истинитих књижевноуметничких текстова. Позната дела срп-

ске и светске књижевности независно од језика на коме су написана и коме 

жанру припадају, уче човека да не понавља грешке праотаца које су биле 

карактеристичне за детињство људске цивилизације [. ..] Деца такође не-

радо прихватају поуку изван хумора, игре, нонсенса и маште. Поука у књи-

жевном делу мора бити елеменат лепоте, иначе ће је деца одбацити као 

сломљену играчку или неукусно јело (Смиљковић, Милинковић 2008:  19-20). 

Када говоримо о методичкој интерпретацији књижевноуметничког 

текста – дела са религијском тематиком, важно је истаћи да и овде важи 

основно опредељење у смислу усмерености интерпретације према самоме 

тексту, и коришћење оних метода везаних за унутрашње проучавање тог 

текста, од којих посебно истичемо метод иманентне интерпретације. 

Основно методолошко опредељење наставне интерпретације књижевног 

текста је усмереност интерпретације према уметничком тексту, што 

подразумева иманентно изучавање, уз примену вантекстовних гледишта 

по потреби. Притом треба поштовати начело да се тумачењем водећих 

вредности дела обухвати, односно проучи дело у целини (Пурић 2009:  
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403). Исправно и истинито је становиште да је методичка интерпретација 

дела намењена наставнику, стручњаку који је оспособљен да је свестрано 

прилагоди наставним околностима у којима он тумачи дело, а у каснијем 

следу наставник је тај који на темељу методичке интерпретације остварује на-

ставну интерпретацију као један од облика практичне реализације методичке 

интерпретације књижевноуметничког дела, којих има колико и наставника 

и ђачких колектива са којима они тумаче одређено уметничко остварење 

(Андрић 2002: 9). Наставник – интепретатор је истраживач, трагалац и прона-

лазач, чија су преокупација водеће уметничке вредности одреёеног дела и об-

ухватање дела у целини на основу наёених и утврёених вредности које поста-

ју основа за стваралачко тумачење и даље појачано истраживање. Полазиште 

је у суштинској истини да је свако књижевноуметничко дело аутономно, са-

мосвојно и непоновљиво, да га управо те одреднице и чине уметничким, због 

чега су и методолошки путеви његовог проучавања самосвојни и непоновљи-

ви, уникатни, а то значи и у најдубљем складу са његовом суштинском при-

родом (Андрић 2002: 8-9). Зато је настави српског језика и књижевности сао-

бразан интерпретативно-аналитички систем, који у средиште поставља само 

дело, чиме се пред наставника – интерпретатора поставља захтев креативно-

сти, знања и умешности, и захваљујући чему ученик – реципијент постаје су-

бјекат на часу књижевности, тј. активни учесник у тумачењу књижевних 

феномена (Илић 2006: 98).  

 

 

Тумачење књижевноуметничког текста  

са религиозном тематиком 

 

Самосвојност и непоновљивост књижевноуметничког дела поста-

вља високе захтеве у погледу његовог изучавања и тумачења. Приступ из-

учавању дела треба да буде одговоран и комплементаран, што у односу 

према делу подразумева сагледавање свих његових тематских, идејних, 

значењских и естетских нивоа (Смиљковић, Милинковић 2008: 89). Оп-

шти захтеви и начела у изучавању било ког књижевног дела важе и када је 

реч о књижевноуметничким текстовима са религиозном тематиком, а њи-

ма је саобразна потреба претходних искустава, изучавања, тумачења, ана-

лиза и уметничког вредновања, као и познавање историјско-социјално-

културног миљеа које је окруживало писца – ствараоца, не заборављајући 

труд везан за улажење у његов духовно-идејни свет и разумевање тог све-

та. Сазнање вантекстовне стварности у односу на конкретно дело може би-

ти значајно, али никада не може бити драгоценије од сазнања о правим 

вредностима тога дела и пишчевом идејно-имагинативном свету. Управо 

на примеру књижевноуметничких текстова са религиозном тематиком могу-

ће је уочити (опазити), а потом и разумети (спознати) ту вишу стварност, ту 

неусахлу тежњу ка савршеном и вечном, према којој је свако сазнање ван-

текстовне стварности сазнање нижег реда, које никада не подразумева спо-

знају, с обзиром на то да нужно постаје објективирано, усмерено на свет 
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објеката. Општи захтеви и начела у изучавању дела не треба да буду форма-

лизовани и „објективирани“, као што сазнање вантекстовне стварности не 

треба да буде себи самом циљ, пошто се тако заједништво (које је насушно 

и човеку – субјекту иманентно) деградира у заједничко односно друштвено. 

Лично, оригинално, праизвору блиско мишљење уопште није негација зајед-

ништва и заједнице већ негација зависности мишљења од социјалне сваки-

дашњице, од објективираног друштва. Лично мишљење не негира заједни-

штво већ заједничко (Берёајев ЈИСО 2002: 89). 

Интегралан приступ књижевноуметничком делу са религиозном 

тематиком подразумева целовитост и потпуност приступа, пре свега у су-

штинском смислу доприноса верском образовању и васпитању ученика. 

Спознаја основних вредности уметничког остварења и естетски доживљај 

тог дела одвијају се на равни идентификације Истине и Лепоте, а тамо где 

нема потпуног поистовећивања, свеприсутна Љубав чини везивно ткиво 

ова два суштинска појма. Истина, Лепота и Љубав се објављују и проја-

вљују кроз дела са наведеном тематиком, а спознаја њихове укупности, 

тог исходишног Једног, јесте највеће знање које може да се стекне, усвоји 

и интуитивно препозна. Вантекстовна стварност, локализовање текста са 

хришћанском тематиком, сврставање дела у књижевне врсте, подврсте, 

жанрове и форме, дефинисање фабуле и сижеа, одреёивање теме и идеје 

конкретног дела значајни су са становишта рационализације и конкретиза-

ције, али се према спознаји и доживљају Истине, Лепоте и Љубави односе 

као информација према правоме знању.  

Приступ књижевноуметничком делу са религиозном тематиком 

треба да буде иманентан томе делу, управљен на саму срж, суштинску са-

држину и својства дела, пошто су Љубав, Истина, Лепота, Слобода, Вера и 

тежња ка Савршеном иманентни човеку и његовој личности. Иманентност 

приступа и анализе захтева само дело, својим вредностима, својствима и 

уметничким дометима која никако не смеју да се загубе услед превеликог 

инсистирања на објашњењу и тумачењу сваковрсних прилика у којима је 

то дело наста(ја)ло. Интерпретација која није заснована на приступу има-

нентном делу више одговара настави других предмета, а не настави срп-

ског језика и књижевности. У правилницима о наставним програмима за 

трећи и четврти разред наведена је превасходна усмереност наставне ин-

терпретације према уметничком тексту, чиме се потврёује опредељење за 

унутрашње (иманентно) изучавање уметничког текста. 
Прави учитељ – интерпретатор књижевноуметничког текста неће 

бити идолопоклоник свемоћи разума, него ће поучити ученике о лепоти, 
чистоти и бескрају њихових душа, а њихову прироёену и узрасту примере-
ну радозналост задовољиће адекватно, у смислу да ученици кроз највиша 
сазнања уједно спознају себе. Текстови са религиозном тематиком управо 
су врело надахнућа, и у функцији су самоспознаје, верског образовања и 
васпитања. Нема ништа драгоценије од знања. Јер ако знање јесте све-
тлост словесне душе, онда, противно томе, незнање је мрак. Јер као што 
недостатак светлости јесте мрак, тако исто и недостатак знања јесте 
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мрак мисли; јер карактеристика бесловесних је незнање, а словесних зна-
ње [. ..] Према томе, ако без таштине и смиренога ума тражимо знање, 
остварићемо што желимо (Св. Јован Дамаскин 2001: 54-56). 

Прави је злочин приморавати дете да властити доживљај препри-
чава нашим или неким унапред датим речима. На другој страни, треба 
учинити што је могуће више на богаћењу речника и адекватности употре-
бе речи код деце/ученика. Ученик је субјекат, а не објекат наставе. Прави 
понос учитеља јесте када успе да победи властиту гордост, и да себе све-
сно стави „у други план“, стално имајући на уму узвишену мисију која му 
је поверена: Када дијете одмара од напорног учења, а душа ужива слуша-
јући приче о прошлости, управо тада с њим разговарај, одврати га од све-
га дјетињастог, јер ти васпитаваш философа, борца и становника небе-
са (Св. Јован Златоуст 2006: 15). Идеал не треба да буду мирна, послушна 
деца која на часу пажљиво слушају речи свога учитеља, него активни уче-
сници чија радозналост, машта и емоције у спрези са интуицијом и инвен-
тивношћу учитеља јесу погодно тле за развој стваралаштва и адекватног 
односа према себи и другима као субјектима.  

Закључили смо да настави српског језика и књижевности највише 
одговара интерпретативно-аналитички систем, с обзиром на то да извлачи 
оно најбоље и највредније и од наставника – интерпретатора и од ученика 
као реципијента и активног учесника. Сврха и јесте да ученик, што је мо-
гуће самосталније, стекне суд о вредностима дела, односно право сазнање 
о делу. Доживљај самога дела неразлучив је, односно директно произилази 
из интуитивног, што значи да се каснијим мисаоним операцијама везаним 
за аналитичку обраду дела и његових саставних делова уједно врши разум-
ско објашњење и потврда интуитивног сазнања. Зато је методика наставе 
српског језика и књижевности директно упућена на философију, без које 
не би могла да изнаёе прави однос измеёу естетског и естетичког. Естет-
ски доживљај и интуитивна спознаја вредности текста јављају се још код 
првог читања, а каснија анализа која захтева нова читања текста у функци-
ји су стварања естетичког става и односа не само према конкретном делу 
него уопште. То је посебно изражено код књижевноуметничких текстова 
са религиозном тематиком. Нека као пример послужи цитат из У Идвору 
после једанаест година Михајла Пупина (Читанка за четврти разред Свет 
маште и знања, стр. 137, Нова школа):  

– Како засветли душа наша, када млазеви суза прочисте узбуркану 
атмосферу наших осећаја! Материнска љубав и љубав према мајци нај-
слађе су посланице које Бог шаље живима на земљи.  

Улога учитеља као интерпретатора у фази првог читања наведеног 
текста, у коме су садржане и ове две реченице, јесте да подсети ученике на 
њихове раније емоционалне доживљаје у којима се преплићу осећања ле-
поте, радости и туге, када се дешава оно што се обично исказује речима: 
слатко сам се исплакао/ла. Каснија истраживачка читања истог текста и 
аналитичка обрада појединих делова служе ученику да спозна порекло 
свог естетског доживљаја текста, уз повезивање са ранијим искуствима 
истоврсних осећања. 
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Философија је од помоћи и приликом уочавања целине различитих 

система наставе српског језика и књижевности, зато што меёу њима не 

уочава непостојеће супротности, већ само разлике које се узајамно допу-

њују и примењују на различитим нивоима обраде. Учитељ – интерпрета-

тор треба стално да има на уму да је активно сазнавање и тумачење текста 

од стране ученика у функцији развоја њихове целовите и слободне лично-

сти, те да су текстови са религиозном тематиком у функцији њиховог вер-

ског образовања и васпитања. Због тога ће и сам учитељ, комбинујући вла-

ститу интуитивну спознају и претходна искуства, одлучити у којој су фази 

обраде посебно примењиве вредности и добре стране система наставе који 

се сматрају и називају модерним (интерпретативно-аналитичког, проблем-

ско-стваралачког, корелацијско-интеграцијског, система програмиране на-

ставе и учења откривањем). 

 С обзиром на то да смо раније направили јасну разлику измеёу ин-

формације и правог (са)знања, навешћемо да су се ранији догматско-ре-

продуктивни и репродуктивно-експликативни системи заснивали на ин-

формацијама о језичким и књижевним појавама, које су биле у функцији 

унапред задатог, догматизованог знања које се потврёивало репродукци-

јом. У настави српског језика и књижевности, а посебно код текстова са 

хришћанском тематиком, недопустиво је „ретроградно“ враћање на ин-

формације уместо инсистирања на правој спознаји, пошто је тежња модер-

них система наставе да ученик што самосталније доживљава, запажа, 

размишља, тумачи и закључује, трагајући, уз мању или већу помоћ на-

ставника, и за новим начинима тумачења градива и за што вишим резул-

татима тога тумачења (Илић 2006: 105). 
Знања заснована на информацијама брзо застаревају, што нам гово-

ри да то нису права, суштинска знања. Стицање таквих знања јесте искљу-
чиво у функцији лакшег и бржег обављања нечега што је, сасвим неоправда-
но, одреёено као значајно за живот човека. Застаревање и брзо заборављање 
таквих „знања“ уједно нас осведочује у истинитост правога знања. Из тога 
закључујемо да начини и облици рада са ученицима млаёих разреда јесу 
изузетно значајни у процесу формирања личности и њених вредности, али 
да остају на нивоу средстава, и не треба да буду сами себи циљ. Тачно је 
да традиционални фронтални облик рада са ученицима не може код уче-
ника формирати отворен и критички дух који ће им омогућити да се сна-
ђу у условима савременог света и цивилизације (Смиљковић, Милинковић 
2008: 204), али креативност и стваралаштво се много више подстичу и раз-
вијају одабиром правих текстова, сврсисходном интерпретацијом која 
омогућава праву рецепцију. Под правим текстовима подразумевамо оне у 
којима се даје предност знању у односу на информацију, заједници у одно-
су на објективирано друштво, разумевању у односу на комуникацију, трај-
ним вредностима у односу на пролазну моду, иманентним потребама над 
тренутним прохтевима. Када је рецепција таквих дела адекватна, половина 
посла је већ обављена, пошто ученик, по природи ствари, преузима актив-
ну улогу, и бива подстакнут да сазнаје и тумачи књижевноуметничке тек-
стове. Пошто су текстови са религиозном тематиком окренути вишој 
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стварности и највећим вредностима, активност ученика се заснива, пре 
свега, на активном доживљају самога текста који оплемењује душу, богати 
машту и инвентивност и побуёује интересовање за суштинска питања 
људске егзистенције. Савремени облици и типови наставе српског језика и 
књижевности усмерени су на реализацију самосталног и стваралачког рада 
ученика млаёих разреда, али без праве садржине, онога што треба да се у 
настави оствари, немају ни полазиште, ни адекватно усмерење. 

 
 

Уместо закључка 
 
Текстови са религиозном тематиком изузетно су погодни за пре-

владавање могућег јаза измеёу доживљаја текста слушањем, читања текста 
и начина његове интерпретације. Безброј пута се дешавало да ученикова 
душа затрепти додиром узвишености из самога текста, да ученик оствари 
духовну блискост са основним вредностима тог дела, али да прелаз на ра-
зумско просуёивање и вредновање делова текста не буде адекватан. То се 
посебно дешава када је методичко-дидактичка апаратура која прати текст 
сувопарна, формализована и објективирана, али се слично догаёа и када 
учитељ не омогући ученику тај осетљиви прелаз од интуитивне спознаје 
ка разумском знању. За спознају основних вредности потребно је „свето 
тројство“: квалитетна читанка са одабраним текстовима хришћанске тема-
тике високог уметничког и естетског домета; учитељ који је и сам целови-
та и слободна личност заинтересована подједнако за умни, емоционални, 
духовни и душевни развој ученика, и који се стално стручно усавршава 
промишљајући непрекидно о вредностима и суштини нових теоријских 
схватања и наставних метода; и – на крају који је суштински почетак – 
ученик којем се омогућава да уочава, открива, истражује, упоређује, про-
цењује, закључује (Вучковић 1993: 60), али, пре свега, да оствари склад 
свог душевног, духовног, емоционалног и разумског света. Ако ученик са-
мо наслути све лепоте тог склада, а то ће се у највећем броју случајева де-
шавати управо код дела са религиозном тематиком, када верско и естетско 
одјекне у души, по природи ствари пријемчивој за њих, то ће бити примар-
ни фактор мотивације, и суштински подстрек за учење које сраста са жи-
вотом, природом, лепотом, са вечношћу и узвишеношћу. 
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POSSIBILITIES AND SCOPES OF THE INTERPRETATION  
OF LITERARY TEXTS WITH RELIGIOUS THEMES  

IN LOWER GRADES OF PRIMARY SCHOOL 
  
Abstract: When we speak of pupils as active participants in the interpreta-

tion of literary texts with Christian themes, we have in mind the teacher‟s approach 
which brings the child‟s deeply buried primeval knowledge to the surface, so that 
the child-pupil through his/her own effort and development achieves awareness of 
himself/herself as part of the Whole, in the physical and spiritual sense, during 
which the creative spirit of the child will easily minimize the difference between the 
limitation of reason and the infinity of soul. The mind (or a cluster of minds) is defi-
nitely not an „unmoved mover“ (Aristotle‟s philosophical concept), or a „prime 
mover“ (in Scholasticism); it is faith, in the sense of unconditional trust in Virtue 
and Love as the elements of Eternal and Perfect, that is the true mover of our mind, 
our desires and emotions. If the mind does not reach a part of the great truth (be-
cause it is not possible to grasp the whole truth by the power of the mind), it will be 
limited in three ways: 1) through its real inability to discover, grasp, and explain 
everything, 2) through a false self-absorbing picture of itself as the chief agent of 
wisdom and 3) through its own wrong belief that it is the origin and source of 
Faith, Truth and Love. 

 
Keywords: pupil, literary text, interpretation of a literary work, reli-

gious themes.  
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Мс Данијела МИШИЋ 

Учитељски факултет у Врању 
 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И УЛОГА ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА 
 
Сажетак: Аутор истиче улогу школских библиотека у подстицању 

ученика за учење енглеског језика, у циљу примене наученог у свакодневној ко-
муникацији, а потом у читању и претраживању извора значајних за њихов 
развој и стваралаштво. Књижевно-уметнички текстови, почев од сликовни-
ца, преко краћих прича до романа, омогућавају ученику да осети мелодију и 
схвати систем језика различитог од матерњег. Осим наставника, главну уло-
гу има и школски библиотекар као активни сарадник при упознавању ученика 
са речником и књижевним материјалима неопходним за рад и учење. У раду 
ће се указати на значај енглеске књижевности за децу и начин коришћења и 
улогу речника у проучавању система енглеског језика.  

 
Кључне речи: енглески језик, књижевност, речник, учење, настав-

ник, библиотека.  
 

Увод 
 
Уметничка дела, у конкретном случају енглески роман и остале 

књижевне врсте намењене деци, сваким новим читањем, код реципијената 
стварају нову слику, причу и доживљај. Уз помоћ наставника и библиоте-
кара, кроз разговор, причањем о прочитаном, развија се мисао и свест о 
мултикултуралности и осталим вредностима дела народа коме припадају. 
Тежња је да се оваквим стваралачким и сарадничким односом подигне 
квалитет учења, пријема и примене наученог у језику приче из романа. Уз 
богаћење речника и осећаја за мелодију страног језика, формира се укус и 
потреба да се, осим превода који је доступан у избору литературе коју по-
седује школска библиотека, чита и разуме и оригинал и у њему пронаёу 
симболи, сагледају акције јунака, схвати улога природе која је апострофи-
рана у романима о којима ће бити речи у даљем тексту, одреди начин ко-
муникације и тиме створи једна универзална слика дечјег света и виёења 
одраслих. 
 

Књига као симбол интеркултуралне комуникације и духовности 
 
О читању као креативном и активном процесу којим се богати и 

дораёује ауторова мисао постоји много одредница. Навешћемо неке. Цве-
тан Тодоров, познати стилиста и лингвиста, издваја неколико аспеката 
књижевног текста који реципијент прима: вербални, семантички и синтак-
сички. Вербални аспект текста је ,,скуп чисто језичких (фонолошких, фо-
нетских, граматичких) елемената реченица које улазе у његов састав “ (То-
доров, 1987, 220). 
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Француски писац Френсис Бекон тврди да ,,читање књига чини чо-

века комплетним, конверзацију живахном, писање прецизним”, а Егзипери 

у Малом Принцу истиче да се ,,значење ствари не налази у самим ствари-

ма, већ у нашем ставу према њима”. Ових неколико мисли које смо навели 

упућују на вредности књига као текстовних медија и њихову интердисци-

плинарност, нарочито ако су у питању књижевна дела за децу. Поменимо 

роман Луиса Керола Алиса у земљи чуда и осврнимо се на језичко мајстор-

ство писца, посматрано у оригиналу, које се огледа у начинима стварања 

фантастичних представа које писац укршта са реалним. Таквим структуира-

њем текста романа-бајке стварни свет који он види и који окружује јунаке, 

трансформише у игру која се остварује невероватном динамиком развоја 

радње. И у другом роману, Алиса с оне стране огледала, у коме истиче: ,,Да 

би се огледао у огледало, треба најпре да се видиш“, Керол, најпре, потом 

његови читаоци, разумом, расуёивањем, размишљањем и духовном интуи-

цијом могу сагледати те обрнуте светове који ни у једном моменту не збу-

њују. Алисине авантуре и промена места боравишта, њено резоновање и по-

вратак – симбол је њене промене. Из сна излази надахнута сазнањем да је 

све то била игра и борба мисли. 

У роману писца Р. Киплинга Књига о џунгли читалац се суочава са 

реалним и фантастичним сценама схватајући да је џунгла свет тотема, свет 

предака, један неизмењени свет. У џунгли је све у покрету и симбиози, 

кључа живот, али читалац сазнаје да је сву ту реалност коју дочарава Ки-

плинг створио човек, те тако у њој доминантну улогу имају животиње и 

човек. Киплинг је Књигу о џунгли објавио 1894. (прву) и 1895. (другу). Го-

дине 1907. добио је Нобелову награду за књижевност.  

Описи природе, по мишљењу еминентних критичара и познавала-

ца дела Књига о џунгли, сматрају да су то најлепши описи природе у свет-

ској књижевности. Права су ремек-дела. Писац описује наговештај проле-

ћа, слике ноћи у пролеће, маглу на поларном кругу, изглед ноћног неба, 

тишину летње ноћи на обронцима Хималаја, жуборење воде, сушу, најезду 

змија, појаву речних корњача. Богата машта и реминисценција чине ово 

дело занимљивим садашњим читаоцима, који кроз авантуре откривају све-

укупни живот и светове природе. Тиме се разјашњавају темељне вредно-

сти и откривају животна искуства драгоцена савременом читаоцу. 

 

 

Библиотеке и савремени медији 

 

Глобална структура света, динамични развој културе, информисање 

и комуникација довели су до нове форме – електронске књиге. Заговорници 

коришћења овог савременог медија истичу да је то још једна могућност ко-

ришћења књиге и књижевног дела. Брза доступност информацијама омогу-

ћава реципијентима трагање за разумевањем смисла прочитаног, као и кључ 

за осмишљавање и примену у практичним околностима. Пут књиге од та-

блице до оловног слога, књиге и екрана, пут је преображаја форме и пре-
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структуирања садржине. Репрезентативни је пример енциклопедија Брита-

ника, која садржи четрдесет томова, а смештена је на три диска и тиме 

омогућава лакше читање, претраживање, садржи слику и звук, може се 

парцијално користити интересантни одломак или дело. 
Други пример којим указујемо на суштинске предности електрон-

ске књиге је интернет адреса Гутенберг, која је покренута пре неколико 
година, на енглеском језику. Обухвата 42 000 електронских књига светске 
белетристике, а за наша интересовања узимамо следећи податак: меёу сто 
најтраженијих књига на поменутој адреси, други по реду био је Марк 
Твен, трећи Виљем Шекспир, потом Чарлс Дикенс, а 61. био је Џек Лон-
дон. Ова претраживања и истраживања потврёују тезу која почетком овог 
миленијума дефинише књигу као симбол интеркултуралне комуникације, 
како и у Прегледном речнику компаратистике стоји: ,,Разумевање и арти-
кулација односа измеёу различитих култура […] промовише отвореност и 
отварање сваке културе” (Прегледни речник, 126). 

У приступу теми кренули смо од ближег ка већ постојећем – школ-
ским библиотекама и њиховој улози у подстицању и развијању интересо-
вања за упознавањем књижевно-језичког материјала на матерњем и страном 
језику. Указали смо на неке од многих могућности коришћења књиге, али у 
укупном васпитно-образовном процесу, почев од предшколског до високо-
школског образовања, један од значајних извора јесте библиотека. У дефи-
нисању циљева и задатака другог (страног – енглеског језика) и њихових ко-
рисника, неопходан је сусрет са њим у свакодневној комуникацији, читањем 
књижевних или научно-популарних текстова. У таквим васпитно-образов-
ним ситуацијама стичу се сазнања о култури другога народа, о географским 
и историјским специфичностима земље, традицији и језику. У томе важну 
улогу имају библиотеке и библиотекари и наставници као медијатори изме-
ёу страног и матерњег језика. Када нека особа нешто учи, у том процесу 
учествује целокупан њен културни капитал. Ово важи и за процес учења 
страног језика који, такоёе, захтева ангажовање свих већ стечених знања, 
од којих се нека на први поглед могу чинити неважним или чак непотреб-
ним. Језички капитал је само део свеопштег културног капитала поједин-
ца: што се боље влада матерњим језиком, боље ће се овладати и страним; 
што се више страних језика зна, лакше ће се савладати неки нови; што се 
раније почне са учењем страног језика, боље ће се научити, а све ово зна-
чајно доприноси васпитавању сваког појединца и друштва у целини. 

Активном учешћу ученика и студената у изучавању и схватању за-
конитости енглеског језика доприносе речници који заузимају посебно ме-
сто у школској библиотеци. У књизи Од рукописа до библиотеке аутора 
Александре Вранеш и Љиљане Марковић, професора Филолошког факул-
тета у Београду, о појму речник стоји да речник представља „систематичан 
преглед лексичких јединица једног језика пореёаних према азбучном или 
абецедном редоследу, са темељном граматиком“ (Вранеш 2008: 270). 

Користе се разноврсни речници, као што су: књижевни, етимоло-
шки, историјски, дијалектолошки, терминолошки, фразеолошки, фреквен-
цијски, школски, двојезични и вишејезични, речници синонима и др. У за-
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висности од намене, степена и начина обухватања лексике, речници пред-
стављају језик, појаве и промене у њему. Књиге речника чине специфичан 
знаковни и значењски систем који открива сву сложеност и богатство је-
зичког блага конкретног језика. Најзначајнија вредност свих речника, и 
речника енглеског језика, јесте реч. Речи у реченицама откривају боју, 
звук и знак, фигуративно бележе историју постојања једног народа, ми-
шљење, мудрост и филозофију. У речима је кондензована мисао у полисе-
мичним значењима; речи су симболи и невидљиви мостови који спајају 
времена и људе. Речници енглеског језика омогућавају улазак у систем 
знакова који је другачији од нашег матерњег и има другачију мелодију и 
граматичку норму. 

Школски речници који се могу наћи у библиотекама на прави на-

чин могу помоћи онима који почињу са учењем енглеског језика. „Изда-

вачке куће настоје да систематично прате развој и промене језика, светске 

стандарде израде речника настојећи да они имају своју директну функцију 

у школи с обзиром на поља значења“ (Вранеш 2008: 140). 

Улога наставника у оспособљавању ученика да се на прави начин 

служе речником, као и улога школског библиотекара, велика је. „Неопход-

но је учинити све да се код ученика развије она истинска радозналост која 

значи потребу за речима и речником увек, а не само кад треба разрешити 

шта нека конкретна нова реч значи, како се пише или изговара. Правило је 

да нам речи које добро знамо и не испливају на површину свесних мисли, 

а да нам тек врло ретко неки уобичајен и често коришћен термин наме-

тљиво заокупи пажњу и принуди нас да посегнемо за речником и видимо 

шта ћемо све у вези са њим тамо наћи“ (Јовановић 2008: 140). 

Очигледно је да из речи које чине речник, значења неочекивано ис-

крсну објашњавајући појаву или догаёај. О томе говори Matthews (140-141).  

С обзиром на то да будући наставник и библиотекар као сарадник 

у настави треба да поседују опште образовање, у оквиру којег је добро 

знање енглеског као страног не само за рад у школи и библиотеци већ и у 

комуникацији са другим врстама медија, сачинили смо списак речника у 

библиотеци Учитељског факултета у Врању и дошли до сазнања да наве-

дене речнике користе студенти у свом изучавању енглеског говорног и пи-

саног израза, у припреми семинарских и дипломских радова, у превоёењу 

дидактичко-методичке литературе са енглеског говорног подручја и пре-

воёењу кратких књижевних остварења за децу. Осим тога, претраживање 

интернета и отварање сајтова библиотека сродних факултета доприноси 

бољем познавању литературе на енглеском језику неопходне за њихово 

проширивање језичког знања и употребу језика. Двојезични речници нуде 

студентима и ученицима могућност развоја вишејезичне компетенције бо-

гаћењем сопственог речника путем превоёења. 

Да бисмо претходна сазнања потврдили, начинили смо попис речни-

ка и уџбеника у Основној школи „Вук Караџић“ у Врању и у библиотеци 

Учитељског факултета у Врању и сазнали да школска библиотека поседује 

школске речнике, речнике који су у саставу уџбеника и радних свезака од I 
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до IV разреда, као и методичко-дидактичку литературу која помаже настав-

ницима страног језика (енглеског) и библиотекарима којима је неопходан 

енглески језик ради успешне комуникације са наставницима и ученицима. 

Наводимо списак речника и уџбеника.  

 

 

Речници у библиотеци Учитељског факултета у Врању: 

 

1. A Book of English Idioms with Explanations (1958), V.H. Collins, London: 

Longman 

2. Енглеско-српски фразеолошки речник (2007), Бошко Милосављевић, 

Београд: Завод за уџбенике 

3. Енглеско-српски енциклопедијски речник (2009), Душан Симић, Нови 

Сад, Сремска Митровица: Прометеј, Имприматор 

4. Енглеско-српскохрватски, Српскохрватско-енглески речник са грама-

тиком (2004), Мортон Бенсон, Ниш: Зограф 

5. Илустровани Енглески Речник (1998), Велика Британија: Dorling Kin-

dersley Limited and Oxford University Press (превод Звездана Шелмиц –

Н. Сад: Младенска књига Нова, 2002) 

6. Лажни пријатељи у енглеском језику - Замке дословног превођења 

(2009), Живорад Ковачевић, Београд: Албатрос Плус 

7. Longman Grammar of Spoken and Written English. (2006), Douglas Biber, 

Stig, Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, Edward Finegan, London: 

Longman 

8. Oxford‟s Advanced Learner‟s Dictionary of Current English (1986), 

A.S.Hornby, A. P.Cowie, A.C. Gimson, Oxford: Oxford University Press 

9. The American Everyday Dictionary (1961), Jess Stein, New York: Random 

House  

 

Речници и уџбеници у библиотеци О.Ш. Вук Караџић у Врању: 

 

1. Енглеско-српски и српско-енглески речник са граматиком (1995), Мор-

тон Бенсон, Београд: Просвета 

2. Кембричка енциклопедија језика (1987), Дејвид Кристал, Београд: Нолит 

3. Радовановић, Карин и Наум Димитријевић (2002) Say it in English 1 

(уџбеник и р. свеска). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства 

4. Радовановић, Карин и Наум Димитријевић (2002) Say it in English 3 

(уџбеник и р. свеска). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства 

5. Радовановић, Карин и Наум Димитријевић (2002) Say it in English 4 

(уџбеник и р. свеска). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства 

6. Радовановић, Карин и Наум Димитријевић (2002) Ready for English за 

7. годину учења (уџбеник и р. свеска). Београд: Завод за уџбенике и на-

ставна средства 

7. Worrall, Anne (2005) English Adventure A (уџбеник и р. свеска). Лондон: 

Лонгман 
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8. Worrall, Anne (2005) English Adventure B (уџбеник и р. свеска). Лондон: 

Лонгман 

9. Worrall, Anne (2005) English Adventure 1 (уџбеник и р. свеска). Лондон: 

Лонгман 

10. Worrall, Anne (2005) English Adventure 2 (уџбеник и р. свеска). Лондон: 

Лонгман 

 
Из свега изложеног сазнајемо да списак речника, уџбеника и при-

ручника представља основу и срж речи и синтагми које се користе у почет-
ном и каснијем савлаёивању језика на књижевним текстовима садржаним у 
одабраним уџбеницима (Мишић, у часопису Методичка пракса 4/09: 199). 
То значи да је коришћени материјал, језички материјал делимично или пот-
пуно усклаёен са фонетским, графичким, морфолошким и семантичким осо-
бинама почетног учења енглеског говорног и писаног израза. 

С обзиром на меёујезичка преплитања, у сваком језику, па и у ве-
ликим језицима, има интернационализама, али и “лажних пријатеља”, речи 
из различитих језика које меёусобно личе, а нису истог порекла и значења. 
Те речи, такоёе, могу се пронаћи у речницима које користе студенти, уче-
ници и њихови наставници, како страног тако и речника савременог срп-
ског језика. 

Књижевно-уметнички текстови енглеских и преведених европских 
писаца који чине лектиру страног језика, помоћи ће савлаёивању најзна-
чајнијих карактеристика језика улажењем у његову суштину и логику. 
Учење и развијање енглеског говорног и писаног израза постало је потреба 
савременог друштва из разлога што је литература за децу и одрасле по-
следњих деценија повећала продукцију, самим тим и вокабулар који би 
требало да омогући комуникацију и језичку компетенцију ученика и на-
ставника треба богатити. Отуда и потреба истицања значаја овог нашег ис-
траживања у циљу одреёивања места и улоге не само наставника већ и 
школског библиотекара као сарадника у настави, не формално, као што се 
дешавало и дешава данас, већ суштински, изналажењем могућности што 
боље информисаности наставника и другачијим односом према корисни-
цима ове врсте језичко-књижевног материјала. Тиме је указано на неоп-
ходну креативност у приступу материјалима који представљају основу за 
почетно учење енглеског као страног језика. 

Библиотекар, како смо на основу литературе и увида у стварно ста-
ње школских и разредних библиотека сазнали, не треба да буде обичан из-
вршилац (издавалац) књига, он је сарадник наставнику, прати литературу, 
набавља и препоручује сликовнице, стрипове, штампу и часописе за децу, 
препоручује уџбенике домаћих и страних издавача и њихове програме и 
методе рада, а на основу литературе, каталога, препорука, видео-презента-
ција програма и других врста медија. Спој наставниковог рада и рада би-
блиотеке и библиотекара омогућиће деци, поред учења, и стваралаштво 
кроз разноврсне језичке игре, музичке слагалице, ритмичке игре на енгле-
ском језику. Кроз избор вежби које смо одабрали за рад, настојали смо да 
покажемо да су могућности небројене у остваривању најважнијих циљева 
учења енглеског језика и, паралелно, подстицање стваралаштва.  
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Такоёе, указали смо на одговорну улогу наставника који, као и у 

другим областима, треба да буде у тренду савремене наставе учења језика, 

што значи да треба да прати развој енглеске фонолошке, морфолошке, 

синтаксичке структуре, као и семантике, уз правилну употребу школских 

речника, иако је учење језика на почетном стадијуму. Добри темељи у уче-

њу енглеског језика обећавају добар развој језичких компетенција деце ко-

ја не уче само на часу, и не само на одабраним текстовима, већ и путем 

других медија у породици, школској библиотеци, на часовима других на-

ставних области. 
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ENGLISH LANGUAGE AND THE ROLE OF SCHOOL LIBRARIES 

 
Abstract: The author emphasizes the role of school libraries in stimulating 

schoolchildren for learning English language with the aim to apply the acquired know-

ledge of it in everyday communication and then in reading and searching significant so-

urces for their development and creativity. Literary-artistic texts, starting from picture 
books through short narrtaives towards novels, ennable students to feel the melody and 

understand the system of language different from his/her mother tongue. Except teac-
hers, main role belongs to school librarian as an active contributor in presenting dictio-

naries and the materials to the students necessary for work and studying. The author 

will point to the position of literature for children and the ways of using and the role of 

dictionaries in studying the English language system.  

 

Keywords: English langauge, literature,dictionary, learning, teacher, library.  
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УЛОГА ТЕЛЕВИЗИЈЕ У ЕКОЛОШКОМ ВАСПИТАЊУ ДЕЦЕ 

МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

 
Сажетак: Телевизија може имати изузетан утицај у подизању еколо-

шке свести код деце. Због свеобухватности у погледу тема које покрива, као 
и у погледу јачине пријема својих садржаја, као и популарности, потенцијал-
но представља изузетно важно средство еколошког васпитања деце млађег 
школског узраста. Данас се еколошко васпитање у свету и код нас све више 
схвата и подстиче као елементарна сврсисходна активност усмерена на раз-
вој и формирање еколошке свести и еколошке културе код деце. Телевизија 
има изражену васпитно-еколошку функцију која је садржана у комбинацији 
визуелног са звуком, која на подесан начин буди у свести младих посматрача 
осећај истинског, документованог, конкретног. Конкретност и непосред-
ност приказаних тема из екологије утичу на појачану рецепцију емитованих 
садржаја код деце.  

 
Кључне речи: телевизија, еколошка свест, еколошко васпитање, деца. 

 
 

Увод 

 
Човечанство је у трећи миленијум ушло са бројним еколошким 

проблемима који имају глобални карактер. Човек као биће потреба трудио 
се да себи обезбеди живот у изобиљу, при чему није водио рачуна о томе 
да загаёује и уништава свет, чији је део у коме живи и он сам. Људски род, 
тежњом да побољша квалитет живота, довео је до многобројних проблема 
у природној средини, до нарушавања еколошке равнотеже, чиме је довео у 
питање опстанак не само других биљних и животињских врста, већ и соп-
ствени опстанак и опстанак планете.  

Модерно доба обележава све већа усмереност човека према масов-
ним облицима разоноде, који га одводе од стварности и све више приближа-
вају ирационалним друштвеним циљевима. Телевизија као масовни медиј 
има превасходно изражену информативно-еколошку функцију. Благовреме-
ним информисањем о стању у животној средини, не само када су у питању 
акцидентне ситуације, телевизија доприноси формирању еколошке свести, 
етике и културе. Емпиријска истраживања су показала да телевизија, као 
електронски медиј, има изузетне могућности да утиче на еколошку свест и 
културу, чиме постају специфична “еко-школа” младих. У склопу информа-
тивне функције телевизија делује и као средство информисања о питањима 
која се тичу екологије. Дакле, значајну улогу у формирању еколошке свести 
и еколошке културе има информисање деце и омладине путем телевизије. 
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Дакле, преношење информација попримило је нове димензије. Оне 

се преносе помоћу звука, слике, тона или комбинацијом ових медија. Ин-

формисање путем телевизије би требало да обухвати сва (укупна) збивања, 

противуречности, конфликте, светска збивања или да усмерава пажњу на 

однос неких група према заштити животне средине или пак на еколошку 

ситуацију у појединим деловима света. Важно за младе је да буду инфор-

мисани о “меёусобним моралним обавезама и везама измеёу људи, живо-

тиња и биљака, као равноправних чланова јединствене хаотичне заједни-

це” (Мишковић, 2001: 106). 

Путем телевизије релевантни друштвени чиниоци (у области поли-

тике, културе, образовања) саопштавају својим члановима одреёене инфор-

мације и на тај начин, поред осталог, доприносе да се код личности форми-

ра систем знања, изграде вредности, ставови, уверења, убеёења, поглед на 

свет. “Систем знања представљају информације прераёене од стране лично-

сти у њеној свести. Логично, уколико су то информације еколошког карак-

тера, сазнања и подаци који се односе на проблеме у животној средини, по-

требу њене заштите и очувања, онда је реч о формирању система еколошких 

знања, изграёивању еколошких ставова, вредности, еколошког погледа на 

свет [....] Поред тога што могу допринети развоју појединца, формирању ње-

гове еколошке свести, културе, погледа на свет, истовремено остварујући 

опште системске циљеве, у служби су развоја опште и еколошке културе 

једног друштва, односно остваривања његове хуманизације и екологизације 

и других прогресивних кретања и тенденција” (Николић, 2003: 98). У изве-

штавању увек мора да се поёе од тога шта је оно што желимо да представи-

мо широкој јавности и да укажемо на кључна места везана за проблеме за-

штите животне средине. 

За успешно и систематско решавање проблема у области заштите 

животне средине неопходно је обезбедити низ информација које морају 

бити правовремене, квалитетне и тачне. Информисањем се развија и фор-

мира појединачна и шира друштвена свест и одговорност о заштити и уна-

преёењу безбедних услова живота у савременом друштву. Информисаност 

у домену животне средине подразумева упознавање са еколошком угроже-

ношћу средине и последицама које тиме настају, са могућностима заштите 

животне средине, са властитом одговорности у томе, са мерама и достиг-

нућима које се предузимају у уреёивању простора и слично (Ђурёевић, 

2002: 271). 

Колико је значајно информисање за правовремено и адекватно дело-

вање у заштити животне средине, најбоље илуструје, с једне стране, недов-

љно учешће становништва, а с друге стране, истраживања о изворима ин-

формисања о проблемима животне средине (Ђорёевић, Милотијевић, 1996: 

491-485) различитих циљних група, која показују да су управо мас-медији 

њихов основни и најважнији извор. Развој еколошке културе зависи од сте-

пена еколошке информисаности и критичког односа према информацијама 

о животној средини. С друге стране, знање је, такоёе, предуслов стварања 
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еколошке свести и афирмисања нове филозофије живљења и подразумева 

основу за процењивање угрожености животне средине. Захваљујући знању 

увиёа се потреба активног односа у заштити и унапреёивању животне сре-

дине и промене понашања у еколошки прихватљиво. 
 
 

Телевизија у еколошком васпитању деце млађег школског узаста 
 
Улога телевизије у подизању еколошке свести сваког појединца 

све више расте. Због своје свеобухватности у погледу тема које покрива, 
као и у погледу јачине пријема њених садржаја и изузетне популарности, 
потенцијално представља изузетно важно средство еколошког васпитања 
деце. Данас се еколошко васпитање у свету и код нас све више схвата и 
подстиче као елементарна сврсисходна активност усмерена на развој и 
формирање еколошке свести и еколошке културе свих старосних катего-
рија, па самим тим и деце млаёег школског узраста.  

Телевизија има изражену васпитно-еколошку функцију која је са-
држана у комбинацији визуелног са звуком, која на подесан начин буди у 
свести младих посматрача, осећај истинског, документованог, конкретног. 
Конкретност и непосредност приказаних тема из екологије појачавају ре-
цепцију ових садржаја код деце. На тај начин она може вршити важну 
функцију у подизању њихове еколошке свести, поготово њене вредносне 
компоненте. Приказивање лепих пејзажа, мора, река и планина може про-
будити позитивне емоције. Исто тако, приказивањем катастрофа за које 
одговорност сноси човек могу пробудити сажаљење, забринутост за бу-
дућност Земље, саосећање итд. 

Путем телевизије “не преносе се само информације, већ се врши и 
одреёени васпитни утицај на људе” (Николић, 2003: 98). Она са лакоћом 
звуком и сликом приказује постојеће стање у животној средини. Телевизи-
ја нам преноси слике еколошких катастрофа за које одговорност сноси чо-
век, рачунајући на изазивање снажних емоција код деце, чиме доприноси 
модификовању њиховог начина размишљања. Специфичност деце млаёег 
школског узраста, као публике овог медија, одреёена је њиховим специ-
фичним социјалним и психолошким карактеристикама, којима телевизија, 
одреёеним програмима, адаптираним овој старосној категорији, настоји да 
се прилагоди.  

Постао је тренд да „савремено васпитање мање истиче императив 
стицања специфичних количина знања, иако је и то неопходно, а више ин-
систира на развијању универзално применљивих интелектуалних способ-
ности које представљају инструмент за стицање сазнања и расуёивање о 
њима“ (Грандић, Гајић, 2001: 23). Већи обим знања и чињеница из области 
екологије и животне средине, наравно, само по себи не води увек до веће 
свести или пожељног и одговорног понашања према животној средини. 
Подстицање емоционалног ангажмана, личне одговорности и учешћа у ра-
зним еколошким активностима, иако занемарена област еколошког васпи-
тања, ипак је комплементарна основном садржају. 
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Телевизија утиче на еколошко васпитање и захтева постојање од-

реёеног нивоа интелектуалних способности код деце да би она могла да 

разумеју садржај који им се презентује. “Осећај непосредности и интимно-

сти ствара специфичне ситуације при доживљавању и смањује, у већој или 

мањој мери, критичко одстојање гледалаца и не дозвољава им да заузму 

одреёени став. Због тога се приликом коришћења телевизије у организова-

ном васпитно-образовном раду намеће потреба и нужност да се оно што су 

гледаоци видели и доживели преко ТВ екрана рашчлани и систематизује, 

да добије своје место и редослед у свести. Свест је, уопште речено, преду-

слов за потпуно усвајање и критичку оцену, а код телевизије је она, због 

специфичне ситуације у којој се гледалац налази, свакако неопходна” 

(Ђорёевић, 1979: 26). 

У разматрањима развоја интелектуалних способности издиференци-

рала су се два основна правца: „Један заступа мишљење да су интелектуал-

не способности нешто што је уроёено, на шта спољашњи свет нема утицаја, 

док други наглашавају нешто што је утицај и значај спољашњих подстицаја 

и деловања на интелектуални развој” (Грандић, Гајић, 2002: 24).  

Узимајући у обзир други правац, можемо закључити да телевизија 

као спољашњи подстицај који делује на више чула може васпитавати и по-

дизати интелектуални развој деце, јер васпитање почиње опажањем. Деца 

имају за своју основу заједнички историјско-друштвени и природни простор 

у коме већ долазе до изражаја “нови приступи” акумулираном културном 

наслеёу, односно превредновање духовног етоса механицистичког погледа 

на свет – илузије о апсолутном господарењу над природом, корена беспо-

штедне експлоатације, разарања природе, доминирајућег типа технологије, 

профитерског индустријализма, образаца агресивне, патолошке потрошње. 

Искуство које преноси телевизија и доживљаји еколошких проблема који се 

дешавају у време када се одвија процес формирања личности појединца, 

трајно остају путоказ у њиховом понашању (Мишковић, 1997: 251). 

Гледајући емисије са еколошким садржајем, деца проналазе и такве 

теме које нису садржане у наставном програму. У разним научно-обарзовним 

емисијама могу пратити теме о новим књигама о заштити животне средине, 

резултатима најновијих истраживања, занимљивости из области екологије 

итд. Гледањем еколошких емисија деца се “навикавају на праћење таквих ин-

формација и проширују знања стечена у школи”(Грандић, Гајић, 40). 

Телевизија нуди могућност праћења занимљивости с подручја нау-

ке, технике и културе, али и нових достигнућа из области заштите животне 

средине. Такве емисије могу позитивно да делују на васпитање деце, чиме 

доприносе развијању њихових интелектуалних способности, али и морал-

них ставова и емоционалног доживљавања природе и света око себе. 

Поёемо ли од става да је васпитање за заштиту животне средине део 

моралног васпитања и социјализације, онда га треба започети од раног де-

тињства. Постоји много начина да се то учини на одговарајући начин актив-

ним методама и садржајима приступачним малој деци. У сваком случају, 
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неопходно је остварити их систематски путем програма за постепен развој 

еколошке културе. Еколошки начин мишљења и понашања гради се кроз 

однос појединаца према својој друштвеној и природној средини, постајући 

на тај начин саставни део ширих процеса социјализације и васпитања.  
Предшколски узраст је право време за примарну социјализацију. 

Из тога проистиче да се у њему поставља темељ онога што бисмо назвали 
еколошка култура. Формирање еколошке свести и савести, упознавање 
принципа еколошког деловања и оспособљавања за њихову целисходну и 
одговорну примену у заштити, обнављању и унапреёивању животне сре-
дине је дуг, постепен и континуиран процес, који започиње наслућивањем 
и буёењем одговарајућих емоција код деце, а тече читавог живота, дости-
жући степен развоја рационалних и моралних ставова, карактеристичних 
за одраслог човека (Каменов, 2005: 304). Телевизија може помоћи у разви-
јању еколошке свести, а овај процес се одвија и кроз породицу, васпитно-
образовни систем и друштво у целини.  

Мотивација деце и младих да воде рачуна о заштити животне среди-
не неопходна је у свету свеприсутне еколошке кризе. “На први поглед моти-
вација је нешто што би природно требало да долази из дечјих потреба и ин-
тереса за сазнањем и развојем“ (Каменов, 1983: 90). Меёутим, испоставило 
се да је неопходно “покренути употребу интелектуалних снага које су у раз-
воју и изазвати активности на највишем нивоу за који је дете способно”(Ка-
менов, 1983: 90), у чему велику улогу може одиграти телевизија. 

 
 

Закључна разматрања 
 
У телевизијским емисијама које треба да утичу на еколошко васпи-

тање деце реч екологија не мора бити поменута. Па ипак, они морају бити 
упознати са суштином природних законитости и последицама њиховог на-
рушавања. Деца, на пример, морају знати зашто је неопходно водити рачу-
на о биљном и животињском свету, зашто треба штедети воду... Ако усво-
је шта смеју, а шта не смеју и ако се сходно томе и понашају, тада ћемо 
имати еколошки свесне генерације. На тај начин учињен је први корак у 
остваривању задатка друштва – да одгоји свестрано образовано и оптими-
стички настројено младо поколење.  

Телевизија и њена васпитно-еколошка функција, са утврёеним ци-
љевима, програмским задацима, садржајима и облицима организације 
пружа велике могућности у еколошком васпитању деце. Интензивирање 
васпитне функције овог медија, када је заштита животне средине у 
питању, у великој мери зависи од организација самих телевизијских кућа и 
њихове уреёивачке политике. Оне су у прилици да, поред тога што реали-
зују програмске садржаје, буду иницијатори и организатори активности 
које доприносе развоју еколошке свести и културе младих. То зависи, пре 
свега, од стеченог еколошког васпитања главних и одговорних уредника 
ТВ станица. Само они уредници и новинари код којих је развијена осетљи-
вост за проблеме животне средине могу да буду креатори осећаја одговор-
ног младог бића према средини у којој живи.  
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ROLE OF TELEVISION IN THE ECOLOGICAL EDUCATION 

 OF YOUNGER SCHOOL CHILDREN 

 
Abstract: Television can have a significant influence in raising environmen-

tal awareness among children. Because of the comprehensiveness of the topics cove-

red, as well as in terms of the volume, its content, and popularity, is potentially a very 
important tool of environmental education of young school children. Today, the envi-

ronmental education in the world and in our increasingly perceived as an elementary 

and encourages purposeful activity aimed at the development and creation of envi-
ronmental awareness and ecological culture of children. Television has a strong edu-

cational and environmental functions contained in the combination of the visual with 

sound that the proper way to be in the minds of the young viewer, the sense of real, 

documented, concrete. Concreteness and immediacy of the displayed themes of eco-

logy affect the reception of broadcast content increased in children. 
 

Keywords: Television, environmental awareness, environmental educa-

tion, children. 
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Мр Биљана НОВКОВИЋ ЦВЕТКОВИЋ 

Учитељски факултет у Врању 

 

 

ИНФОРМАТИЧКО-МЕДИЈСКЕ ИНОВАЦИЈЕ У ФУНКЦИЈИ 

ОПТИМИЗАЦИЈЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

 
Сажетак: Поједини аутoри различито дефинишу појам иновација. 

Ипак постоји нешто што им је заједничко у одређивању овог појма. Иновације 
се могу дефинисати као развојне промене у организацији настaве, методама, 

облицима, вредновању или у свему ономе што утиче на унапређивање васпит-
но-образованог рада у школи. Информатичко-медијске иновације се односе на 

примену елемената савремене образовне технологије од које очекујемо да ути-

че на оптимизацију наставног рада у школи. Оптимално се односи на најбоље. 
Оптимална или ефикасна настава треба сваког ученика да подстиче и доведе 

до успеха. У организацији оптималне наставе посебно место имају информа-
тичко-медијске иновације. Информациона технологија је све моћнија, све мини-

јатурнија и све приступачнија свакој школи. Организација ефикасније наставе 

се темељи на информатичкој парадигми. У овом раду ће бити указано на мо-
гућност примене и допринос информатичко-медијских иновација на унапређи-

вање наставног рада у школама. 

 

Кључне речи: наставне иновације, информатичко-медијске иноваци-

је, оптимизација наставног процеса. 

 

 

Увод 

 
Медији (медиј, лат. средина) јесу средства која служе као посред-

ници у неком процесу. Наставни медији су наставна средства која посре-
дују измеёу наставника и ученика, односно измеёу извора знања и учени-
ка. Овај појам се у литератури и наставној пракси различито именује, па се 
тако појављују термини учила, наставна средства, помагала, медији. Учи-
лима се сматрају помоћна срeдства са одреёеним садржајем и образовном 
вредношћу. За разлику од учила, техничка средства (апарати, механизми, 
машине), која се такоёе користе у настави, сама по себи немају никакав са-
држај, али служе за емитовање садржаја који је накнадно унесен. ДВД 
диск купљен у продавници не може служити у настави, али ако је на њега 
снимљен наставни садржај, он нам служи као помоћно средство да тај са-
држај емитујемо (уз помоћ ДВД плејера и телевизора). Та помоћна радна 
средства могу корисно служити у педагошким процесима ако добију одго-
варајући садржај. „За разлику од наведених схватања, има аутора који, да 
би се споразумели у погледу интенција, тема и поступака наставе, сва на-
ставна средства, којима се користе наставници и ученици, укључују у ка-
тегорију медија. Такво схватање заступа Волфганг Шулц (1970) који израз 
медиј користи веома широко, али и неодреёено. Оваква категорија укљу-
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чује учила, али такоёе и говор, мимику, гестове и сл. како наставника, тако 
и ученика. Да схватање о наставним медијима не би било оптерећено ко-
муникативно-теоријским расуёивањем и да би било прегледно, из њега би 
требало искључити говорне комуникације и покрет. Према Клаусу Дерин-
гу, овакав медиј би требало да обухвати само она материјално-наставна 
средства која се користе за потребе наставе и учења'' (Дидактика – обра-
зовна технологија, интернет). Неки аутори медијима сматрају саврамена 
техничка средства, апарате и уреёаје (радио, телевизор, магнетофон), а на-
ставним сматрају традиционална средства што се не може прихватити због 
веома растегљиве границе измеёу традиционалног и модерног.  

М. Вилотијевић (1999) каже да нека техничка или друга направа 
није медиј све дотле док се не појави у посредничкој улози којом се пома-
же ученику да стиче знање, савладава вештине и навике. Он још додаје да 
постоји медијска дидактика као посебна дисциплина која проучава теорију 
и праксу поучавања и учења помоћу медија. Питање да ли је наставно 
средство (медиј) само посредник измеёу сазнајних извора и ученика или 
истовремено и извор знања је врло битно. Чини се да је овде погрешно по-
стављати алтернативно питање јер се наставни медиј појављује у обе 
функције – посредничкој и сазнајној. Узмимо за пример уџбеник као на-
ставно средство. 

Уџбеник је за ученике извор знања, али ако се шире посматра, он је 
и медиј који посредује имеёу аутора и ученика. Један наставни филм је за 
ученике извор знања, али је и у посредничкој улози измеёу аутора филма и 
ученика. Сврха наставе је да ученицима помогне да упознају животну 
стварност, па је нормално да та стварност буде најважнији и најаутентич-
нији извор знања. Зато се и наглашава да настава треба да изаёе из учио-
нице и крене у живот. Ученици стичу знања посматрањем врта, усева, њи-
ве, историјских споменика, карата. Но, може се та стварност делимично 
посматрати и проучавати у учионици и кабинету (минерали, плодови, ма-
ње биљке). Без обзира на то што је објективна стварност најпоузданији и 
најбољи извор знања, њени значајни делови често су недоступни настав-
нику и ученицима (удаљеност, огромне димензије, опасност за ученике), 
па се тада као замена користе наставна средства (медији). 

 
 

Допринос иновација оптимизацији наставног процеса 
 
Оптимизација наставног процеса, разраёени приступ Бабанског у 

настави, настао је као један од покушаја да се школа учини квалитетнијом 
и ефикаснијом. Термин оптимизација је латинског порекла и употребљава 
се у значењу најбољи из мноштва различитих могућности. У дидактици 
оптимизација означава избор таквих метода које обезбеёују постизање нај-
бољих резултата при минималном утрошку времена и енергије наставника 
и ученика у датим условима. Она се не може постићи применом једне на-
ставне методе, ма колико она била вредна.  
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Ј. К. Бабански и М. М. Поташник (1977) наводе четири критерију-
ма за оцену оптималности наставног процеса: 

1. максимално могући резултати у формирању знања, вештина и 
навика; 

2. минимално неопходан утрошак времена ученика и наставника 
на достизању одреёених резултата; 

3. минимално неопходан утрошак енергије ради достизања одре-
ёених резултата за одговарајуће време; 

4. минимални, у пореёењу са типичним, утрошак средстава ради 
достизања одреёених резултата за одговарајуће време. 

Сажето речено, наставни процес је оптималан ако је постигнут ви-
сок резултат у кратком временском року с минималним утрошком енерги-
је ученика и наставника. При оптимизацији наставног процеса имају се у 
виду и особености интелектуалног развоја ученика, његове способности и 
умења. Пошто у томе постоје велике разлике, ниво достигнућа ученика не-
ће бити једнак. Зато се при оптимизацији наставе поставља циљ да сваки 
ученик достигне свој максимално могући ниво. Тако, оптимизација наста-
ве синтетише различите облике и методе увек најбоље прилагоёене кон-
кретним ситуацијама. 

Да би се наставни процес оптимизовао, неопходно је изабрати и 
применити оптималне дидактичке облике и методе, а пошто њих има веома 
много и врло су разноврсне, тешко је утврдити који су најбољи. Тешкоћа је 
у томе што једна метода може бити оптимална при одреёеним конкретним 
условима, али не и добра при другим. Зависно од педагошке ситуације у ко-
јој су употребљене, методе се могу показати погодним или непогодним. Ви-
ше аутора и стручњака истраживали су компаративне предности (ефикасност) 
различитих наставних метода при решавању основних образовних задатака. Ј. 
К. Бабански сматра да су усмене наставне методе успешније од других кад 
треба стицати теоријска и фактичка знања, развијати логичко мишљење и 
вербалну умешност. Но, те методе, иако омогућавају брзо учење, нису погод-
не кад треба формирати практичне и радне вештине, очигледно-сликовито 
мишљење. Расправама на часу успешно се стичу теоријска знања, развијају 
логичко мишљење, вербалне вештине, самостална мисаона активност, са-
знајна интересовања, радне навике, воља, емоције, али је темпо учења спор. 
Истраживачи не сматрају да је оптимизација посебна метода, него да је то 
циљно усмерен избор метода за конкретну наставну активност. Проводећи 
експертско процењивање рада најбољих наставника, Ј. К. Бабански (1977) је 
предложио вишефазно пројектовање за оптималан избор наставне варијан-
те. Он полази од тога да начини деловања наставника треба истовремено да 
воде повећавању ефикасности наставе, а да се, при томе, предупреди велики 
утрошак времена и енергије. Припрема наставника треба да обухвати: 

 комплексни приступ избору и решавању задатака наставе, орга-
низацију садржаја, метода и облика активности;  

 конкретизацију задатака, садржаја, метода средстава и облика ак-
тивности наставника, имајући у виду услове и могућности; 
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 избор онога што је суштинско при планирању задатака, садржаја, 
облика и метода активности; 

 компаративну оцену различитих варијаната метода, средстава и 
облика наставе у циљу избора најбољих од њих по одговарају-
ћим критеријумима; 

 диференцирани приступ при избору задатака, садржаја, метода и 
облика рада, полазећи од особености група ученика;  

 максимално могуће побољшање услова за реализацију плана, 

 оперативно кориговање наставе полазећи од променљивих усло-
ва и могућности; 

  оријентацију на економију времена, енергије и средстава у обра-
зовном процесу. 

Кратко речено, општи начини оптимизације наставе се могу свести 
на комплексно планирање задатака, конкретизацију, генерализацију, ком-
паративну оцену и избор варијаната, диференцијацију, оперативну корек-
цију и економизацију свих компонената наставног процеса. 

Комплексно планирање задатака јавља се у улози начина оптими-
зације зато што је, при једновременом решењу задатака образовања, вас-
питања и развоја, узимајући у обзир разноврсне елементе садржаја, метода 
и средстава наставе, могуће у исто време у резултату једног комплекса 
утицаја решити читаву серију задатака и добити систематичан, комплексан, 
функционалан резултат. Захваљујући узајамности при решавању задатака 
образовања, васпитања и развоја настаје својеврсна дифузија, узајамни ути-
цај и енергија која се испољава у обиму и квалитету раста ефикасности на-
ставе. При комплексном планирању задатака полази се од јединства учења, 
васпитања и развоја, тј. реализује се принцип усмерености наставе на те чи-
ниоце. Умешност да се од једног циклуса активности добије максимално 
разноврстан резултат је једна од важнијих одлика оптимизације наставног 
процеса. Зато је веома важно комплекс наставних задатака из сваке теме 
разложити у методичке поступке за наставнике. У њих ваља уврстити за-
датке за формирање знања, умења, посебних и општих навика, задатке ко-
ји се односе на формирање погледа на свет, моралне и друге квалитете 
личности, за развој интелекта, воље, емоција, интересовања.  

Комплексни приступ при избору садржаја наставе претпоставља не 
само различите видове активности којима је циљ да се реше утврёени зада-
ци, него и меёупредметну координацију садржаја којом се избегава дупли-
рање садржаја и која се ослања на раније усвојени материјал ради дубљег 
изучавања нове теме. Меёутим, само комплексним планирањем немогуће је 
у потпуности достићи оптималне резултате. Неопходно је имати у виду кон-
кретне услове и могућности за наставу, максимално конкретизовати све 
компоненте наставног процеса. Зато се начин оптимизације ослања на зако-
номерну зависност наставе од могућности ученика у зони њиховог наредног 
развија, од наставно-материјалних, хигијенских, морално-психолошких и 
естетских услова и могућности самих наставника (Ј. К. Бабански, 1977).  
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Ако су погодни услови за наставу, ученици живахно реагују на на-

ставникове подстицаје, иду у сусрет његовим жељама, активно учествују у 

реализацији постављених задатака, смањују напоре наставника економи-

шући његовим временом. Предавање је, у том случају, хармонизовано са 

учениковим учењем и зато се са мањим утрошком времена постиже већи 

наставно-васпитни ефекат. 

Ако добро познаје особености конкретног одељења, наставник мо-

же препознати слабе тачке у припремљености појединих ученика и преду-

зети оперативне мере да се оне отклоне. Благовремено уочавање слабих 

тачака наставе омогућује да се подигне ефективност функционисања свих 

других тачака наставе, доприноси успешном решавању задатака. Ако уче-

ник заостаје због празнина у знањима из једне теме, та празнина може ути-

цати на квалитет усвајања многих других садржаја који се ослањају на 

претходну тему. Зато се одстрањивање те суштинске празнине појављује 

као услов за успешност учења у целини. 

Важност конкретизације испољава се још и у томе што само схва-

тање оптималности није апсолутно, није нешто идеално него релативно. 

То што је оптимално у једним условима може се показати неоптималним 

по тим истим критеријумима у другим условима. Оно што се сматрало оп-

тималним јуче, већ не задовољава данашње захтеве због тога што су пора-

сле могућности ученика и наставника. 

 

 

Информатизација наставног рада  

у функцији њеног унапређивања 

 

Основна карактеристика савременог друштва је информатизација 

свих области човековог живота и рада. Информација је главни чинилац на-

учно-техничког и друштвено-економског развоја светског друштва и бит-

но убрзава развој науке, технике, економије, а врло значајну улогу има у 

образовно-васпитним и културним процесима. Под информатизацијом се 

подразумева систем следећих узајамних процеса: 

– информационог – приреёивање и представљање свих социјално 

значајних информација у облику доступном за чување, обраду и испоруку 

електронским средствима; 

– сазнајног – формирање и чување целовитог информационог мо-

дела света који омогућава друштву да оствари динамичко регулисање сво-

га развоја на свим нивоима – од појединачне активности до општечовечан-

ских институција; 

– материјалног – стварање глобалне инфраструктуре електронских 

средстава за чување, обраду и испоруку информација (А. П. Ершов, 1986). 

За дистрибуцију информација преко информационих система заин-

тересовани су пословни људи из свих области. Проблеме дистрибуције ин-

формација В. Срића (1992) поделио је у пет следећих група: 
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– Како повећати дистрибуцију и продукцију писаних материјала? 

За менаџера овај се проблем своди на питање: како у мору небитних чиње-

ница пронаћи релевантне информације? Другим речима, како побољшати 

део времена утрошеног на трагање за информацијама у односу на време 

употребљено да се добијене информације обраде, примене и искористе. 

– Како превладати информациону изолованост и повезати системе 

са развијеним апликацијама у информационо-комуникационе мреже? За 

менаџере овај се проблем поставља као захтев и потреба да се превладају 

просторно-временске баријере у комуникацији. 

– Како ''освестити'' корисника као активног фактора и партнера у 

информационом току? Ради ли се о менаџеру као кориснику, тада у први 

план долази потреба да он овлада елементима ''информационе писмено-

сти'' и тако се од кочнице претвори у мотор увоёења савремених информа-

ционих решења и у њима заснованих облика рационализације пословања. 

– Како развити и примењивати ''нову писменост'' ослоњену на те-

лематику (комбинација телекомуникација и информатике), на мултимедиј-

ски приступ, интерактивности свих процеса размене информација и кому-

ницирања, те отвореност и доступност свих извора информација и знања 

(осим оних заштићених)? 

– Како превладати ''јаз комуникација'' који је резултат бурног раз-

воја технологије и раста количине постојећих информационих садржаја, уз 

истовремено заостајање у овладавању методама и техником нове писмено-

сти? (В. Срића, 1992). 

У Википедији (интернет) дато је више дефиниција информација 

које ми преузимамо: 

– Информација мора, пре свега, да има одреёени смисао, она мора 

бити носилац значења; 

– Информација је све оно што даје нове податке, или нова обавеште-

ња о некој чињеници или неком догаёају, који нису били раније познати; 

– Информације су они делови вести који за примаоца имају вред-

ност новости и који му омогућавају да боље изврши своје задатке; 

– Информације су сазнања која постају доступна помоћу средстава 

комуникација, а поседују обавештајну вредност; 

– Информација је садржај оног што размењујемо са спољним све-

том док му се прилагоёавамо и док утичемо на њега; 

– Информација је свесна или циљна организованост података;  

– Информација је значење које додељујемо податку; 

– Информација је скуп података у неком контексту. 

У Википедији се такоёе наводи да треба разликовати податак од 

информације. На пример, број 6 је податак и он као такав нема посебно 

значење, меёутим "сада је 6 часова" је информација јер је податку додеље-

но неко значење. Тако можемо увидети да се информација састоји од пода-

тка и значења које му је додељено. 
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Информација као производ разликује се од других човекових про-
извода у следећем: 

– не умањује се при употреби; 
– може се истовремено користити за многе потребе; 
– лако и брзо се преноси на велика растојања; 
– производња информација могућа је помоћу универзалних средстава; 
– не постоје границе у расту информационих потреба; 
– производња и употреба информација сливају се у јединствен про-

цес (Г. М. Коџаспирова и К. В. Петров, 2008). 
Навешћемо, укратко, на основу литературе, шта је суштина основ-

них категорија из информатиологије: 
а) Информациони процеси – обухватају прикупљање, обраду и ис-

поруку информација и имају важну улогу у свим областима рада. Ти про-
цеси се све више аутоматизују. 

б) Размена информација је процес у коме произвоёач (извор) ин-
формација предаје те информације кориснику. Обавља се помоћу сигнала 
који су материјални носиоци информација. 

в) Чување информација је процес у коме се изворна информација 
обезбеёује ради предаје у потребном року. 

г) Обрада информација је уходани процес њиховог преобликовања у 
складу са алгоритмом решења задатака. После решења задатака резултат обра-
де информација треба да буде предат крајњем кориснику у захтеваном облику. 

д) Информациона техника је материјална основа информационе 
технологије помоћу које се обавља прикупљање, чување, предаја и обрада 
информација. Ручну информациону технику, која је дуго владала, крајем 
19. века заменила је механичка техника (писаћа машина, телефон, теле-
граф, уместо мастионице и пера). У другој половини 20. века на сцену сту-
па информациона техника (електронске машине, рачунари). 

Пошто у образовни процес и укупан рад школа све више улази ин-
формациона технологија, неопходно је навести како стручњаци дефинишу 
ову категорију. В. М. Глушков каже да се под информационом технологи-
јом подразумева свеукупност метода, производних процеса и програмско-
техничких средстава обједињених у технолошки ланац којима се обезбеёује 
прикупљање, обрада, чување, распростирање и приказивање информација 
са циљем да се смање процесне тешкоће коришћења информационог ресур-
са, а да се повећа њихова сигурност и оперативност. Нова технологија чува-
ња и обраде информација револуционисала је организацију мисаоног рада, 
као што је изум мотора најавио еру аутоматизације физичкога рада.  

Основна својства информационе технологије су:  
а) предмет обраде (процеса) су подаци;  
б) циљ процеса је добијање информација; 
в) средства за остваривање процеса су програми, апарати и елек-

тронске машине; 
г) процес обраде података разврстава се на операције у складу са 

одговарајућом предметном облашћу; 
 д) критеријум оптимизације процеса је благовремена достава поу-

зданих и потпуних информација кориснику (В. М. Глушков, 1982). 
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Пишући о томе на којим принципима се формирала нова информа-
циона технологија образовања, Г. М. Коџаспирова и К. В. Петров (2008) 
кажу да се та технологија одреёује као свеукупност нових система и мето-
да обраде података и информација и приказивања информационог произ-
вода са најмањим губицима, а у складу са облашћу на коју се односе. Нова 
информациона технологија у настави је интеграција савремених достигну-
ћа педагошке науке и средстава информационо-рачунарске технике. Она 
подразумева научне приступе организацији и стално подизање материјал-
но-техничке основе васпитно-образовног процеса, с циљем да се он опти-
мизује и постане ефективнији. Рачунар отвара нове и велике могућности 
за унапреёивање образовно-васпитног процеса и појављује се у више ва-
жних улога: поставља питања, вреднује ученичке одговоре, даје повратну 
информацију, оцењује напредовање ученика, презентује информацију, 
обезбеёује корективну инструкцију, сумира кључне тачке, чува записе и 
податке, представља проблем, манипулише подацима. 

 Информатизација образовања обухвата:  

 универзалну информациону технологију (редиговане текстове, 
графичке пакете, системе управљања базама података, електрон-
ске таблице, системе моделовања, експертне системе); 

 компјутерска телекомуникациона средства,  

 компјутерске наставне и контролне програме, компјутерске уџбе-
нике; мултимедијалне програмске производе,  

 образовне веб-портале.  
 
 

Закључак 
 
Иновациони процес почиње од нове идеје, од знања које је резул-

тат научних истраживања. Друга фаза иновационог процеса је увоёење 
иновације у практичну употребу, а трећа је ширење (дифузија) иновација. 
Сврха образовне иновације је да помогне да образовање буде боље, да бу-
де отворено, еластично, индивидуализовано, стваралачко, непрекидно. 
Снажан импулс унапреёивању образовања могу дати савремене техноло-
гије учења: информатички приступ, интернет технологија, компјутерски 
програми, коришћење електронских мрежа. Прелазак са традиционалне на 
савремену информатичку технологију је доста сложен и веома захтеван. Д. 
Мандић (2010) каже да он подразумева промене у методама, облицима и 
организацији наставног рада. Ј. Ђорёевић (2003) истиче да, примењујући 
компјутер као наставно средство, наставник може водити наставни процес 
на уобичајени начин, са том разликом што сада то није дијалог са разре-
дом већ тријалог измеёу њега, ученика и компјутера, који подржан одго-
варајућим програмом у значајној мери проширује могућности наставника 
и ученика у обради и усвајању градива. Коришћењем савремених инфор-
мационих технологија мења се и суштина саме наставе, мењају се педаго-
шки приступи.  
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Својим разноликим могућностима информатичка иновативна тех-

нологија се намеће као изванредно средство за моделовање не само квали-

тетне и ефикасне наставе него и свих активности школе, пpед коју се у 

учећем друштву стављају веома одговорни и изазовни задаци. Она задире 

у подручје садржаја образовања, у активност наставника, у наставне обли-

ке и методе, стилове учења ученика, евалуацијске процесе, у комплетан 

рад школе. 

Медијско-информатичке иновације представљају најзначајније чи-

ниоце унапреёивања наставног рада у школи. Информатизација наставног 

рада, увоёењем моћне информационе технологије, омогућује да се из 

основа измени традиционални концепт наставе и створе услови да сваки 

ученик буде сам свој мајстор; да управља својим радом и својим постигну-

ћима; да свако напредује према властитим могућностима. 
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INFORMATION-MEDIA INNOVATION WORK 

OPTIMIZATION OF PROCESSES 

 
Abstract: Some authors define the term differently innovation. Yet there is 

something they share in determining what the teaching innovation. Innovation can 
be defined as the developmental changes in the organization of classes, methods, 

forms, and evaluation of everything that influences the educational and educated in 
the school. Information Technology and media innovations concerning the applica-

tion of the elements of contemporary educational technology which we expect to influ-
ence the optimization of teaching at the school. Optimal refers to the best. Optimal 

and efficient education to every student that supports and lead to success. Organized 

by the optimal teaching special place with the information and media innovation. In-

formation technology is all powerful, all miniature and more accessible to each 

school. Organization more effective teaching is based on information paradigm. 
In this work will be indicated on the application and contribution of infor-

mation and media innovation at improving teaching in schools. 
 

Keywords: educational innovation, information and media innovation, op-

timization of teaching process. 
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ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂИВАЊА 

НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 
 

Сажетак: У раду се говори о појму, значају, улози и функцији школске 
библиотеке у процесу реализације циљева и задатака наставе природе и дру-

штва и њеног унапређења, затим о значају школске библиотеке за ученика у 

процесу стицања знања у настави природе и друштва, његовом оспособљава-
њу за адекватно коришћење школске библиотеке и њених материјалних, тех-

ничких и просторних ресурса, улози наставника у овом процесу као посредни-
ка између ученика, процеса учења и школске библиотеке и, на крају, о утицају 

школске библиотеке на целокупно формирање личности ученика на млађем 

школском узрасту.  

 

Кључне речи: библиотека, школска библиотека, настава природе и 
друштва, наставник, ученик, школска завичајна збирка. 

 

  

1. Увод 
 

За адекватно, потпуно и целовито остваривање циљева и задатака 

васпитно-образовног процеса, чија је основна улога да успешно припреми 

индивидуу за друштвено ангажован живот и рад, велики значај има однос 

према књизи и читању. Када се каже према књизи и читању, не мисли се ис-

кључиво на читање књига које имају књижевно-уметничку вредност и зна-

чај, већ на књигу уопште, као и на књигу која је у функцији уџбеника, одно-

сно извора знања, као и на садржаје из свих области, како друштвених, тако 

и природних. Добра књига има огромну моћ јер „уноси лепоту и снагу у чо-

веков дух, буди радозналост, учи да се воли свет“ (Маринковић према Илић 

и сар. 2007: 47). Након читања човек се осећа вреднијим, богатијим и са ве-

ћим нивоом развијености свести о себи и свету који га окружује. 

Савремено схватање културе језика, развој говорних способности, 

функционална писменост и развој способности комуницирања путем текста 

представљају неке од битних детерминанти у процесу конципирања савре-

мене наставе. Свакако, део целовитог наставног процеса јесте и настава при-

роде и друштва, па се ове одреднице односе и на овај наставни ентитет. 

Текстуална наставна средства „својом бројношћу, значајем за вас-

питно-образовни процес, далеко превазилазе остала наставна средства“ 

(Богићевић 1974: 218). Ова наставна средства имају своје посебно место у 

наставном раду. У групу текстуалних наставних средстава спадају уџбени-

ци, приручници, радне свеске, књиге, часописи, листови, специјално кон-

ципирани текстови, проблемски задаци, фише, тестови и сл.  

                                                 
* Докторанд Учитељског факултета у Врању Универзитета у Нишу. 
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Усмена, или казана, и штампана, или написана, реч представља је-

дан од најважнијих извора информација у процесу наставе. Основна разлика 

измеёу ова два појавна облика речи јесте то што се прва прима искључиво 

преко аудитивних, а друга претежно преко визуелних утисака. Меёутим, ова 

два облика речи се меёусобно прожимају, допуњују, потенцирају и стварају 

услове за правилније, темељније и трајније усвајање знања, односно онога 

што је њима означено. Осим ових одлика, које спадају у домен психо-фи-

зичких феномена, текстуална наставна средства имају вредност и због сво-

јих практичних погодности које се односе на могућност штампања, умножа-

вања, лично поседовање, преношење и достављање, могућност коришћења 

више пута и, на крају, чување и складиштење у библиотекама школским и 

осталим. 

Школска библиотека и библиотека уопште су, заправо, посредници 

измеёу читалаца, у нашем случају ученика, и огромног броја штампаних и 

других облика извора информација. Неки од показатеља заступљености 

библиотеке у процесу реализације циљева и задатака наставе природе и 

друштва на млаёем школском узрасту и остваривања васпитно-образовног 

процеса у целини могу бити чланство ученика у библиотекама, коришћење 

библиотеке и библиотечких ресурса у поменутим процесима, али и поло-

жај и заступљеност библиотеке са својим ресурсима у наставним планови-

ма школа (годишњим, месечним, недељним и дневним).  

Положај, улога и функција школске библиотеке одреёени су циљеви-

ма и задацима васпитања и образовања, наставним програмима, културним и 

јавним делатностима школа, положајем и улогом наставника и ученика, 

стручних сарадника и других личности које могу узети учешћа у реализацији 

васпитно-образовног процеса. У савременом добу, у коме живимо, школска 

библиотека свакако више не може имати улогу која јој је до скоро била наме-

њена, односно не може више бити само место за складиштење и позајмљива-

ње књига, већ мора бити „такав ресурсни, комуникацијско-информациони и 

мултимедијски центар који ће бити прилагоёен узрасту ученика, њиховим по-

требама, као и потребама наставника у целокупном процесу васпитања и 

образовања“ (Илић и сар. 2007: 60). 

 

 

2. Значај школске библиотеке за реализацију наставе 
 

Однос према школским библиотекама и библиотекама уопште ука-

зује на циљеве које је испред себе поставило неко друштво. Савремено 

друштво и свет почивају на информацијама и њиховој брзој, ефикасној и 

квалитетној размени, због чега се све више и учесталије говори о друштву 

знања у коме се процес учења више не везује само за базично школовање 

или школски час, него је пренет на све животне ситуације током читавог 

живота. Јасно је да у таквом свету библиотеке постају сервиси у којима се 

тај процес обавља и које га потпомажу у највећој могућој мери, а такоёе 

постају и места са којих се тим процесом може управљати и руководити. 
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Већ је речено да школска библиотека представља један од битних 

елемената за остваривање циљева и задатака како наставе уопште, тако и 

наставе природе и друштва, због чега је важно да школска библиотека до-

бро функционише. Раније се инсистирало на преношењу знања у чијем се 

средишту налазио наставник. Данас се акценат ставља на облике учења у 

чијим се средиштима налазе ученици. Ти облици учења подразумевају инте-

грацију више различитих области и наставних предмета, што у великој мери 

доприноси активацији ученика, али и промени положаја школске библиоте-

ке у реализацији процеса наставе природе и друштва, као и наставе уопште. 

Тежиште ових облика учења налази се у процесу прикупљања, раз-

мене, класификације и употребе информација, што обезбеёује већу и ква-

литетнију активизацију ученика, као и повећање читалачких компетенција 

које су у функцији стицања и усвајања знања, вештина и навика, развијања 

позитивних особина личности и њеног укупног духовног богаћења. Поред 

овога, школска библиотека припрема ученике за перманентно, доживотно 

учење кроз оспособљавање за примену ефикасних стратегија претражива-

ња, оцењивања, класификовања и коришћење информација и медија.  

Школска библиотека треба да буде добро уклопљена у концепцију 

васпитно-образовног процеса и у концепцију конкретне школе у којој се на-

лази. Добра интеграција школске библиотеке у школу обезбедиће њено бо-

ље прихватање у школској свакодневници и превазилажење прихваћеног 

стереотипног схватања улоге школске библиотеке да је она само збирка 

књига. Школска библиотека јесте и треба да буде наставни простор, одно-

сно место за индивидуално учење и простор за креативни рад или опушта-

ње. Такоёе, она као центар ресурса, комуникација, информација и мултиме-

дија, представља место слободног приступа информацијама из различитих 

подручја посредством различитих медија. Обезбеёује промовисање читања 

и писмености као кључних елемената ученикових компетенција у процесу 

учења, комуникације, употребе свих врста медија, самосталног и перма-

нентног учења, културних догаёаја и личног развоја индивидуе. Која ће уло-

га и каква позиција школске библиотеке бити у школи, зависи од саме шко-

ле и одлука које у вези са тим школа доноси. 

У суштини, деловање школске библиотеке усмерено је на оствари-

вање једног од педагошких циљева, који се односи на развијање културе 

читања свих врста текстова. То је, заправо, својствено свим активностима 

које се могу реализовати у школској библиотеци, а које она и иначе негује. 

Ово значи да школска библиотека треба да буде, како је већ речено, „ин-

формациони, комуникациони центар који располаже различитом, вишеа-

спектно обраёеном библиотечком граёом и да је вешто, зналачки, инспи-

ративно и занимљиво презентира читалачкој публици кроз стимулативне 

програме за повећање читаности“ (Илић и сар. 2007: 62), при чему се под 

читаношћу подразумева „обавештавање о чињеницама, појавама и догаёа-

јима, проширивање знања стеченог учењем естетских и хуманистичких 

вредности“ (исто 2007: 62). Школске библиотеке традиционално су биле 
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окренуте претежно настави књижевности. Меёутим, савремене школске 

библиотеке се све више усмеравају према подстицању читања као интегра-

тивног дела сазнајног процеса којим ученик развија своје рецептивне и 

когнитивне способности.  

 

 

3. Школска библиотека у функцији унапређивања  

савремене наставе природе и друштва 

 

У различитим изворима срећу се прилично слична одреёења и дефи-

ниције појма школске библиотеке. У том смислу се под школском библио-

теком подразумева „библиотека затвореног типа која [...] опслужује учени-

ке, како литературом потребном за савладавање и продубљивање наставног 

градива, тако и књигама за читање у слободном времену“ (Педагошки реч-

ник 1964: 610). Школска библиотека се одреёује и као „организација у саста-

ву основних [...] школа која обавља библиотечко-информациону, васпитну и 

културну делатност (Педагошка енциклопедија 1989: 51). Поред ових посто-

је и друга слична одреёења која кажу да је школска библиотека „библиотека 

која се налази при школској установи, [...] у саставу школе“ (Наё Олајош 

2011: 81), односно да је школска библиотека „извор и језгро образовних ин-

формација и могућности за напредовање и учење“ (Радовић 1982: 7). 

Организовање и функционисање библиотека може се разликовати 

у зависности од врсте, намене, типа и нивоа школе. И поред ових диферен-

цирајућих, неки елементи остају заједнички и константни. Под тим зајед-

ничким елементима се подразумевају пружање подршке и доприноса који 

школска библиотека обезбеёује у процесу како наставе уопште, тако и у 

настави природе и друштва на млаёем школском узрасту. Иако се на овом 

школском узрасту настава јавља, манифестује, примењује и реализује у 

свом пуном облику, васпитна функција школе још увек није превазиёена и 

у већој мери запостављена у односу на образовање, те стога библиотека 

пружа пуну подршку свим васпитним подручјима, а нарочито интелекту-

алном, радном, естетском и моралном.  

Школска библиотека је својеврсна наставна лабораторија, али и 

више од тога. Она обучава ученике у томе како се брзо може наћи одговор 

у вези са оним што се не зна, како се учи, памти, размишља, затим обезбе-

ёује спонтаније откривање природне и друштвене стварности, као и разли-

читих склоности ученика према различитим научним областима, друштве-

ним или природним.  

Имајући претходно у виду, јасно је да се школска библиотека не мо-

же и не сме узимати здраво за готово, нити се њена улога може сводити на 

пуко позајмљивање књиге. Наиме, свака релевантна настава има обавезу да 

ученика упућује на књигу. Књига представља извор стручних и научних 

знања, а како школска библиотека обилује књигама засићеним оваквим са-

држајима, јасно се уочава значај, место и улога школске библиотеке у савре-
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меној настави природе и друштва. Разлог за овакав став налази се у чињени-

ци да читање књига представља својеврсно стицање и усвајање знања, уме-

ња, вештина и навика, затим обавештавање, преношење културно-историј-

ских, духовних и моралних вредности и тековина једног друштва. 

Све ово указује да је један од важних чинилаца успешне наставе 

природе и друштва ученикова оспособљеност за адекватно коришћење 

школске библиотеке, њених ресурса, затим оспособљеност за читање, раз-

умевање прочитаног, примена знања стеченог у поступку читања, развија-

ње читалачке културе и адекватног односа према књизи као извору знања. 

Због свега овога у савременој школи и савременој настави природе и дру-

штва значајно место мора заузети школска библиотека.  

Поред књига, у фонду школске библиотеке морају се наћи и други 

медији, као што су: новине, часописи, аудиовизуелни и документациони 

материјали, постери, цртежи, шеме, модели, прикази, компакт-дискови, 

видео-записи, мултимедијалне презентације и сл., засићени садржајима за 

реализацију наставног предмета Природа и друштво. Имајући ово у виду, 

не чуде ставови појединих аутора да школска библиотека „има исту улогу 

као и кабинет природних наука“ (Радовић 1982: 8), што још једном указује 

на блиску везу, потребу и неопходност ослањања реализације наставе при-

роде и друштва на школску библиотеку. 

Поред поменутог, школска библиотека може и треба да омогући 

ученицима да индивидуално, у пару, групно или тимски користе све врсте 

извора знања, медија, материјала и докумената који су засићени садржаји-

ма неопходним за реализацију циљева и задатака наставе природе и дру-

штва, као и за њихово правилно и рационално коришћење. Све ово указује 

да укупан библиотечки материјал ученицима може користити за допуња-

вање, проширивање, утврёивање и унапреёивање стечених знања и саме 

наставе природе и друштва.  

Значајну улогу у повезивању ученика са школском библиотеком и 

њиховог упућивања на значај и коришћење исте има наставник. У овом про-

цесу његова улога је незаменљива, као и у процесу стицања знања ученика. 

У том смислу, наставник представља важан извор знања и информација, и у 

овом случају преузима улогу посредника и организатора наставног процеса 

током кога ученике упућује на коришћење школске библиотеке и њених ре-

сурса, затим на проучавање различитих извора, даје различите задатке који 

се односе на проналажење, прикупљање, среёивање информација, њихову 

обраду, класификовање, вредновање и коришћење. 

 

 

4. Место и улога школске библиотеке у настави природе и друштва 

 

Настава природе и друштва представља један од најкомплекснијих 

педагошких и дидактичких ентитета. Како се и из имена наставног пред-

мета може видети, он се састоји из два конститутивна елемента који дефи-

нишу и детерминишу његов предмет и садржај изучавања, природа и дру-
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штво. Имајући ово у виду јасно је да је корпус садржаја који се изучавају у 

наставном предмету веома широк и комплексан, па је за њихову реализа-

цију потребна широка и комплексна материјално-техничка потпора. У том 

смислу, објекти за извоёење наставе природе и друштва имају двоструку 

улогу и намену. Они су, са једне стране, простор, а са друге стране су сам 

садржај, извор знања и предмет проучавања. 

Објекти који могу да се користе у процесу реализације наставе 

природе и друштва су многобројни. Ако се узму у обзир дидактичка одре-

ёења наставних објеката –  да су то места која су прилагоёена реализацији 

наставе, у којима се могу примењивати различити педагошко-дидактичко-

методички поступци наставног рада и њихове локације, наставне објекте 

можемо разврстати у две групе – објекти у школи и објекти ван ње. Један 

од објеката који се налази у саставу школе и у самој школској згради, а ко-

ји је од изузетног значаја за реализацију циљева и задатака наставе приро-

де и друштва, јесте и школска библиотека. 

Интересовање за књигу и књижевно стваралаштво уопште јавља се 

још у предшколском узрасту. Неки психолози сматрају да су прва интере-

совања у вези са књигом повезана са дечијим интересовањем за бајку, при-

чу и ведре стихове. Ови садржаји, поред књижевне, имају и сазнајну вред-

ност која се тиче подручја природне и друштвене стварности, те стога слу-

же као емоционална подлога за стицање знања о природи и друштву, јер је 

свако сазнавање условљено емоционалним, а затим и вољним односом 

према садржају који се усваја.  

Даљим развојем детета, интересовање за бајку из предшколског пери-

ода постепено уступа место интересовању, сада већ ученика, садржајима о 

животу детета овог узраста, његовом окружењу природном и друштвеном 

(људи, биљке, животиње, као и садржаји који се односе на елементе неживе 

природе). У том смислу, велику улогу имају различити атласи, енциклопеди-

је, часописи и др. Из овога произилази да школске библиотеке морају бити 

стручно уреёене и адекватно опремљене поменутим врстама публикација. 

 

 

5. Школска библиотека и ученик 

 

Уобичајено је да се ученици првог разреда основне школе учлане у 

библиотеку почетком другог полугодишта. За поједине ученике ово ће би-

ти први сусрет са овом институцијом. Као и први сусрет са школом и 

школском средином, тако и први сусрет са библиотеком и библиотечким 

амбијентом за ученика може, на неки начин, бити непријатан и стресан, 

што код ученика може изазвати несигурност, неодлучност, непријатност, а 

код неких чак и занесеност. Због свега овога наставник има важну улогу и 

у поступку увоёења ученика у школску библиотеку.  

Пре увоёења ученика у школску библиотеку, ученике треба моти-

висати на различите начине – разговором у вези са књигама и осталим би-

блиотечким материјалом, важним за реализацију наставе природе и дру-
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штва, затим показивањем истих, читањем занимљивих делова из различитих 

атласа и енциклопедија и гледањем занимљивих мултимедијалних садржаја 

који су у вези са садржајима наставног предмета Природа и друштво. Ово 

ће омогућити да се код ученика развије жеља за поновним одласком у би-

блиотеку, као и за проучавањем природне и друштвене стварности. Ови раз-

говори се могу реализовати и у самој библиотеци, како би се ученици што 

пре и што лакше привикли на библиотечки амбијент. Због овога ученике 

треба топло и свесрдно примити и прихватити у школску библиотеку и пру-

жати им што пријатније доживљаје.  

Оно што ученици још треба да знају у вези са библиотеком и кори-

шћењем њених ресурса у настави природе и друштва односи се и на стица-

ње знања о значају правилног држања тела приликом читања, затим стица-

ња знања о начину отварања, држања и спуштања књиге на сто како би се 

користила, окретању страница из горњег десног угла, непресавијање угло-

ва листова, коришћење граничника, врпце или картона меёаша који озна-

чавају докле се стигло с читањем.  

Током првог, другог и трећег разреда ученици упознају правила би-

блиотеке, затим правилно узимање књига са полица, навикавају се на само-

избор, разгледање књига, навикавају се на чување и употребу чланске карте, 

задужење и раздужење књиге по броју корисника, упознају се са значењем 

речи библиотека, библиотекар, читаоница, читалац, часопис, енциклопедија, 

атлас, приручник, модел, постер, шема, скица, мултимедијална презентација 

и сл. Током четвртог разреда треба да се упознају са распоредом књига и на-

чином њиховог проналажења по начину складиштења, упознају се с делови-

ма књиге као што су насловна страна, предговор, поговор, садржај, речник 

непознатих речи, индекс имена, попис литературе и сл. 

Оно што је још јако важно у поступку увоёења ученика у коришће-

ње библиотечких ресурса, а који су у функцији употпуњавања и унапреёи-

вања реализације наставе природе и друштва и њених циљева и задатака, 

јесте упућивање на то да се ти ресурси могу користити и ван библиотеке и 

ван учионице, односно код куће током самосталног рада и учења, као и 

при реализацији домаћих задатака. Поред овога, а у циљу продубљивања и 

подстицања свих колективних облика рада, поједини ученици могу добити 

посебне задатке с посебним упутствима за њихову реализацију, а који ће 

обједињени у школи дати потпуну, јасну и целовиту слику садржаја који 

се изучавао. 

Да би се ученик функционално служио књигом у настави природе и 

друштва, потребно је оспособити га да изврши добар и адекватан избор 

књиге, да књигу, речник, енциклопедију или атлас упозна адекватним ис-

траживачким читањем, да разуме и схвати прочитано и уочено, да обележи 

одреёена места на којима је пронашао одговарајуће садржаје, као и да прави 

одреёене изводе или сажетке садржаја који може употребити када се за тим 

укаже потреба. У том смислу, наставник мора започети са промоцијом по-

менутих извора знања који се могу наћи у фонду школске библиотеке, за-

тим, мора мотивисати ученике за читање, „настојати да укључи читав низ 
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информацијских концепата, стратегија и способности које ученик мора са-

владати како би се могао служити изворима знања“ (Илић и сар. 2007: 61), 

који му се налазе на располагању и, на крају, мора различитим активности-

ма код ученика развијати компетенције које су му неопходне како би дело-

творно користио расположиве информације, инкорпорирао их и интернали-

зовао у своје когнитивне структуре и тако конструисао сопствено знање. 

 

 

6. Школска завичајна збирка као део школске библиотеке 

 

Саставни део школске библиотеке може, а и требало би да буде, 

школска завичајна збирка у којој се налази разноврстан материјал који су 

ученици прикупили заједно са наставником током реализације часова на-

ставе природе и друштва. Прикупљени материјал може бити засићен раз-

личитим садржајима, било из прошлости, ближе или даље, било из савре-

меног окружења ученика. Ови материјали могу се користити као непо-

средни извори знања или његови делови у процесу реализације циљева и 

задатака наставе природе и друштва.  

У школској завичајној збирци обавезно се морају наћи предмети и 

документацијска граёа која приказује природни, културни, историјски и 

друштвени развој места и (шире) околине школе у којој се школа налази. 

Прикупљени материјал може се разврстати, класификовати и категорисати 

по истим принципима по којима се врши класификација и категоризација 

осталог библиотечког фонда и ресурса на природњачку, археолошку, кул-

турно-историјску, етнографску и друге збирке. 

Школске завичајне збирке које се налазе у саставу школске библи-

отеке имају огроман значај у реализацији наставе природе и друштва. Тај 

значај се огледа у томе што прикупљени и адекватно организовани садр-

жаји, приказани на занимљив, мотивишући и, у сазнајном смислу, прово-

кативан начин, обогаћују и унапреёују знање ученика о крају у коме живе 

и раде. Такоёе, ученици учествујући у откривању, прикупљању и обради 

прикупљених података о свом завичају, развијају своје способности, стичу 

и усвајају одреёена знања, вештине и умења на занимљив и активан начин, 

стичу радне навике и навике правилног и одговорног односа према при-

родним, друштвеним и духовним вредностима, добрима свога краја и ши-

ре околине, а све то кроз увиёање значаја различитих садржаја збирке како 

за њих саме, тако и за читаву друштвену заједницу. 

Садржаји школске завичајне збирке представљају важан извор зна-

ња у настави природе и друштва. Ови садржаји омогућују повезивање 

школе са животом, што је један од главних задатака васпитно-образовног 

процеса, као и остваривање принципа завичајности у процесу наставе. Де-

таљним и прецизним упознавањем ученика са садржајима завичајне збир-

ке побуёује се приснији однос према свом завичају, а самим тим и према 

отаџбини. Из овога произилази задатак наставника да код ученика буди, 

негује и развија интересовање за спознавање и откривање природних, дру-
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штвених и духовних лепота и вредности завичаја у коме живе, а у циљу 

лакшег откривања и доживљавања највиших друштвених, државних, кул-

турних, духовних и других вредности свога народа. 

У нижим разредима основне школе ученици имају потребу и инте-

ресовање за сакупљањем различитих ствари. Ову ученичку потребу учитељ 

треба да усмери и каналише на прикупљање материјала за школску завичај-

ну збирку, која лепо и адекватно уреёена и воёена даје велики допринос 

културном и јавном раду школске библиотеке и саме школе, а која чак може 

бити и прилог од научног значаја на националном нивоу. Корист од рада на 

школској завичајној збирци немају само ученици. Наиме, и наставници има-

ју корист која се огледа у њиховом сталном стручном усавршавању како из 

области којима се уже стручно баве (конкретни наставни предмети у овом 

случају наставни предмет природа и друштво), тако и из општеобразовног 

домена и шире културе наставника, у коју свакако спада и познавање орга-

низације, функционисања, улоге и значаја школске библиотеке за квалитет 

реализације циљева и задатака како наставног предмета природа и дру-

штво, тако и за квалитет и остваривање циљева и задатака васпитно-обра-

зовног процеса у целини. Школска завичајна збирка има највећу примену 

у настави природе и друштва и то током другог и трећег разреда, као непо-

средан извор знања при обради садржаја у вези са насељима, завичајем, 

прошлости краја, делатностима људи у крају и завичају, саобраћајницама, 

начину живота и рада људи некада и сада и сл.  

 

 

7. Закључак 

 

Школска библиотека, појавом нових и савремених информационих 

и комуникационих технологија, нових врста извора знања, као и нових са-

мих извора знања, поново добија на значају и има нову шансу и могућност 

да промовише нове приступе у васпитно-образовном процесу, што јој обез-

беёује могућност да може да понуди нове облике учења. Да би школска би-

блиотека успешно могла да одговори потребама савремене парадигме, она 

мора добро да истражи и упозна нове облике учења, и то на адекватан на-

чин. Школска библиотека, такоёе, мора да уважи све потребе савремених 

корисника и да на адекватан начин на њих и одговори, што се од ове инсти-

туције, у ствари, очекује и захтева.  

Школска библиотека може дати одреёене подстицаје за реформи-

сање школског система путем подстицања и развијања самосталности уче-

ника за претраживање и коришћење библиотечких ресурса из свих области 

знања, кроз развијање колективног духа, тимског и пројекатског учења, 

као и кроз развијање способности креативног и критичког решавања про-

блема. Реализацијом циљева и задатака васпитања, образовања и наставе, 

школске библиотеке дају значајан допринос квалитету свих педагошких 

процеса, развоју потребе за самообразовањем и доживотним учењем, раз-

воју самоодговорности и критичког духа код ученика. 
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Школска библиотека треба интензивније да користи сопствене по-

тенцијале уз остваривање своје васпитно-образовне функције путем кому-

никације библиотечког особља и корисника, ученика и наставника који 

учествују у припреми и оранизацији наставних средстава и садржаја. Ви-

сок ниво остваривања ове комуникације обезбедиће знатну помоћ школа-

ма у подстицању креативности и иновативности у остваривању сопствене 

мисије, која се у развијеној демократији одреёује као отвореност и слобода 

духа за отвореност и слободу појединца и друштва.  

Како су циљеви васпитања и образовања усмерени на постизање и 

остваривање демократских друштвених вредности, тако се школска библи-

отека мора оријентисати и подредити овим циљевима па је, у том смислу, 

она демократска установа просвете, културе и информисања. Узимајући у 

обзир све о чему смо у овом раду говорили, може се закључити да школ-

ска библиотека има велику улогу и заузима значајно место у оснаживању 

учениковог духа, обезбеёивању одговарајућих библиотечких ресурса, пру-

жању помоћи свим ученицима који желе да уче, напредују и изграёују се, 

омогућује праћење знања о напретку у науци, техници и друштву. Оваква 

школска библиотека представља школски центар у коме се ученик лако 

може снаћи и у коме може наћи све врсте сазнања и информација и у том 

смислу мора да омогући: 

 стварање и јачање читалачких навика код ученика од првог су-

срета са библиотеком; 

 пружање подршке индивидуалном учењу ученика и њиховом са-

мообразовању; 

 пружање подршке у процесу формалног образовања ученика 

млаёег школског, као и старијег школског узраста; 

 учествовање у упознавању културне баштине, уметности, на-

претка у науци и техници и научно-технолошким иновацијама; 

 приступ културним експресијама свих врста сценских уметности; 

 охрабривање и подстицање интелектуалног дијалога ученика 

млаёег и старијег школског узраста; 

 уважавање културних и других разлика код ученика млаёег 

школског узраста; 

 подршку неговања усмене традиције нашег народа; 

 приступ информацијама о локалној заједници. 
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Дејана ЦВЕТКОВИЋ 

Светлана РАДОСАВЉЕВИЋ 

Предшколска установа „Наше дете“ Врање 

Дечји клуб за правилан раст и развој „Игровница“  

 

 

ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ РАДА СА ДЕЦОМ 

УЗРАСТА 3 ДО 5,5 ГОДИНА 

 
Сажетак: Организација средине, начини извођења активности, соци-

јализација и адаптација деце, сарадња са породицом, развој графо-моторике 
без цртања и писања, прича кроз покрет са децом мешовите узрасне групе у 

посебном облику рада са децом од 3 до 5,5 год. 

 

Кључне речи: посебни облици рада, родитељ-партнер, акциона 

драматизација, рад са децом мешовитог узраста, графо-моторика без цр-
тања и писања. 

 

 

Игра развија социјалне вештине и самопоуздање и подстиче код 

деце усвајање правила понашања у односу са другим људима. Поред тога, 

Дечји клуб за правилан раст и развој „Игровница“ пружио је деци 

могућност да истраже нова окружења и охрабрио их да направе игровно 

окружење у складу са својим жељама, а ова врста игре повећала је одго-

ворност деце према играчкама и дидактичком материјалу. Имајући у виду 

да музика опушта и утиче на развој позитивних осећања и кретања, што је 

свакодневна потреба деце, у раду са децом треба користити различите му-

зичке жанрове (дечју, латино, евергрин, народну...) и на тај начин учити 

децу да поштују различитост. 

Принципи и циљеви остваривања посебних облика рада су: 

- схватање детета као особе и носиоца права са посебним интересо-

вањем и искуствима,чија добробит зависи од односа са блиским особама и 

од настојања заједнице да обезбеди могућност за доступно и разнолико 

васпитање иобразовање,  

- усаглашеност са основама програма предсколског васпитања и 

образовања и допринос унапреёивању квалитета предшколског васпитања 

и образовања, 

- усаглашеност  са  основама програма  предшколског васпитања и 

образовања  и допринос унапреёивању квалитета предшколског васпитања 

и образовања, 

- повећање доступности предшколског васпитања и образовања  за 

сву децу, без дискриминације или сегрегације по било ком основу, 
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- партнерски однос са породицом, локалном самоуправом и широм 

друштвеном  средином у складу са потребама предшколске деце и њихо-

вих родитеља, односно старатеља, 

- неговање игре као аутентичног начина изражавања и учења дете-

та предшколског узраста, 

- уважавање, јачање и подржавање васпитно-образовне улоге породице 

- уважавање различитости и посебности деце и њихових породица 

и поклањање посебне пажње развојним потенцијалима деце, као и култур-

ним и језичким специфичностима средине у којој дете расте, 

- квалитетно укључивање деце предшколског узраста у даље обра-

зовање и друштвену средину кроз интеракције са децом различитог узра-

ста и са различитим особама, 

- концепцију отвореног система предшколског васпитања и образо-

вања, актуелним истраживањима, савременим технологијама, облицима и 

начинима рада и континуираном унапреёивању праксе предшколског ва-

спитања и образовања, 

Посебни програми, као облик организовања предшколског васпита-

ња и образовања деце, су целовити, комплексни васпитно-образовни прог-

рами, усмерени на целокупан развој детета и додатну подршку породици. 

У току рада у  Игровници – Дечјем клубу за правилан раст и развој, 

oбављено је истраживање о новим начинима рада у мешовитој, узрасној 

групи деце. Током истраживања радило се на развијању  графо-моторике 

без цртања и писања и остваривања партнерског односа са родитељима.  

Рад у мешовитој групи деце  је био изазов а на крају се испоставило да је 

то само добит како за децу, родитеље тако и  васпитаче. Деца различитог 

узраста  уче и сазнају једни од других, брину једни о другима и на тај на-

чин се брже и једноставније развија кохерентна заједница. 

У циљу развоја физичке спретности, брзине и координације покре-

та деце, њихова природна потреба  за кретањем је испоштована и негована   

кроз разне моторичке активности које су увек везане за плес и музику ра-

зличитих жанрова. Овако се  код деце развија осећај за ритам и спонтаност 

у извоёењу покрета. 

Процес учења код деце предшколског узраста је специфично, че-

сто је ограничено дешавањем у околини или групи, успут је и случајно. 

Деца овог узраста имају мање способности вербализовања и кодирања али 

зато имају велику могућност памћења. Памћење  на овом узрасту је фикси-

рано перцептуално али је врло имагинативно и представно богато. Једно-

ставно речено деца уче у свим ситуацијама и током целог дана. 

Како деца уче: 

 деца уче зато што имају уроёену мотивацију да уче и сазнају, 

 деца уче када за то имају лични разлог и када оно што уче има 

значење за њих, 

 учење код деце овог узраста је процес изграёивања а не усвајање  

знања, 
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 деца увек уче у интеракцији са социјалном и физичком среди-
ном тако што непрестално мењају своја предходна искуства и 
сазнања, 

 за децу је игра посебно важна јер она осим начина њиховог изра-
жавања јесте и специфични облик учења. 

Рад у мешовитој  групи деце, узраста од 3 до 5,5 година изискује 
много стрпљења и напора за васпитаче. Треба наћи начин који ће бити од-
говарајући свим развојним групама и који ће омогућити несметани развој 
учења и сазнавања. У току рада у „Вртићима без границе“,односно посеб-
ним облицима рада, обављено је и истраживање  начина организације и 
структуирања средине, организације игара по центрима интересовања, на-
чинa усклаёивања дечјих искустава из  породичног окружења са задацима 
који су постављени. Задаци су били: весело, спонтано, слободно и пуно са-
мопоштовања дете које ће неспутано истраживати и сазнавати кроз игру. 
Овакво размишљање  довело је  до осмишљавања прича које су искључиво 
везане за покрет и акциону драматизацију. Дечје активно учешће у свим 
играма и причама доказ је да дете учи и сазнаје пратећи своју потребу за 
кретањем. Без обзира на узраст (3-5,5. год) сва деца су се радо одазивала и 
учествовала активно у акционим драматизацијама и причама кроз покрет. 
Кроз приче се кренуло, заједно са децом у истраживање средине  (продав-
ница, пијаца, библиотека, музеј...) а онда и у акцију путовања временском 
машином у истраживање древних цивилизација: Србија (цар Лазар, царица 
Милица, Милош Обилић, Марко Краљевић...), Норвешка (Викинзи, Тор, 
чамац, штитови, маске...), Тибет (Зелени змај, Далај Лама, Мандала, амај-
лија за срећу...), Италија (Ромул и Рем, шумска вила, вучица...), Јапан (са-
мураји, церемонија испијања чаја, кимоно, икебана...). Да би деци било 
омогућено и визуелно учење одреёених  појмова осмишљене су  ВЕДА – 
ДЕВА картице. На свакој картици се налази слика једног појма из приче. 
Осмишљене су  и различите игре са ВЕДА – ДЕВА картицама. Ове игре 
подстичу развој дечјег асоцијативног мишљења и употребне интелигенци-
је. Дете чим извади картицу из кутије зна о којој причи се ради и може са 
осталом  децом да крене у реализацију акционе драматизације или приче 
кроз покрет. На овај начин  се дошло до закључака истраживања: у којој 
мери су деца  усвојила нове појмове и шта су њихове жеље и потребе. Де-
ца су  врло често мењала приче и на тај начин развијала употребну-функ-
ционалну интелигенцију. 

Припрема детета за полазак у школу је процес који се одвија током 
читавог предшколског програма у оквиру подстицања општег развоја дете-
та. Припрема за школу није издвојен сегмент деловања на дете већ подра-
зумева свеобухватнији приступ од подучавања и непосредне припреме за 
почетно читање и писање. Ова припрема треба да омогући разноврсне при-
лике за сусрет детета са добро пробраним узорком подстицаја из физичког и 
социјалног окружења, за слободно испробавање својих нарастајућих моћи и 
активно упознавање света око себе, других људи и самога себе. Циљеви које 
васпитач треба да оствари у годинама пред полазак детета у школу су: 

- представе о облику, боји, величини и положају у простору пред-
мета, цртежа и знакова, 



 602 

- способност визуелног процењивања, запажања и иконовања сит-
них детаља, као и репродуковања њиховог  изгледа и положаја, 

- спретни и покретљиви рука, шака и прсти, 
- сразмерно развијена фина моторика (визуелно усмеравање, вољна 

контрола и координација измеёу покрета руке, шака и прстију, две руке и 
ока и руке), 

У том смислу вежбе  графо-моторике изводе се у циљу  овладава-
ња моторичким вештинама: цртање једноставних слика предмета, извоёе-
ње елемената слова, извоёење вежби читавом руком у великим потезима у 
ваздуху, на табли, на бетону... Описмењавање није обично  савладавање 
технике писања. Описмењавање је пре свега ментална категорија. Код де-
це треба развити способност апстраховања  и репрезентовања. Пре свега 
овога треба развити код њих фину моторику шаке и прстића. Пратећи пот-
ребе деце  и поштујући различити узраст деце вежбе графо- моторике су 
реализоване без цртања и писања а самим тим и без седања. Истраживање 
и реализовање активности обављено је уз  подршку родитеља.  Деца су 
прела, ткала вуну, намотавала вуницу, одмотавала је, пецала рибе на језе-
ру, удевала удице, сецкала маказама, љуштила штапиће... Тест цртежи на 
почетку и на крају процеса су показатељи дечјег напредовања у развоју 
фине моторике шаке и прстића руке. 

Рад у посебном облику рада са децом која нису обухваћена  никак-
вим институционалним васпитањем и образовањем омогућио је  висок ниво 
сарадње са породицом. Пре почетка остваривања сарадње ураёен је план и 
програм рада и активности уз поштовање жеља деце и родитеља. Овакав на-
чин рада довео је до стварања партнерског односа са родитељима.  

Резултати партнерства су: 
- лакша адаптација деце на нову средину, 
- више дечјих контаката са различитим, одраслим особама, 
- деца су своје родитеље видела у новим улогама, што је додатно 

ојачало њихово самопоуздање, 
- деца су била слободнија, спонтанија, задовољнија. 
 Васпитачи су  повећали своје професионалне  компетенције у вас-

питно-образовном процесу, јер упознајући породичну средину из које дете 
долази, једноставније се дошло до потреба породице. Ово је омогућило бр-
же и једноставније креирање  васпитно-образовних планова и задатака. 
Истовремено родитељи постају сарадници, помоћници, партнери и креато-
ри васпитно-образовног процеса. Породица и окружење у коме деца одра-
стају  као и искуствена сазнања која деца доносе  са собом у установу јесу 
основа на којој се треба заснивати рад васпитача. Да би то било могуће, 
треба изградити односе поверења са родитељима у којима ће постојати 
обострано уважавање и поштовање. Сваки васпитач, мора освестити своја 
размишљања о родитељима, јер они јесу први учитељи својој деци. Када 
се ова, битна карика у стварању и повезивању родитеља  и Установе деси 
онда рад и активности са децом постају једноставније и плодоносније. Ов-
де највећу улогу у установи  треба да одигра васпитач  који је себе ослобо-
дио сујете и „страха“ од присуства родитеља у групи. На крају процеса и 
остварења партнерског односа добијамо дете које је задовољно, срећно и 
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сигурно у себе. Ово је задатак око кога се сви професионалци много труде  а 
кроз сарадњу са родитељима остварује се  брже и на једноставнији начин. 
Кроз партнерство и сарадњу са родитељима истовремено се ради и еду-
кација родитеља о значају њихове улоге у периоду раног раста и развоја 
њихове деце. Едукују се и васпитачи, кроз сталне разговоре са родитељима 
и кроз жељу да осмисле што боље начине укључивања породице у систем 
васпитања и образовања. Партнерство је један узајаман процес-давања и 
примања информација. Све у једном циљу – ЗБОГ И ЗА ДЕЦУ. Када су у 
питању деца онда је свима све лакше а резултати су видљиви веома брзо. 
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SPECIAL FORMS OF WORK WITH CHILDREN  

AGED 3 TO 5.5 YEARS 
 
Abstract: The game for develop social skill, self-assurance, and ganing 

the rules of comportment and nurture the right kind of behavior against other peop-
le. Also the  'Club of game' gave children possibility to explore new environment  
and encouragment to make the play center  by theirs desire, and at any rate this  
kind of play increased the responsibility  for toys and didactic material. Knowing 
that music relaxes it affects the development of good feelings and causes a move-
ment development of children's needs on  daily  basis, we  applided different music 
genres(children, latino, evergreen, folk ..) and thus  learn to respect diversity. 

Encouraging curiosity, we set out to explore their environment and at the 
same time wanted to know more about each other. We discovered how to live and 
breathe with its environment, what games are played in Gypsies, Polish, Serbian 
yard. I thus learned about the beauty of diversity and the fact that we realized it 
rich and seems more beautiful and more interesting... 

 
Keywords: special forms of work, parent-partner, an action dramatiza-

tion, working with children of mixed ages, transparencies motor without drawing 
and writing. 
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Амела МАЛИЋЕВИЋ 

ОШ „Јован Јовановић Змај“, Нови Пазар 

 

 

УЛОГА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

У СОЦИЈАЛИЗАЦИЈИ МЛАДИХ 

 
Сажетак: Развој нових и све сложенијих друштвених структура зах-

тевају сасвим новог човека који ће морати да буде не само свестрано образо-
ван него у исто време и социјално формирана личност. Стога би било веома 

битно да се у целокупном васпитно-образовном систему деловања на младе 
посвети посебна пажња ваннаставним активностима ради њиховог социјал-

ног прихватања, усмеравања и формирања. 

 

Кључне речи: социјализација, међуљудски односи, личност, динамичност. 

 

 

Према Клосу, постоје две веома битне компоненте данашњег све-

та: „динамичност која је заменила стару статичност и вуче нас у право лу-

дило преображаја“ и „велика преокретљивост и гипкост друштвених 

структура“ (А. Клос, 1969, 529). Пут којим млада природа треба да проёе 

од најједноставнијих социјалних подстицаја преко случајних, неорганизо-

ваних и организованих контаката и комуникација, прихватања, свесног 

дружења и активног учествовања у заузимању различитих положаја, про-

цењивања, доношења одлука о разним социјалним поступцима, веома је 

сложен, суптилан, дугорочан и тежак. Усмеравање младих прати подстица-

ње, осујећивање, одбацивање и прихватање чланова групе у разним социјал-

ним ситуацијама, као и давање похвала, награда, признања за изузетно дру-

штвено значајне поступке. Кроз све те развојне фазе и социјалне ситуације 

ствара се својеврсна социјална структура личности која ће зависити од си-

стема социјалних утицаја којима је млада личност изложена. Такав систем 

позитивних деловања најприродније се може остварити кроз ваннаставне 

активности. Тако се постепено развија чврста граёа младе личности која 

постаје основа његовог социјалног развоја. Она се спаја, повезује и учвр-

шћује постепено и у континуитету са социјалним додирима и комуникаци-

јама које може да им понуди једна организована средина или, још ближе, 

један свеобухватним планом и програмом рада организован факултет кроз 

редовне и ваннаставне активности. У активном друштвеном животу млади 

долазе у различите социјалне положаје и играју специфичне и разноврсне 

улоге, што им омогућава да постепено формирају своју друштвену свест. 

Стицање социјалног искуства, социјалних појмова и социјалног понашања 

може се убрзати уколико се младима омогући задовољавајући квалитет и 

квантитет садржаја и социјалних ситуација у формалним и неформалним 

групама. 
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Социјално потврёивање и осамостаљивање су условљене богатим 

и разноврсним социјалним ситуацијама и комуникацијом младих. Веома је 

значајно да се у целокупном систему социјалног развоја младих обезбеди 

повратна информација у смислу поткрепљења и потврёивања социјалних 

чинова и на тај начин ће се знатно брже стварати социјална мотивација за 

нове и сложеније поступке у друштвеној комуникацији. Уколико се мањи 

број младих брже развије кроз одреёени модел друштвеног понашања, 

снагом свог социјалног бића, они ће знатно утицати да се та дела и соци-

јалне вредности прихвате и код осталих. 

 

 

Значај ваннаставних активности младих 

 

Ваннаставне активности представљају веома богат систем утицаја 

који делују тако да могу да обезбеде велики број социјалних и васпитних 

ситуација. Ове активности укључују младог човека у веома реалне и сло-

жене меёуљудске односе, који могу значајно утицати на развој понашања 

и свести, а тиме и на општи друштвени развој личности. Учешће у овим 

активностима утиче и на развој потреба младих за друштвеном комуникаци-

јом и за бављењем друштвеним радом, а тиме и за конституисањем дру-

штвеног живота младих. Приликом планирања и организовања ваннастав-

них активности потребно је имати у виду сву сложеност захтева које намеће 

савремени развој омладине. У конципирању таксономије циљева који се 

остварују у активностима ван наставе потребно је уважавати социјалне 

вредности које ће бити прихваћене у будућности, јер се једино тако могу 

избећи промашаји који се често јављају у систему васпитних утицаја. Бит-

но је да се живот младих ван зидина васпитно-образовних институција 

прожима пријатним емоцијама и заснива на таквим односима који ће до-

носити много пажње, уважавања и поштовања како би се могла стварати 

социјално здрава, млада личност. Емоционално доживљавање комуника-

ција, односа и вредности у активностима ван наставе чини веома значајну 

подлогу за развијање културе младих. Све се чешће сусрећу мишљења која 

указују да ће квалитетне ваннаставне активности младих у скорој будућ-

ности да постану веома значајна „рехабилитациона институција“ социјал-

но ускраћених индивидуа. 

Није значајно да се активности ван наставних обавеза само понуде 

младима, колико је битно да они у што већем броју учествују у њима. 

Култура и уметност нису привилегија елите, него интегрални део 

живота сваког човека данас и у будућности. Афирмација интернационал-

них и националних вредности на том подручју у времену ослобоёеном од 

наставе укључује одгајање критичког става према створеним културним и 

уметничким добрима, смисао за доживљавање правих вредности, али и по-

требу за стварањем нових. Те нове вредности у културним и уметничким 

делима, у техничким производима, у резултатима спорта могу имати раз-

личите домете и нове сложености. Не ваља потценити скромне напоре и 
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резултате ширих кругова младих или старијих стваралаца јер за њих и њи-

хову ужу средину они значе много. Најчешће организоване ваннаставне ак-

тивности на вишим и високим образовним школама су: културно-уметничке 

манифестације, такмичење на спортским манифестацијама, ангажовање у 

раду органа и тела факултета, друштвено-користан рад, учешће у драмској 

секцији или креативној радионици, као и хуманитарне акције прикупљања 

средстава за децу ометену у развоју, за домове здравља, старачке домове и 

социјално угрожене групе, учешће у различитим облицима научноистражи-

вачког и стручног рада на факултету, добровољан рад у локалној заједници, 

учешће у организацији летњих школа, радионица и конференција, као и ан-

гажовање у раду и активностима студената са инвалидитетом. Нема тог ван-

наставног подручја деловања младих где се не могу изразити права патриот-

ска осећања, здрав интернационализам, смисао за солидарност са ужим и 

ширим групама људи, слобода акције и одговорност у понашању, као и 

стваралаштво свих нивоа. У свему наведеном треба видети прилике за неги-

рање свих негативних облика понашања. Обухваћање омладине самоорга-

низованим или друштвено организованим активностима у слободном вре-

мену превентивно делује на појаве социопатолошких облика понашања, као 

што су: алкохолизам, наркоманија, криминалитет и слично. 

 

 

Задовољавање потреба младих кроз активности ван наставе 

 

Друштвено створене вредности су неопходни спољашњи мотиви за 

активност младих уопште, па тако и за ваннаставне активности. Но, оне ће 

добити свој пуни смисао и отворити путеве даљег стваралачког усаврша-

вања ако се те вредности што чвршће интерполирају с битним потребама 

младих као унутрашњим побудама сваке акције. Не потцењујемо основне 

биолошке потребе (глад, жеё, секс, покрет), јер су они рудиментарни по-

кретачи људског понашања. Човек је цивилизацијом и културом социјали-

зовао своје потребе и створио низ нових потреба које можемо сматрати 

унутрашњим побудама (мотивима) целокупне људске делатности: мотив 

дружења (љубав, прихваћеност, солидарност), афирмације (самопотврёи-

вање, доминација, самосталност, успех), борбени мотив (критичност, са-

мокритичност, одбрана истине и правде), сигурносни мотив (слобода од 

страха и кривице и партиципација) и мотив радозналости (спознаја при-

роде, спознаја самог себе, спознаја друштвених односа). Није потребно 

шире говорити како у организованим спортским манифестацијама, тех-

ничким, сценским музичким, ликовним и друштвеним активностима мла-

ди могу задовољити све ове битне потребе и синдром мотива. Не треба 

много доказивати да стваралаштво у активностима ван наставе, стваралач-

ко понашање и групни резултати имају пресудан утицај на све облике про-

изводног, друштвеног, културног и уметничког понашања будућих ака-

демских граёана. Активности младих се најчешће обављају у већим или 

мањим групама у којима се може остварити најинтензивнија социјална ин-
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теграција. „Јер, не само да млади човек зависи од социјалне групе већ, што 

је још важније, социјална група од које он зависи предодреёује у знатној 

мери каква ће врста човека он бити“ (Е. Б. Херлок, 266). Да би ваннаставне 

активности окупирале младе, значајно је и то у којој мери сваки члан пар-

тиципира на социјалном, образовном, интелектуалном и креативном пла-

ну. Ниво и интензитет социјалне партиципације умногоме зависи од тога 

какве су улоге додељене појединцима, које су сами одабрали, као и то са 

којим степеном мотивације млади обављају одреёене послове и какве ре-

зултате постижу. Јер „ синтеза свих тих „ друштвених улога“ које је он 

икада играо, од роёења па до смрти, сачињава његову друштвену личност“ 

(Г. Олпорт, 1969, 239). Веома је важно да се управо кроз природне и непо-

средне услове ваннаставних активности, кроз манифестације и испољава-

ња младих бића реализује, проверава и кали социјална „арматура“ младих, 

која чини основну подлогу њиховог социјалног бића. 

Потребе и интересовања младих у генеричком смислу најпосред-

није се изражавају у структури личности и вредностима које су у њој кон-

ституисане. Развијање потреба сваке индивидуе је повезано са учењем, 

усвајањем и ширењем културе на што широј индивидуализираној основи. 

Значајно је указати да се усвајање културе као потребе не обавља само на 

принципу приношења већ и давања, стварања, где се свако налази у улози 

активног учесника и треба да тежи сталном досезању све виших резултата. 

Да би се остварили што бољи резултати ваннаставних активности нужно је 

сагледати индивидуалне и групне могућности. Да би се то остварило, по-

требно је искористити одговарајуће системе мотивације са доста осетљи-

вости и емоционалне толеранције. 

У остваривању развојних могућности потреба значајно је сагледа-

ти неке основне карактеристике: потребе за упражњавањем ваннаставних 

активности су друштвено условљене и њихов развој зависи од економ-

ских, културних, васпитно-образовних услова и околности. Могу да се ре-

ализују на неограниченом броју испољавања, у великим распонима квали-

тета. Активности се реализују систематски, континуирано, са релативно 

малим временским развојним  вакуумима. Развој потреба студената зависи 

од диспозиција, услова, подстицаја, као и начина воёења, усмеравања и ре-

ализовања стваралачких потенцијала. Тамо где се јавља извесна резистент-

ност у динамизирању потреба, нужно је стварати знатно више услова у 

смислу подстицања, воёења и усмеравања, а резултати у ваннаставним ак-

тивностима највећа је потреба да су се превазишли могући отпори. 

Неопходно је више радити на развијању свести о потреби учество-

вања у одговарајућим активностима. То се може постићи ако се подстица-

ји за рад буду изводили из резултата и успеха у раду, што може мотиваци-

оно деловати на проширивање културних потреба. 

 Анализирајући систем институционалног образовања, можемо за-

кључити да се чине значајни напори око увоёења иновација и технологије 

образовања. Притисак надолазећих знања у готово свим областима духов-

ног живота не може а да не потресе досадашње начине рада и постојећу 
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технологију у школама. Зато су образовне институције принуёене да стал-

но иновирају технолошке процесе образовања. Меёутим, када се ради о 

основним концептима друштвеног развоја и васпитања младих, центри 

образовања не добијају тако интензивне пресије, па је сасвим природно да 

у томе заостају, што условљава неприхватљиву неравнотежу у формирању 

опште, а посебно друштвене личности младих. Може се очекивати да ће 

„индустрија знања“ заједно са својим „дистрибутерима“ знатно окупирати 

и усмеравати живот младих не само у процесу редовног образовања већ и 

у доба зрелости. У пореёењу са ранијим генерацијама, млади људи ће бити 

много више ангажовани на конзумирању образовних добара, која ће им сва-

кодневно нудити и наметати образовна дистрибуција. Евидентно смањива-

ње могућности активирања младих у социјалној партиципацији и друштве-

ном активитету образовних институција довешће до „недовољне друштвене 

зрелости и тенденције да се центар гравитације друштвеног живота помера 

ван школе“ (Т. Хусен, 1971, 346). Током извоёења наставе млади имају 

ограничен број социјалних улога, па су често и у ономе што би могли да 

остваре на плану сарадње и помоћи за своје позитивне поступке изложени 

друштвеној одмазди, која је детерминисана системом школске дисциплине 

и ставовима неких професора. То много доприноси да се социјални развој, 

васпитање и образовање младих у знатној мери одвија у вештачким услови-

ма, на садржајима који нису адекватни духу времена и његовим тенденција-

ма, поступцима који не обезбеёују довољно размах људског стваралаштва, 

него, напротив, умањују допринос младог човека властитој изградњи и 

афирмацији. 

Познато је да су млади постали неосетљиви на многе поступке одра-

слих који годинама користе веома несавршене, ригидне системе деловања 

којима производе напете и несносне социјалне ситуације. Неразумевање и 

осуёивање слободног изражавања младих бића изнуёује такве видове пона-

шања који у датом моменту погодују ставовима и мишљењима одраслих. 

Било би значајно да се пре опредељења за одреёене ваннаставне 

активности испитају жеље и могућности младих. Прелиминарно провера-

вање потреба, жеља и смисла за бављењем неком активношћу свело би се 

на реалне оквире односа измеёу стварних способности и аспирација мла-

дих, а тиме би се смањио број покушаја и неуспеха. Многи студенти се не 

баве одреёеним активностима и када имају времена за њих само зато што 

су у првим покушајима доживели веће или мање неуспехе и на тај начин 

створили трајну одбојност преме активностима за које су имали најинтен-

зивнија интересовања. Млади нису увек у могућности да процене властите 

способности, као и да дефинишу свој однос колико заиста могу да успеју у 

одреёеној активности, зато је потребно да се младима приближе процене 

властитих могућности. На тај начин би се повећао број оних који би могли 

активно да учествују у одговарајућим активностима и заобишле многе 

фрустрације које прате неуспехе. Зато, развијање и неговање потреба и ин-

тересовања, како указује Богдан Суходолски, није „луксуз са становишта 

традиционалних форми припремања за живот, него је у правом смислу 
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основно питање васпитања савременог човека, питање од којег зависи ње-

гово помирење са животом, као и интензивност његовог деловања, питање 

од којег истовремено зависи друштвена вредност човека у условима који 

толико зависе од потреба и интересовања младих“. 

Можемо очекивати да ће образовне институције сутрашњице кори-

стити што свестраније могућности активности у слободном времену сво-

јих студената, које својим креативним потенцијалима могу најинтензивни-

је деловати на процес формирања личности много свестраније него што је 

редовна настава или неке друге активности.  

  

 

Предлози реформе квалитативног аспекта  

на учитељским факултетима 

 

Једнострана оријентација на образовни аспект рада у свим образов-

ним установама привремено је ограничила њену васпитну функцију, а то 

се осећа у раду са младима током ваннаставних активности. Поготову је то 

присутно у установама средњег и високог образовања. 

Ради што бољег оспособљавања студената учитељских факултета 

за рад са ученицима у ваннаставним активностима и слободном времену, 

потребно је да и ти студенти живе ефективним друштвеним, спортско-ре-

креативним и свестраним културно-уметничким животом за време школо-

вања. У том смислу, факултети морају као својеврсне „практикуме“ имати 

добро организоване ваннаставне активности за своје студенте, повезане са 

средином младих у месту где делују. Успех студената у тим активностима 

требао би бити интегрални део процене њиховог успеха на факултету. У 

ту сврху учитељски факултети би требало да прошире своје „вежбаонице“ 

са традиционалних школа и на све установе и организације које делују у 

њиховом слободном времену и активностима ван наставе. У тим би реал-

ним условима непосредног практичног рада, уз одушевљене и способне 

менторе из праксе као равноправне сараднике професора методике и дру-

гих теоријских предмета, млади људи стицали, уз потребна знања, и прак-

тичне вештине и организацијско-радне способности. 

Завршавање семинара и течајева за фолклор, хор, забавну музику, 

техничке активности, воёење спортско-рекреативних група, примењену умет-

ност и слично требало би материјално омогућити свим ентузијастима, а пози-

тивне резултате на течајевима и у раду са младима укључити у признања у 

оквиру перманентног стручног усавршавања професора разредне наставе. 

Ефикаснија, систематичнија и трајнија друштвена и стручно-науч-

на интервенција у подручју организовања ваннаставних активности омла-

дине и одраслих биће могућа ако та проблематика наёе одговарајуће место 

и у реформама студија на учитељским факултетима и сродним институци-

јама. Зар не би, уз данашњу једнострану научно-образовну оријентацију, 

могло да наёе своје место и оспособљавање за рад у ваннаставним актив-

ностима и за рад у слободном времену? Да ли би било немогуће уз студије 
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једног предмета као други студијски предмет признати студенту избор јед-

не или две слободне активности? То би значило организовати теоријску и 

практичну могућност таквог студирања. Можда би већ сада у оквиру 300 

часова предвиёених за активну наставу на учитељским факултетима било 

могуће задовољити и интересе студената за ваннаставне активности и уз 

теоријска знања им дати и практичне и методичке основе за рад са млади-

ма у изабраним делатностима и активностима. У свом практичном аспекту 

рад студената не би био ограничен на планом предвиёене часове, већ би 

могао обухватити и активности које студенти обављају ван наставе на ре-

креацији, културним, техничким и друштвеним активностима. 

Један од приоритетних задатака савременог формирања младе фа-

култетски образоване генерације је како омогућити постепеност равноте-

же утицаја измеёу редовног рада, редовних часова предвиёених студиј-

ским планом и програмом на факултетима и активностима у слободном 

времену и ваннаставним активностима. Временско градуирање рада на 

студијама и активности студената ван наставе, може се остварити само у 

јединству супротности наведених делатности. 

У подстицању и развијању стваралаштва младих потребно је ства-

рати веће присуство осетљивости уважавања њихових стварних потреба 

које ће у креативном испољавању разних видова остварења да добију још 

веће подстицаје за богаћење, проширивање и њихово досезање до највећег 

нивоа креативности. Стваралачки и мотивациони капацитети младих ди-

ректно ће зависити од сусретања њихових потенцијала са богатством и ин-

тензитетом активности. Кроз ваннаставне активности је потребно развити 

способност за надвладавање инертности, развијати унутрашње снаге које 

су у стању да победе све отпоре који се супротстављају личном, слобод-

ном и стваралачком истраживању. 

Кроз овај рад смо настојали да укажемо на неке битне моменте у 

вези са потребом и могућностима усклаёивања друштвеног система вред-

ности, социјализације омладине, потреба и интереса кроз ваннаставне ак-

тивности и активности у слободном времену. Нешто пажње поклонили 

смо и професорима разредне наставе, а много више онима који ће то тек 

постати, имајући у виду да су они најбројнији носиоци делатности на том 

подручју. Удружени са младима и свим креативним и идејно, научно и 

стручно усмереним субјективним снагама, заједно ће остварити ведрију 

садашњост и плоднију будућност овог друштва. 
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demands a completely new personality that has to be thoroughly educated but at the 
same time socially mature. Therefore, it would be very important that particular at-

tention in overall educational system is paid to extracurricular activities for social 

recognition, guidance and development of youth. 
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ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО СОЛФЕЖ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ФАКУЛТЕТИ 
 
Резюме: Осъвременяването на педагогическите технологии за разви-

тие на музикалния слух е актуална тенденция, която търси своето решение 
във всички времена. В началото на новото столетие внедряването на съвре-
менни технически средства предоставя нови възможности за усъвършен-
стване квалификацията на бъдещите педагози. 

 
Ключови думи: солфеж, музикален слух, информационни технически 

средства, програмни технически средства, компюнърни програми. 
 
 
Усъвършенстването на музикалния слух винаги е било и ще остане в 

основата на всички системи за музикално образование. В съвременния етап 
обучението по Солфежът е способ за многостранно развитие на музикални-
те способности, чрез изкуство и творчество. Тази многопрофилна теорети-
ко-практическа дисциплина обхваща няколко напълно самостоятелни, но 
взаимосвързани направления: възпитание на професионален музикален 
слух, изработване на певчески навици, овладяване на теория на музиката и 
основните музикално-изразни средства, развитие на музикално мислене. В 
началото на новото столетие, един от основните въпроси е как да направим 
солфежът привлекателен и желан от новото поколение учащи се?  

В съвременното музикално възпитание, при подготовката на педа-
гогически кадри, все по-голямо значение придобива внедряването на тех-
нически средства. Те се явяват полифункционален прийом на познание, 
притежаващ адаптивни свойства и способности. Затова иновационните 
технологии се прилагат във всички сфери. В областта на солфежното обу-
чение, чрез тях се обновяват методите за музикалнослухово развитие, му-
зикалното възпитание се превръща в интересна и атрактивна възможност 
за познание.  

Поради факта, че в методическите разработки и в настоящите про-
грами по солфеж проблемът е недостатъчно изяснен, считаме за необходи-
мо да му се отдели специално внимание. Целта на настоящия доклад е да 
разкрие значението и необходимостта от приложение на иновационни тех-
нологии в обучението по солфеж в педагогическите факултети. 

В зависимост от функциите, които ТСО изпълняват, А. Е. Дадимов 
- преподавател по теоретични дисциплини в Музикалния институт „Шнит-
ке” - ги класифицира на: информационни (ИТС) и програмирани (ПТС). 
Към първия вид се отнасят: аудиозаписи, компакт-дискове, диктофони, 
слушалки и синтезатори, към втория – компютърни технологии. ИТС са 
предназначени за еднопосочна комуникация с обучаваните.  ПТС са свър-
зани с използване на програмирани материали, реализирани в условията 
на групово обучение. 
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Информационни технически средства за обучение 
 
Използването на аудиозапис на диктовки е един от продуктивните 

методи в обучението по солфеж. На практика всеки обучаван разполага с 

аудиосредства: компакт-дискове, диктофон и слушалки, които могат да 

се използват за възприемане и записване на музикална диктовка и слухови 

упражнения. В семинарните упражнения тези дейности се провеждат един 

път седмично, което е съвсем недостатъчно за болшинството от обучава-

ните. Слуховият анализ и диктовките са едни от най-сложните аналитико-

синтетични и интелектуални дейности, които са насочени към закодиране 

на музикална мисъл. Те се нуждаят от ежедневно, постоянно упражняване. 

Използването на аудиотехника ще компенсира недостатъчното време за 

музикалнослухово развитие. 

Когато се записва диктовка от касета, преди всичко трябва да се обя-

ви номера на нотния пример и сборника, от който е взет. Извършва се настро-

йка и се прослушва цялостно музикалното построение. Естествено отначало 

се определят особеностите на музикалния език: лад, тоналност, метроритмич-

на специфика, ладовоинтонационни опори. След кратка пауза, в която се пра-

ви коментар, се провежда записването. Музикалните диктовки, записани на 

аудиокасета, могат да се използват в часовете по солфеж и при самоподготов-

ка. В клас те се прилагат в два случая; при записване на темброва диктовка и 

при индивидуални задачи.  

Аналогично е провеждането на слухов анализ чрез аудиозапис. 

Могат да бъдат представени степени, интервали, акорди в лада и извън ла-

да, последования от интервали и акорди. Съдържанието на отделните зада-

чи трябва да се променя по трудност – освен тематично разширение, мате-

риалът се изпълнява с промяна на темпото.  

Музикалните диктовки и упражненията за слухов анализ, записани 

на аудиокасета, обикновено са грижа на преподавателя. Освен горепосоче-

ните начини, те могат да се използват за персонализиране на обучението – 

с този вид дейност да се занимават един или няколко студента чрез слу-

шалки (ако е на лице съответното оборудване), а останалите да изпълняват 

други задачи. 

Приложението на синтезатор (кейборд), е друга възможност за 

използване на информационни технически средства. Той предлага възмо-

жности за развитие на тембров слух и усет за многогласие. Препоръчител-

но е неговото приложение по време на упражненията и за самоподготовка. 

Синтезаторът предлага в часовете по солфеж прийоми за нотно 

ограмотяване: изпълняване на творчески задачи: избор на гласове и съпро-

вод към дадена мелодия или бас, включително работа в режим на автома-

тичен съпровод (автоакомпанимент) с богатото си изразно значение; избор 

на фактура и инструментален аранжимент; довършване на мелодии и цели 

музикални откъси; съчинения по зададени теоретични изисквания на изра-

зни елементи, форми или жанрове; селекция на песни, включително със 

собствен съпровод и др. 



 614 

Изброените задачи могат да бъдат предназначени за самоподготов-
ка, на тези които разполагат със синтезатори, и по време на часовете със 
слушалки, което позволява индивидуализиране и диференциране на групо-
вото обучение. Интересът се повишава и конкуренцията провокира креа-
тивност чрез въвеждате на различни ситуации. 

На много синтезатори Casio има урок 3 – Stер функции (3-степенно 
обучение). То цели овладяване на нотен текст и неговото изсвирване на 
клавиатурата. В първия етап звучи тонът, избран от студента и той се 
отразява върху виртуална клавиатура и петолиние. Обучаваният трябва да 
натисне съответния тон на клавиатурата. През втория етап, същият процес 
се повтаря, но когато се натисне грешен клавиш, верният тон не звучи, до-
като не се изсвири. Третия етап, който е най-труден е свързан с прозвуча-
ване на песен с акомпанимент. Обучаваният трябва да успее да натисне 
верните тонове или съпроводът изчезва до следващото вярно изсвирване 
на мелодията. 

От казаното дотук следва, че информационните техническите сред-
ства за обучение се явяват важна съставна част в уроците по солфеж. Чрез 
тях се активизират емоционалната реакция и инициатиността на обучава-
ните, провокира се интерес към учебния процес. Те превъръщат часовете в 
по-атрактивни и желани.  

 
 

Програмирани технически средства 
 
Програмираното обучение датира от началото на 20-те години на 

ХХ-ти век. То става обект на изследване най-напред на Запад и много по-
късно - в Русия. В Новосибирската държавна консерватория „Глинка” през 
1963 г. е открит първия отдел за компютъризация на музикалното образо-
вание. Направени са проучвания в различни области: педагогически аспек-
ти - за използване на компютри в музикалното образование; компютрите, 
като изследователско съоръжение; разработка на хардуер и софтуер; пси-
хологически аспекти за използване на кампютъра при музикалното образо-
вание и др. 

В наши дни компютърните технологии и мултимедията придоби-
ват все по-голямо значение. Това е най-актуалната тенденция в обучение-
то по Теория на музиката и солфеж. 

Една от най-ранните програми за обучение по солфеж е „Play It By 
Ear” (Изсвири го по слух), която включва голямо разнообразие от упра-
жнения за слухов анализ. В настоящето, все по-голямо приложение придо-
биват: „Finale”, „Sybelius”, „Revеw”, „Creative”, „Pro Tools”, „All that 
chords”, „Мuse” („Муза”), „Мuk” („Мук”), „Клавиатура”, „Височина”, „Ри-
тъм”, „Диктовка”, „Четене на ноти” и други. Те могат да направят чудеса. 
Тук не говорим за програмиране на музика на някакви компютърни езици 
и скриптове, а за виртуални, музикални, интерактивни среди, в които сту-
дентите не само се обучават, а и изграждат умения за самоподготовка и 
креативност. 
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Като начало, във връзка с теоретичната подготовка трябва да се 

обърне внимание на компютърния нотопис. Съществуват нотописни про-

грами, в които са вградени много сполучливи алгоритми, съдържащи в се-

бе си резултата от огромния труд на редица музикални теоретици, компо-

зитори и музиковеди през вековете до наши дни. Те разполагат с високо 

развита научна база, очертаваща пътя към овладяване на закономерности-

те в организацията на звуковия материал и създаващи възможност за ста-

билна теоретична подготовка. Работата върху музикален текст включва 

три етапа: първоначално записване, корекция и редактиране. 

Други компютърни програми са насочени към:  

- опознаване на клавиатурата на пиано и умения да се намери на 

нея мелодия, записана на петолиние, или символично;  

- формиране на представи за звукова височина, съпроводено с на-

миране на съответния тон на клавиатурата;  

- запознаване с нотните стойности, техните трайности, след което 

се разпознавт и възпроизвеждат прости ритмични модели; 

- придобиване на нотночетивна техника, чрез изпълнение на нотен 

текст в определено темпо; 

- предложени за слухово нотиране са фрагменти от мелодии, което 

може да се осъществи цялостно, на части или на фрази; 

- музикален редактор, осъществяващ процеси на модификация и 

преобразуване на музикалния текст; 

- нотация за създаване на MIDI – музика и др. 

С помощта на компютърните технологии и мултимедията се дифе-

ренцират прийомите за композиране, аранжиране, оркестриране, подчине-

ни на различни правила, в зависимост от жанровото разнообразие. И не на 

последно място е наборът от виртуални музикални инструменти, органи-

зирани по групи, създаващи реална представа за звуците в природата, са-

мостоятелно и обединени в ансамблово звучене, които разкриват неподо-

зирани темброви съчетания.  

Освен за горепосочените цели, компютърните технологии и мулти-

медията могат да се използват за стимулиране на музикално-слуховите 

представи за разнообразни ладови структури, интервали – прости и състав-

ни, мелодични и хармонични, акорди – тризвучия, четиризвучия, нонакор-

ди, ундецимакорди, терцдецимакорди, квинтдецимакорди, акорди с приба-

вени или пропуснати степени и други елементи на музикалната изразност. В 

самите интерфейси на програмите са показани едновременно нотни петоли-

ния и пиано-клавиатура, върху които може да се изсвири на мидиконтролер 

мелодия или акорд и това да се изпише на петолинието. Възможно е и 

обратното – това, което се отрази на петолинието, да се маркира с някакъв 

цвят върху виртуалното пиано и същевременно то да прозвучи. Може да се 

посочи строежът на даден лад или акорд, изписан с буквено означение и ци-

фри, и то да се просвири автоматично от програмата с определен тембър, 

като в същото време се изписва на петолинието това, което прозвучава и се 

регистрира с друг цвят на съответния клавиш на виртуалното пиано. 
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Чрез нотописните програми може да се диктуват едногласни, дву-

гласни, тригласни и четиригласни диктовки, като всеки глас може да се 

оцвети темброво, за да се диференцира, чува и асимилира по-лесно. Може 

да се забавя и забързва темпото, както и да се използва стъпково свирене 

(атлибитум).  
Особено ефективно е, когато определена група или студент въз-

произвеждат вокално някаква партия от двуглас, триглас или четириглас, а 
останалите гласове звучат чрез програмата. По този начин, гледайки и слу-
шайки партитурата, студентите ще осъзнаят по-лесно партията, която пеят 
в общото звучене и вертикалния разрез на фактурата, във всеки един мо-
мент по време на пеенето - визуално и слухово. Така използването на ком-
пютърни технологии и мултимедия в часовете по Теория на музиката и 
солфеж оптимизира учебния процес. 

Предимството на такова обучение откриваме в наличие на актив-
ност в работата на всеки студент. Тази активност се поддържа постоянно, 
тъй като обучаваният самостоятелно осмисля материала и прилага придо-
битите знания при изпълнение на образователни задачи.  

Използването на програмирани технически средства за обучение 
не намалява ролята на преподавателя, неговата отговорност за хода и ре-
зултатите от обучението. Напротив - неговото значение се увеличава, дори 
той трябва да решава по-сложни методически въпроси, да вниква по-дъл-
боко в психиката на обучаваните, анализирайки причините за трудностите 
при овладяване на учебния материал и да взема решения за тяхното прео-
доляване. Педагогът трябва в компресирано време да разкрие основните 
теоретични принципи и концепции, както и да предостави необходимите 
методически съвети за самостоятелна работа с програмни материали. Уме-
нието на педагога-музикант да използва иновативни технологии в своята 
професия, очевидно е съвършенно необходимо. 

В този ред на мисли ще обобщим: 
- Тенденцията за осъвременяване и усъвършенстване квалификаци-

ята на младите специалисти е многостранен и сложен процес, продикту-
ван от динамичните изменения в художествените явления. 

- Новата епоха изисква многостранна променливост и гъвкавост 
на преподаване. В условията на формиране на ново информационно про-
странство, в сферата на образованието, традиционните системи за обуче-
ние трябва да се преобразяват. Необходимо е перманентно оптимизиране 
на образователните стратегии за да може обучението да отговаря на нови-
те тенденции в музикалното изкуство.  

- Във всички форми на образователната дейност трябва да се из-
ползват иновационни технологии. Активността на познавателната дей-
ност, като основен дидактически принцип на обучение, се изразява в отра-
зително-преобразуващо отношение към учебния материал.  

- Усъвършенстването на преподавателската дейност в педагогиче-
ските факултети е свързано с изграждане на нова техническа база – обо-
рудване на специални кабинети, които да разполагат с необходимите ТСО.  

Разбира се, в рамките на неголям доклад, е невъзможно да се раз-
гледа подробно поставеният въпрос. Все пак показахме, че в съвременната 
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система за професионално музикално възпитание, проблемът за използва-
не на технически средства в обучението по солфеж е достатъчно сериозен, 
постоянно изисква своето решение, за което са необходими съвместни ко-
ординирани усилия на преподаватели и методисти. 
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УЛОГИ НА НАСТАВНИКОТ ВО ТРЕТМАНОТ  

НА НАДАРЕНИ И ТАЛЕНТИРАНИ ВО НАСТАВНИОТ ПРОЦЕС  

 
Резиме: Ако се обидете да го направите систематизација на основ-

ните концепти и феномени во образовните теорија и пракса во однос на 
важноста, приоритет и сложеноста ќе треба да се согласат дека овие се: 

настава, наставник, студент, образовна технологија, и други. 

Настава како многу динамичен и сложен процес и систем на односи и 
комуникација измеѓу наставниците и учениците во нивниот социјален и 

историски контекст на континуирано се настојува да се израмни измеѓу 
стари и нови, традиционалните и современите. 

Како резултат на комплексноста и мулти-димензионален интерак-

тивна условеност на педагошко-психолошки феномени се случуваат повеќе 
различни теоретски ориентации, класификација и тренд. Целта на оваа сту-

дија беше да ги сензибилизира релевантни фактори во Република Македонија, 
потребата да се имаат педагошка и психолошка димензија, а тоа е вртење, 

физиономирање и редизајнирање на тековната улогата на наставникот во 

третманот на надарените и талентираните во нови модерни услови. 
Во фокусот на интерес на оваа работа е наставник, неговата улога, 

функции и други специфични карактеристики што го прави оваа професија 

во однос на надарените и талентираните деца. 
Последиците од екстремните работа се актуелизација и афирмира-

ње на ставот дека наставниот кадар претставува клучен и незаменлив фак-
тор е исклучително важно во процесот на откривање и работа со надарени-

те и талентираните во наставата и образованието во целина. 

 
Клучеви зборови: талент, улоги, карактеристики. 

 

 

Вовед 

 
Sovremenite trendovi koga se ima predvid ulogata na u~eni-

kot vo obrazovniot proces nezapirlivo odat vo nasoka na promena 

na ulogata i pozicijata na наставникоу. Se pove}e se bara nastavni-
kot da se oslobodi od dosega{nata predominantna pozicija vo nasta-

vata. Prepoznavaweto na nadarenite u~enici vo u~ili{teto e edno 

od najzna~ajnite pra{awa zaradi dve pri~ini. Prvata se odnesuva na 

toa deka prepoznavaweto e inicijalna sostojba od koja zavisi dali 

nadarenite u~enici }e bidat ili ne pod lupata na nastavnicite vo 
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u~ili{nata sredina, koi vo krajna linija }e bidat “vinovnici”za 

nivnoto (ne) razvivawe. Vtorata, se odnesuva na toa kakva e senzor-

nata sposobnost i podgotvenost na u~ili{nata sredina da gi zabele-

`i znacite ili signalite koi se indikatori na nadarenosta, da gi 

po~uvstvuva vistinskite potrebi na nadarenite i u{te pove}e ade-

kvatno na niv da odgovori. 

Zo{to nastavnikot ? Postavuvaweto na nastavnikot vo foku-
sot na ovoj trud e motoviran od nekolku teoretski i prakti~ni po-
trebi i pri~ini. Toa se:  

 nastavnikot e najva`en i neizbe`en subjekt vo pedago{ki-
ot mozaikot i e mo`e da se ka`e najodgovoren za efikasna 
realizacija i ostvuvawe na celite na nastavata; 

 nastavnik e toj koj mo`e da go planira, organizira, realizi-
ra i dinamizira celokupniot metodsko-didakti~ki proces;  

 pregolema subjektivizacija vo transferirawe na znanewe-
to vo vaspitno-obrazovniot proces; 

 toj se u{te e osnoven i dominanten medijator pome|u znae-
weto i u~enikot vo nastavata;  

 nastavnik sa svoite stru~ni i personalni karakteristiki e 
toj koj gi kontrolira interakciski odnosi i situacii vo 
paralelkata i vlijae za razvivawe na pozitivni sociome-
triski relacii; 

 od negoviot subjektiven psiholo{ki balans zavisi sodr-
`inska i organizaciona artikulacija, dinamika na nastav-
niot ~as kako i celokupnata kreacija na nastavata;  

 zgolemenata perosnalizacija na negovata uloga vlijae na 
formirawe i izgraduvawe na li~nite osobini i karakteri-
stiki na u~enicite;  

 celokupnata obrazovna tehnologija kako i ostanatite de-
terminanti na nastavniot proces ostanuvaat neva`ni do-
kolku nastavnikot so svojot stru~en, personalen i motiva-
ciski sklop e nadvor od taa pedago{ka kompozicija. 

Potkrepata na ovie konstatacii proizleguva od razvojnite 

modeli i soznanieto za razvoj na nadarenosta, spored koi bez aktiv-

no organizirana, motivirana i intenzivna gri`a na sredinata nema 

uspe{en razvoj na nadarenite.  

Zatoa nastavnikot e postaven vo situacija postepeno da ja me-
nuva svojata dominantna pozicija na transferirawe na programska 
faktogragija, pri toa se pove}e prezemaj}i uloga na "programer, or-
ganizator, isra`uva~, mentor, voditel, sovetnik, naso~uva~, gradi-
tel na kooperativni odnosi, planer, procenuva~, re`iser i drugi 
sli~ni ulogi. Kolku od ovie ulogi }e bidat internalizirani od 
strana na nastavnikot tolku toj }e ima lik na sovremen i posakuvan 
tip na nastavnik na novoto u~ili{te 
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Улоги на наставникот во третманот на надарените и талентираните 

 
Tretiraweto na nadarenite u~enici vo u~ili{teto, t.e. vo 

vospitno obrazovniot proces ne bi bilo mo`no da go nabquduvame 
nezavisno od ulogite na nastavnikot.  

U{te pove}e ulogata na nastavnikot se akcentira vo tretma-
not na nadarenite u~enici ako se ima predvid pretpostavkata deka 
ni najprecizno stru~no i operativno izgotveni programi za rabota 
so nadarenite, ne bi bilo mo`no da se aktiviraat i realiziraat, ako 
se zanemarat ovie ulogi. Vo literaturata koja ja objasnuva ulogata i 
pozicijata na nastavnikot kako nositel na rabotata so nadarenite 
u~enici, se naveduvaat nekolku negovi ulogi:  

1. Nastavnikot - sozdava~ na atmosvera pogodna za razvoj na 
nadarenosta; 

2. Nastavnikot - roditel; 
3. Nastavnikot - edukator;  
4. Nastavnikot - mentor. 
Pred prezemaweto na ovie ulogi ili vo fazata na nivnoto re-

alizirawe, kaj nastavnikot }e se javat pra{awa na koi se obiduva da 
bara odgovor sam ili od stru~nite lica, kako {to se: 

 
 

Наставникот создавач на атмосфера погодна  
за развој на надареноста 

 
Edna zna~ajna uloga koja ja ima nastavnikot vo vospitno-obra-

zovniot proces e sozdavawe atmosfera koja povolno vlijae t.e. go sti-
mulira razvojot na nadarenosta. Toj vo realizacijata na nastavnata 
programa, a osobeno vo aktivnostite koi se odnesuvaat na edukacijata 
na nadarenite u~enici, direkno ili indirekno sozdava atmosfera, ko-
ja povolno ili nepovolno vlijae na razvojot na nadarenosta.  

Vo vospitno-obrazovnata praktika se izdvojuvaat pove}e ele-
menti, koi nepovolno vlijaat za samiot razvoj na nadarenosta, a toa 
se: neinteresna nastava, nastava pod nivoto i sposobnostite na nada-
renite, po sekoja cena trka za ocenka, po~esto slu{awe otkolku da-
vawe odgovori i drugi. Drugi karakteristiki na nastavnata atmos-
fera koi negativno se odrazuvaat vrz nadareniot u~enik, se: nagra-
duvawe za u~ewe napamet t.e. verno reproducirawe na materijalot i 
netolerancija kon otstapuvaweto od {iroko prifatenoto mislewe 
ili na~in na mislewe.  

Kvalitativno podobruvawe na atmosferata }e se postigne, 
ako nastavnikot so svoite sposobnosti, znaewa i umeewa kako i so 
negovoto iskustvo e celosno naso~en kon postignuvawe na taa cel. 
Sozdavaweto povolna atmosfera od strana na nastavnikot, zna~i i 
sozdavawe ~uvstvo kaj u~enikot negoviot razvoj e zavisen i od poten-
cijalnite sposobnosti i na nastavnikot. 
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Наставникот-родител 
 

Postavuvaweto na nastavnikot kako roditel kon nadarenite 
u~enici e edna bitna pretpostavka, koja vo idnina dava mo`nosti da 
se vospostavi nophodnata emocionalna vrska pome|u nastavnikot i 
u~enikot. Toa vsu{nost, zna~i prezemawe na odredeni aktivnosti od 
strana na nastavnikot, koi spa|aat vo domenot na roditelskite obvr-
ski u{te vo raniot razvoen period. Ova osobeno se odnesuva na zabe-
le`uvaweto na signalite za odreden vid i stepen na nadarenost i po-
natamo{no stimulirawe koe go pravi roditelot po nivnoto zabele-
`uvaweto.  

Ovaa uloga na nastavnikot pridonesuva da se sozdadat emoci-
onalni, socijalni i motivaciski pretpostavki koi se zna~ajni za 
procesot na prepoznavawe, identifikacija i sledewe na razvojot na 
nadarenite.  

Vo ramkite na ovaa uloga nastavnikot sigurno, }e se sudri so 
odredeni prakti~ni problemi koi mo`at da se nabquduvaat od tri 
aspekti. Prviot aspekt se odnesuva na toa kolku u~ili{teto i kli-
mata vo nego go stimulira egzistiraweto na ovie u~enici. Vtoriot 
aspekt se odnesuva na toa dali i kolku roditelite se podgotveni za 
sorabotka so nastavnikot, po~ituvaj}i gi negovite sugestii i isku-
stva vo rabotata so nadarenoto dete. Tretiot aspekt se odnesuva na 
toa kolku nastavnikot e podgotven da ja prezeme takvata uloga i so 
kolkav stepen na uspe{nost nea ja izvr{uva.  

No, i pokraj vakvite pretpostavki, za da se realizira ovaa 
uloga na nastavnikot osobeno zna~ajno e toa kolku roditelite se mo-
tivirani i osposobeni da go prepoznaat nadarenoto odnesuvawe i da 
vospostavat adekvatana sorabotka so nastavnikot.  

 
 

Наставникот- едукатор 
 
Ovaa uloga na nastavnikot e pove}e orientirana kon obrazova-

nieto na nadarenite i za nea e karakteristi~no {to po~nuva inten-
zivno da se realizira toga{ koga od stru~wacite }e se dobie potvrda 
za stepenot i vidot na nadarenost. Vo ovoj slu~aj, kako {to naveduva 
Obradovi}, nastavnikot ja realizira rabotata so nadarenite u~eni-
ci po nekoja odnapred isplanirana programa {to ja sostavil sam, 
u~estvuval vo nejzino sostavuvawe ili samo ja primenuva. 

Pogolema efikasnost na ovaa uloga }e se postigne, ako na-
stavnikot sam ili so pomo{ na stru~ni lica ja izrabotuva programa-
ta vo koja treba da se vgradeni specifi~ni potrebi i interesi na 
u~enikot. Vo realizacija na programata za rabota so nadarenite u~e-
nici neophodno e nastavnikot {to pove}e da ja individualizira na-
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stavnata rabota. Toa mo`e da go napravi so "izbor na metodi i for-
mi na rabota so koi se po~ituva individualnosta na sekoj u~enik i 
se sozdavaat soodvetni nastavni i drugi uslovi za negovo optimalno 
i sevkupno razvivawe." Pokraj toa, vo nastavata e neophodno pove}e da 
se obrati vnimanie i na razvivawe na op{tite karakteristiki i po-
trebi na nadareniot u~enik, kako {to se: steknuvawe na {iroka baza 
na znaewe, pottiknuvawe i razvivawe na emocionalno-kreativeniot 
sklop, pottiknuvawe na motivacijata, razvivawe na ve{tinata za lo-
gi~ko i divergentno mislewe, ve{tinata na sobirawe i koristewe po-
datoci, izrazuvaweto na rezultatite od tvore~kiot proces i dr. Isto 
taka, za nastavnikot e zna~ajno, pri individualizirawe na nastavata 
taa da sodr`i" takvo planirawe, organizirawe i realizirawe na se-
kojdnevnite ~asovi i na vkupnata vospitno - obrazovna dejnost koja }e 
gi po~ituva interesite, potrebite i mo`nostite na u~enicite, so {to 
bi se razvile nivnite sposobnosti i }e im obezbedi uslovi za nivno 
tvore~ko vklu~uvawe vo nastavniot proces". Obrazovnite programi za 
nadarenite u~enici, so isklu~ok na specijalnite u~ili{ta i progra-
mite za talentiranite za umetnostite, pove}e se naso~eni kon razvoj na 
intelektualniot i kongnitivniot segment na nadarenosta.  

Vo izvr{uvaweto na ovaa uloga, pred se treba da dojde do iz-
raz stru~nosta na nastavnikot vo potesnata oblast vo koja treba po-
stojano da gi sledi novite soznanija i dostignuvawata. Pri izrabot-
kata na programite treba da se nastojuva da bidat prisutni slednite 
komponenti: stru~no - metodolo{ka zasnovanost, interdisciplinar-
na sorabotka vo nivnoto izgotvuvawe, institucionalna obvrska za 
nejzinata realizacija, fleksibilnost na sodr`ina.  

Nastavnikot - edukator, vo kreiraweto na nastavnata rabota 
treba da gi ima predvid slednite soznanija koi mo`at da imaat pozi-
tivno vlijanie vrz razvojot na nadarenosta: 1. Potrebna e mnogu ma-
la poddr{ka vo rabotata so ovie u~enici za da se postigne golem 
efekt, 2. Da vr{i ~esta proverka na sopstvenata aktivnost vo rabo-
tata so nadarenite u~enici, 3. Da nastojuva da go promeni sopstveni-
ot stil na rabota koga za toa }e se po~uvstvuva potreba, 4. Da vr{i 
mali promeni vo pedago{ka smisla vo u~ilinicata so {to mo`e da 
pridonese da se podignat standardnite barawa za site u~eni-
ci."Ovie prethodni sugestii vo golema mera se odnesuvaat na potre-
bata nastavnicite postojano da se navra}aat na preispituvawe na 
svoite postapki na odnesuvawe so nadarenite u~enici.  

 
 

Наставникот-ментор 
 
Ulogata na nastavnikot - mentor se ~uvstvuva kako neophod-

nost vo rabotata so nadarenite u~enici. Negovata osnovna zada~a e 
da go vodi nadareniot u~enik vo sovladuvawe na sî poslo`eni ve-
{tini i vo usvojuvawe na sî poapstrakni oblici na reprezentirawe 
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na znaeweto. Taka se postignuva sî pogolemo ~uvstvo za uspe{nost kaj 
u~enicite i se pridonesuva da se postigne pogolema vnatre{na moti-
vacija. Istovremeno, kvalitetniot nastavnik- mentor go obezbeduva 
razvojot na nezavisnosta na nadareniot adolescent i go podgotvuva za 
samostojna tvore~ka rabota. Mentorskata uloga na nastavnikot vo 
procesot na obrazovanie na nadarenite u~enici gi kompenzira slabo-
stite na frontalniot pristap, koj za sega dominira vo nastavata. Na-
stavnikot vo uloga na mentor e vo mo`nost da go sledi, kontrolira i 
poddr`uva emotivniot razvoj, a osobeno ima mo`nost da vlijae na 
pottiknuvaweto i razvojot na vnatre{na motivacija na u~enicite. 

I pokraj toa {to prethodnite ulogi sodr`at zaedni~ki ele-
menti i me|usebno se isprepletuvaat, sepak sekoja od niv ima svoi 
specifi~nosti i ograni~uvawa. Sigurno, e deka ni edna od ovie ulo-
gi vo tretirawe na nadarenite u~enici ne mo`eme da ja nabquduvame 
izolirano edna od druga . No sepak, specifi~nostite po koi bi se 
prepoznavale ulogite na nastavnikot se: nastavnikot - kreator da 
sozdava atmosfera koja povolno vlijae vrz razvojot na nadarenosta, 
da ne go spre~uva javuvaweto na nadarenosta i da gi stimulira mani-
festnite oblici na nadarenost. Za nastavnikot--roditel e karakte-
risti~no toj da ja odr`i toplata emocionalna klima na semejstvoto 
koja go poddr`uva interesot na deteto za oddelni podra~ja, da go 
kompenzira hendikepot na decata odgleduvani vo semejstvota koi ne 
gi zadovoluvaat nivnite potrebi od pedago{ko-psiholo{ki aspekt. 
Nastavnikot-edukator dominantno ja igra ulogata na li~nost koja 
postavuva {iroka baza na znaewa i gi motivira u~enicite. Na kra-
jot, nastavnikot - mentor kaj u~enicite izgraduva specifi~ni bazi 
na znaewe i specifi~ni vidovi na motivacija.  

 
 

Каков наставник им треба на надарените и талентираните? 

 
So cel da odgovorime na ova pra{awe prakti~arite, odnosno 

onie koi rabotat so nadarenite deca }e ne upatat ovoj odgovor da go po-
barame kaj samite nadareni deca. Ako toa go napravim, sigurno }e bide-
me poblisku do listata na posakuvani osobini na nastavnikot, bidej}i 
taa proizleguva od onie koi najsuptilno mo`at da gi opredelat osobi-
nite tie najdobro i najorginalno gi ~uvstvuvaat i opi{uvaat. Za taa 
cel }e se poslu`ime so rezultatite na istra`uvaweto na (George, 1995) 
na postavenoto pra{awe na nadarenite deca” [to o~ekuvate od dobri-
ot nastavnik”.Vo prodol`enie }e istaneme nekoi odgovori na u~enici-
te: da odr`uva disciplina, da ima slisla za humor, da e gri`liv, da po-
ka`uva simpatija koga im e te{ko,da znae da go objasni problemot,da 
nema milenici, da ne ohrabruva vo u~eweto, dobro da izgleda, da ovo-
zmo`uva raznovidnost vo lekciite, u~eweto da go napravi polesno, ra-
botite da gi sfa}a i od detska to~ka na gledawe.  
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Saunders J. (1986) upatuva na osobini koi treba da gi ima na-
stavnikot koj bi rabotel so nadarenite i talentiranite deca. Toa se: 
da ima dobro zdravje i mnogu energija, iska`uva i ja ceni kreativno-
sta i originalnosta, ima smisla za humor, cvrst e ali e prilagodliv, 
sposoben e da ja sfati i dopu{ti dvosmislenosta i neodredenosta, 
naso~en e kon ona {to decata mo`at, a ne nemo`at, dopu{ta javuva-
we na novi idei, iska`uva intelektualna qubopitnost, ima mnogu 
znaewe i iskustvo od teorijata i praksata za rabota so nadarenite, 
vnimatelno go sledi odnesuvaweto na decata, ima jasna filozofija 
za vospituvaweto na decata, trpeliv e i otvoren za sugestii. Anali-
ziraj}i gi o~ekuvawata na osobinite vo dvete listi mo`e da se ka`e 
deka postoi sovpa|awe, a ona {to e osebno za istaknuvawe e toa da 
nadarenite deca intuitivno znaat {to im treba. 

 
 

Кои особини ги треба да ги поседува наставникот? 
 

Познато е дека наставникот може::  

 najdolgo i celosno da go sledi nadareniot u~enik; 

 da go naso~uva i poddr`uva negoviot razvojot;  

 da go motivira ili demotivira;  

 da go unapreduva i stagnira negoviot razvoj; 

 da go stimulira razvojot na negovata potencijalna nadare-
nost.  

 Pri toa, sigurno, toj si go postavuva pra{aweto: Dali moite 
osobini se adekvateni i gi zadovoluvaat potrebite i interesite na 
nadarenite u~enici? Zo{to? problemite so koi se soo~uvaat nada-
renite u~enici se:" nesakanite osobini na li~nosta na nastavnikot, 
kako {to se: emocionalnata neramnote`a, intelektualnata inferi-
oirnoost, tendencijata za dominacija, avtoritarnoto odnesuvawe i 
neprilagodenosta na nastavnite planovi na nivnite sposobnostite, 
taka {to u~enicite ne mo`at da gi razvijat svoite sposobnost do op-
timalni granici. No, sigurno ima potreba da navedeme kako nekoi 
avtori gi rezimiraat gledi{tata za odgovor na ova pra{awe. Taka 
Dejvis (N. Davis 1954) gi naveduva slednite kvaliteti: demokratski 
stavovi za sorabotka, qubeznost i razbirawe za poedincite, trpe-
nie, {irok opseg na interesi, prikladna li~na nadvore{nost i od-
nesuvawe , ~esnost i pravednost, smisla za humor, dobra priroda i 
konzistentno odnesuvawe, interes za problemite na lu|eto, fleksi-
bilnost, koristewe na priznanija i pofalbi, neobi~na ve{tina vo 
podu~uvawe na nadareni poedinci. 

Od prethodno navedenite osobini }e gi izdvoime onie koi vo 
vospitno-obrazovnata rabota so nadarenite u~enici se od osobeno 
zna~ewe. Toa se: ve{tinata na nastavnikot da go usoglasi svojot stil 
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na podu~uvawe so karakteristikite i potrebite na ovie u~enici, ve-
{tina za primena na raznovidni motivaciski postapki so koi se 
poddr`uva nivniot razvoj.  

Eden drug avtor, Galager (Galaher 1976) gi naveduva slednite 
karakteristiki: dobro zdravje i telesna superiornost, sestranost na 
interesite, kreativnost i originalnost, natprose~na ve{tina za 
podu~uvawe na drugite, vklu~enost vo svojata okolina , jasna i do-
sledna filozofija na vospituvaweto, poznavawe na teorijata na u~e-
weto, odli~na smisla za humor i ogromna fizi~ka energija.  

Avtorot Vitmoz (J. Vhitmoze 1980) gi opi{al u~itelite na na-
darenite kako lica koi gi oblikuvaat osobinite i `ivotniot stil 
na u~enikot, go pottiknuvaat u~enikot da misli na povisoko nivo, go 
stimuliraat interesot i nezavisnosta na namerata, ja razbiraat po-
trebata za fleksibilnost i nao|aat zadovolstvo vo energi~nite i 
istra`uva~ki umovi na nadarenite u~enici. Spored ovoj avtor, na-
stavnikot koj treba da raboti so nadarenite u~enici, pokraj drugite 
osobini, treba da nao|a zadovolstvo vo energijata na ovie u~enici 
koi postojano ja istra`uvaat okolinata okolu sebe.  

Lindzi (M. Lindseu 1980) vrz osnova na empiriskite soznanija 
smeta deka uspe{ni nastavnici vo rabotata so nadarenite se onie 
koi se razbiraat i prifa}aat sebesi, imaat izvonredna ja~ina na 
egoto, senzitivni se sprema drugite, poseduvaat natprose~ni inte-
lektualni interesi i odgovorni se za sopstvenoto odnesuvawe i ne-
govite posledici. Ovoj avtor gi istaknuva natprose~nite intelektu-
alni interesi na nastavnikot kako osobeno zna~ajna osobina.  

[mit i Gelbrajt (C.C. Shmitz & J. Gelbraith (1985) gi istaknuva-
at smislata za humor, jasnite poimi za sebe i pozitivnite stavovi 
kon kontinuiranoto samoobrazovanie, odredni didakti~ki ve{tini, 
fleksibilnost vo primenata na {irok krug metodi na podu~uvawe, 
soodvetni ve{tini na komunikacija koi vklu~uvaat nabquduvawe, 
intuicija, govorni ve{tini, ve{tini vo pismeno izrazuvawe, ve{ti-
na za grupno vodewe, sovetuvawe i sl. Ovie dvajca avtori stavaat po-
seben akcent na socijalnite sposobnosti na nastavnikot, na negovi-
te komunikaciski ve{tini so u~enicite. 

Od predhodnite listi koi se odnesuvaat na karakteristiki na 
nastavnicite koi rabotat so nadarenite u~enici, mo`at da se izdvo-
jat karakteristi~nite koi se dominantni i prisutni kaj pove}eto 
avtori. Sekoja od predhodno navedenite osobini bi trebalo da bide 
zastapena na edno zadovolitelno nivo kaj nastavnikot za da gi zado-
volat barawata koi proizleguvaat od specifi~nata priroda i ka-
rakteristiki na nadarenite u~enici. Tie osobini se odnesuvaat na 
fizi~kata, intektualnata, socijalnata, emocionalnata i konativna-
ta dimenzija.  
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Заклучок 
 
Од теоретските и емпириските согледувања на проблатиката која 

се однесува на улогите и карактеристики на наставникот кој треба да рабо-
ти со надарените и талентираните во вид на заклучни констатации ќе ги 
наведеме истражувањата кои се однесуваат на карактеристиките на на-
ставниците. 

Od ispituvaweto na Bra{a (Brasha) i Torens (Torence) koi se 
odnesuvaat na odnosot na nastavnicite kon nadarenite mo`at da se 
istaknat slednite nivni karakteristiki:  

1 . Nastavnicite treba da se gri`at za svoite u~enici. Ne e 
va`no da se so visoka inteligencija, tuku da se mnogu zainteresira-
ni za niv, da im pomagaat i da gi vodat.  

2. Nastavnicite treba da bidat po~ituvani. Podobro e da se 
priznae gre{ka, otkolku da se prika`e nepogre{liv stru~nak.  

3. Nastavnicite ne bi trebalo da bidat strogi, i pokraj toa 
{to cvrstinata se u{te se smeta kako va`na osobina , zo{to poimi-
te "kruti, tvrdi disciplinski merki" , " mirno oddelenie" se poo-
damna otfrleni.  

4. Nastavnicite treba da im veruvaat na svoite u~enici vo 
nivnite sposobnosti i vo toa {to go rabotat.  

Isto taka, nastavnicite treba da gi osloboduvaat ovie u~eni-
ci od razni etiketi i kompleksi, koi kako iskustvo gi nosat od se-
mejstvoto, a se tovar vo vospostavuvawe soodvetna emocionalna vr-
ska so nastavnikot ili u~enicite koi se neophodni za nivniot pona-
tamo{en razvoj.  

Imaj}i gi predvid specifi~nite edukativni potrebi na nada-
renite, Friman (Freeman,) naveduva deka nastavnikot treba da go 
znae slednoto: "na nadarenite u~enici potreben im e postojan predi-
zvik, potrebni im se posebni uslovi za rabota, zaradi nivnoto povi-
soko nivo na aspiracija i celi, imaat potreba od poddr{ka, za{to 
lesno mo`at da stanat prose~ni." Za potiknuvawe na kreativniot 
talent kaj nadarenite u~enici Torens (spored Obradovi}) gi pred-
laga slednite principi i na~ini na odnesuvawe na nastavniot i dru-
giot stru~en kadar vo u~ili{teto:  

– Odnesuvawe koe zna~i poddr`uvawe na neobi~nite pra{a-
wa. Da im se ka`e na decata toa {to ne mo`at da go nau~at. Vozra-
snite ~esto zaradi razli~ni objektivni i subjektivni pri~ini i go 
izbegnuvaat ili spre~uvaat postavuvaweto i davaweto na odgovor na 
neobi~ni pra{awa.  

– Po~ituvawe na neobi~ni idei. Ovoj princip pove}e ja na-
glasuva potrebata da se stimuliraat neobi~ni i originalni idei. 
Toa zna~i, da se dozvoli da se izrazat nivnite vnatre{ni ~uvstva 
koi kako idei se javuvaat pred nastavnikot , pred u~enicite ili pak 
se '" nosat" od doma.  
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– Da im se poka`e deka nivnite novi idei imaat vrednost. Po-

~ituvaweto na nivnite pra{awa i idei ja stimulira produkcijata na 
novi idei koi vo dadeni uslovi }e bidat upotreblivi. 

– Davawe mo`nost za samoinicijativno u~ewe i iska`uvawe 
doverba za takvata rabota . Ovoj princip pove}e ja naglasuva potre-
bata kaj ovie u~enici da se poddr`i samoinicijativnosta vo odnos 
na steknuvaweto na znaewa i ~uvstvoto na samodoverba vo toa {to go 
rabotat.  

– Obezbeduvawe period na rabota ili u~ewe koga ne se proce-
nuva ili ocenuva.  

Zo{to e toa va`no? Ponekoga{, ovie u~enici "ocenkata mo-
`at da ja do`iveat kako ne{to {to gi deprimira, destimulira, se-
lektira i diferencira, koe mo`e da dovede do pojava na strav i ank-
sioznost ili drugi negativni oblici na reagirawe ili do`ivuvawe, 
koi mo`at da stanat dominantni pred ~asot, za vreme ili po nego." 
Toa mo`e da se slu~i osobeno koga ocenkata e razli~na od negovata 
samopercepcija i vlo`uvaat trud, vo odr`uvawe na negoviot epitet. 
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THE ROLE OF THE TEACHER IN THE TREATMENT OF THE GIFTED 

AND TALENTED IN THE PROCES OF TEACHING 

 
Abstract: If you try to do systematization the basic concepts and phenome-

na in pedagogical theory and practice in terms of knowledge, complexity and prio-

rity would have to agree that it is : teaching, teacher, student, and educational tec-

hnology.Teaching as didactic complex process and system of relationships and 
communication between teacher and student in their socio - historical context conti-

nually striving to catch up between old and new, traditional and modern. As score 
their complex and multidimensional and interactive character of these pedagogical-

psychological phenomena occur array of divergent theoretical orientations, classi-

fications and trends. The purpose of this paper is to sensitized relevant factors in R. 
Macedonia necessity which has pedagogical- psychological dimension, that is twist, 

creation, redesign and the role of the teacher in the treatment of gifted and talented 
in the new modern conditions. In focus of interest in this paper is teacher or his ro-

les, features and other details that brings the profession in relation to gifted and ta-

lented children. Ultimate consequences in labor to actualize and affirm the view 
that teachers represent a key and irreplaceable factor that is extremely important to 

detect and work with gifted and talented education. 

 

Keywords: talent, talents, roles, features. 
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М-р Ѓорђи ЗИМБАКОВ 

Педагошки факултет, Скопје, Македонија 

 

 

ПРИДОНЕСОТ НА УЧИЛИШТЕТО, НАСТАВНИЦИТЕ  

И НАСТАВНИТЕ СОДРЖИНИ ВО ЕДУКАЦИЈА  

ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 
Резиме: И покрај ограниченоста на ресурсите, сиромаштијата и 

развојните проблеми, определеност на Република Македонија за влез во 
европските и другите асоцијации треба да биде главниот двигател на проце-
сот на итензификацијата на ЕЕ (Еколошката Едукација). Се чувствува по-
треба од стручно, амбициозно, системско и континуирано планирање, при-
према и организација на ЕЕ во државата. 

Училиштето неможе да биде единствено место каде се стекнуваат 
знаења,умеења и навики кога е во прашање однесувањето во животната сре-
дина. Потребата од складно делување на училиштата и пошироката опште-
ствена заедница е поголема од кога и да било. Затоа нашите настојувања 
треба да бидат насочени кон трансформацијата на целата република кон 
една силна едукативна заедница.  

 
Клучни зборови: воспитание, образование, животна средина, еколо-

шка едукација, наставни и вон наставни активности. 

 
 
Изградбата на воспитно-образовен систем што ќе биде во состојба 

да ги реализира целите и задачите на воспитувањето за средината е сложен 
и комплициран процес и неминовно ја наметнува потребата од вклучување 
на целиот систем во реформата. Тоа го прави процесот на реформа долго-
траен и комплициран. Но, само доколку се имаат во предвид сите фактори 
и претпоставки може да се постигнат саканите лични, индивидуални и ко-
лективни општествени цели и задачи од подрачјето на воспитувањето за 
средината. Кога станува збор за целите и задачите на воспитувањето за 
средината интересно е дека тие престануваат да бидат исклучиво самоин-
дивидуални или самоколективни, општествени. Целите и задачите на вос-
питувањето за средината се индивидуални, општествени а во исто време и 
природни. 

Различните чинители се појдовните моменти од кои ќе треба да се 
започне и преку кои ќе треба да се реализира реформата на воспитно-обра-
зовниот процес, доколку се сака тој да одговори на потребите за реализира-
ње на воспитувањето за средината. Во таа насока голема улога и значење 
имаат училиштата како специјализирани институции за воспитно-образовно 
дејствување, во тие рамки и за воспитување за средината. И на самите ули-
лишта мораме да гледаме како на системи во кои што се издиференцирани 
повеќе значајни чинители. Училиштето како склоп на взаемно поврзани и 
условени претпоставки беше предмет и на нашата анализа. 
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1. Материјалната основа како претпоставка 

 

Сумирајќи ги резултатите, мошне често, и се повеќе се среќева кон-

статацијата дека не се „лошите идеи“ причина за неуспесите во реформите. 

Причините што најчесто се посочуваат се технолошката и материјалната 

основа што не биле во состојба да ги следат донесените нормативи. Науката 

уште одамна укажала на материјалната основа на воспитно- образовната 

дејност како значајна компонента, предуслов и фактор што обезбедува соо-

дветен квалитет на воспитно образовната дејност. 

На значајноста што ја има материјалната основа за реализацијата 

на воспитно - образовната дејност укажал во свое време и Жан Пијаже 

(Jean Piaget).  

Пручувајќи го човековиот развој Пијаже ја согледал улогата и зна-

чењето на физичката средина во севкупниот психофизички развој на чове-

кот. Според Пијаже, развојот се одвива преку процесот на вообличување, 

т.н. создавање поими. Шемите преку кои што се одвива создавањето пои-

ми, според авторот се во врска со физичките, општествените и културните 

предмети. Оттаму се зборува за втемеленост на конкретното во сознание-

то, во создавањето на поимите, дури и на возраст кога кај воспитаникот е 

развиено и апстрактното мислење. Ова сознание, како и сознанијата на на-

укта за средината, се причини повеќе поради кои ќе мораме да зборуваме 

за материјалната основа на воспитно - образовната работа како неопход-

ност и значаен чинител во воспитната работа воопшто, а во тие рамки и на 

воспитувањето за средината. Во врска со овој проблем Роџер Беркер (Rod-

zer Berker) во статијата „Еколошка средина“ ќе истакне: „Однесувањето 

на многу сложен начин е поврзано со внатрешните чинители (мускулите, 

нервите, хормоните на пр.), но и со надворешните околности во кои се ја-

вува (ако станува збор за дете, тоа во училницата е ученик, ...)“. (Еколо-

шка дечја психологија, 25) Авторот понатаму ќе напише: „Психолошки 

гледано, личноста која пишува есеј, собира поени или преминува преку ули-

ца, постои како одреден ентитет меѓу непостојните внатрешни чините-

ли и надворешните ситуации (контексти) врзана и за едните и за други-

те, а сепак, во исто време и од едните и од другите длабоко раздвоена“. 

(Еколошка дечја психологија, 27). 

И од овој извадок може да се види дека Беркер го истакнува значе-

њето на надворешните околности за моменталната состојба, но и за разво-

јот на индивидуата. Тие надворешни околности тој ги именува како „мо-

рална еколошка средина“. Со овој термин авторот ја определува средината 

како комплекс на повеќе ентитети кои взаемно поврзани и условени фор-

мираат нов, специфичен ентитет. Моралните ентитети се јавуваат како по-

јава во природата и општеството, надвор од телото на поединецот. За нив 

се „врзани“ моралните активности на поеинецот што дејствуваат според 

закони што го одредуваат неговото морално однесување. Во рамките на 

таа морална средина, посебно место, од аспект на ученикот, имаат воспит-

но – обрзовните објекти, средствата и воспитно – образовни програми.  
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1.1. Воситно – образовни објекти 

 

Долго време под поимот воспитно – образовен објект се препознава 

само еден објект – училиштето. Тоа, училиштето, се јавува како специјали-

зиран објект со монопол во воспитно – образовното дејствување. Денес сме 

сведоци на сé поактуелното и поприсутно мислење дека постепено, но си-

гурно училиштето го губи местото што го имало. Како објекти во кои сé по-

често се реализира воспитно – образовното дејствување се истакнуваат: би-

блиотеките, работните организации (во кои се развиваат т.н. компаниски 

образовни центри), музеите, но со развојот на медиумите и компјутерската 

технологија, домот во кој се живее може да се јави како објект во кој што 

може да се стекне солидно образование.  

Состојбата како неминовност ја наметнува потребата од осовреме-

нување на образовната работа од една и искористување на сите овие објек-

ти за реализација на воспитно – образовните влијанија од друга страна. Гу-

бењето на монополот во воспитанието и образованието на децата е само 

еден од аспектите што ја наметнуваат потребата од реформа на училишта-

та како објекти за воспитно – образовно дејствување. Сознанијата на нау-

ките се другиот аспект. Међу нив се и сознанијата на науката за средината, 

која завзема почесно место и ѝ сепридава посебно внимание. 

Воспитувањето на средината ја наметнува потребата од непосред-

но искуство на директно учење од средина, природна и социјална. За реа-

лизација на овој вид учење во некои сегменти е особено тешко на пр: 

„контактот“ со природната средина. Воспитувањето за средината пов-

торно и сериозно ги наметнува потребата и можноста парковите, градини-

те, музеите и некои други места да се согледуваат се повеќе како објекти 

соодветни и податливи за реализирање на воспитувањето за средната. Ко-

га станува збор за воспитувањето за средината, но и за воспитно – обра-

зовно дејствување, сепак училиштата како специјализирани воспитно – 

образовни институции носат сериозен дел од одговорноста за воспитување 

за средината, но и за педагошко дејствување воопшто. Оттаму како неоп-

ходност се наметнува поинакво организирање на училиштето за воспитно 

– образовно дејствување.  

Педагошките, особено барањата за воспитување за средината ука-

жуваат на потребата од водење сметка дури и за местото каде ќе биде из-

граден педагошкиот објект. Изборот на местото подразбира надминување 

на состојбата од првата половина на 19 век, чии рецидиви се забележуваат 

и денес. Тогаш училиштата се граделе како државни, неприкосновени ин-

ституции во центарот на урбаното ткиво покрај големите сообраќајници. 

(Педагошка енциклопедија, 426) Еколошките, но и другите современи пе-

дагошки сознанија ја наметнуваат потребата училиштата да се градат во 

мирни подрачја на заедницата, подалеку од било каков извор на бучава 

(голема сообраќајница, на пример), а во исто време училиштата да обезбе-

дуваат „тесна“ и непосредна врска со природата. 
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Децата од големите градски центри најчесто немаат или многу рет-

ко имаат допир со земјата (почвата), водата, огнот, растителниот и живо-

тинскиот свет. Програмите за воспитно – образовна работа предвидуваат 

учениците да стекнат основни претстави и поими за предметите, појавите 

и односите во општеството, но и во природата. Токму затоа на училиштата 

денес се гледа се повеќе како на сложени градежни објекти со повеќе и 

различни придружни простории со специфична функција. Важно е згради-

те да се функционално, рационално, содржински и естетски интегрирани. 

Само така училиштата ќе можат да придонесат во целосниот успех за реа-

лизација на срединските, но и севкупноста на воспитно – образовните це-

ли и задачи. 

Концепциски промени доживуваат и самите училишни згради. Ме-

стото на универзалната училница го заменуваат училници, сали, игралишта, 

атељеа, медиотеки итн. Така се создаваат материјални услови за надминува-

ње на традиционалната воспитно – образовна дејност што се сведуваше на 

предавање, слушање, набљудување, помнење и севкупното ангажирање на 

наставниците и учениците и наставниците во воспитно – образовниот про-

цес. Во новите услови, со поинаквата организација на просторот во учули-

штата учесниците во дејноста стануаа активни. Со непосредна, истражувач-

ка активност тие директно се запознаваат со средината. 

Позитивните ефекти се забележуваат и во другите сегменти на вос-

питно-образовно дејствување. За разлика од периодот кога училиштата се 

граделе како „цврсти и статични градби“, современоста ја наметнува по-

требата од училишта со флексибилно организирани простории, соодветно 

на воспитно-образовните потреби. Единствено со градењето естетски, чи-

сти и хармонично одвнатре и однадвор училишта се создаваат услови за 

нивно прераснување во вистински хумани простори така и воспитните ак-

тивности во средината стануваат заедничка работа.  

Подигнувањето на визуелно - ликовната и естетско - хигиенската 

култура на еден образовен простор не било предвидена со ни една педаго-

шка реформа. Тоа имало низа негативни последици „...стар, дотраен ме-

бел, испукани ѕидови итн. Детето доаѓа во такво училиште од домот во 

кој што постои култура на домување и живеење, подобра од онаа во учи-

лиштето и сега тоа мисли дека треба да уништува, а не да чува„ (До-

бришиновиќ, 34) 

Оваа ситуација е и сосема очекувана во услови кога училиштето, 

неговата материјална основа останува иста, а за сметка на тоа барањето и 

очекувањето што се поставуваат пред него (детето) не само што се зголе-

муваат, тие сосема се менуваат. Сето тоа резултира со „...скратеност што 

се гледа насекаде – скратена спонтаност, радоста на учењето, задовол-

ството на творењето, себепочитувањето ...“. (Добришиновиќ, 35) 

Решението што се укажува е „училишна архитектура што е по-

средник меѓу човекот, неговото дело и природата“ (Белич, 20) Во таквите 

услови може да се организира и реализира еден вид на воспитание кое што 

е природно продолжение на природните, општествените, но и законите на 
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развојот на човекот. Со ангажирањето на внатрешните, суптилни архитек-

ти кај секој човек се развиваат и нивните можности и способности за запо-

знавање и дејствување во средината. 

Образовните простори не се само предуслов за реализација на вос-

питно – образовната дејност. Современите сознанија на науката говорат и 

за т.н. „физички услови“ за реализирање на воспитно-образовната дејност. 

Во овој термин се вбројуваат: доволно простор, осветлување, избор на бо-

ите за објектот, зеленилото што ќе се одгледува во самиот објект или во 

дворното место и слично. Овие фактори може да претставуваат значаен 

придонес во оптималното ангажирање на ученикот. 

Кога се разгледува материјалната основа на воспитно – образовна-

та дејност, значајни чинители се и воспитно – образовните средства. Ние 

често ги разгледуваме од аспект на стандардите поставени од науките, од-

носно науката за средината. 

 

 

1.2. Воспитно – образовни средства 

 

Воспитно – образовните средства имаат значајна улога во изграду-

вањето на свеста за средината, но и активирањето на учениците во среди-

ната. Денес може да говориме за голем дијапазон на воспитно – образовни 

средства и присутната тенденција за нивно постојано зголемување и уна-

предување во смисла на нивните можности за воспитно дејствување во 

средината. Голема улога во реализација на целите и задачите на воспитува-

њето за средината може да имаат и најсовремените, од типот на компјутер-

ски програми и образовна телевизија, но и наједноставните илустрации, 

слики, графикони и т.н. Посебен проблем претставува изборот на најефика-

сно воспитно – образовни средства за реализација на конкретна задача или 

содржина за воспитување за средината. 
При реализација на воспитувањето за средина големо значење има 

конкретното, директно и непосредно сознание и учење. Сепак, мора да се 
истакне дека во некои услови многу повеќе успех има учењето со одреде-
ни воспитно – образовни средства: книги, списанија, филмовите, експона-
тите и сл. Ќе го посочиме примерот на содржината „почва“, поконкретно 
проблемот на нејзиното збогатување, ђубрење. Мошне ефикасен би бил 
образовен филм од тропските шуми и како алтернатива испостени и уни-
штени почви од преголема употреба на пестициди, инсектициди и вештач-
ки ђубрива. Огромното значење и улога на средствата е мотив повеќе за 
нивно усовршување и унапредување. И со тоа усовршување тие добиваат 
уште поголемо значење за воспитувањето во средината. „Еколошкиот ме-
наџмент“ е компјутерска игра за 16 и 17 годишници развиен од АСП шко-
лите 185 од Ленинград СССР. Времето во кое се игра е 100 години. Студен-
тите избираат међу предлози од различни компании (1.да купат користење 
шуми за 5 години – 5.000 рубљи профит, или 4.да се изгради модерна хеми-
ска фабрика – 700.000 рубљи годишен профит). Со помош на компјутерот 
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ги гледаат резултатите, дали ќе се покажат за добри сопственици на земја-
та после неколку години и после поминати неколку декади. (Environmental 
education…, 70) Неапсулутизирајќи ја улогата на наставните средства тре-
ба да се укаже и на некои други, важни моменти за унапредување на вос-
питно – образовната дејност воопшто, а во тие рамки и на воспитувањето 
за средината. 

Во нашата воспитно – образовна практика најчесто се употребуваат 
текстуалните наставни средства: програмите, учебниците, прирачниците, ра-
ботните и обичните тетратки. Критичката анализа на овие наставни средства 
покажува колку тие се податливи за реализација на воспитувањето на среди-
ната. Во програмите од начинот на дефинирање на целта, изведувањето на за-
дачите, определувањето на содржините и другите дидактички компоненти 
(вежби, набљудувања, обиди, практични работи и сл.) зависи квалитетот на 
програмата, но и квалитетот за воспитувањето за средината. Посебен проблем 
претставуваат учебниците. Се поставува под знак прашање инсистирањето во 
одделенска настава да се учи од учебниците, па дури од напишани текстови, 
кога децата на оваа возраст имаат конкретно мислење и најдобро учат пре-
ку непосредното искуство. (66, 10) Во такви услови како неопходно се на-
метнува одбегнувањето да учи од книга, од било каков учебник. Ова како 
проблем е особено актуелно кај децата од трето одделение, но и подоцна 
за реализација на целите и задачите за воспитувањето на средината. Но, 
ваквата тенденција не значи целосно исклучување на текстуалните воспит-
но – образовни средства. Во реализација на воспитувањето за средината 
можат да се користат и енциклопедии, детска литература, стрипови и сл. 
Изнаођањето мерка, место и начинот на користење на воспитно – образов-
ните средства при реализација на воспитувањето за средината е проблем 
на кој што во иднина ќе треба да му се обрне повеќе внимание, во воспит-
но – образовната практика, но и во истражувачката дејност. 

 
 

 2. Наставниците и воспитувањето за средината 

 
Многу критички забелешки се упатуваат на воспитно – образовни-

от кадар, сепак тој е неодминлив кога станува збор за реализацијата на 
воспитно – образовната работа. Ќе се обидеме да ја согледаме улогата на 
наставниот кадар во реализирањето, но и во организирањето на воспитува-
њето за средината.  

Современоста ја наметнува потребата наставникот да престане да 
биде „пренесувач на готови знаења“ (Environmental education…,44). Совре-
мената улога на наставникот во воспитно – образовниот процес претпоста-
вува негова оспособеност, но и ангажираност на планот на создавање 
услови учениците самостојно да доађаат до знаење. И не само до знаење. 
Ученикот преку самостојна истражувачка работа преку најразлични актив-
ности треба да „... биде катализатор и да вклучува многу различни парт-
нери во учењето. Учениците учат низ интеракција со овие различни 
партнери и со меѓусена интеракција.“ (Environmental education…,45)  
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Истражувајќи го воспитувањето за средината и наставниците си го 

искажуваат своето мислење во врска со воспитувањето за средината. Инте-

ресно е дека наставниците запрашани со кого соработуваат при реализира-

њето на воспитувањето за средината дури во 51% се изјасниле дека не сора-

ботуваат со никого при реализацијата на воспитувањето за средината. Само 

49% од наставниците се изјасниле дека соработуваат со своите колеги, ди-

ректорот, педагогот или психологот. Многу мал процент од оваа група се 

изјаснија дека соработуваат со некои стручњаци, научни работници, родите-

лите, претставници на еколошки друштва и сл. Само еден од анкетираните 

наставници се изјаснил дека соработува со стручњаци кои се занимаваат со 

проблемите на средината. Овие податоци покажуваат дека се отвара цела 

низа можности за ангажирање во изнаођањето патишта за соработка со 

стручњаци и научници, институции, невладини организации што се занима-

ваат со овие проблеми. И овој пат повторно се актуелизира потребата од по-

големо „отворање“ на училиштето кон пошироката општествена средина. 

Таквото „отварање на училиштето“ е во прилог на понатамошното уна-

предување и подигнување на квалитетот на воспитно – образовната работа 

воопшто, а во тие рамки и на воспитувањето на средината. 

Актуелен е и проблемот на оспособување на наставниците да доађа-

ат до информации за средината. Многу е важно наставникот да доађа посто-

јано и до многу повеќе извори на информации. (Environmental education…, 

44). Не помалку значајно е наставникт да ја познава локалната средина и да 

има „чувство“ за проблемите на средината (Environmental education for 

Our…, 44). И овој пат мора да се истакне неопходноста наставникот да кон-

тактира со повеќе и различни поединци и институции.  

За реализација за воспитувањето на средината неопходно е анга-

жирање на учениците тие активно да дођаат до одредени сознанија за сре-

дината. За да се реализира ова, наставникот треба да дејствува во две насо-

ки: да ги оспособува учениците за дејствување во средината и да создава 

услови за реализација на тој вид на воспитување. Еден од најзначајните 

моменти во таа насока е примената на најразлични форми на воспитна ра-

бота. Во воспитувањето за средината се афирмира интердисциплинарниот 

и проблемски приод, наместо монодисциплинарниот и предметно часовен 

систем. Милан Ждериќ во делото „Училиштето и животната средина“ ќе 

истакне: „Педагошките аспекти на животната средина меѓу другото 

претпоставува развивање поими и навики за заштита на средината на 

сите часови, наставини предмети“. (Zderic, 43)  

За наставникот повод за реализирање на воспитувањето за среди-

ната во одделенската настава може да биде настан во непосредната околи-

на; смог – загаденост на воздухот во зимски услови, помор на риби во бли-

ската река и сл. Таков е проектот на едно данско училиште „Смртта међу 

јагулите“.(Environmental education, International contributions, 11) 
Во овој проект наставниците ја започнуваат дискусијата по објаве-

на статија во локален весник за смртта на јагулите во блиската река. Про-
ектот бил реализиран со деца од рана училишна возраст, забавиште и прво 
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одделение. Училишниот живот (пакувањето на ужинката, бучавата во учи-
лиштето и сл.), излегувањето на пазарот на нов производ како и на многу 
други нешта за наставникот можат да бидат повод за реализација на вос-
питувањето за средината. Во врска со овој проблем Миливој Габелица ќе 
истакне: „Воспитувањето за средината е работа што долго трае, футу-
ролошки е насочена. Нема наставни содржини, воспитно – образовни 
подрачја како ни форми на наставна и воннаставна активност каде што 
неможе еколошки да се дејствува. Нема наставник кој бил ослободен од 
оваа задача. (31, 44) И во врска со ова ќе истакне: „Воспитувањето за 
средината всушност претпоставува формирање на еден нов стил на жи-
веење“. (31, 44) 

Општествените и просветните власти се тие кои ги дефинираат це-
лите и задачите на воспитувањето за средината. Тие ги пропишуваат содр-
жините преку кои што ќе треба да се реализираат целите и задачите, тие го 
определуваат времето за кое ќе се направи тоа итн. Сето тоа и уште многу 
нешто може да ја олесни или да ја отежни работата на воспитувањето за 
средината. Можности постојат и во рамки на содржините предвидени за 
реализација во одделенската настава. Во ово труд ги издвојуваме како по-
себно погодни можностите за реализација на воспитувањето за средината 
во природно – научното и општественото програмско подрачје. 

Од сето погоре кажано мораме да констатираме и потврдиме дека 
кога се работи за еколошка едукација на учениците или поточно, како да ја 
зачуваме средината во која живееме и понатаму во преносна смисла како 
да ја зачуваме планетата земја, излегувањето надвор од училишните про-
стории во природата преку дневни прошетки или повеќедневни екскурзии 
би бил вистински начин. Децата мораат да ја почувствуваат убавината на 
природата за да ја засакаат а со тоа и да ја чуваат од секакво загадување. 
Ако воСвеста на секое дете се всади важноста од зачувување на животната 
средина, таа шема ќе остане вгнездена кај него доживотно. 
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Мр Ђорёи Зимбаков 
 

ДОПРИНОС ШКОЛЕ, НАСТАВНИКА И НАСТАВНИХ САДРЖАЈА  
У ЕДУКАЦИЈИ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Сажетак: И поред ограничености ресурса, сиромаштва и проблема раз-

воја, опредељење Републике Македоније за улазак у европске и друге асоцијације 
треба да буде главни подстицај у процесу интензивирања ЕЕ (Еколошке еду-
кације). Осећа се потреба за стручним, амбициозним, системским и конти-
нуираним планирањем, припремом и организацијом еколошке едукације у држави. 

Школа не може да буде једино место у коме се стичу знања, умења и 
навике када је у питању однос према животној средини. Потреба је за склад-
ним деловањем у школи, али и шире друштвене заједнице што се овог пробле-
ма тиче. Зато наша настојања треба да буду усмерена на трансформацију 
целе Републике као јаде едукативне заједнице. 

 
Кључне речи: васпитање, образовање, животна средина, еколошка 

едукација, наставне и ваннаставне активности. 
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ОБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ЈАВНАТА ПОЛИТИКА 

 
Резиме: Во организирањето, планирањето, реализацијата, следење-

то, унапредувањето, анализирањето и евалвацијата на воспитно-образовна-
та дејност на училиштето неминовна е размена на идеи и мислења, праќање 
и добивање на инфомации и пораки и создавање стабилна и ефикасна врска 
со неговото опкружување. Добрата комуникација на училиштето со јавно-
ста го носи со себе остварувањето на дадена наменска порака која ќе пот-
тикне интерес и потреба за возвраќање на мислења, предлози, реакции и 
слично. Во интерес на училиштето е реализација на добар комуникациски 
процес со јавноста за да може да го гради својот имиџ на квалитетна обра-
зовна институција во која јавноста ќе има доверба. Комуникациските проце-
си што ги остварува училиштето му се потребни бидејќи преку нив воспо-
ставува врска со други субјекти надвор од училишната средина, испраќа и 
добива повратни информации за своето функционирање, добива позитивна 
или негативна критика за постигнатите резултати, дознава колку е ефек-
тивен неговиот развоен пат и се презентира во јавноста. 

 
Клучни зборови: училиште, односи со јавноста, директор, образова-

ние, јавна политика. 

 

 

1.Вовед (Introduction) 
 
„Секој културен модел и секој акт на општественото однесување 

вклучува комуникација било во експлицитна било во имплицитна форма.” 
(Sapir) според (Janicievic,2000). 

Моќта на училиштето во градењето на односите со јавноста е во 
умеењето во вистинско време и на адекватен начин да се активира интере-
сот и вниманието на опкружувањето за целите, задачите, приоритетите, 
традицијата и идентитетот што го има истото. Односите со јавноста на 
училиштето му овозможуваа перманентно и организирано да влијание врз 
ставовите и мислењата на јавноста и да создаде позитивно јавно мислење 
за образовната институција.Комуникацијата со надворешната средина е 
наменета за информирање на јавноста за активностите, целите и соработ-
ниците на училиштето и при нејзината реализација од особено значење е 
предизвикување на активно слушање од страна на надворешната средина. 
Односите со јавноста на училиштето му се од полза во доизградувањето на 
квалитетот и функционалноста на својата дејност и во планирањето на раз-
војниот пат, односно мисијата и визијата. 
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Во реализацијата на целите и задачите на училиштето од големо 

значење е и раководењето од страна на директорот, односно неговата ПР 

улога. Директорот преку своите активности и задолженија ја презема уло-

гата на ПР на училиштето овозможувајќи му квалитетни, стабилни и ефек-

тивни врски со јавноста. Директорот во улога на ПР на училиштето ин-

формира, комуницира, планира, организира, раководи, контролира, анали-

зира и сл.  

Важен фактор во функционирањето наобразовниот систем укажува 

и јавната политика – центарлна и локална. Образовната поликтика влијае 

во подобрувањето на условите за школување, во стимулирањето постојан 

професионален развој на наставниот кадар, во остварувањето на наставни-

от план и другите активности на училиштето и во креирањето на севкуп-

ниот образовен процес.  

 

 

2. Односите со јавноста и училиштето 
 

Процесот на градење на односите со јавноста е осособено значење 

за секое училиште за да може да го слишне “јавниот глас” за дефинираниот 

идентитет и создадената репутација. ”Гласот на јавноста” му овозможува на 

училиштето правилен избор на координатите кои водат до патот на успе-

хот.Секогаш може да се подобри нешто и затоа вистинските критики од јав-

носта не треба да се игнорираат. Тие го водат училиштето до одговорите на 

прашањата: Како другите го гледаат училиштет? Какви се квалитетите на 

вработените во училиштето од аспект на јавноста? Дали создадениот имиџ е 

одржлив? Дали рејтингот ма училиштето е постојан или варира? 

Односите со јавноста всушност се “лична карта” на училиштето да 

се претстави пред сопствената јавност (Институт за односи со јавноста 

www.ipr.org.uk). Од таа гледна гледна точка односите со јавноста се “авто-

рот” на податоците кои ги содржи “личната карта” на училиштето. 

Внатрешната и надворешната јавност на училиштето ја сочинуваат:  

 Учениците и родителите - како корисници на образовно-воспит-

ните услуги 

 Подржувачите – тоа се социјалните партнери кои соработуваат 

со училиштето за постигнување на заеднички цели 

 Спонзорите – како финансиски поткровители на училишните 

промоции,презентации,програми и сл. 

 Донаторите – кои самостојно или преку проекти учествуваат во 

подобрувањето на опременоста на училиштето 

 Добавувачите – кои со своите услиги помагаат во создавањето 

на условите за работење на училиштето и во непреченото одви-

вање на неговата дејност 

 Локалната заедница – како консумент на услугите од училиште-

то како соработник и социјални партнери 
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 Другите училишта – кои се неопходно потребни за међусебна 

педагошка соработка и менување на работни искуства 

 Вработените (наставниот и ненаставниот персонал) – како реа-

лизатори на целокупната работа и функциите на училиштето 

Комуникацијата помеђу наведените субјекти е неминовна и неоп-

ходна бидејќи секој од нив е алка во синџирот на јавното мислење и вредну-

вање на постигнатите резултати на училиштето како организациски систем. 

Сите тие треба да функционираат подеднакво добро за да се формира пози-

тивно јавно мислење за училиштето. Во овој случај односите со јавноста му 

помагаат на училиштето да провери дали постојат слаби алки во синџирот и 

дали врската помеђу нив е ефикасна. 

Односите со јавноста овозможуваат да се откријат слабите страни, 

но и да се истакнат јаките страни на училиштето, кое на време треба да 

преземе мерки за надминување на негативностите и неуспехот, а исто така 

да разработи и нови стратегии како понатаму да ги развива и одржува по-

зитивностите и успехот. Во контекст на ова треба да бидат целите и потре-

бите на односите со јавноста, кои мора да имаат своја поента. Одредува-

њето на целта е една од најважните вештини за создавање и одржување 

успешни односи со јавноста. Исто така одредувањето на целта подразбира 

определување на приоритетите. Затоа во зависност од целта што учили-

штето сака да ја постигне преку односите со јавноста се определува за ко-

муникација со внатрешната, односно надворешната јавност. Со комуника-

цијата со внатрешната и надворешната јавност може да ја реализира со 

успех својата поставена цел. 

Односите со јавноста мошат да бидат со различна содржина која 

произлегува од планираната потреба и со различен интензитет во зависност 

од приоритетноста на целите и потребите како на училиштето така и на не-

говите соработници, партнери и консументи на услуги. За да односите со 

јавноста на училиштето навистина имаат двонасочност и правилно да функ-

ционираат, за истите треба да се има план и програма за реализација. 

Начинот на комуницирање со јавноста е исклучиво важна компонента 

во афирмирањето на училиштето во средината во која функционира и поши-

роко. Училиштето може своите односи со јавноста да ги остварува преку: 

 Медиуми: (печатени) – локални и дневни весници, неделници, 

писмо до уредник со давање личен коментар; (електронски) – веб 

страна, интернет, радио, телевизија; 

 Давање интервју 

 Организирање прес-конференција 

 Држење говор 

 Давање соопштенија за јавноста 

 Анкетирање 

 Рекламирање преку печатени и електронски медии 

 Одржување промоции, презентации и манифестации 
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Секое средство и техника на комуницирање со јавноста предизвику-
ва соодветен интерес за активно слушање и создава можност за добивање на 
нови партнери, спонзори, донатори и сл. само тогаш кога се употребени во 
право време/момент, на адекватен начин, со потребната вештина за нивно 
користење и со спазување на нормите на однесување и почитување на пра-
вилата и елементите на текот на комуникацијата. Затоа средствата и техни-
ките на комуницирање со јавноста треба да бидат внимателно и правилно 
избрани за да го овозможат посакуваниот резултат. 

Иако комуникацијата е секојдневна навидум вообичаена работа во 
училишната средина, не треба и не може да се остане само на неа. Односи-
те на училиштето со неговото опкружување му се неопходно потребни за 
да истото е во тек со случувањата во јавноста поврзани со образованието, 
за да добива повратни информации за слабите и јаките страни на учили-
штето и секако за согледувања за перспективите на понатамошниот учили-
шен развој. 

 
 

Зошто се важни односите со јавноста за училиштето? 
 
Во услови на пазарна економија на секое училиште му е неопходна 

комуникацијата со јавноста. Взаеманта врска на интеракциската поврза-
ност на училиштето со неговото опкружување е остварувањето на заед-
ничка цел и потреба – оспособување на денешните ученици за нивната 
утрешна работа, односно за успешно завршување на студиите на факулте-
тите во државата и надвор од неа. Презентирањето на училиштето во јав-
носта овозможува да се открие како другите од нивни аспект го гледаат 
училиштето и како училиштето гледа на неговите корисници на услуги и 
на неговите соработници. 

Одговорот на прашањето зошто се важни односите со јавноста за 
училиштето е:  

 за создавање интеракциска соработка потребна за потврдување 
на идентитетот и репутацијата на училиштето;  

 за воспоставување двонасочен процес на информираност;  

 за јавно вреднување на реализацијата на воспитно-образовната 
училишна дејност;  

 за формирање мислења за одговорноста на вработените, учени-
ците, родителите и локалната заедница;  

 за добивање сознанија и сугестии за училиштето какво е и какво 
треба да биде;  

 за афирмирање на училиштето во неговото опкружување. 
Генерално гледано односите со јавноста се битни за училиштето од 

повеќе аспекти поврзани со двонасочната информираност, создавањето на 
услови за подобра развојна иднина на училиштето, надминувањето на не-
сразмерноста на можностите и потребите, држењето во будност на внима-
нието на јавноста, градењето и развивањето на перманентна соработка ме-
ђу училиштето и неговото опкружување. 
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3. Влијанието на јавната политика 
 
Јавната политика е начинот на дејствување или недејствување из-

бран од јавната власт за решавање на некој проблем. Образовната политика 
е под надлежност на Министерството за образование и култура. Училишта-
та не се самостојни во поглед на наставните програми кои се национални. 
Со децентразизацијата се зголеми учеството на локалната самоуправа во 
образовната политика и како резултат на неа локалната заедица поседува 
поголема моќ во креирањето на образовната политика.Претставниците на 
политиката – локална или централна, треба заемно да се ангажираат за да 
создадат квалитетен и ефикасен воспитно-образовенсистем заснован на 
приоритетите и потребите во образованието. Од политиката во образова-
нието зависи успешноста на образовниот систем. Политиката се води во 
името на јавноста и претставува еден вид менаџирање на владата и нејзи-
ните партнери што ја спроведуваат. И покрај тоа што владата, собранието, 
локалната самоуправа и другите органи со јавни овластувања имаат моќ да 
донесуваат одлуки со што се уредува општественото живеење, сепак тие 
одлуки изразени во различни инструменти за креирање политики, како 
што се закони, правилници, даноци, казни, информации и изјави, треба да 
ја изразуваат моменталната состојба, да решаваат актуелни проблеми и да 
одговараат на потребите на грађаните. За да се постигне тоа јавната поли-
тика треба да се креира со учество на грађаните и на други заинтересирани 
страни во процесот на донесување одлуки. 

Во секој делокруг на работа има потреба од внесување промени 
кои се резултата на развојот на општеството, економијата, глобализација-
та. Промените во образовниот систем се неопходни за задоволување на по-
требностите на учесниците во воспитно-образовниот процес. Со таа цел 
владата спроведе реформи во образованието со кои средното образование 
стана задолжителна обврска на секој грађанин, разви информатичка техно-
логија во училиштата – проект компјутер за секое дете, ги намали финан-
сиските трошоци за школување со доделување бесплатни учебници, извр-
ши промени во наставната програма воведувајќи освен задолжителните 
предмети и изборни предмети за да може да се отвори поголем простор за 
различните интереси и приоритети. Овие реформи се дел од јавната полити-
ка на владата во образованието за да се обезбеди поквалитетен и поефика-
сен образовен систем. Тоа се активностите реализирани со јавната политика 
на централно ниво, а развојот на едно училиште зависи и од образовната по-
литика на локално ниво. Планираната наставна програма за учебната година 
се спроведува со помошта на локалната самоуправа. Локалната самоупра-
ва му помага на училиштето во учеството и реализацијата во различни 
проекти кои можат да допринесат во образовната дејност. Политиката на 
локалната власт влијае врз одлучувањето кои проекти ќе имаат приоритет 
и подршка.Од јавната политика во голем степен зависи унапредувањето на 
међуетничките односи во училиштата каде што учениците се од различен 
етнички состав. Јавната политика во тој случај треба да влијае врз рамно-
правноста во учеството на малцинските заедници во образовниот процес. 
Локалната образовна политика треба да стимулира постојан професиона-
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лен развој на наставничкиот персонал преку учество во проекти и стекну-
вање обука, да подржува активности на училиштето кои го зголемуваат 
квалитетот на наставата, да му овозможува финансиска помош за учество 
во семинари, конференции, работилници и др.  

Друг фактор кој влијае во креирањето на јавната политика се меди-
умите. Улогата на медиумите во креирањето политики е во известувањето 
за проблемите, решенијата на проблемите и ивното спроведување но,поне-
когаш и во аналитичкиот пристап на известување за проблемите, изнаођа-
ње решенија и нивно застапување. Според ова медиумите во голема мерка 
можат да му помогнат или одмогнат на училиштето во спроведувањето на 
своите образовни активности и остварувањето за своите цели. 

Општеството и неговите членови без образование стагнираат, знае-
њето и вештините се средствата за личен просперитет и општествен раз-
вој. Затоа образовната политика треба да биде заснована на заеднички це-
ли и нтереси со образовните институции и учесниците во образовниот 
процес. На вложувањето во образованието не треба да се гледа како зголе-
мување на трошоците туку како вложување во сопствениот развој и подо-
бра иднина. Доколку образовната политика ги мотивира, стимулира и ги 
подобрува условите за школување, ќе се зголеемува и бројот на заинтере-
сирани ученици за продолжување на образованието на високо образовните 
институции. Главни фактори на современиот развој во светот не се само 
природните ресурси, луђето и човечкиот потенцијал се клучниот фактор 
изграден на знаење и образование што овозможува иновативност, конку-
рентност и рамноправно влкучување во глобалниот процес. 

Јавната политика е она што владата решава да го прави или избира 
да не го прави. Доколку владата и нејзините соработници го направат пра-
вилниот избор, ставајќи акцент на образованието како семоќен фактор за 
личен и општествен успех, можат да креираат правилна, квалитетна и 
функционална образовна политика и со неа да влијаат врз интересите и 
приоритетите на учесниците во образовниот процес, а државата да добие 
поголема моќ и сила во нејзиното интегрирање во европски рамки. 

 
 

4. Заклучок 
 
Комуникацијата на училиштето со јавноста треба да функционира 

ефикасно бидејќи преку неа се анимира и афирмира неговата воспитно-
образовна работа. Ефектите и важноста од односите со јавноста ќе бидат 
функционални кога ќе се дојде до одговорите на прашањата: Какво е учи-
лиштето? Каков е директорот? Колку е подготвен наставничкиот кадар? 
Каква е целта, визијата и мисијата на училиштето? 

Позитивностите од остварувањето на односите со јавноста се со-
гледуваат во создавањето можности да се подобри работата на сите субјек-
ти во училиштето, да се обезбедат подобри работни усливи и да се создаде 
задоволство кај јавноста, да се воспостави двонасочен процес на информи-
раност и да се добијат повратни видувања и вреднувања, функциите на 
училиштето да се согледаат од повеќе аспекти, да се добие корекционен 
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фактор за квалитетот н програмските цели, задачи и развоен план на учи-
лиштето, како и да се проследат позитивните или негативни критики, жал-
бите и сугестиите на јавноста. Врските со јавноста треба постијано да се 
надградуваат бидејќи тие имаат свое значење во унапредувањето на вос-
питно-образовната дејност на училиштето. Формата,содржината интензив-
носта и и резултатите од комуникацијата со внатрешната и надворешната 
јавност зависи од поставената цел.  

Негувањето на односите со јавноста за училиштето пртставуваат 
презентација на целокупното негово работење и функционирање како ор-
ганизациски систем. Исто така комуникацијата со надворешната средина 
може да се јави и во улога на пропагандба програма за планираните задачи 
и цели и нивното остварување преку ангажираноста на вработените во 
училиштето. Креативната реализација на односите со јавноста секогас има 
позитивно влијание на одржувањето и потврдувањето на идентитетот и ре-
путацијата на училиштето и добивање сознанија колку се кинкурентни не-
говите услуги на пазарот на трудот. Одржувањето на односите на учили-
штето со јавноста исто така го насочуваат да внесува промени во своето 
функционирање и да стане динамично училиште. 

Планирањето, програмирањето и реализирањето на улогата на дирек-
торот на училиштето како педагошки раководител и ПР е од особено значење 
за реализирањето на мисијата, визијата и целите на секое училиште. Исто та-
ка работата на директорот од гледна точка на раководител и ПР овозможува 
следење, веднување и унапредување на сите компоненти на воспитно-обра-
зовната дејност на организациската поставеност на училиштето. 

За да се постигнат очекуваните резулатати од поставените цели на 
директорот како педагошки раководител на училиштето потребно е тој 
својата програма за работа да ја засновува на научни сознанија и достигну-
вања на педагошката теорија и практика посебно од областа на следењето, 
анализирањето, вреднувањето и унапредувањето на работата на наставни-
от кадар и посветување посебно внимание на професионализацијата на на-
ставниците. Неговата функција на ПР се состои во негувањето на ефика-
сни и квалитени односи со јавноста, создавње на позитивно јавно мислење 
за училиштето, одржување и подобрување на рејтингот на училиштето, 
постојано информирање на јавноста за активностите на училиштето, пла-
нирање на програма за остварување и реализација на целите, задачите и 
наставната програма, тој треба да има активно рефлексивно влијание на 
членовите на наставниот кадар и секој вработен развојот на училиштето да 
го гледа преку својата и колективната оспособеност за ефективна и ефика-
сна работна ангажираност зоато човекот е фактор на секој успех.  

Покрај компонентите директор, наставнички персонал и ученици 
кои директно се вклучени во реализацијата на образовниот процес, за 
остварување на целите, наставната програма и други образовни активно-
сти на училиштето, големо влијание укажува и јавната политика – центар-
лна и локална. Политичките решенија за имплементација на програми по-
врзани со воспитно-образовните институции можат да допринесат за поле-
сно одвивање на работната дејност на училиштето. 
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