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ПРЕДГОВОР 
 
Овај зборник садржи радове са II научног скупа с међународним 

учешћем под називом Иновативни приступи васпитању и 
образовању: дигитализација, иновативни програми и модели, 
одржаног 1−2. 6. 2017. у Лепосавићу, у организацији Учитељског 
факултета у Призрену с привременим седиштем у Лепосавићу.  

Научни скуп је организован и у оквиру научног интерног 
макропројекта Иновације у васпитању и образовању (евиденциони 
број ИМП 001), који ће у наредном периоду (2017−2019) финансијски 
подржати и реализовати Учитељски факултет у Призрену с 
привременим седиштем у Лепосавићу. На Научном скупу са овог 
пројекта учествује једанаест излагача: 1) проф. др Живорад 
Миленовић, руководилац пројекта, 2) проф. др Синиша Минић, 
руководилац потпројекта, 3) проф. др Слађана Видосављевић, 
руководилац потпројекта, 4) проф. др Алија Мандак, 5) проф. др 
Владо Симеуновић, 6) проф. др Ваит Ибро, 7) проф. др Бранко Ристић, 
8) проф. др Радомир Арсић, 9) проф. др Весна Минић, 10) доц. др 
Бошко Миловановић и 11) доц. др Емилија Марковић.  

У Зборнику су објављени радови петнаест излагача који 
представљају део резултата остварених у оквиру осам различитих 
научноистраживачких пројеката које реализују друге високо-
школске установе и научноистраживачке организације, а 
финансијски подржава од 2010. Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије: 

1) Материјална и духовна култура Косова и Метохије; евиденциони 
број: 178028; са овог пројекта на Научном скупу учествовују четири 
излагача: 1) др Срђан Словић, 2) проф. др Снежана Башчаревић, 3) 
проф. др Живорад Миленовић и 4) Благица Перовић. 

2) Косово и Метохија између националног идентитета и 
евроинтеграције; евиденциони број: III-47023; са овог пројекта, на 
Научном скупу учествују три излагача: 1) проф. др Јасна Парлић 
Божовић, 1) проф. др Биљана Павловић и 2) проф. др Весна Минић. 

3) Настава и учење – проблеми, циљеви и перспективе; евиденциони 
број: 179026; са овог пројекта на Научном скупу учествују два 
излагача: 1) проф. др Радмила Николић и 2) проф. др Сања Маричић. 

4) Динамичка структура савременог српског језика; евиденциони број: 
178014; са овог пројекта на Научном скупу учествује један 
специјални гост проф. др Милош Ковачевић и излагач: 1) проф. др 
Тиодор Росић. 

5) Истраживање климатских промена и њихових утицаја на животну 
средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање; евиденциони 
број: III-47007; са овог пројекта на научном скупу учествовао је 1  
излагач: 1) проф. др Јово Медојевић. 



6) Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих и наглувих особа; 
евиденциони број: 179055; са овог пројекта на Научном скупу 
учествује један излагач: 1) проф. др Радомир Арсић.  

7) Методе нумеричке и нелинеарне анализе са применама; евиденциони 
број: 174002; са овог пројекта на Научном скупу учествује један 
излагач: 1) доц. др Љиљана Пауновић. и  

8) Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним 
општинама источне и југоисточне Србије; евиденциони број: ОI 
179013; са овог на Научном скупу учествује један излагач: 1) доц. др 
Марија Јовановић. 

 

Полазећи од мултидисциплинарног карактера студија на 
Учитељском факултету у Призрену с привременим седиштем у 
Лепосавићу, формулисана је тема Научног скупа која обухвата 
општу проблематику иновативних приступа васпитању и 
образовању. У пријављеним радовима проучавају се и посебни 
проблеми који се односе на дигитализацију, иновативне наставне 
програме, иновативне врсте наставе, иновативне дидактичко-
методичке моделе и остале иновативне приступе методици 
васпитнообразовног рада и наставе, нарочито наставе у млађим 
разредима основне школе. Пријављени радови су из области језика 
и књижевности, математике, информатике, педагогије, дидактике, 
методике васпитнообразовног рада, методике наставе, верске 
наставе, физичког васпитања, социологије, психологије, историје, 
географије, физике, политикологије, уметности и осталих.  

Зборник садржи 53 рада. То су саопштења с научног скупа чији 
су аутори из Србије, Немачке, Хрватске, Руске Федерације, Украјине 
и Босне и Херцеговине. Први рад у Зборнику је уводни реферат. 
Остали радови сврстани су у шест група: 1) Језик и књижевност – 9 
радова, 2) Математика и информатика – 6 радова, 3) Педагогија – 15 
радова, 4) Методике васпитнообразовног рада и наставе – 11 радова, 
5) Уметност – 3 рада и 6) Интердисциплинарне науке – 8 радова.  

Издавање Зборника радова финансијски је подржало 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  

      
                                             Уредници 

            Проф. др Живорад Миленовић 
                                   Проф. др Слађана Видосављевић 

 

 



PREFACE 
 
This collection of papers contains papers from the international 

scientific conference entitled Innovations in education: digitalization, 
innovative programs and models held on 1−2. 6. 2017 in Leposavic 
organized by the Teacher Training Faculty in Prizren temporarily settled 
in Leposavic.  

Scientific conference was organized within the frame  of scientific 
internal мacroproject under the name Innovations in education (register 
number IMP 001), which is to be financially supported and realized during 
the period (2017−2019) by the Teacher Training Faculty in Prizren 
temporarily settled in Leposavic. Eleven presenters from the project will be 
taking part in the Scientific conference: 1) prof Zivorad Milenovic, PhD, 

project manager, prof Sinisa Minic, PhD, project manager, 3) prof Sladjana 
Vidosavljevic, PhD, project manager, 4) prof Alija Mandak, PhD, 5) prof  
Vlado Simenunovic, PhD, 6) prof  Vait Ibro, PhD, 7) prof Branko Ristic, PhD, 
8) prof Radomir Arsic, PhD, 9) prof  Vesna Minic, PhD, 10) associate prof 
Bosko Milovanovic, PhD, and associate prof Emilija Markovic.  

There are fifteen papers published which are also a result of 
participation in eight different scientific research projects realized by 
other tertiary institutions and scientific research institutions financed 
during the period 2010-2017 by the Ministry of science, education and 
technological development of the Republic of Serbia. 

1) Мaterial and spiritual culture of Kosovo and Metohija; register number: 
178028; four presenters from this project took part in the conference: 1) 
Srdjan Slovic, PhD, 2)prof Snezana Bascarevic, PhD, 3) prof Zivorad 
Milenovic, PhD, and 4) Blagica Perovic, MSS. 

2) Кosovo and Metohija between national identity and eurointegrations; 
register number: III-47023; three presenters from this project took part in 
the conference: 1) prof Jasna Parlic Bozovic, PhD, 2)  prof Biljana Pavlovic, 
PhD, and 3) prof  Vesna Miniic, PhD. 

3) Teaching and learning – problem, aims and perspectives; register number: 
179026; two presenters from this project took part in conference: 1) prof 
Radmila Nikolic, PhD, and 2) prof Sanja Maricic, PhD. 

4) Dynamic structure of contemporary Serbian language; register number: 
178014; two presenters from this project took part in the conference: 1) 
prof Milos Kovacevic, PhD, and 2) prof Tiodor Rosic, PhD. 

5) Research of climate changes and their effects  on the environment – studying 
influence, adaptation and mitigation; registe number: III-47007; one 
presenter from this project took part in the conference 1) prof Jovo 
Medojevic, PhD. 

6) Influence of cochlear implementation on the education of deaf and hard of 
hearing persons; register number: 179055; one presenter from this project 
took part in the conference: 1) prof Radomir Arsic, PhD.  



7) Мethods numeric and non-linear analysis with applications; register 
number 174002; one presenter from this project took part in the 
conference: 1) associate prof Ljiljana Paunovic, PhD.  

8) Sustaining of Serbian identity as well as of the national minorities bordering 
municipalities of east and southeastern Serbia; register number: ОI 
179013; one presenter from this project took part in the conference: 1) 
associate prof Marija Jovanovic, PhD. 
 

The theme of the Scientific Conference is formulated on the bases of 
multi-disciplinary approach to studies at the Teacher Training Faculty in 
Prizren with a temporary seat in Leposavic. The theme encompasses 
general issues of innovative approaches to education. In the papers 
submitted , there are also specific issues which refer to digitalization, 
innovative syllabus, innovative types of teaching, innovative didactic 
models and other innovative approaches to the methodology of 
education, especially in primary school`s junior classes. Papers submitted 
are from the area of language and literature, mathematics, information 
technology, pedagogy, didactics, methodology of teaching and educational 
work, methodology of teaching, religion, physical education, sociology, 
psychology, history, geography, physics, political sciences, arts and so on.  

The collection of papers consists of  53 papers. They are written 
presentations from the conference whose authors are from Serbia, 
Germany, Croatia, Russian Federation, Ukraine and Bosnia and 
Herzegovina. The first paper in the Collection is introductory ones. The 
rest of the papers are sorted out in six groups: 1) language and literature – 
9 papers, 2) mathematics and information technology- 6 papers,                        
3) pedagogy – 15 papers, 4) methodology of teaching and educational work 
- 11 papers, 5) art – 3 papers and 6) interdisciplinary sciences – 8 papers.  

Publishing of the Collection of papers is financed by the Ministry of 
education, science and technological development of the Republic of 
Serbia.  

      
Editors, 

     Prof Zivorad Milenovic, PhD  
     Prof Sladjana Vidosavljevic, PhD 
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Никола Страјнић  
 
 

 СТВАРНО И ИМАГИНАРНО У ПЕСНИШТВУ БРАНКА 
РАДИЧЕВИЋА 

 
Сажетак: Стварно игра велику улогу, како у стварању, тако и у 

рецепцији песништва Бранка Радичевића. При томе, пре свега, мисли се 
на Карловце, Белило, Стражилово, Магарчев брег и др., које песник 
највише помиње у Ђачком растанку. Ипак, поезија се не догађа у свету 
стварног, већ у свету имагинарног. А то значи да и поменути топоси у 
овом песништву нису стварни, већ имагинарни. Или, најједноставније, 
песник им није дао онај смисао који имају у стварности, већ онај који 
имају у песништву. Тако стварно, да би функционисало у поезији, мора да 
постане надстварно, или имагинарно, што значи да се из стварног света 
преобрази у стварни песников свет, из кога песма и настаје. У раду ће 
бити речи о том преображају. 

Кључне речи: стварно, имагинарно, песништво Бранка 
Радичевића. 

 
 

1. 
Сваке јесени хиљаде ђака долазе у Сремске Карловце да 

посете место у коме је живео и гроб у коме је сахрањен песник 
Бранко Радичевић. 

Те екскурзије засноване су на идеји да је лакше спознати 
дело неког писца – или уметника уопште, али и филозофа и 
научника – ако се види кућа у којој је живео и место на коме је 
лежао. Као да се верује да ће то омогућити да се у његовом делу 
дешифрује и оно што је најскривеније и најдубље. А поготово, ако 
је реч о граду какав су Сремски Карловци, који је, на известан 
начин, залеђен, па се ту и данас препознаје у архитектури, али и у 
духу и „ваздуху”, и Бранково време. 

На тој идеји почивају готово све екскурзије овога света, па 
тако и милиони одлазе у Египат, Индију, Кину, Грчку, Италију..., 
верујући да ће ту пронаћи онај драгуљ истине и смисла за којим и 
трагају. 

Али, када је реч о екскурзијама у Сремске Карловце, треба 
имати на уму и један културно-историјски догађај, с којим су оне 
у вези, а то је пренос Бранкових костију из Беча на Стражилово, 
1883. године. Тад се ту окупио цвет српске омладине и 
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интелигенције који је, након опела у Саборној цркви, испратио 
Бранка на вечни починак. Ове екскурзије у ствари су рефлекс тога 
догађаја. Зато у њима и посебно место заузима успињање оном 
вијугавом стражиловском стазом, до Бранковог гроба. 

Постоји једна слика Милића од Мачве, Пренос Бранкових 
костију (1983), на којој је приказана цела поворка људи који се с 
песниковим посмртним остацима успињу, али и не заустављају на 
стражиловском вису, већ продужавају у небеса. 

У овом раду, биће речи о тако нечему: Бранковом одласку у 
небеса. Но, разуме се, није то први случај да се један песник 
успиње (αναγογη, Платонов израз) тамо где је божанска 
мастионица у којој пуни своје перо. О томе је још певао велики 
тебански песник Пиндар из V века п.н.е.: да је чешће боговима 
одлазио на гозбу. А тамо су се налазили и Хомер и Хесиод, Алкман 
и Мимнермо, Солон и други. 

О чему је реч? 
 
2. 
Реч је о питању одакле долази песниково дело: с овога или с 

онога света, из стварности која га непосредно окружује, или из 
неке друге, „више” стварности? А то питање, у суштини, отвара 
свака расправа о уметности, од почетка мишљења о њој, до данас. 
Али и свако песништво, од почетка певања, до данас. 

Тако Хомеров савременик, који се с њим, Хомером, 
такмичио и победио га, беотски песник Хесиод из Аскре, у својој 
чувеној Теогонији (27–28), у Општем уводу, каже: Многе лажи ми 
знамо казивати истини сличне, / Али, кад хоћемо, знамо објавит и 
истину праву. 

Посматрајући из аспекта стварности као истине, 
опосредоване човековим чулима и разборитошћу његовог рација, 
уметност је лаж, пошто не даје то што је докучиво сензусом и 
разумом, већ нешто што представља деклинацију од тога. А из 
аспекта песништва, које је понесено стварношћу која је пред 
нама, али које даје преображену слику те стварности, или неку 
врсту надстварности, стварност је лаж. 

Та идеја о песништву и уопште о уметности као лажи, није 
нестала с Хесиодом, него је остала жива све до нашег времена. То 
се, рецимо, види – и поред толико других примера – у наслову, и 
не само у наслову, једног поглавља чувене Теорије књижевности 
(1949) Велека и Ворена, чији наслов гласи: Природа и облици 
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књижевности измишљеног. Ту је реч измишљено еуфемизам за 
реч лаж. 

Ако ову врсту расправе приближимо песништву Бранка 
Радичевића, видећемо да оно не „прихвата” ни сирову стварност, 
било које врсте, као истину на којој неопозиво почива, али ни 
просту „измишљотину” песникове имагинације која као 
„измишљотина”, не почива и на темељима стварности. Код овог 
песника, као да се у оном стварном препознаје и оно имагинарно, 
а у оном имагинарном и оно стварно. 

Темељ једном другом мишљењу о односу песништва и 
стварности дао је Аристотел у својој Поетици (IX, 1451, б1, 5). 
Наиме, расправљајући о односу филозофије, поезије и историје, 
он, пре свега, филозофију ставља изнад друге две дисциплине, 
наводећи још и то да је поезија филозофскија од историје која 
даје оно што јест, односно оно што је заиста било, а поезија оно 
што је могло да буде, а није. 

Тај став, као и многи други ставови из Аристотелове 
Поетике, био је предмет често и оштрих расправа 
аристотеловских поетичара, од Хорација до, посебно, оних 
ренесансних: Ђиролама Фракастора, Лодовика Кастелветра, 
Ђулијуса Цезара Скалиђера, или, нарочито, великог оспоривача 
Аристотела − Фрање Петрића, и других. А данас се та 
Аристотелова идеја о поезији као могућности може често 
„прочитати”  на почетним страницама савремених романа, у овом 
облику: „Свака сличност ликова и догађаја у роману са стварним 
ликовима и догађајима, случајна је.” 

Када је реч о песнику Бранку Радичевићу, треба одмах рећи 
да он није песник те случајности. Напротив, он пева о 
Карловцима и о својим ђачким догађајима и доживљајима тако да 
се у његовим песмама препознају и то место и ти догађаји и 
доживљаји. Али у тим песмама и сваки читалац проналази неке 
“своје” Карловце и неке “своје” доживљаје и догађаје. Тиме је песник 
помирио оно што јесте, или што је било, с оним што је могло да буде. 
А то је нешто што превазилази и овај Аристотелов став. 

Став многих филозофа, естетичара, теоретичара јесте, пак, 
да је поезија, али и цела уметност, μιμησις: подражавање 
стварности. Иако је то Питагорин израз, први га је тумачио 
Платон у циљу објашњења суштине уметности. Наиме, Платон је 
видео идеал уметничког стварања у ономе што је сликао тада, у V 
веку п.н.е., чувени сликар Зеуксид, који је, на једној својој слици, 
тако верно подражавао грожђе из стварности, да су птице слетале 
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на дело и кљуцале „бобице”. И, то је један од образаца μιμησις-а 
који се, разуме се, у низу варијаната, сачувао до данас. 

Други образац је Аристотелов: уметник не подражава 
готове облике у природи, већ начин на који их природа ствара. 
Или другачије: својим ποιησις-ом опонаша Ποιησις самог Φυσις-а. 
Један од најозбиљнијих рефлекса тога мишљења је мишљење Св. 
Августина да уметник ствара као Бог, с тим што уметник увек 
ствара из нечега, а Бог ни из чега. Ex nihil. 

У песништву Бранка Радичевића не постоји жеља за пуким 
опонашањем готових облика, јер је то бесмислено, пошто ништа 
није тако изворно као оно што је од природе дано. Такође, 
опонашање стваралачког чина саме природе, доводи у питање 
изворност самог песниковог певања, јер би се он тако ослањао на 
нешто друго. А њему, Бранку Радичевићу, стало је до тога да се 
ослања једино на себе, певајући из себе, кроз себе, за себе и због 
себе. Само колико је то по себи кореспондентно с Аристотеловим 
ставом о томе да уметник опонаша начин на који сама природа 
ствара, то је и аристотеловско гледање на Радичевићево 
сачињање (ποιησις). 

Коначно, није ретко мишљење да песништву, као и 
уметности уопште, и није потребно да се ослања на стварност и 
да се све догађа у уму. А за Његоша, у Лучи микрокозма, чак ни 
човеков ум не постоји, јер ум је само један: Ум је само један без 
границе / сви су други кратковидни уми ( ЛМ, III ). Тако, онда, ни 
поезија није људска, већ божанска. 

Бранко Радичевић, свакако, уважава и удео божанског, 
небеског у стварању песме, али не доводи у питање ни присуство 
људског, земаљског у њој, но то се код њега показује на један 
посебан начин, у вези са природом самог песничког бића. 

 
3. 
Наиме, према најстаријој, митолошкој вести о томе, која се 

налази у миту о Орфеју, песник носи у себи два елемента, 
земаљски и небески. Земаљски долази отуда што је Орфејев отац 
Еагар био трачки краљ, дакле поземљар, а небески отуда што му 
је мајка била муза Калиопа, дакле небесница. Тако се та два 
елемента у песнику и могу назвати еагарско и калиопско. 

Еагарско песника вуче према доле, према земљи, калиопско 
према горе, према небу. 

У песништву Бранка Радичевића готово подједнако 
присутно је и једно и друго. Тако ту наилазимо на оно што је 
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типично овострано, као драги Карловци, убаво Белило, силни 
Дунав, дивно Стражилово, цветићи, јагоде, беле ноне... 

С друге стране, ту је непрестано присутно и стремљење 
према горе, жеља да се напусти земаљско и људско како би се 
освојило оно небеско и божанско. Тако песник у песми Жеља 
каже: Кад сам лудо дете био / Жеља ми је била: Кад би Боже 
уделио / Мени једна крила... А поема Пут започиње дозивањем 
деклице с Хеликона и самог Аполона, који му шаље крилатог 
Пегаза да га понесе у небеса. Такође, у песми Мини Караџић  у 
споменар песник жели да драгу дигне до звездица, те да и сама 
буде звезда међу звездицама... 

Начело које песника води према доле, према земљи, може да 
се назове катагогијским, а оно које га води према небу − 
анагогијским. Али, када је реч о Бранку Радичевићу, то нису два, 
међусобно независна и супротстављена начела, од којих једно 
доводи у питање друго, и обрнуто. Не. Напротив, она као да се 
равнају према једном Хераклитовом фрагменту (фр. 60), у коме се 
каже да су пут према горе и пут према доле један и исти. 

А, у тумачењу тог фрагмента, које је дао Хајдегеров ученик 
Карл Хајнц Фолкман Шлук и чије смо тумачење слушали као 
студенти филозофије, то значи: колико напредујемо идући у 
једном смеру, толико истодобно „назадујемо” идући у супротном, 
и обрнуто. 

Коначно, то није само у природи песника, постојање два 
тако удешена начела (катагогијско и анагогијско), већ и уопште 
природа човека као бића у себи носи једну дијакосмију и 
хармонију што држе све на окупу у њему, а које су и рефлекс 
опште дијакосмије и хармоније света. 

С тим у вези, пошто је овде реч о песништву и уметности 
уопште, треба рећи да су и они само рефлекс те опште 
дијакосмије и хармоније, који се пролама кроз човека. А како то 
проламање тече, већ је с Његошем наговештено. 

 
4. 
Сведено на саму песничку ствар, и још конкретније – на 

настајање песме, може да се каже да Његош види како песма 
долази од горе према доле и да је она тек: влијаније Божијег ума. 
А, говорећи из једног другог регистра, на пример, и Бранко 
Миљковић каже: Пева се од горе надоле (песма Црна ватра). 

Али овај други, или, боље речено, онај први Бранко − Бранко 
Радичевић мисли различито од ове обојице: пева се од доле 
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према горе, идући од сензуса до ума. Или, још једноставније, од 
онога што је, пре свега, оком виђено и опажено. Јер, Бранко 
Радичевић, који је као младић сањао о томе да студира 
сликарство у Италији, свет пре свега, доживљава очима, зато 
његова песма и почиње с њима. 

А то је и основна карактеристика човека као бића баченог у 
свет (Емпедокле, Хајдегер), прво препуштеног својим чулима, а 
онда и разуму, да се, што је могуће боље, сналази у њему. Тако је, 
наиме, Платон у своме дијалогу Кратил дефинисао реч ανθρωπος, 
човек, као биће које је нешто опазило и које о томе минуциозно 
распреда. 

За опазити, очима видети, Грци су имали и реч νοεω, коју је 
користио и велики колофонијски и елејски песник и филозоф 
Ксенофан, када је, у спису О природи (фр. 24), рекао за Бога да он 
све види целим својим бићем, као што и целим својим бићем све 
мисли и све чује. Из тог глагола νοεω настаје и νοησις, што код 
Ксенофана још увек значи опажај, а већ код Платона мисао о 
опаженом, да би још касније значило само мисао и мишљење. 

Тај кратки пут, од опажаја до мишљења, говори већ сам по 
себи о једном, а то је да опажај није пуко регистровање онога што 
је пред нашим очима, већ да се опажено дубље утискује у нас до 
нашег ума, претапа се и поистовећује се с нама, постаје ми сами. 
За то присвајање нечега што није наше као нашег, или посињење 
тога, Грци су имали глагол ποιεω, из кога произилази и ποιησις, 
песничко стварање, сачињање. 

Другим речима, то значи да песма настаје тако што се 
опажена спољашња стварност дубоко утискује у песника и што је 
он сада доживљава искључиво као своју стварност, коју у своме 
уму и представља као слику на свој сопствени начин. Потом, он ту 
слику у својој песми именује адекватном речју. Дакле, ту слику, а 
не ону очима опажену. О томе код Бранка Радичевића, у Ђачком 
растанку, постоји овакво песничко сведочанство у вези с 
Карловцима: Кад би тако смањао се туди / да те могу притиснут 
на груди... 

Али, до чина именовања те умне слике речју, пут је дуг и 
сложен. О томе, на пример, говори један модернији, немачки 
песник Рајнер Марија Рилке у своме роману Записи Малтеа 
Лауридса Бригеа. Ту он каже да песник за један једини стих треба 
да види многе градове и земље, упозна многе људе и њихове 
обичаје, да зна шта је љубав, да уме да запази оне ситне покрете 
латица цветова када се ујутро отварају на сунцу, да је седео код 
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мртваца, једном речју да је видео све, све и онда да је то привио на 
груди (...) потиснуо у себе, претворио у своју крв и заборавио. 
Касније из те крви и тог заборава рађа се и прва реч неке песме. 

О улози крви у писању, разуме се, треба посебно 
расправљати. А овде се, неодољиво, намећу бар два аутора, Ниче 
и Миљковић. Ниче због Рилкеа, Миљковић због Радичевића. 
Пишите крвљу и видећете да је крв дух, то је Ниче из Тако је 
говорио Заратустра, а Кад мастило сазре у крв / сви ће знати да 
исто је певати и умирати, то је Миљковић из песме Балада. А 
Јесењина, и његово буквално писање сопственом крвљу, овде још 
не помињемо. 

Но, рађање прве, и не само прве речи песме, разуме се, није 
тек ствар песникове крви. Оно је, можда још у већој мери, ствар 
песниковог анагогијског успињања према небесима и ослушкивања 
једног општег, управо божанског језика света, с чијим се  логосом и 
номосом  усаглашава и сједињује и та реч песникове крви. Тако је 
удео божанског и пресудан у настајању песме. 

О томе највише можемо да сазнамо код онога ко је први: код 
Хомера. И то већ на самом почетку Илијаде: Срџбу ми богињо певај 
Ахилеја Пелеју сина. А, иако се то што желимо да чујемо, јасно чује 
и у овом препеву врлога Милоша Н. Ђурића, треба да се чује и из 
самог Хомера: Μηνιν αειδε Θεα Πηληιαδεω Αχιληος. Шта је то што из 
те огромне даљине допире и до нас?  − То је свест о томе да ово о 
чему ће да се пева у Илијади неће да пева само песник, него и 
богиња, и то управо ова о којој је и реч овде: муза Калиопа. 

А оно, што се најчешће сматра песниковом заповешћу Музи 
у том стиху, у суштини је резултат њиховог већ ранијег 
„договора”: ко ће да пева. – Свакако она, којој певање припада већ 
по природи ствари. Песник је ту, пре свега, неко кроз кога ће да се 
пева. А то је, чини се, и једно опште место: на њему је, у суштини, 
увек да само крмани пером. Па ипак, то крмањење у потпуности је 
усаглашено и с оним што долази из његовог ума и с оним што 
долази из њеног „ума”. Штавише, оно и ово једно је и исто. 

Ова усаглашеност песника и Музе није резултат 
усаглашености тек њиховог даха, већ њиховог духа, или, 
свеобухватније: њихових бића. Па, тако, ако се каже да Муза пева 
кроз песника, то једнако значи да и он пева кроз њу, или, баш, ако 
се хоће, пева оно калиопско његовог бића, које му је, рађајући га, и 
подарила она. И, гледајући с те стране, може да се каже да је реч о 
јединственоме поју. Такође, не само, као у овом случају, о 
јединственом поју музе Калиопе и песника Хомера, већ и 
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јединственом поју сваке музе и сваког песника, па тако и песника 
Бранка Радичевића и његове музе. Такође Калиопе. 

 
5. 
Но, нека је овде реч сведена на питање о једном: шта је то 

заједничко код ова два песника о чему се у њиховим делима пева? 
Хомер то каже већ првом речју Илијаде: Μηνιν. Μηνιν αειδε 

Θεα Πηληιαδεω Αχιληος. Срџбу ми богињо певај Ахилеја Пелеју сина. 
Срџба. Шта та реч, срџба, μηνιν, значи? Реч је о правом зденцу 
значења у чије се највеће дубине и није могуће спустити. Ипак, 
сачувани су и неки одбљесци тих дубина. Пре свега, њен корен је 
индоевропски: *men/mne, а присутан је у речима као што су: 
Μενελαος, неко ко је устрајан и ко храбро дочекује непријатеља; 
Αγαμεμ/μνενων, онај који је одличан и који мисли; μητις, памет и 
разум, мудрост и савест; μαντις, онај који гата и врача, прориче и 
расветљава; μηστωρ, неко ко измишља и ко је вешт; μεθη, 
опијеност и обузетост; μνεια и μνημα, успомена, помињање, 
памћење, слава;  Μνημοσινη, мајка муза и сама Моυσα, богиња 
певања, муза. 

Корен Хомерове речи Μηνιν *men/mne исти је и за 
Радичевићеву реч млидијати. Треба одмах рећи: та реч за 
Радичевића није главна у оном смислу у коме је главна за Хомера 
реч μηνιν, која је прва реч Илијаде. Радичевићева реч млидијати 
појављује се само два пута у његовом песништву, и то, готово 
затурена, у поеми Пут. Но, она је постала главна Радичевићева 
реч по томе где ју је сместио песников отац Теодор, 
прелиставајући синовљеве рукописе после његове смрти: ставио 
ју је у наслов једне неименоване песме, овако: Кад млидија 
умрети. Из тог наслова она се, кроз свест читалаца, разлила по 
читавом Бранковом делу и постала његова главна реч коју, ето, 
таквом и није учинио песник, већ његов отац. 

Према ие. корену *men/mne требало би да она гласи 
мнидијати, према мнити, а облик млидијати је сремачког и 
пивско-дробњачког локалног говорног порекла. Али тиме нису 
доведена у питање основна значења ове речи, садржана у глаголу 
мнити: мислити, предосећати, рачунати на нешто што се само од 
себе најављује, имати на уму нешто чега још нема, слутити и 
опомињати се, осећати да ће се нешто догодити, упозоравати на 
нешто на шта треба да се рачуна, бити паметан и разборит с 
обзиром на оно што долази, предвидети нешто што је судбинско, 
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умети с нечим чега још нема ослањајући се на оно што је већ 
било, памтити, сећати се... 

То што значе речи μηνιν и млидијати није оно што је 
непосредно очима виђено и из чега песници певају. Напротив, то 
виђено је дубоко потиснуто и нестало из њиховог ума из кога 
певају. У том уму још је само слика коју је он сам створио о ономе 
што могу очи да виде. И не само очи, већ и цело песничко 
сензуално биће. Та слика из које се пева, јесте опажај изнад 
опажаја, надопажај, метаноја. И, она није ствар чулног комплекса, 
већ имагинарне сфере његовог бића. Али светови тог комплекса и 
светови те сфере међусобно су толико кореспондентни, да се 
једни према другима понашају као стварност и одраз у огледалу. 

 
6. 
Зато, ко сада буде читао песме Бранка Радичевића, готово 

буквално, на многим местима препознаће и Сремске Карловце; а 
ко буде дошао у Сремске Карловце, готово буквално, на многим 
местима препознаће и песме Бранка Радичевића. 
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РЕАЛЬНАЯ И ВЫМЫШЛЕННАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ  

В ПОЭЗИИ БРАНКА РАДИЧЕВИЧА 
 
 

Аннотация: Действительность играет большую роль как в 
процессе творения, так и в процессе рецепции поэзии Бранка 
Радичевича. Прежде всего, конечно же, речь идет о Карловцах, Белиле, 
Сражилове, Магарчевом холме и других реалиях, которые поэт чаще 
всего упоминает в «Школьном расставании». Однако поэзия не отражает 
реальную действительность, но создает свою, вымышленную, 
действительность. Это значит, что упомянутые топосы в данной поэзии 
не являются реальными, но вымышленными. Другими словами, перейдя 
в поэтический мир поэта, они приобрели иное, поэтическое значение. 
Таким образом, чтобы функционировать в поэзии, реальная 
действительность должна стать надреальной, вымышленной, т.е. 
преобразиться из реального мира в реальный мир поэта, из которого и 
рождается стихотворение. В данной работе мы и поговорим об этом 
преображении. 

Ключевые слова: реальная действительность, вымышленная 
действительность, поэзия Бранка Радичевича. 
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Тиодор Росић  

 
 

ПРИСТУП АНТОЛОГИЈСКОМ ИЗБОРУ ЉУБАВНЕ ПОЕЗИЈЕ* 
 

Сажетак: У раду се, применом аналитичко-синтетичког и 
аналошког метода, теоријско-методички приступа тумачењу збирке 
љубавне поезије, у којој су дате  најлепше љубавне песме српских песника 
од Бранка Радичевића до Пере Зупца. Текст је настао на основу ауторовог 
антологијског избора, теоријског тумачења српске љубавне лирике и 
методичке обраде песама. Тумаче се највредније творевине српске 
љубавне лирике, намењене за обраду у 8. разреду основне школе, њена 
лепота и велики стилско-језички домети. Следи, потом, методичка 
обрада збирке љубавне лирике, у складу са иманентно-методичким 
приступом тумачења песничких текстова. 

Кључне речи: лирика, љубав, романтичарска узнесеност, 
савремени песници. 

 
1.  
Наставним планом и програмом за 8. разред (Наставни 

план) предвиђене су, између осталог, за обраду и збирка српске 
љубавне лирике. У оквиру методички обрађене лектире за 8. 
разред, притупљено је избору из антологија српске љубавне 
лирике. Основу тог избора чине антологије Зорана Гавриловића 
Антологија српског љубавног песништва (XVIII–XX век), Рад, 
Београд, 1967; Никад није вито твоје тело...: Антологија љубавне 
лирике српског романтизма, приредио Горан Максимовић, Српска 
књижевна задруга, 2005; Српска љубавна поезија, приредила 
Владислава Косијер, Каирос, Сремски Карловци, 2010; За тебе 
љубави: Најлепше љубавне песме, приредио Тиодор Росић; Прима, 
Горњи Милановац, 2016. У Избору су дате најлепше љубавне 
песме српских песника од романтизма до савремене поезије.  

Рад је посвећен  обради збирке љубавне лирике. Љубав је 
предмет обожавања највишег реда. Она има благотворно дејство 
на просветљење душе. Култ љубави у књижевности никада није 
био проста игра. Узвишена поезија озбиљно покушава да оствари 
морални значај секуларне психологије, она не пева о испразној 
папирнатој сензуалности и моралним сукобима и незадовољству. 
                                            
*Рад је резултат истраживања у оквиру научног пројекта Динамичка структура 
савременог српског језика, евиденциони број 178014, који Финансијски подржава 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Прегледни рад  
ISBN 978-86-84143-43-5 
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Циљ рада је да помогне ученику вођеном стратегијом наставника 
да примени иманентни пруступ (Росић, 2013: 13‒75) у 
разумевању вишеслојне структуре поетског текста, да допринесе 
формирању читалачког укуса ученика и  његовом оспособљавању 
да прави разлику између праве поезије и књижевнног сурогата.  
Један од циљева је и настојање да се ученику помогне у 
сагледавању љубавне тематике и начина формирања естетског 
идеала жене у српској љубавној поезији од романтизма до 
савремене поезије. Уз истраживање љубавних тема и мотива, 
главни задатак рада је да истражи вечне моралне вредности 
љубави, а додатни − компаративно интердисциплинарно 
повезивање наставе књижевности с музичким садржајима и 
консолидација књижевних идеја и дијалога музике и поезије, у 
складу са темом љубави. Упоредна анализа песама ученицима 
помаже да идентификују особене одлике љубавне тематике у 
песмама различитих песника, одлике песничких слика, 
интонације и других елемената лирских текстова. 

 
2. 
Љубав је једна од најважнијих тема у стваралаштву сваког 

песника. За античке песнике она је била извор надахнућа. Веза 
између пријатељства и љубави присутна је и у новијим 
временима. У романтизму, рецимо, тема љубави има истакнуто 
место. Израз је унутрашње слободе песника. Она песнику помаже 
да урони у дубину својих интимних осећања – омогућава му 
бекство из свакодневице. Извор је унутрашње слободе и 
хармоније. 

Тема љубави је традиционално вечна тема српске 
књижевности. Од Бранка Радичевића (а и пре Бранка: у 
претходним епохама), преко Ђуре Јакшића и Јована Јовановића 
Змаја, она је извор надахнућа – покретач песницима за стварање 
стихова, од којих су многи постали ремек-дела. Лиризам је 
основно обележје романтичарске поезије. Она је по „садржини 
најчешће љубавна, патриотска или мисаона” (Деретић 1990: 142).  
Романтичарски песници „певају силну, чулну љубав, душевна 
очајања, егзалтацију и пароксизме осећања” (Скерлић, 1967: 229).  

У почетку књиге дате су песме Бранка Радичевића, песника 
младости, љубави, ведрине – песме које су израз жудње за 
животом. Тај круг песама употпуњују  нежне, осећајне и искрено 
доживљене песме Ђуре Јакшића; у њима нема ни трага од 
бунтовништва из његових социјално-политичких”, једну од 
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најбољих творевина српске књижевности, везану за несрећну и 
неостварену песникову љубав према девојци чија се визија 
појављује пред њим. 

Сви велики песници, а то потврђује и овај избор из 
антологија српске љубавне лирике, видели су у теми љубави 
нешто посебно и изузетно. За једне је то уживање у физичкој и 
духовној лепоти, за друге она је израз бескрајног поштовања 
према вољеној особи, за треће је она чисто и светло осећање 
узвишеног и оплемењеног човека. У Ђулићима Јована Јовановића 
Змаја она је врхунац егзалтације и животне радости, а у Ђулићима 
увеоцима то је трагедија песникове душе због могућег губитка и 
губитка вољене особе. Страст љубави доноси бол, патњу песника, 
а и резервисану уздржаност – сведоче о томе и новији песници. 
Лирски јунак сада се све ређе ослања на дивну даму – привучен 
мистеријом љубави, непознатим у љубави и страсном чежњом. 
Ракић се, на пример, у љубавним песмама помера од 
неоромантичарске узнесености и трезвеног меланхоличног  
песимизма према прохујалим  љубавним страстима у животу 
оном прошлом и оном који пролази (Росић, 2015: 7). Дучић је, 
види се то и из овог избора, песник лепоте, љубави и младости. 
Његова љубав одевена је у шуштаву лепоту, али код њега има и 
песама маштовитих и бујно-осећајних. У песмама Алексе Шантића 
има, пак, емоционалног бола, љубавне чежње и пркоса. Код 
Црњанског љубав има неконвенционални уметнички израз. 
Његова лирика сва је у знаку жене. У њој се спаја љубав с 
меланхолијом. Он је „ритмички изменио српски стих: потиснуо је 
метар, а већу улогу добиле су интонација и синтакса” (Петковић, 
1999: 15). Модернизацији српског песничког израза доприноси и 
Светковина Симе Пандуровића, за кога је неодмерено речено да је 
песник „душевног расула” (Петковић,  1999: 13), слави чисту и 
слободну љубав. 

Ненадмашна су дела љубави. О томе речито сведочи и избор 
из антологија српске љубавне лирике који је пред читаоцем. 
Љубав је манифестација вечног живота. Она је унутрашње 
искуство и инспирација, па чак и кад је производ нихилистичких 
идеја, као у песми „Можда спава” Владислава Петровића Диса, за 
коју је речено да је „вероватно најмузикалнија песма у српском 
песништву” (Петковић, 2003: 90). Љубав може да буде драма, 
фатална борба неједнаких човекових снага. Може да буде 
недокучиво, свету неразумно осећање пуно магије, или, пак израз 
лирских присећања и чежње за слободом, љубављу и завичајем, 
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какав је случај са песмом „Зашто ме узносиш” Милана Дединца, 
насталом у немачком заробљеништву. 

Посматрано од старијих према млађим песницима, љубавна 
српска поезија сведочи о процесу модернизације српског стиха. 
Модерни стваралачки сензибилитет обједињује стилске 
елементе минулих епоха, оличене у исповедној интимистичкој 
лирици са љубавнм поезијом „мисаоног песништва, 
метафизичког космизма и духовне екстазе са објективизованим, 
дескриптивним ткивом реторичког поетског реализма, са 
патетичним тоном родољубиве и социјалне поезије и све 
гласнијом разбарушеном полифонијом песничке авангарде” 
(Палавестра, Осам векова српске књижевности). Песме песника 
распоређене су у књизи хронолошки – према годинама рођења 
песника. Када се погледају у низу: једне за другима, долази се до 
закључка да је певање о љубави, с временом, имало низ промена. 
Савремени песници о љубави певају с дивљењем, рецимо Васко 
Попа у циклусу „Далеко у нама” из књиге Кора. Љубав је за њега 
свемоћна, она даје смисао животу. Он пева о лепоти, сјају и 
радости живота. Велики песници, очито, чине отклон од 
идеалистичке романтичарске љубави, где се она схвата као 
унутрашња слобода и инспирација и где песник ствара савршену 
небеску слику вољене. Они не уздижу љубав до нечег 
најузвишенијег, а она за њих није ни пролазна земаљска страст. 

 
3. 
Пред читаоцем је избор из антологија српске љубавне 

поезије. Тема љубави је једна од најчешћих песничких тема. У 
Избор из антологија српске љубавне лирике ушле су најлепше 
љубавне песме српских песника од Бранка Радичевића до Пере 
Зупца. Подстицајно, за читање овога избора може да буде 
навођење заступљених песника, али и читање песама „Укор” 
Бранка Радичевића, „Плави чуперак”  Мирослава Антића и „Песме 
о Анином повратку са летовања” Бранислава Петровића. На часу 
пред обраду песничке збирке, наставник ученике подсећа на 
усвојене функционалне појмове: романтичарско – романтично, 
реално – документарно, модерно – савремено. 

Ученицима се дају радни налози: 
– Прочитајте Избор из антологија српске љубавне лирике и 

спремите се да о њему говорите на часу! 
– Који је песник на тебе оставио најснажнији утисак? 

Наведи његове песме. Зашто? 
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– Издвој најлепшу љубавну песму! 
– Шта је заједничко песмама из Избора? 
– Шта си сазнао читајући песме из овог избора? 
– У дневник читања забележи утиске о прочитаној књизи! 
 
Наставник, затим, ученике дели на групе и свакој групи даје 

истраживачке задатке. 
 
Истраживачки задаци I групе – Вечне моралне вредности 

љубави: 
– Шта је лепота и зашто је људи обожавају? 
– Каква је улога љубави у животу? 
– Која је твоја омиљена љубавна песма? 
– Какву улогу има љубав у стиховима романтичарских 

песника (Радичевић, Змај, Јакшић, Костић)? 
– Које су главне одлике љубавних стихова модерних 

српских песника (Дучић, Шантић, Ракић, Пандуровић, Дис...)? 
– Какав је доживљај љубави у поезији савремених песника 

(Десанка Максимовић, Раичковић, Мирослав Антић, Бранислав 
Петровић, Бећковић, Ракитић, Зубац)? 

 
Истраживачки задаци II групе – Љубавне теме и мотиви: 
– Тема песме може бити наведена и у наслову. Пронађи 

песме чија је тема истакнута  већ насловом! 
– Издвој песме настале у славу љубави. 
– Тема љубави може да буде метафорична и да има 

симболично значење. Које песме имају симболично, а које 
метафорично значење? 

– У којим песмама песници славе обичне животне радости: 
природу, љубав и пријатељство? 

– Наведи песме које говоре о унутрашњем животу субјекта и 
његовом достојанству. 

– Нестанком вољене особе нестаје и део живота и претвара 
се само у успомену – у којој песми? 

– Лирски субјект у потрази за љубављу која стреми романси 
не може пронаћи мир у суровом свету земаљских брига. То, 
међутим, не може спречити жеђ за срећом лирског субјекта. 
Наведи песме које имају елементе романсе. 

– Које се песме из овог избора певају? 
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– Мотив као најмања тематска јединица се може 
поистоветити са песничком сликом. Какве су песничке слике код 
романтичарских песника, а какве код модерних? 

– Које су главне одлике песничких слика у поезији 
савремених песника? 

– У  Избору  пронађи  метафоричке,  сложене  и 
асоцијативне слике. 

 
Истраживачки задаци III групе – Компаративна анализа 

песама: 
Упоредна анализа песама ученицима помаже да 

идентификују особене одлике љубавне тематике у песмама 
различитих песника, одлике песничких слика, интонације и 
других елемената лирских текстова. 

– Које су главне одлике стила романтичарских песника, а 
које новијих симболистичких песника? 

– По чему се разликују песници Дучићевог круга од песника 
круга Милоша Црњанског? 

– Има ли подударних  елемената између песама „Вера 
Павладољска” Матије Бећковића и „Мостарске кише” Пере Зупца? 

– Упореди песме Јована Јовановића Змаја и Ђуре Јакшића 
посвећене жени. Како би могла да се схвати љубав код једног, а 
како код другог песника? 

– Опиши доживљај љубави у „Ѕanta Marіa della Ѕalute” Лазе 
Костића и љубав у Ђулићима Јована Јовановића Змаја. 

– Има ли подударности у љубавној тематици у песмама 
„Светковина” Симе Пандуровића и песме „Можда спава” 
Владислава Петковића Диса. 

– Шта је различито, а шта блиско између песама Васка Попе 
и Момчила Настасијевића? 

– У каквој су вези визија вољене и слике природе у песмама 
Бранка Радичевића и Змаја? 

– По чему се разликује слика жене код Ракића од слике жене 
код Дучића? 

– За које песнике љубав представља уживање у физичкој и 
духовној лепоти, а за које је она израз бескрајног поштовања 
према вољеној особи? 

– Пронађи певане песме Бранка Радичевића, Петра 
Прерадовића, Ђуре Јакшића и Змаја и упореди их. 
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– Певају се и песме Јована Илића, Алексе Шантића и 
Митровићева песма „Била једном ружа једна”. Шта је заједничко 
тој Илићевој песми и Шантићевим песмама? 

– Упореди лексику и синтаксу Змаја и Радичевића. 
– Упореди лексику и синтаксу Милоша Црњанског и Милана 

Дединца. 
 
4. 
Теоријско-методички приступајући тумачењу антологијског 

избора љубавне поезије, у раду je примењен аналитичко-
синтетички и аналошки метод. Разматране су најлепше љубавне 
песме српских песника од Бранка Радичевића до Пере Зупца. 
Текст је настао на основу ауторовог антологијског избора, 
теоријског тумачења српске љубавне лирике и методичке обраде 
песама. Након увода, тумачене су највредније творевине српске 
љубавне лирике, намењене за обраду у 8. разреду основне школе, 
анализирана њихова лепота и велики стилско-језички домети. 
Избегнут је позитивистички метод у тумачењу песничког текста, 
а у први план истакнут језички материјал и стилско богатство 
српске љубавне поезије. У складу са иманентно-методичким 
стратешким интенцијама, приступљено је примени механизма 
разумевања вишеслојне структуре поетског текста, а зарад  
формирања  читалачког укуса ученика и  његовог оспособљавања 
за разлучивање естетски релевантне поезије и књижевнног 
сурогата. Рад ученику, уз истраживање љубавних тема и мотива,  
пружа смерницу у формирању естетских идеала жене  у српској 
љубавној поезији од романтизма до савремене поезије. Задатак је 
био да се истраже вечне моралне вредности љубави, али и 
компаративно интердисциплинарно повезивање наставе 
књижевности с музичкимм садржајима и консолидација књижевних 
идеја и дијалога, музике и поезије, у складу са темом љубави. 

Приступљено је, потом, иманентно-методичкој обради 
збирке љубавне лирике, уз поштовање аутономије књижевног 
текста, с циљем делотворног утицаја на естетску, моралну и 
идејну свест ученика, а зарад постизања што бољих васпитних и 
образовних резултата.  
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METHODOLOGICAL APPROACH TO AN ANTHOLOGY OF 

LOVE POETRY 
 

Abstract: The paper deals with the theoretical-methodological approach to an 
anthology of love poetry, which includes the best love poems written by 
Serbian authors from Branko Radicevic to Pero Zubac. The approach is based 
on analytical-synthetic and analogical method. The paper presents the author`s 
choice of poems, his interpretation of Serbian love poetry and the 
methodological approach to the poems. It includes the interpretations of 
poems written by the best Serbian love poets, and studies their beauty and 
great artistic value. The poems are prescribed by the 8th grade primary 
curriculum. The paper also presents methodological aspects of interpretation 
of the collection of love poems, according to the immanent method of 
interpreting poetry. 
Key words: lyric poetry, love, romantic exaltation, contemporary poets. 
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У Јовковљевим текстовима осмишљено је како достизање 

до једне карактерне  –  религиозне наднорме, тако и до естетског 
апсолута, до савршенства космичке хармоније. Ето због чега и 
сама божанска супстанца, и правац ка њој у  уметничком 
универзуму Јовкова имају различите промере, различите 
културне пројекције, таложећи у широком дијапазону лик Бога –  
од ортодоксне религиозне сакралности до пространства 
слободних уметничких инвенција.  

У свим хипостазама божански лик чува функцију вишег 
коректива људског присуства у свету, осмишљен не само као 
надпример  већ и као надциљ у животу људи. Он није апстрактни 
апсолут изван граница људског и његова апотеоза, његово 
савршено оваплоћивање захтева напоре смртних за њихову 
земаљску реализацију.У том смислу основни психолошки тип 
Јовковљевих јунака могао би да се одреди као човек који је лицем 
у лице с Богом, источни човек. Објављено у дискурсу руског 
религиозног филозофа Соловљева, који третира цивилизацијске 
моделе источног богочовека и западног човекобога као 
антагоничне концепције за постизање Савршене супстанце, ово 
опредељење интегрира нов контекст за   обожен реализам 
Јордана Јовкова.  
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Не само да у малом  ништавном људском бићу и животу 
долази до изражаја огромно, велико биће и живот Бога и људско 
тражи да достигне божанске промере, да поврати  и чак 
непрекидно  да обнавља, изнова и изнова, већ једном достигнуто 
савршенство богочовека. 

Иначе формулисана, ова доминирајућа инвенција у 
Јовковљевим делима могла би да гласи и „као сваки мученик је 
Христ, макар и да није „Божји Син”  (Добрев, 1989: 53). Али 
независно од начина њеног артикулисања, она ће остати битна 
одредница даљег промишљања о стваралаштву Јордана Јовкова. 
Стваралаштво, фокусирано у кретању између људског и  
божанског и захваљујући томе, људима се привиђају  љубав, 
патња и милост, савршени као небеско  у Бога, али не толико и 
његове трансценденталне димензије колико непосредно  
присуство људске  земље –  као име –  упориште или као 
личносни дух светиње.                                                            

Тешко да може бити набеђен Јовков за апсолутно 
ортодоксно осмишљавање Божјег лика зато што га је национална 
културна/фоклорна традиција а и књижевна, већ веома 
одомаћила, у одређеном степену га је дедогматизирала. Не 
намеће се питање о профанисању типа, Исус Христос − 
суперзвезда, већ о префункционализирању и чак у извесном 
смислу о пресемантизирању реалигиозног осећаја, осећаја за Бога 
ортодоксне традиције. Јовковљева својеврсна религија је у 
суштини индивидуална стваралачка реакција на самосвојну 
религиозност Бугарина, одређивана вишеструко, различито и 
различито добро, било као „тријумф гејзир душе или артистичко 
рушење, које се може насликати и као игнорисање тираније и 
закона свакодневице и праксе”, било као „религиозно осећање 
беспоговорног  покорства слуге свом господару и Богу” 
(Мешеков, 1989: 54). Али можда је најближе адекватно тумачењу 
религиозности бугарског  народа у стваралачком промишљању 
Јовкова, управо објаснио, баш, Иван Мешеков у једном другом 
свом критичком посматрању: „…све оно које представља живот 
народа је у ствари сама његова религија” (Мешеков, 1989: 73). 
Међутим, ово тумачење  религиозности  као да не мења њену 
суштину, она би требало да буде духовни поглед према 
оностраним реалијама и непролазним вредностима, а не мисао за 
ту и сада, непродирање у свакодневницу. 

У том смислу могло би да се говори о пресемантизацији 
религиозног осећања, осећања Бога у бугарској културној 
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традицији и код Јовкова, као преодређивање вредности. Као 
непролазно могу се означити моралне норме, обичаји, сујеверја, 
светковине, подвизи у љубави, рад, битке. А оноземаљско, 
трансцендентно, божанско би могло да буде  реално, људско 
присуство овде и сада. То је можда филозофија фолклорно-
апокрифне преставе о лику Бога, која је широко присутна у 
народном стваралаштву и штедљиво, али ипак експлицирана и у 
стваралаштву Јовкова: „Одједном  када смо се окренули –  један 
старији човек велике  беле браде, један такав… као да је сишао са 
неке иконе. Гледа нас , гледа, зањиха главом и рече: ’Није лепо 
што радите на празник. Није лепо.’”  (Стари људи). 

Нигде у одломку лик белобрадог старца није номинован као 
божански. Он се промишља као такав захваљујући својим 
визуелним карактеристикама, присутне у колективном 
културном наслеђу народа као својствене Божјем лику. Пажњу 
привлачи и интерферирање те фолклорно-апокрифне визије са 
канонским представљањем Бога. Православна традиција 
представљања Христовог лика је истиснула на периферију 
иконографски тип Vethitij Denij (старији од дана), што је заиста 
представљање „старог човека с дугом белом брадом”. Али пошто 
је периферан,  врло ретко се користи тај иконописни тип, није 
репрезентативан, није типичан за лик Бога – Сина у културној 
традицији. Ипак, управо његове карактеристике доводе у текст 
следеће поређење: „као да је сишао са неке иконе”. Идентичан као 
визија је иконографски тип Бога – Оца , али он није силазио на 
земљу, није ходао међу људима. На тај начин, различитим 
представљањем Бога у  различитим контекстима, добија се један 
иконски, легендарно-ортодоксни његов лик у причи који је јасно 
одраз сличне компилацијске представе у народној баштини. 

После одрицања од дирекног називања и тумачења лика 
Бога различитих културних пројекција, даље у тексту се стиже и 
до одрицања његовог реалног постојања и чак до његовог 
легитимисања као нестварног, до његове травестије: „Хтео је да 
јој каже да је у заблуди да је само некада Господ силазио на земљу 
и корачао а не сада. Сада Господа нема. Тај човек који је долазио и 
кога су зауставили на њиви био је некакав просјак или неки 
шарлатан. Можда неки влашки циганин? [...]”. Ако је уопште у 
конкретном случају целисходно да се говори о травестији (у 
смислу дискредитовања сакралног помоћу санкционисања 
његове лажљивости и попримања обележја свакодневног), она 
једва и да постоји божански ниво. „Сада нема Господа” − не може 
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се промишљати као нешто што је аналогно оном Ничеовом  „Бог 
је мртав”, већ пре као вапај у стваралаштву Јовкова због 
недостатка реалног присуства овде и сада божанског – божанског 
као еманације људске тежње ка савршенству, због недостатка  
„милости, благе речи, поштовања”  (Вукадин говори с Богом). 

Не само да Вукадин  подиже очи од земаљског простора 
према небу с недовољним речима које асоцирају на врлине и 
Божје име – потпору, наду и узвишени коректив за праведност: 
Због чега нема доброг а зло се шири? [...] Зашто убијају невиног  и 
зашто угњетавају сиромаха?[...] Зашто у ово тешко време 
скриваш себе Господе? Зашто? И Моканин уздише: Боже, колико 
мука има на овом свету, Боже?, гледајући према небу, према 
Спаситељу, који је искупио све људске грехове и после тога иза 
кочија, иза спашених невиних који искупљују незнане грехове и као 
да ћутке поставља своје. Зашто? Можда је одговор дат пре више 
хиљада година: „Зато што када Господ воли, кажњава га и 
благоволи” (Послан. 3:12). Зато што је страдање као егзистенција 
искушење за смртне који су изабрали пут праведности који је 
истовремено стремљење нагоре ка Богу, уздизање у вертикалном 
библијском простору од вредности ка светости и ходање по 
мукама земаљским све по жици, све по жици, брођење бескрајним 
хоризонтом невоље. Земни пут праведника који следи жицу увек 
са црним ластавицама, увек са црним данима, завршава се опет 
тамо, где и небеска лествица –  код светости, код доброг рођеног 
у искушењима страдалничке судбине. Туга је боља од смеха зато 
што када је тужно лице, срце постаје боље (екл.7:3). Добра туга и 
тужна доброта − казна и опрост за Јовковљеве праведнике. 

Једва да су  за „мистика Јовкова, зло , као и добро од Бога, не 
од друштва” (Иван Мешеков) али за Јовковљеве јунаке, мистика 
бића тешко се своди на социјалне законитости.  Они могу и да не 
поседују осећај о „напредној савременој друштвеној мисли”, али 
имају осећај за Вечиту Праведност и Узвишену Хармонију којој су 
подредили своје постојање и коју називају Бог, призивају је као 
његову вредносну меру у одлучујућим моментима или спокојном 
промишљању као заслужену судбину: „Али је судбина људи ипак 
у рукама Бога” (Сенебирска браћа). Међутим, то није филозофија 
вековног роба и раба. То је вечита мудрост и откровење 
библијских сказања: „Али судбина човека је од Господа” (сказ. 
29:26.) То је и спозање или нејасан предосећај о постојању 
Савршене Моћи  – Творца Васионе и Демијурга Бића. 
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Промишљање Бога као антропоморфизиране Космичке 
Стваралачке Снаге, као створења – оваплоћења светиња, чије име 
није  толико  сакрална номинација, колико је вербална магија 
која произилази из културног контекста митолошке епохе, коју 
Жан Батист Вико карактерише помоћу преовлађујућег поетског 
језичког исказа и ситуира у време Омира, предбиблијских  култура 
Блиског  истока. У времену када је Бог – постојани дух и зато што 
не постоје стварне вербалне апстракције, свака је реч особени знак 
за означавање божанског присуства у природи – храм. 

Код Јовкова тај културни аспект Божјег лика налази своје 
пројекције у очуваној од стране његових јунака исконској вези 
митског човека са светошћу, у њиховом такорећи религиозном 
осећању  –  откровењу о припадности природи, која је претвара у 
сакрални простор, у храм: „Силазила је дубоким удолинама , 
кретала се под крошњама старих букви и стариХ храстова  као 
под кровом цркве” (Кошута). 

У том храму црквене тајне су чудесне појаве Божјих 
светиња: „А кад се смрачило и постало тамно, са неба су се 
спустила кандила… На сваком гробу по кандило. Као звезде…” 
(Јуначке главе). „Пољана је тонула у мрак и безбројне жуте 
јагорчевине нежно су се њихале као упаљене свеће” (На Игликиној 
пољани).  

Кандила над гробовима јунака свеће, упаљене због смрти 
Крајналије, у ствари представљају космички обред, који његова 
Светост, Бог извршава у природном храму звезда и жутих 
јагорчевина које су знаци његовог присуства, једно од његових 
имена. У том храму  „Хајдуци су скинули своје велике шубаре и 
прекрстили се”, тамо се чује „Бог да прости”  за Крајналију, тамо 
Вукадин разговара с Богом – „изнад села, на брду, испод великог 
старог бреста”, тамо Моканин тражи Божју милост.  

У цркву-природу одлази и Стефан из приче Кошута с 
грешном страшћу да посегне на Божју творевину. Употреба  
сакралних ореола у дочаравању лика Кошуте у тој причи 
представља још једну експликацију интерференције културних 
модела у бугарској уметничкој традицији и у стваралачкој 
спознаји Јордана Јовкова. Кошута је и део божанског духа 
природе, и „Света Богородица, некоме се привиђа као жена а 
некоме као кошута”.  Она је и драга а њен лик је у вези са мотивом 
о кошути у „Песми над Песмама” из Библије. Из традиције 
хришћанске Свете књиге је и симболичко представљање 
праведника Божјих људи помоћу лика срне или кошуте. 
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Изоштрену осећајност о „страшној фантастичној 
митологији малог потока који тече међу камењем, маховином, 
увиснулим травама, ушушканим цветићима, вечерње свежине 
траве, сенки, шумова...” (речи писца у разговору са Сп. 
Казанџијевим) у спознаји својих ликова Јовков је пројектовао као 
живу религиозно-естетску интуицију о уређеном Божјем свету, 
као пантеистичко-романтично осећање које се не конфронтира с 
вредностима једне друге цивилизацијске парадигме, хришћанске, 
зато што се од интеграције између њих консолидовала културна 
традиција човечанства. При чему, каснија библијска структура 
ликова је акумулирала наслеђе од поверених илузија и 
књижевног искуства, да би га преосмислили и прекрстили, али и 
да га  сачувају и повере даљој културној историји чији је део и 
стваралаштво Јордана Јовкова. Због тога у њему постоје жива 
итегрисаност цивилизацијских модела и структура ликова као 
подсистеми уметничког универзума. У анализи овог догађаја 
истраживач ризикује да фаворизује значај једне од њих као 
доминирајуће да би концепција звучала хармоничније. Чини нам 
се да ће у овом случају хармоничност и доследност бити на рачун 
прецизног односа према тексту који упорно демонстрира 
полифонију различитих културних гласова. Полифонија која 
оптерећује критичку страст за јасну и крајњу категоризацију и 
непрекидно провоцира својом бескрајном некатегоризацијом. 

Промишљање стваралачког универзума Јордана Јовкова као 
уметничке Библије у овој разради не означава фаворизовање 
хришћанске парадигме ликова као доминантне над осталим 
естетским подсистемима који функционишу у текстовима 
Јовкова, или као метатекстуални смисаони катализатори према 
њима. Она је изабрана као кÔд за критичку рецепцију са јасном 
спознајом постојећег интензивног дијалога између различитих 
структура ликова и са жељом да буду представљене бар неке 
комуникационе ситуације у којима се налази библијски 
митолошки универзум у стваралачком свету Јордана Јовкова. 
Ипак тако изабрани кÔд претпоставља основна операција 
анализе да буде откривање и интерпретација дела Јовкова управо 
на елементима библијске структуре ликова. 

Зато што би Јовковљева проза заиста могла да се промишља 
као „матрица писане речи, као језик који се преплиће са другим 
језиком” (Мутафов, 1991: 27) – језик песама, легенди, предања, 
пословица, загонетки. Али, да ли само с њим? Да ли је заиста само 
фоклор „стални филтер” (Мутафов, 1991: 41) за свет Јовкова?   



                                                                           
  

ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ И МОДЕЛИ 45 

 

                                     УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ   

Најмање, да би се релативизовала категоричност и 
претензија о свеобухватности те (и сваке друге) рецепције, 
потребно је да се потражи још филтера, а библијски митолошки 
универзум је један од најискушавајућих. 
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DIVINE IN THE PROSE OF JORDAN JOVKOV  

 

Abstract: By applying the analytical - synthetic and comparative procedure 
discussed belivrang motive of Jordan Jovkov's the paper is designed to reach 
the one character - religious norm, as well as to aesthetic absolute, perfect 
cosmic harmony. In his narrative divine character keeps higher corrective 
function of the human presence in the world. Jovkov, systematize religious 
memory, feeling of God in Bulgarian cultural tradition - as a preset value. The 
task: to define the dimensions of the problem of divine substance in Jovkov`s 
prose, to shed light on man's search for God's truth and justice. To point out 
the value and beauty of the literary work of the Bulgarian writer. 
Key words: God, chatacters, religions, motives, godist, universum. 
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ЕПСКА НАРОДНА ПЕСМА У НИЖИМ РАЗРЕДИМА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЕТИЧКЕ И ЕСТЕТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 
 

Сажетак: Улога учитеља у васпитно-образовном систему друштва 
је од изузетног значаја за реализацију утврђених наставних садржаја. Од 
учитеља зависи како ће ученици прихватити, разумети и применити 
нова сазнања у пракси. Српски језик је наставни предмет који има 
кључну улогу како стицања знања из ове области, тако и стицања знања 
из свих осталих области предвиђених наставним планом и програмом. 
Поред учитељевих компетенција које су услов за обављање ове 
делатности, неопходна је и његова креативност, примена различитих 
метода рада, правилан и сараднички однос према ученицима и 
непрестано стручно усавршавање. Љубав према послу који обавља је 
додатни мотив за боље остваривање постављених циљева и задатака. 
Ако су ови услови испуњени, можемо очекивати потпуну реализацију 
жељених резултата. Наша народна књижевност је богата ризница 
мудрости живота. Њене поруке и поуке су свевременске, уткане у биће 
човека кроз богато животно искуство. Епске народне песме су 
непресушан извор етичких и естетичких вредности. Да би богатство које 
епске песме пружају у културно-историјском контексту учитељ пренео 
ученицима, потребно је да примени нове, савремене методе рада, да 
инспирише децу, да их заинтересује за проналажење лепоте и поучности 
које оне својим садржајем нуде. У раду ћемо примером обраде епске 
песме применити неколико иновативних метода које ће нам указати на 
значај ове књижевне врсте у васпитању и образовању младих генерација.    

Кључне речи:  учитељ,  настава, епска песма, етика, естетика. 
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непресушан извор етичких и естетичких вредности. Да би 
богатство које епске песме пружају у културно-историјском 
контексту учитељ пренео ученицима, потребно је да примени 
нове, савремене методе рада, да инспирише децу, да их 
заинтересује за проналажење лепоте и поучности које оне својим 
садржајем нуде.  

Обрађивање епских песама захтева примену корелацијско-
интеграцијског система који омогућава повезивање и прожимање 
сазнања из области историје, познавања друштва, познавања 
природе, веронауке, музике, сликарства, народних обичаја, 
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народне традиције, упознавање моралних норми, породичних 
односа, љубави сестре према брату, љубави мајке, љубави према 
отаџбини и спремности да се за слободу живот  даје. 

Овакво богатство естетике и етике наших епских песама 
неопходно је у  савременој настави учинити доступним деци, 
приказати све лепоте и вредности живота. Епска песма Јетрвица 
адамско колено казује о љубави и поштовању јетрва, жена удатих 
за двојицу браће. Поштовање породице, очување љубави у 
породици, слога јетрва, постигли су највиши домет у племенитости 
јетрве која је поред свог сина отхранила сина своје умрле јетрве не 
допустивши му да осети недостатак мајчине љубави. 

И песма Диоба Јакшића истиче моралну величину чина 
помирења: снаха мири завађену браћу. Она није препрека међу 
браћом, она их спаја у тренутку неслагања при подели имовине. 
Браћа Дмитар Јакшић и Богдан Јакшић завадила су се око коња и 
сокола, али када соко поломљеног крила, на питање: „Како ти је, 
мој мили соколе / Како ти је без крила твојега?”, одговара: „Мени 
јесте без крила мојега / као брату једном без другога”, показује се 
значај братске љубави и слоге без које је живот непотпун. Улога 
жене је значајна и допринела је помирењу браће. Својом љубављу 
према мужу и деверу, поштовањем братске љубави, несебичношћу, 
поштењем и великом жељом да помири браћу, да не почини 
неопростив грех и отрује девера по заповести гневног мужа, она 
својом досетљивошћу и мудрошћу придобија деверово поштовање 
поклањајући му своју венчану чашу која се чува као драгоцена 
породична реликвија. Девер, изненађен даром, ценећи снаху и 
њен дар, испуњава јој молбу и поклања коња и сокола због којих су 
се браћа завадила. Њен успех је потпун, није Богу згрешила, није 
послушала гневног мужа и девера отровала, напротив, браћу је 
помирила и показала своју вредност жене, снахе која братску 
љубав ставља испред свих материјалних добара. 

У песми Марко Краљевић и бег Костадин истакнута су три 
морална начела: не цени људе по богатству, не цени људе по 
положају, поштуј родитеље. Бег Костадин позива Марка 
Краљевића на славу, што указује да је Марко српског порекла јер 
једино Срби као народ славе славу. Марков одговор бегу о 
његовом дочеку и понашању на слави које је видео у случајном 
пролазу, указује на свевременска начела о поштовању човекове 
личности, а не његове моћи и богатства, указује на поштовање 
родитеља, што није само историјска поука и порука ове песме, већ 
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порука човеку. Епска песма је у својој бити била и остала морална 
поука човеку.   

Песма Стари Вујадин почиње клетвом − девојка куне своје 
очи што нису виделе хајдуке: господски обучене јунаке које су 
Турци заробили и провели везане кроз Лијевно. Хајдуци су, 
борећи се против Турака, помагали српској сиротињи,  уливали  
веру у победу за слободу и крај мукотрпном животу под 
туђинском влашћу. Стари Вујадин саветује синове да не издају 
друга ниједнога, да не издају јатаке, да не издају крчмарице код 
којих су „рујно вино пили”, да буду срца јуначкога. Он жали руке и 
ноге које су му Турци пребили,  али не жали „лажљиве” очи које су 
га „превариле”  и због којих је допао Турцима у руке. И девојка 
куне  очи своје што су много виделе, а не видеше чувене хајдуке 
које Турци заробљене проведоше. 

Песма Кнежева вечера у којој је опевана вечера пред 
одлазак у бој на Косово, указује на вредност слободе. Клетва 
кнеза Лазара је тешка, без слободе нема живота и зато он 
проклиње свакога јунака који не дође у бој да спречи ропство. 
Клетва је опомена и претња, не само за ратника већ и за његово 
потомство. Кнежева клетва живи у народу и преноси се као 
неписано правило с колена на колено. Она је упозорење човеку да 
се издаја земље плаћа високом ценом, ценом нестанка потомства, 
затирања породице.  

У српској народној књижевности доминира херојска слика о 
народу који се вековима борио за слободу, за симбол опстанка 
човека. Митска везаност за Косово уз богату машту траје 
вековима и генски се преноси са генерације на генерацију као 
услов постојања једне културе и духовне нити уткане у све поре 
људског битисања. Уз дугу историјску традицију и богато 
историјско искуство, уз митове и легенде, српском народу је 
православна вера одувек била једино сигурно духовно уточиште. 
„Наша права култура је светосавска култура; у њој је свака мисао, 
свако осјећање, свака духовна дјелатност сарастворена са 
мислима, осјећањима и дјелатношћу Светога Саве. Она је сва 
утемељена на јеванђељским мислима; у свему је присутна 
вјечност; сва је усмјерена Христовим путем” (Ребић, 2003: 30). 

Српска народна књижевност настала је не само као израз 
расположења и духовне снаге, него и као потреба да се 
историјски догађаји прикажу кроз доживљај о трпљењу под 
туђинском влашћу и неминовношћу борбе за слободу. У томе 
предњачи свакако српска народна епика. Не само да опева 
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истините догађаје и јунаке, већ их осветљава ореолом мученика и 
јунака који се опредељују за истину и правду, који се уздају у Бога 
и његову помоћ, „а тако ми Бога јединога”, у праведној борби за 
опстанак. „Изгледа да је савршено тачно то што социолози тврде да 
се културе распадају онда када у њима нема извора надахнућа, када 
нема снажних убеђења. Али садржај вере је оно што је одлучујуће, бар 
са хришћанске тачке гледишта”(Флоровски, 1995: 6). 

Српска епика до Косова и од Косова постаје средиште 
народне књижевности, централно место које инспирише 
књижевнике и које се темама и мотивима увршћује у токове 
савремене књижевности. Вечита инспирација, мит о Косову, 
незаобилазан је у историји српске књижевности. „Таква 
књижевност, чије је извориште у народу, била је стопљена са 
историјом и израз историје: у њој је спој народне усмене историје 
и фактографске опште место; о том споју су писали  Јован Рајић, 
Вук Караџић, Стојан Новаковић, Владимир Ђорђевић, Радован 
Самарџић” (Деретић, 1994). Књижевност утиче на човека у 
доношењу судова о ликовима и догађајима преносећи читаоцу 
доживљај онако како га стваралац види и осећа. Читаоцу остаје 
слобода да самостално процени реалност књижевног дела од 
тенденциозне намере да буде обманут на шта указује и 
историчар српске књижевности Јован Деретић: „Историја 
показује да је српска књижевност најстрасније и најупорније 
ширила заблуду о југословенској држави и идеологији 
југословенства” (Деретић, 1996). 

Књижевност је, нажалост, била употребљавана 
тенденциозно у политичке сврхе, како у идеји о југословенству 
које је доживело крах деведесетих година 20. века кроз 
братоубилачки рат и крвопролиће, тако и у величању 
народноослободилачке борбе као једино исправног пута који се 
током Другог светског рата претворио у братоубилачки рат 
српског народа чији се трагови неспоразума и подела, нажалост, 
осећају и данас. Књижевност треба, пре свега, да испуни своју 
естетску и етичку функцију чувајући се различитих 
тенденциозних политичких утицаја. 

 
Значај народне епске песме у култури српског народа 
Народ образовањем унапређује свој развој. Образовање је 

услов напретка друштва. Стицање знања могуће је на више 
начина, различитим путевима, у различитим областима, уз 
примену најновијих техничких достигнућа. Књижевност својом 
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образовном и васпитном функцијом доприноси реализацији 
васпитно-образовних задатака. Књижевна дела оплемењују 
читаоца, указују на људске вредности, истичу добро насупрот 
лошег у животу. У зависности од жанра, посебно у делима 
народне књижевности, преовлађују моралне норме нарочито 
истакнуте у епским песмама. 

Херојски чин епских јунака заснован на стварним 
догађајима а прерастајући у  мит о Косовском боју,овековечен је у 
цару Лазару који се определио за царство небеско и Милошу 
Обилићу који је убио цара Мурата и остао до данас симбол 
јунаштва и оданости својој отаџбини. И Марко Краљевић је 
захваљујући машти народног песника, неприкосновен јунак и 
заштитник сиротиње од турског зулума. Насупрот Лазару и 
Милошу, Вук Бранковић је симбол издајства свог народа и свог 
цара, симбол проклетства које носи такав чин, проклетства до 
деветог колена. 

Богата машта српског народа изнедрила је ликове који су 
стубови херојске традиције, ликове којима се дивила и који су 
надахњивали генерације у тешким временима која су пратила 
Србе од Косовског боја до данашњих дана. Косово је и стварност, 
и мит, и легенда. Косово је душа и снага српског народа. Више 
мит него стварност, више импресија, потреба да се верује, да се 
људска душа напаја извориштем јуначких подвига. Косовски мит 
усађен је у колективну свест српског народа. А шта ли је живот но 
доживљај, привиђење, али и борба за коју је потребна снага. 
Одакле црпети снагу, веру, наду, ако не из стварних догађаја 
употпуњених емотивним доживљајем, жељом за слободом и 
сазнањем да је живот без слободе изједначен са смрћу. Косово је 
било и остало неисцрпна тема и готово да нема правог српског 
песника који се није  обраћао тој вековној српској рани. Велек и 
Ворен упозоравају: „Педагог може лако да погреши налазећи 
озбиљност неке велике песме или романа у историјским 
обавештењима или корисној моралној поуци” (Велек и Ворен, 
1985: 53). Може педагог да погреши уколико није довољно 
образован, уколико схвати књижевно дело као историјску 
стварност, ако не разуме дело и не уме да га повеже с 
чињеницама. Књижевно дело може да утиче на боље разумевање 
стварних догађаја, да оживи атмосферу, да приближи читаоцу 
време и место збивања стварних догађаја, а наставников задатак 
је да упути ученике у разумевање књижевног дела, да у дијалогу 
са ученицима процени и оцени вредности уметничког дела 
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указујући на стварне догађаје које писац снагом своје 
имагинације преноси на читаоца. „Срби нису имали историјске и 
друштвене услове за развој филозофске и научне мисли (појмовно 
мишљење). Темељна значења о историји, појединцу, политици у 
српском народу обликовала је књижевност” (Аврамовић, 2008: 140). 

Књижевност је у развоју српске културе имала различите 
функције: просветитељску, образовну, политичку, да би достигла 
свој најузвишенији циљ кроз етичко и естетско остваривање. 
Духовна вертикала српског народа остварила се кроз народну 
књижевност и оставила неизбрисиву нит пониклу у прошлости 
да би утирала пут ка будућности. 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
Арамовић, З. (2008). Социологија и књижевност. Београд: Рашка школа. 

Велек, Р. и Ворен, О. (1985). Теорија књижевности. Београд: Нолит. 

Деретић, Ј. (1994). Епска песма и историја. Зборник Матице Српске за 
језик и књижевност, 42 (1–3), 119–142. 

Деретић, Ј. (1996). Пут српске књижевности. Београд: Српска књижевна 
задруга.  

Деретић, Ј. (1983). Историја српске књижевности. Београд:Нолит. 

Ребић, Ч. (2003). Дух и истина старе српске књижевности. Институт 
засрпску културу у Приштини – Лепосавићу. 

Скерлић, Ј. (1967). Историја нове српске књижевности. Београд: 
Просвета. 

Флоровски, Г. (1995). Хришћанство и култура. Београд: Логос-Ортодос. 

Маретић  Т. (1966). Наша народна епика. Београд: Нолит. 

Народне јуначке песме (1956). Београд: Просвета. 

Недић, В. (1981). Вукови певачи. Нови Сад: Матица српска. 

Недић, В. (1972). Народна књижевност. Београд: Нолит. 

 



                                                                           
  

ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ И МОДЕЛИ 53 

 

                                     УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ   

 
FOLK EPIC POEM IN LOWER GRADES OF PRIMARY SCHOOL – 

ETHICAL AND AESTHETIC VALUES 
 

Abstract: The role of a teacher in an educational system of a society is of 
remarkable importance for realization of given teaching contents. It is on the 
teacher that depends the way the students will accept, understand and apply 
new knowledge in the reality. Serbian language is a subject with a very 
important role in acquiring knowledge from the field and acquiring knowledge 
from other fields which are included in the teaching plan and program. Besides 
the teacher’s competence, which is a key condition for this vocation, teacher is 
required to be creative, to apply different methods of work, to have proper and 
cooperative relation to his students and perpetual professional specialization. 
Love towards the job is an additional motive for better realization of assigned 
goals. Our folk literature is a rich treasury of life’s wisdom. Its messages and 
morals are omnitemporal, woven into the essence of people through rich life 
experience. The folk epic poems are the inexhaustible source of ethical and 
aesthetic values. In order for teachers to transfer the richness of the folk epic 
poetry to students, to inspire them, to stir in them an interest for discovering 
beauty and morality that the epic folk poetry has to offer, it is required that 
they apply new, modern methods of instruction. It this paper we are set to, by 
interpreting folk epic poems by several innovative methods, shows the 
importance of this literary form in the educating the young generations. 
Key words: teacher, instruction, epic poem, ethics, aesthetics.
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ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 
КЊИЖЕВНОСТИ* 

 
Сажетак: Рад има за циљ да размотри иновативне поступке у 

настави српског језика и књижевности, узевши у обзир да се у вези са 
овом темом отвара неколико група проблема: проблем у вези с 
књижевним делом (основним предметом интерпретације) као 
уметничким и књижевноисторијским феноменом; проблем који се 
односи на тумачење књижевног дела у наставном процесу уопште и 
проблем повезан с методичким системом. Иновативни поступак који 
представљамо је плурализам парадигми, где се личне тежње и потребе 
ученика не потискују, већ култивишу, без наметања и готових образаца 
мишљења учитеља и наставника. У томе је значај овог реферата. Изведен 
је закључак да применом плурализма парадигми, под условом да нису 
међусобно супротстављене нити да су у компететивном односу, можемо 
неутралисати ограниченост појединих парадигми узетих засебно. Реч је о 
комплементарности и корелативности више истраживачких парадигми. 
Успешну примену плурализма парадигми остварујемо на тај начин што 
се појединим књижевним поступцима даје њихово право место, управо, 
примењивањем сваког метода онде где га сам уметнички текст позива. 
Слобода избора препуштена је ученицима, тако се у складу са својствима 
књижевноуметничког дела успоставља одговарајућа корелација 
разноврсних методолошких поступака. Поштујући тему реферата, 
приликом истраживања користили смо плурализам метода.  

Кључне речи: парадигма, плурализам, ученик, учитељ, наставник. 
 

Посматрајући улогу и судбину српског језика и 
књижевности у садашњем времену, видимо да је она знатно 
промењена. Њихова судбина је данас свакако повезана са 
судбином савремене културе, односно судбином савременог 
света и васпитања и образовања. Васпитање и образовање су 
процеси планског и систематског усавршавања интелектуалних, 
емоционалних, моралних и духовних својстава и способности 
деце, али и одраслих. Као облици социјализације, васпитање и 
образовање су усмерени на уобличавање понашања у социјално 
пожељном смеру. Ови процеси могу бити индивидуални и 
групни. Основно полазиште у разматрању односа васпитања и 
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образовања састоји се у томе да се оба ова процеса међусобно 
садрже и прожимају, при чему се често истиче да је васпитање 
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 сфере човековог 
бића. Усмерено је на изграђивање и формирање целовите људске 
личности. Образовање је део ширег процеса васпитања и усмерен 
је на стицање знања и развој практичних способности личности. 

Настава је, с разлогом, у средишту интересовања 
образовања. У овом раду разматрамо примену плурализма 
парадигми у настави српског језика и књижевности. 
Организовање и извођење наставе српског језика и књижевности 
је сложен и одговоран образовно-васпитни задатак. Сложеност и 
значај овог посла захтева разноврсне начине његовог вршења. 
Применом погодних дисциплина и одређивањем правих циљева, 
рад у настави постаје квалитетнији и продуктивнији. 
Иновативни поступак који представљамо је плурализам 
парадигми, где се личне тежње и потребе ученика не потискују, 
већ култивишу, без наметања и готових образаца мишљења 
учитеља и наставника. У томе је значај овог реферата. 

Значење израза парадигма у овом раду, треба схватити као 
образац, формулу, модел по коме се нешто дешава. Парадигме се 
уочавају на основу постојања језгра сличности у разним 
објектима (Милосављевић, 2000). Свака парадигма представља не 
појединачан примерак, већ оно што је исто у променљивом. Појам 
парадигме тиче се спољнег света тј. објекта, али се парадигматска 
организација може исто тако сагледати и у самом субјекту, тј. у 
човеку. Енглески емпиристи сматрали су да се човек рађа као 
tabula rasa. Тек са стицањем искустава он се формира као 
личност. По тој концепцији свака личност се формира од почетка 
(Милошевић, 1972). 

У новијој филозофској мисли, поготово у Немачкој, од 
Дилтаја (Dilthey), преко Хајдегера (Heidegger) до Гадамера 
(Gadamer), усталио се један посве другачији став. Сваки човек не 
почиње од почетка. Човек, у ствари, ступа (Хајдегер каже: бива 
бачен) у један већ уразумљен свет (Heideger, 2007). То јест: он 
ступа у свет који су генерације пре њега на одређен начин 
разумевале, тумачиле, обликовале својим појмовима, идејама, 
ставовима. Бачен у тако већ формиран свет, човек је упућен да 
настави оно што су претходници већ усвојили, односно да се на 
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то већ постојеће на било који начин надовеже: настављањем или 
негацијом започетог. 

Таква концепција је у супротности са оном која је створена у 
време доминације рационализма, у 18. и 19. веку. Ова концепција 
је изразито лоше гледала на предрасуде. Прокламовала је као 
главни човеков циљ да се ослободи од предрасуда. Тек тако 
ослобођен од предрасуда, човек, по тој концепцији, може да ступи 
у свет разумевања и пуног објашњења света у којем живи. 
Насупрот томе, Хајдегер (Heidegger) је сматрао да предрасуде не 
морају бити схваћене као нешто што је, само по себи, негативно, 
али ни као нешто што је априори позитивно (Heidegger, 2007). 
Предрасуде постоје на конкретан начин. Оне, према томе, могу да 
буду и позитивне и негативне, зависно од природе предрасуде 
или од конкретних околности. Хајдегеров став је да човек мора да 
рачуна са предрасудама: оне представљају учинак минулих 
генерација (Heidegger, 2007). Ти ставови су значајни јер се тичу 
структуре субјекта, односно његовог духовног света. Можемо да 
претпоставимо да је свет у који ступамо рођењем организован 
свет. То је свет идеја, погледа, ставова, обичаја, етичких и 
естетских вредности које су релативно стабилне. Укључујући се 
постепено у тај свет ми ћемо преко родитеља, школа, медија 
сазнати: који су највећи светски и национални песници, 
музичари, сликари, архитекте; које су највеће војсковође и 
најзначајнији политички чиниоци; који су највећи научници; који 
су и какви научни проналасци. Учиће нас како треба да се 
понашамо, како да говоримо, како да се облачимо, шта је лепо и 
како се лепо постиже, шта је добро и како се треба понашати да 
би се наше понашање схватило као добро. Што више будемо 
сазнавали о том свету у који смо бачени, све ће нам јасније бивати 
да много зависимо од претходника, да смо њиховим учинцима и 
доприносима предусловљени и ограничени истовремено. Човека 
је, можда, најбоље схватити као биће могућности. Он може много 
шта да реализује, оствари, а то што буде остваривао одвијаће се, 
увек, по неком реду, односно по неким моделима, обрасцима, 
парадигмама. 

Фројд (Freud), један од најзначајнијих психолога, направио 
је модел људске личности. По том моделу личност има три слоја: 
Id, Ego и Superego (Freud, 1979). Нема два човека код којих се ти 
слојеви апсолутно подударају. Али такви слојеви постоје, 
закључићемо по томе што се у сваком од тих слојева може 
идентификовати извесно језгро сличности које их одређује. Као и 
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свет објекта, тако је и људски субјективни свет структуриран. У 
њему се могу препознати модели, парадигме, подмодели. Сама 
чињеница да можемо да кажемо да је свет објеката, као и свет 
субјеката, устројен на парадигматским основама, већ означава 
једну велику могућност утврђивања кореспонденције међу њима. 
Те кореспонденције ће се утврдити путем парадигми. А то значи 
путем успостављања језгра сличности међу чињеницама из 
материјалног и духовног света.  

За наставу српског језика и књижевности може се рећи да је 
организована на парадигматским основама. То, другим речима 
значи: да је парадигма у основи свега што се у настави српског 
језика и књижевности дешава и да се среће у различитим 
видовима. Парадигме срећемо на различитим нивоима и понекад 
их је тешко препознати. Да бисмо ушли у свет парадигми у 
настави српског језика и књижевности покушаћемо да их 
прецизно одредимо. Слободу избора приликом њихове примене 
препуштамо ученицима. 

Феномени који се јављају као основни и најбитнији у 
процесу образовања су: личност ученика и процес учења. У 
настави личне тежње и потребе ученика се не потискују, већ 
култивишу без наметања идеја и готових образаца мишљења. То 
не значи препуштање личности себи, већ подстицање 
активности,  личног искуства и стваралаштва. Овакав приступ 
истраживању открива васпитно-образовне ситуације које нису 
примењиване у досадашњим позитивистичким методама 
истраживања. Основни разлог ове појаве је чињеница да није у 
довољној мери уважаван учеников субјективитет и способност 
самореализације. Овако наглашена целовитост значи инсистирање 
на приступу у проучавању наставе у контексту с којим сачињава 
целину. Он се не може примењивати на основи једне парадигме 
која искључује све остале. Применом плурализма парадигми које 
нису међусобно супротстављене нити су у компететивном односу 
неутралишемо ограниченост појединих парадигми узетих засебно. 
Реч је о комплементарности и корелативности више 
истраживачких парадигми. Бројни су аутори који сматрају да 
примена плурализма парадигми у настави српског језика и 
књижевности може постати ефикаснија уколико се почне 
доследно евалуирати и унапређивати кроз практичну примену. 
Неки аутори наглашавају потребу и за давањем већег значаја 
успостављању емпиријског утемељења наставе. 
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Овде је увек актуелно питање: однос теорије и праксе. 
Теорија представља рефлексију праксе, а пракса је промишљено и 
ангажовано деловање у правцу отклањања заблуда и 
ограничења. Зато функција науке и научног истраживања лежи у 
еманципацији и мењању праксе. То изискује активно учешће 
практичара у артикулацији и формулисању теорија које су 
иманентне њиховој пракси и развијање тих теорија путем 
континуиране акције и рефлексије. 

Не може се повући оштра граница између традиционалне и 
нове истраживачке парадигме. Увећавање ваљаности у новој 
истраживачкој парадигми подразумева примену неколико 
различитих метода, перспектива и различитих гледишта, јер је 
нова парадигма схваћена као спој објективно-субјективне и 
критичке (Хера, Мандић, 1989). У нашем истраживању предност 
се огледа у инсистирању на синтезама чија је функција у 
повезивању елемената истраживања и појединости у целину, 
како би се дошло до односа и функције делова тог система. Треба 
нагласити и да парадигме, ма колико биле адекватне као 
истраживачко полазиште не решавају проблем, већ отварају 
бројна питања и дилеме о којима се мора критички расправљати 
током њиховог проучавања и истраживања у настави српског 
језика и књижевности. 

Приликом стварања методичког пута кроз наставу српског 
језика и књижевности не треба чекати да нас проблеми изненаде, 
већ их ваља благовремено предвиђати, припремати за њих себе и 
ученике и функционално их уклапати у адаптивне структуре 
наставних часова (Гајић, 2004). При одређивању радних етапа 
решавања проблема у настави, можемо почети од основних 
начела. Тако, поступак проблематизовања има варијабилну 
структуру сачињену од радњи, етапа и фаза чији се избор и 
комбиновање подешавају према врсти проблема и усклађују са 
захтевима фронталног, групног и индивидуалног рада са 
ученицима.  

У настави српског језика и књижевности најчешћи 
проблеми су они који захтевају објашњење неке литерарне 
појаве. Они упућују ученике на откривање и сагледавање узрока, 
услова, околности и чинилаца помоћу којих се може успешно 
тумачити уметнички текст. У оквиру овог проблемског типа 
обавља се већи број мисаоних и практичних радњи, као што су: 
прикупљање података, селекција, упоређивање, доказивање и 
систематизовање. Проблемски задаци који се заснивају на 
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објашњењу обухватају захтеве типа: образлагање утисака 
изазваних књижевним делом, одређивање особина неког 
књижевног лика, документовање особина личности 
одговарајућим поступцима, проналажење чинилаца уметничке 
сугестије, уочавање стилско-језичких поступака, увиђање идеја у 
књижевном делу, откривање осећања и њихове динамике, 
упоређивање текстова, ликова, ситуација, на које ученик 
одговара применом одговарајућих аспеката. Веома је важно 
истаћи да ове проблемске поступке можемо схватити као 
градитељске елементе који се функционално уклапају у све 
ваљане методичке приступе. 

На путу примене плурализма парадигми у настави један од 
кључних проблема представља самостални рад ученика, 
подстицање и усмеравање њихове активности (Жлебник, 1965). 
На том путу наставници наилазе на велике тешкоће. То не значи 
да у настави српског језика и књижевности нема облика 
самосталног и активног рада ученика, већ да нема довољно 
њиховог конкретног и самосталног рада на анализи текста 
књижевног дела по одређеним задацима и питањима наставника. 
Најчешћа је појава да ученици једном прочитају дело и на основу 
тога учествују уопштено у разговорима о књижевном делу у 
одељењу. Применом плурализма парадигми сваки од ученика, 
према личним афинитетима, био би укључен у интерпретацију 
одређене наставне јединице. 

У наставној пракси још увек преовладавају питања и задаци 
који не подстичу у већој мери мисану ангажованост ученика, већ 
се оријентишу на препознавање и разликовање чињеница и 
генерализацију или на њихово памћење или утврђивање. 
Препознавање и понављање имају важно место у настави, али је 
при томе битно да се памти и препознаје оно што се стекло 
властитим мишљењем, да мишљење има средишње место у 
настави и да оно претходи памћењу. Зато су нужна истраживачка 
и проблемска питања и задаци који ученике усмеравају на 
трагања за нечим новим, који их упућују на дескрипцију, 
објашњења, логичко закључивање, откривање различитих веза и 
односа, узрока, последица, повода, као и на измишљање, 
трансформисање, упоређивање, систематизирање, планирање. 

У настави у којој се примењује плурализам парадигми, 
тежиште активности је на ученику који је тако вођен да дубље 
осмишљава оно чиме га је уметнички текст духовно преокупирао, 
да што интензивније и свестраније доживљава поље 
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сугестибилности које му се при читању указало и да се његова 
личност духовно богати захваљујући и делу и претходном 
искуству. Прави однос између учениковог и њему страног 
видокруга јесте однос одмеравања искуства и сазнања. У том 
смислу ни најбоља књижевност не сме ученику унапред бити 
наметнута. Уместо тога, треба развити стратегију вођења која ће 
имати такву структуру путем које је могуће остваривати наставу, 
а квалитету учениковог проучавања књижевног дела и развоју 
његових критичких и креативних способности дати јачи импулс 
и дубљи смисао. 

Веома битну компоненту наставе представља непосредно 
вођење ученика при решавању проблема. Под непосредним 
вођењем подразумевамо само неопходну интервенцију 
наставника у случајевима кад мишљење ученика сувише лута 
странпутицом. Овакво вођење захтева од наставника посебну 
умешаност и методичку инвентивност и једино се тако може 
обезбедити успешност. Поред захтева које наставник у 
адекватном вођењу поставља пред ученике, истичемо и потребу 
њихове презентације.  Вођење ученика у настави почиње већ 
припремним задацима, а на часу наставник стратегију вођења 
примењује у почетној фази (Маринковић, 2000). Он ће методичке 
поступке тако подесити да се помоћу њих сваки важнији 
неспоразум са уметничким текстом благовремено изнесе на 
видело, да се постави као проблем и помери у жижу ученичког 
интересовања и стваралачког мишљења. При томе ће се обично 
појавити неслагања и супротна мишљења, што ће значити да се 
проблемска ситуација већ зачела и да је питање уздигнуто на 
ниво проблемског интересовања. Ако се опозитно схватање не 
појави, онда је наставник спреман да га код ученика изазове. То 
може да учини на тај начин што ће у погодној прилици истаћи 
утиске и закључке који треба да постану спорни и да побуде 
опречно мишљење. Ученици треба да дискутују по личним 
афинитетима. У случају потребе, наставник ће бити спреман да 
непосредно води ученике ка решењу проблема. Прво их упућује 
да потраже нова и погоднија гледишта, па ако их не пронађу ни 
после извесног размишљања, наставник их им и директно 
понуди. Тиме им неће решити проблем, већ ће само навраћати 
њихово самостално стваралачко мишљење на пут који ће их 
довести до решења. 

Наставник треба да процени број ученика који су најбрже 
дошли до исправног решења, мада ће међу њима бити и оних који 
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су уверени у исправност свог погрешног налаза. Не треба журити 
са објављивањем мишљења оних који су проблем решили, јер и 
остали ученици треба самостално да дођу до решења. Овим 
другим треба пружити ближе вођење у виду допунских 
подстицаја. После извесног времена обавиће се саопштавање и 
провера решења, при чему ће наставник, свакако, помагати 
ученицима да своје оригиналне мисли што боље формулишу. 
Тако ће се код ученика развити осећај самоуверености и 
самопоштовања. Питањима ће се ученици подстаћи на мисаону и 
говорну активност. Ако су питања намењена изазивању 
радозналости, истраживачке пажње, саморадње и спремности за 
решавање неког проблема, онда су она продуктивна. Наставна 
јединица се може успешно обрадити само ако се оствари целовит 
развојни круг: питањима треба да претходе захтеви и упутства, а 
за одговорима ваља да следе докази. Помоћу скупова складних 
сазнајних чинилаца, односно плурализма парадигми, стварају се 
погодни методички приступи наставним јединицама и ученици 
непосредно воде час. Такви ваљани подстицаји обезбеђују 
настави српског језика и књижевности истраживачки карактер.  

У вези с тумачењем књижевног дела отвара се неколико 
група проблема. Поставља се питање на који начин прићи делу да 
би се оно спознало, осетило, доживело и разумело? Наставно 
тумачење књижевног дела подразумева његово откривање и што 
снажније и потпуније доживљавање његовим проучавањем у 
целини или појединостима, тако да се о њему може донети лична 
оцена. Задатак наставног тумачења јесте да пробуди ученикову 
емоционалну ангажованост, естетску доживљајност, да 
изоштрава посматрачке способности, стваралачко мишљење и 
критички дух, те да обликује његов књижевни укус и субјективно 
опредељење. Ове задатке могуће је постићи само пуним и 
свестраним мисаоним ангажовањем ученика у наставном 
процесу. Друго је питање да ли у настави књижевности долази до 
пуног и свестраног ангажовања ученика. Није редак случај да се 
књижевна анализа претвори у просто низање утисака и 
запажања о делу. Стојећи на становишту да свако књижевно дело 
има своју уметничку индивидуалност и као садржина и као 
форма, сматрамо да се оно не може спутати у шаблоне нити 
поредити с нечим универзалним и заједничким. Мишљења смо да 
сваком делу треба прићи на посебан начин. Књижевна дела 
пружају широке могућности разумевања и процењивања, али то 
никако не значи да се наставном тумачењу дозвољавају 
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импровизација и површност. Напротив, такво становиште 
апострофира стваралачки приступ књижевном делу као битну 
одредницу наставе књижевности, а ученика уздиже на ниво 
активног естетског субјекта и ствараоца. 

Методичари наставе књижевности углавном су сагласни у 
констатацији да у почетној фази приступа књижевном делу 
доминира емоционална компонента, док се касније тај изворни 
емоционални моменат обогаћује мисаоним и критичким 
елементима (Маринковић, 2000). Тумачење књижевног дела у 
настави увек се заснива на учениковом прихватању дела и 
ефектима које оно притом произведе. Стога се рецепција 
књижевног текста и његово деловање јављају као исходишни и 
незаобилазни чиниоци у том процесу. Ученици не могу 
приступити самосталном сагледавању вредности дела док га 
претходно не доживе, док их оно не покрене на емотивно-
мисаона реаговања и деловања. Доживљај уметничког дела 
сложен је психички процес који не садржи у себи само 
емоционално узбуђење него и мисаону делатност.  

Сазнавање дела води ка његовом разумевању, тј. схватању 
књижевног текста. То је стваралачки и истраживачки рад који 
омогућује расветљавање свих структура, слојева и нивоа у домену 
уметничке творевине. Својства уметничког дела стављају и 
ученике у ситуацију да се према њему односе сараднички. 
Делимична одређеност предметног света у уметничком тексту 
позива и ученичку машту да га дорађује и структурира. Управо та 
чињеница, да ученик својом маштом треба да дорађује текст, да 
ствара на основу и по сугестији онога што је у њему одрађено, од 
посебног је значаја у настави српског језика и књижевности. 
Сараднички однос према делу успостављен у току читања 
формира укус читаоца, развија његов сензибилитет и моћ 
расуђивања о литерарним вредностима, те потпомаже развој 
његових субјективних могућности и способности. 

Ученик не треба да прима готова сазнања, већ до њих треба 
да долази сам. При таквом решавању проблема до изражаја 
долазе учениково знање и умење, искуство и интелигенција, а 
посебно стваралачко мишљење. Делатна функција стваралачког 
мишљења усклађује се с природом проблема, па може при 
њиховом решавању да подстакне и обједини запажање, 
упоређивање, анализу, синтезу, индукцију, дедукцију. При 
решавању проблема постоји могућност да сваки ученик може 
одабрати свој посебан пут и начин у низу других. Час који се 
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организује по овом систему (систему примене плурализма 
парадигми) има специфичну организацију. Његову фазу чини 
стварање проблемске ситуације у вези са искрслим проблемом, 
затим уочавање и дефинисање тога проблема, утврђивање 
начина његовог решавања, декомпозиције проблема и упућивање 
у метод рада, решавање проблема, проверавање решења, те 
прелажење на нову тематику из проблемског контекста, а све то 
уз подстицање ученичке креативности. 

Наведене фазе и њихов редослед треба схватити само као 
начело, јер би стриктно придржавање назначене организације 
таквог часа и инсистирање на свакој фази и њиховом редоследу, 
увек и по сваку цену, водило ка њеном схематизовању и 
формализацији. Овакав поступак вођења наставног часа има 
варијабилну структуру сачињену од радњи чији се избор и 
комбиновање подешавају према врсти проблема и усклађују са 
захтевима фронталног, групног и индивидуалног рада, као и 
категоријом стваралачког решавања проблема. У том 
стваралачком грађењу и комбиновању методичког пута кроз 
уметнички свет, ако се текст жели непосредније проучавати, 
ученици морају бити подстакнути проблемском ситуацијом, јер 
ће се они тек тада истраживачки усмерити и показати своју праву 
и пуну мисаону способност.  

Закључујемо да се проблемска ситуација на наставном часу 
ствара постављањем питања, задатака и теза ученицима које 
треба доказати. Затим да се афирмација потпуних истраживачких 
метода ствара тек када ученици сами постављају проблемска 
питања на која покушавају да дају одговоре, постављају хипотезе, 
полемишу, стварају план за истраживање проблема, предлажу 
методе којима ће проблем истраживати. У фази анализе 
резултата до којих су ученици дошли самосталним радом, 
афирмише се конфронтација ставова која доводи до проблемских 
ситуација. Сви ови напори усмерени су ка једном циљу: развоју 
креативних, стваралачких и критичких литерарних способности 
ученика при тумачењу књижевних дела у наставном процесу, где 
скупови складних сазнајних чинилаца, тј. плурализма парадигми, 
омогућавају да сваки ученик може одабрати свој посебан пут и 
начин за тумачење књижевног дела у низу других.  
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INNOVATIONS IN TEACHING SERBIAN LANGUAGE AND 
LITERATURE 

 
Abstract: The paper aims to examine innovative methods in teaching Serbian 
language and literature, taking into account that in relation to this topic raises 
several groups of problems: problem related to the literary work (the basic 
subject matter of interpretation) as well as artistic and historical and literary 
phenomenon; problem relating to the interpretation of a literary work in the 
teaching process in general and the problem associated with the methodical 
system. The innovative procedure that pluralism is present paradigm, where 
personal aspirations and needs of the students do not suppress, but cultivate, 
without imposing ready-made patterns of thinking and teachers. That is the 
significance of this paper. It was concluded that the application of the 
paradigm of pluralism, provided they are not opposed, nor that in a 
competitive relationship, we can neutralize the limitations of certain 
paradigms taken separately. It's about complementarity and correlation with 
more research paradigms. The successful implementation of pluralism 
paradigm is realized in such a way that the individual literary procedures 
given their proper place just applying each method there where he calls 
himself an artistic text. Freedom of choice is left to the students, so in 
accordance with the properties literary art work establishes an appropriate 
correlation of various methodological approaches. Respecting the topic of the 
paper, during the research we used a plurality of methods. 
Key words: paradigm, pluralism, the student, the teacher, the teacher. 
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ИНВЕНЦИЈЕ И ЛУЦИДНОСТ У ЈЕЗИКУ РОМАНА ЛУИСА 
КЕРОЛА „АЛИСА У ЗЕМЉИ ЧУДА” 

 
Сажетак: Истраживачка сврха овог рада је сагледавање начина и 

могућности употребе језичких јединица у конструисању наизглед 
алогичне и апсурдне стварности књижевног дела Луиса Керола − „Алиса 
у земљи чуда”. Овај роман је погодан за стилско-језичку анализу управо 
због Кероловог нековенционалног коришћења језичког кода који је у 
означавању гротескне и апсурдне стварности померен из аутоматске 
употребе. Применом лингвостилистичких критеријума указује се на 
најзначајније стилистичке појаве у делу првенствено на семантичком 
нивоу. У раду се издвајају примери слободне и смеле ауторове 
стваралачке употребе језика и наглашава њихова књижевноуметничка 
вредност онеобичавања стварности литерарног дела. Прво се указује на 
неподударност лингвистичких и појмовних слика света које имају 
протагонисткиња дела и њени саговорници из чудесне земље, као и на 
језичке јединице метајезичког карактера путем којих Керол акцентује 
важност језика као најкарактеристичније људске способности, али и као 
конституенса књижевног дела. У другом делу истраживања издвајају се 
најдовитљивији језички примери у структури дискурса путем којих 
аутор, (п)остајући homo ludens у простору језичког стваралаштва, 
постиже превладавање инертности читалачке перцепције. У обиљу 
језичких јединица и језичких поступака помоћу којих Керол ствара 
ефекат зачудности истичу се они од којих се творе језичке игре. Оне 
представљају својеврсно „зачикавање” у процесу логичког спознавања 
алтернативног света у којем се путем сна обрела Алиса и могу се довести 
у везу с језичким играма − лингвистичким концептом Л. Витгенштајна. 
Језичке игре су претежно засноване на дословном тумачењу 
фигуративних израза и хомофонији, али се указује и на примере у којима 
аутор актуелизује проблем везе између ознаке и означеног у језичком 
знаку. Указује се на језичке игре као на најзначајнија стилистичка и 
смисаона чворишта у тексту.  

Кључне речи: језичке игре, апсурд, Керол, Витгенштајн. 

 
УВОД 

 
Да није било књига о Алиси („Алиса у земљи чуда” и „Алиса 

с друге стране огледала”), не би се могло тврдити да је над 
рационализмом оксфордског математичара и логичара превагу 
однела раскошна стваралачка уобразиља. За једног 
конзервативног англиканског ђакона, Луис Керол (1832−1898) је 
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имао одвећ живахну имагинативну луцидност. Псеудоним Луис 
Керол био је производ језичког играња. Право име Алисиног 
творца је било Чарлс Латвиџ Доџсон (Charles Lutwidge Dodgson), 
Lewis је англицизирани облик имена Ludovicus, што је, опет, 
латинска форма за Lutwidge, а Carroll је ирско презиме слично 
латинском имену Carolus, с којим је и име Charles у вези. Књигама 
о Алиси („Алиса у земљи чуда” је објављена 1865. г. „Алиса с друге 
стране огледала” 1871) Керол је надмашио статус 
конвенционалног писца бајки за децу. Приче о иреалним 
искуствима знатижељне и ћудљиве девојчице превазилазе 
традиционалну категоризацију бајковитих дечјих романа. 
„Имагинативним скоком” (или падом) у ишчашену стварност, 
изврнуту на наличје, узимајући за њеног интерпретатора 
наизглед наивну Алису, Керол читаоце уводи у један 
фантазамски простор. Аутор деконструише чулноопажајну 
стварност и пројектује пресаграђену, сновну, кориговану – нову 
стварност у којој се, кроз Алисине очи, сва сазнања и појмови о 
њој морају преобликовати. Мајкл Ирвин у Керолу види наратора 
који је антиципирао модернизам, претечу Џ. Џојса и Ф. Кафке 
(Irwin, 2001: 14). Робин Лејкоф га сврстава у субверзивне 
прагматичаре, оне ретке који су литерарним радом и 
инвентивним приступом језику деконструисали наша најдубља 
сазнања о истини и свету; у својој студији она га одређује као 
рани глас постмодерниста, човека који је више од једног века био 
испред свог времена и који је инспирисао Л. Витгенштајна о којем 
ће, између осталог, у овом раду бити речи (Lakoff, 1993: 369). 

 Жан Жак Лесеркл у својој студији „Филозофија апсурда, 
интуиције викторијанске литературе апсурда” Керолов бајковити 
роман „Алиса у земљи чуда”, одређује као литерарни апсурд 
приписујући му митску моћ и откривајући у њему занимљиву 
истраживачку грађу како лингвисте тако и за филозофе (Lecercle, 
1994). Као један од најважнијих квалитета Кероловог литерарног 
дела истичу се управо Керолове оштроумне стваралачке креације 
и инвенције у коришћењу језичких потенцијала. Колико је аутор 
проширио језичке асоцијативне моћи и способности поимања 
указују могућности и начини вербализације искуства апсурдног 
које се опојмљује кроз језик главне јунакиње дела, али и језик 
њених чудесних пријатеља. Рад указује на ауторову неуобичајену 
употребу језика у роману „Алиса у земљи чуда”. 

У Кероловом књижевном делу имагинирање постаје 
средство и стварања и сазнања. Ишчашену уметничку перцепцију 
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непосредно ствара имагинација, која је као самосвојан ентитет и 
активни логос од кога све зависи у делу, генератор такве 
перцепције и sine qua non њене трансформације. Простор 
имагинативне стварности који је кроз сањарење, прецизније 
сновиђење, искусила Алиса, унепостојавање је реалног. Овај 
простор постаје сабирно место за смислена значења књижевне 
структуре која се отеловљују кроз језички медиј.  

 
ЗЕМЉА ЧУДЕСА КАО ЈЕЗИЧКА НЕПОЗНАНИЦА  

 

У конверзацији односно расправи која је основно средство 
апсурда у роману, духовите ситуације стварају се услед неслагања 
у језичким сликама света које има главна јунакиња романа и 
ликови с којима се сусреће. Бизарна и трансформисана стварност 
за Алису постаје превасходно непознат чудновати језички 
простор. Зато језички код као конвенционализовано и у 
аутоматској употреби неприметно средство комуницирања овде 
постаје објекат пажње која га декомпонује и из самог чина 
декомпоновања извлачи гротескне и хуморне слике. Алиса, чим је 
почела да размишља о самом коду, почела је и да се заплиће у 
језичкој комуникацији. Алтернативни универзум  мења њену 
перцепцију па тако њена самоспознаја и спознаја стварности 
постају уврнуте. У уврнутој перспективи Алисин свет 
референција се разграђује и то ствара проблем њене 
самоидентификације: 

„Dear, dear! How queer everything is today! And yesterday 
things went on just as usual. I wonder if I've been changed in the night. 
Let me think: was I the same when I got up this morning? I almost 
think I can remember feeling a little different. But if I'm not the same, 
the next question is, Who in the world am I? Ah, that's the great 
puzzle!” (Carroll, 1993: 46). 

Збрка у поимању се транспонује у говор, Керол 
интенционално указује на релације између процеса сазнавања и 
језика. Чини се да се искуство апсурдног опојмљује кроз језик 
који за Алису више није смислен ни кохерентан. Зато она 
заборавља да говори исправно, у луцкастом размишљању и 
самоиспитивању људе на супротној страни Земље, оне који ходају 
наглавачке, назива антипатима место антиподима (Antipodes). 
То је једна од првих језичких необичности у роману:  

„Presently she began again. ’I wonder if I shall right through the 
earth! How funny it’ll seem to come out among the people that walk 
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with their heads downwards!The Antipathies, I think − ’ (she was 
rather glad there was no one listening, this time, as it didn’t sound at 
all the right word)’ – but I shall have to ask them what the name of 
the country is, you know” (Carroll, 1993: 39). 

Анализом структуре дискурса може се уочити обиље 
примера у делу који доказују да Керол проницатељски и 
софистицирано приступа језику, кроз нијансе и влакна и да 
„велику важност придаје звуку, гласу као значењском феномену” 
(Смиљковић, 2006 :73). То показује велики број примера у делу 
који имају статус металингвистичких коментара. Један од таквих 
који говори о неразлучивости смисла и језика налази се у IX глави 
The Mock turtle’s Story (Прича лажне корњаче):  „Take care of the 
sense, and the sounds will take care of themselves” (Carroll, 1993: 110).  

Последица Алисине онеобичене перцепције је 
недвосмислени губитак контроле над језиком, девојчица настоји 
да влада језиком, али он је обмањује: 

„And here Alice began to get rather sleepy, and went on saying 
to herself, in a dreamy sort of way, ’Do cat s eat bats? Do cats eat bats’, 
and sometimes, ’Do bats eat cats?’ for, you see, as she couldn’t answer 
either question, it didn’t much matter which way she put it” 
(Carroll,  1993, 39−40). 

Керолова инвентивност у језику огледа се у многобројним 
неологизмима и изразима који стандардни енглески језик дотад 
није познавао. Оксфордски енглески речник  бележи фразу fall 
down a rabbit hole да означи чудновату ситуацију у којој се неко 
налази, идентичну оној коју је Алиси приредила земља чудеса. 
Такво стање најбоље описује израз који се среће у другом 
поглављу романа − The Pool of Tears (Језеро суза): „’Curiouser and 
curiouser!’ cried Alice (she was so much surprised, that for the 
moment she quite forgot how to speak good English!” (Carroll, 1993: 
44). У енглеском језику ово није стандардна форма, стандардна 
форма је „more curious”. Према општем принципу у стандардном 
енглеском језику, моносилабичне речи компаратив граде 
додавањем суфикса -er, а реч more се додаје полисилабичним 
речима. Стога се овај облик компаратива може сматрати 
стилистичким неологизмом – хапаксом односно оказионализмом, 
а њих књижевници стварају зато што су им „потребни да би 
истакли свој специфичан стил или придонијели већој 
експресивности својега дијела” (Мухвић Димановски, 2005. према 
Ковачевић, 2012: 150). 
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ЈЕЗИЧКЕ ИГРЕ 

 

Луцидна стваралачка употреба језика у роману се може 
довести у везу с појмом језичких игара, лингвистичког концепта 
који је изложио Лудвиг Витгенштајн (1889−1951) у 
„Филозофским истраживањима”. Витгенштајн је настојао да 
покаже да се начин употребе језика одвија у облику игре сличне 
оној помоћу које деца уче свој матерњи језик и тако је развио 
појам језичких игара који се односи на језик и на све делатности 
којима је он испреплетан: „Исто тако, можемо да замислимо да је 
цео процес употребе речи једна од оних игара помоћу којих деца 
уче свој матерњи језик. Ове игре ћу назвати ’језичким играма’, а 
понекад ћу и о неком примитивном језику говорити као о 
језичкој игри [...] Сети се како се употребљавају речи у некој игри 
као што је ринге-ринге-раја. И следећу целину: језик и 
делатности којима је проткан ја ћу назвати ’језичким играма’ 
(Wittgenstein, 1980: 42).  Као што постоји непрегледно мноштво 
језичких игара, тако постоји безброј начина употребе неке речи, а 
само једна од њих је именовање предмета. Језичка игра се разуме 
као поље функционисања речи и поље значења сваке речи која се 
у тој игри јавља. Другим речима, не може се разумети 
деконтекстуализовани исказ, да би се правилно разумео 
неопходно је знати контекст тј. правила игре у којој се исказ 
налази. Један од најзанимљивијих примера језичких игара и 
загонетања налази се у VII глави насловљеној A Mad Tea-Party 
(Луда чајанка). Правила пристојне комуникације којих се 
придржава Алиса у дијалогу са својим саговорницима овде бивају 
исмејана. Расправа коју води са Шеширџијом, Мартовским 
Кунићем и Пухом, Алиси се чини узалудном и бесмисленом јер је 
продукује непрестана погрешна интерпретација казаног. За њу 
смислена реченица није само она коју је могуће казати, већ и 
мислити. Неспоразум кулминира кад Шеширџија постави 
загонетку без одгонетке: 

„The Hatter opened his eyes very wide on hearing this; but all he 
said was: ’Why is a raven like a writing-desk?’ 

’Come, we shall have some fun now!’ thought Alice. ’I’m glad 
they’ve begun asking riddles – I believe I can guess that’, she added 
aloud” (Carroll, 1993: 91). 
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Сходно Алисином разумном виђењу ствари, Шеширџија 
третира језик на посве бесмислен начин. Језичка игра коју је он 
започео постављањем загонетке о гаврану је бескорисна ако не 
може ни сам да пронађе одговор, што ће се испоставити у потоњој 
Шеширџијиној констатацији: 

 „’Have you guess the riddle yet?’, the Hatter said, turning to 
Alice again. 

’No, I give it up’, Alice replied: what’s the answer?’ 
‘I haven’t the slightest idea’, said the Hatter” (Carroll, 1993: 91). 
Шеширџија овим доказује своју виспреност јер је језичком 

игром постигао ефекат чуђења код саговорника и приморао га на 
размишљање. Игра се састоји у чињеници тражења одговора на 
загонетку, а не у проналажењу исправног одговора. Сасвим је 
извесно да се овде открива лудичка функција језика и реализује 
његов лудички аспект, односно „функција игре, поигравања 
језиком” (Катнић Бакаршић, 1999: 4). О овоме заправо и 
Витгенштајн пише: „Граматика не каже како језик мора бити 
изграђен да би испуњавао своју сврху, да би на одређен начин 
деловао на људе. Граматика само описује употребу знакова, али је 
ни на који начин не употребљава. [...] Ако кажем да заповест 
’Донеси ми шећер’ и ’Донеси ми млеко’ има смисла, али не и 
комбинација ’Млеко ми шећер’, онда то не значи да изговарање 
такве комбинације речи нема ефекта. А ако је ефекат такав, да ме 
неко зачуђено погледа и зине, ја је због тога не називам 
заповешћу да ме неко тако погледа, чак иако сам хтео да 
изазовем управо такав ефекат” (Wittgenstein, 1980: 164). 

Језички неспоразуми и јесу Керолово најјаче оружје. 
Динамику говорне интеракције на лудој чајанци одржава 
неспоразум  и он непрестано производи духовите ституације. 
Неуспех у споразумевању између Алисе и Шеширџије се наставља 
у расправи о сату и времену.  

„Alice had been looking over his shoulder with some curiosity. 
’What a funny watch!’, she remarked. ’It tells the day of the month and 
doesn’t tell what o’clock it is!’ 

‘Why should it?’ muttered the Hatter. ’Does your watch tell you 
what year it is?’ 

’Of course not’, Alice replied very readily: ’but that’s because it 
stays the same year for such a long time together.’ 

’Which is just the case with mine’, said the Hatter. 
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Alice felt dreadfully puzzled. The Hatter’s remark seemed to 
have no meaning in it, and yet it was certainly English. ’I don’t quite 
understand’, she said, as politely as she could” (Carroll, 1993: 92). 

Алисину зачуђеност сатом који показује датум, али не и сате 
Шеширџија је предухитрио примедбом за коју је девојчица била 
уверена да је граматички исправна, казана правилним енглеским 
језиком, али не и да је смислена. У овим примерима се може 
запазити Керолова намера да укаже на везу између ознаке и 
означеног у језичком знаку, односно речи и њеног појма. У својој 
другој књизи о Алиси „Throuhg the Looking-Glass” (1871) („Алиса с 
друге стране огледала”) кроз језичку игру Хамптија Дамптија 
указује на то да постоји суштинска истоветност између речи и 
онога што она означава: 

„’My name is Alice, but –’ 
’It’s stupid name enough!’ Humpty Dumpty interrupted 

impatiently. ’What does it mean?’ 
’Must a name mean something?’, Alice asked doubtfully. 
’Of course it must’, Humpty Dumpty said with a short laugh: my 

name means the shape I am – and a good handsome shape it is, too’” 
(Carroll, 1993: 219). 

Ипак, у III поглављу „Алисе у земљи чуда” − A Caucus-Race 
and a Long Tale (Изборна трка и једна дуга прича) Керол везу 
између ознаке и појма, односно између речи и њеног значења 
обесмишљава кроз Паткино питање шта представља „it”: 

„’Found what’ said the Duck. 
’Found it’, the Mouse replied rather crossly: ’of course you know 

what ’it’ means. 
’I know what ’it’ means well enough, when I find a thing’, said 

the Duck: ’it’s generally a frog or a worm’” (Carroll, 1993, 53). 
У универзуму нонсенса чудесне земље постоји логика 

нонсенса, а она елиминише аутоматизам у језику. За фантазамски 
простор земље чуда која отуђује језик од Алисе, у великој мери је 
присутно буквално тумачење фигуративних израза и дословно 
значење речи. Отуда Патка референцију непунозначне речи „it” 
налази у  конкретној менталној слици жабе или црва. 

 Због честих промена узраста Алиса губи сваку поуздану 
представу о себи. Алисин пад означава губитак њеног 
идентитета, зато у ситуацијама када покушава да се поистовети 
са собом, она прибегава дословном тумачењу онога што језик 
казује. „Проблем личног идентитета је у блиској вези са идејом 
отуђења од језика” (Flescher, 1969: 133). Примера буквалног 
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тумачења израза и речи у роману има много. У разговору са 
Гусеницом, Алиса фигуративно питање поима дословно: 

 „’Who are you?’ said the Caterpillar. 
This was not an encouraging opening for a conversation. Alice 

replied, rather shyly, ’I − I hardly know, sir, just at present − at least I 
know who I was when I got up this morning, but I think I must have 
been changed several times since then.’ 

’What do you mean by that?’ said the Caterpillar sternly. ’Explain 
yourself!’ 

’I can’t explain myself, I’m afraid, sir’ said Alice, ‘because I’m not 
myself, you see.’ 

’I don’t see,’ said the Caterpillar. 
’I’m afraid I can’t put it more clearly,’ Alice replied very politely, 

‘for I can’t understand it myself to begin with; and being so many 
different sizes in a day is very confusing’” (Carroll, 1993: 69−70).  

Буквализација метафоричних слика јавља се и у разговору 
Алисе са Шеширџијом на лудој чајанци која је увек у исто време – 
шест сати после подне (The Mad-Tea Party): 

„’I think you might do something better with the time’, she said, 
’than waste it in asking riddles that have no answers.’ 

’If you knew Time as well as I do’, said the Hatter, ’you wouldn’t 
talk about wasting it. It’s him.’ 

’I don’t know what you mean’, said Alice. 
’Of course you don’t!’ the Hatter said, tossing his head 

contemptuously. ’I dare say you never even spoke to Time!’ 
’Perhaps not,’ Alice cautiously replied: ’but I know I have to beat 

time when I learn music.’ 
’Ah! That accounts for it’, said the Hatter. ’He won’t stand 

beating’” (Carroll, 1993: 93). 
Језичка игра се заснива на буквализацији идиома to beat 

time у Шеширџијиној интерпретацији будући да је Време у 
његовом систему референција живо. У ирационалној атмосфери 
комуницирања Времену је одузет апстрактан појам. За Алису 
време је концепт и зато она користи имперсоналну заменицу „it” 
да га означи, а за Шеширџију Време је особа и зато га означава 
личном заменицом за треће лице − „him”. „Антропоморфизација је 
једно од главних стилских средстава којим се Керол користи у 
роману (Руњић Стоилова, 2015: 167). Време је антропо-
морфизовано у Шеширџијиној спознајној и језичкој слици света, 
зато је он у свађи с њим.  



                                                                           
  

ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ И МОДЕЛИ 75 

 

                                     УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ   

Керолово језичко поигравање се огледа и у честој употреби 
хомофона, речи које се у енглеском језику идентично изговарају, 
али различито пишу. Хомофони уносе пометњу у чин 
комуникације и онемогућавају га стварајући парадоксалне 
ситуације. Најинтересантнији примери налазе се у VI, III и IX 
глави. У VI глави Pig and Pepper (Прасе и бибер) забуну прави 
лексема axis (оса, осовина) коју Алиса користи да би објаснила 
Војвоткињи могућност по којој би се Земља брже окретала када 
би свако гледао своја посла. Војвоткиња ову лексему због 
истозвучности препознаје као множину именице ax – axes 
(секире) и зато наређује да се Алиси одсече глава.  

У III глави A Caucus-Raсе and a Long Tale (Изборна трка и 
једна дуга прича) присутна је хомофонија tale – tail: 

„’You promised to tell me your history, you know’, said Alice, 
‘and why it is you hate – C and D’, she added in a whisper, half afraid 
that it would be offended again. 

’Mine is a long and a sad tale!’ said the Mouse, turning to Alice 
and sighing. 

It’s a long tail, certainly’, said Alice, looking down with wonder 
at the Mouse’s tail” (Carroll, 1993: 55−56). 

Комичан ефекат у комуникацији ствара неподударање у 
представама саговорника због појаве хомофоније. Док Миш 
мисли на своју дугу и тужну животну причу, Алиса мисли на 
његов дугачак реп. Зато, док Миш приповеда о свом животу, 
Алиса себи његову причу сликовито представља репом. 

У  IX поглављу The mock Turtle’s Story (Прича Лажне 
Корњаче) Алиса је збуњена називом учитеља Лажне Корњаче. 
Симиларност у изговору се јавља између лексеме Tortoise и дела 
реченичне конструкције − taught us: 

„’When we were little’, the Mock Turtle went on at last, more 
calmly, though still sobbing a little now and then, ’‘we went to school 
in the sea. The master was an old Turtle – we used to call him Tortoise. 

’Why did you call him Tortoise, if he wasn’t one?’, Alice asked. 
We called him Tortoise because he taught us’, said the Mock 

Turtle angrily” (Carroll, 1993: 114−115). 
Алису збуњује име старог учитеља Лажне Корњаче који је 

такође био корњача јер она прави разлику између поменутих 
врста корњача које припадају породици рептила. У енглеском 
језику именицама turtle и tortoise се означавају врсте корњача 
које се међусобно врло разликују. 
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Међутим, Алисину примедбу Лажна Корњача тумачи као 
недовољно интелигентну будући да девојчица не увиђа 
поклапање у звучању које је једини разлог да учитеља тако 
назове.  

Алисино несналажење у свету језика који се својим 
појмовима, метафорама и представама показује као непојаман и 
без смисла за њу и дословно поимање фигуративних израза у 
дискурсу који јој је стран окончано је повратком у језички 
завичајну и познату стварност. 

 
ЗАКЉУЧАК 
 

Текстуална језичка анализа указује вишеструко на Керолов 
посебан третман језика у књижевном делу. Применом 
линговстилистичке анализе издвојени су најзначајнији језички 
поступци и јединице који чине потпуним разумевање вредности 
и значења Кероловог бајковитог романа. Указивањем на стилско-
језичка својства на семантичком нивоу, превасходно на језичке 
игре (а ово књижевно дело се и целином потврђује као једна 
успешна и умешна  језичка игра), открива се и висок ступањ 
лингвистичке креативности  и инвенције аутора. Тако се отвара 
могућност откривања значења романа путем језичке спознаје, а 
тиме и потврда тезе Џ. Калера о књижевности као „посебној 
употреби језика, језику који има посебна преимућства” 
(Culler,1994: 69).  
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INVENTIONS AND LUCIDITY IN THE LANGUAGE OF LEWIS 
CARROLL'S NOVEL "ALICE IN WONDERLAND" 

 
Abstract: The research objective of this paper is to examine the ways and 
possibilities of the use of language resources in the construction of the 
seemingly illogical and absurd reality of the literary work. We approach this 
free and daring creative use of linguistic processes, by using the concept of 
language games, introduced by L. Wittgenstein in his Philosophical 
Investigations. Through conversation and debate, which represent the 
fundamental means of absurd in the novel, humorous situations occur due to 
inconsistencies in the linguistic grounds of perceptions of the world between 
the heroine and the characters she encounters.  Language games in this work, 
which in its entirety is confirmed as a successful and proficient language game, 
prevail the inertness of the reader's' perception. They represent a kind of 
"ribbing" in the process of logical cognition of this alternative world in which 
she finds herself through a dream (one of the best examples is the question 
that the Mad Hatter poses  to Alice, the riddle with no answer: "Why is a raven 
like a writing desk?") Alice's disorientation in the world of language, which in 
its concepts, metaphors and perceptions turns out to be inconceivable and 
nonsensical to her, as well as the literally understanding of figurative 
expressions in a discourse that is strange to her, are ended with the return to a 
linguistically native and familiar reality. The author uses the language code 
unconventionally, and through labeling the grotesque and absurd reality, 
moves it away from an automatic form of use. In this way, the possibility of 
discovering the meaning of the work through linguistic cognition is enabled. It 
also confirms J. Culler's thesis on literature as "a particular use of language, 
 the language that has special assets", as well as the linguistic model for 
interpreting literature by describing literary competence which readers 
develop through learning. 
Key words: language games, absurd, Carroll, Wittgenstein. 
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СЕЋАЊЕ И ЗАБОРАВ У ПЕСНИШТВУ  
БРАНКА МИЉКОВИЋА 

 
Сажетак: У раду ће се заступати теза да сећање, као и заборав, у 

песништву Бранка Миљковића не долази из сфере животног, већ из 
сфере песничког искуства. У том смислу, указаће се, с једне стране, на 
митску утемељеност сећања у поезији уопште (Мнемосина, Памтиља – 
Мајка муза), а с друге на сећање као конститутивни елеменат песничког 
стварања (poiesis), посебно гледајући из аспекта поетике метаноје. 
Метаноја је умна слика коју сваки песник, а Миљковић посебно, ствара на 
темељу осетилног искуства (noesis, које је првотно значило „опажај 
очима”). То искуство се, у току стварања, трансформише у надосетилно, 
метаноетичко искуство. И ту, у умној слици света, осетилно искуство је 
само предмет песниковог сећања на оно чега више нема, али од чега се 
песма ствара. Примерима за то, на којима ће се све ово показати, 
Миљковићево песништво заиста обилује. 

Кључне речи: сећање, заборав, Бранко Миљковић, чулни  
доживљај света, умни доживљај света, метаноја. 

 
Предања и митови су персонификовали многа зла у богињу 

свађе, Ериду. У Речнику грчке и римске митологије, међутим, 
наведено је и да се помињу две Ериде: она која је зла, мрзовољна 
изазива невољу, кавгу и рат, и друга, узвишена у хвали, која даје 
подстрек племенитим такмичењима. Исто тако, у ликовној 
уметности осликавана је као горгона с крилима, али на 
споменицима из хеленистичко-римске епохе њен лик поприма 
племенитије црте. Ако се у складу с тим неке карактеристике које 
су персонификоване кроз њу сагледају из оба угла, оне би могле 
добити још нека нова схватања. То се може урадити на примеру 
једног од многих познатих зала које Ерида поседује и преноси на 
своју ћерку – заборав.  

Овај појам персонификацију налази у лику који, као што је 
речено, представља Еридину ћерку, Лету. Познато је да је извор 
заборава, река Лета, смештен у близини Трофонијевог 
светилишта, али и да су се у њој купале душе пред поновно 
ступање у живот. На тај начин, сећање на протекли живот брише 
се испијањем ове воде. Међутим, Трофонијево светилиште је и 
место посећивања, те је сваки посетилац био у обавези да испија 
реку заборава, како би се ослободио свих сећања пре посете 
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светилишту, а потом да испија реку сећања, Мнемосину, како би 
оно што се види у светилишту, остало трајно забележено у 
његовом памћењу.  

Дакле, појмови сећања и заборава, познати су у најранијем 
периоду уметничког стварања. Ови појмови одашиљу разне 
информације свог значења ако се осмотри чињеница да су Летине 
кћери по Хесиоду у Теогонији харите – богиње које означавају све 
што је у природи лепо и у људском духу узвишено. Од божанства 
посвећеног природи што су представљале, постају и драж духа и 
врело песничког надахнућа. Стварање песме настаје спајањем 
свега поменутог што је представљено кроз овај развојни пут: 
песничко надахнуће неминовно произлази из заборава, онако 
како су харите проистекле из једног тумачења Лете и Еридиних 
својстава двоструких значења.  

Међутим, мотив заборава не иде без преко потребног 
сећања. У контексту старогрчких разматрања, сећање је у вези са 
оним што је право и суштинско. У Трофонијевом пророчишту оно 
што се видело морало се упамтити, након што је све пре сусрета с 
пророчанским брисано из дана у дан, да би дошла самоспознаја. 
Тиме се закључује да је песничко стварање метаноичко. То би 
значило да песник у процесу стварања поседује сећање као 
пресудно. Песник, дакле, ствара тек након што је свет чулно 
доживео и натчулно створио умну слику тог света, да би га путем 
сећања на њега самог, обликовао и изнео у виду песме. Многи 
песници су овога били свесни: Милош Црњански у својој песми 
Прича („Сећам се само да је била...”), потом Владислав П. Дис у 
Можда спава („Заборавио сам јутрос песму једну ја...”), или Оскар 
Давичо у свом циклусу Хана. А Иван В. Лалић ће такође писати 
циклус песама о Мнемосини уобличујући у песмама проблем 
сећања.  

У Миљковићевом песништву, као и есејима, ово је 
вишеслојно разматрано и представља један од главних проблема 
које песник разматра. На који начин он то представља, најбоље ће 
се показати кроз Мненосину као заштитницу сећања у Лалићевом 
циклусу, а потом и са Миљковићевог становишта.  

Јасно је већ из прве Лалићеве песме о Мнемосини да је 
заборав немогућност да се човек сети онога што је суштинско. У 
тој мери он се ослања на оно што је и Миљковић образлагао у 
својим песмама и есејима. У овој песми износи се поглед на 
Аквилеју, својевремено један од најбогатијих градова и место с 
нетакнутим археолошким римским богатствима. Њена разорна 
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судбина кроз историју данас се не разликује од судбине неког 
другог града, због тога што се она примећује кроз прозор 
туристичког возила које пристиже, преко туристичког водича као 
посредника у искуству доживљавања, сунцобрана пред кафаном 
и одласком у хотел ради одмарања уз телевизију. Међутим, 
Миљковић ће, за разлику од Лалића, прозрети како увидети све 
оно што је Аквилеја у својој суштини, не тако што ће „веровати на 
реч” (Лалић, 1997: 255) ономе што је прописано у туристичком 
водичу, већ тако што ће свесно заборавити на ту стварност коју је 
досегао чулима. У својим мислима, метаноички ће се ослонити на 
оно што представља Аквилеју, у овом случају. С тим у вези, 
Миљковић је у свом есеју Натпевани заборав забележио: „Заборав 
је сећање лишено насиља” (Миљковић, 2016а: 158). Дакле, чула су 
ту само да пренесу доживљај који ће ум спознати као нешто 
суштинско, без усиљеног доношења закључка и тиме 
ограничавања остваривања свог доживљаја виђеног. У трећој 
песми Лалић је изнео проблем сећања на сличан начин:  

„Два Хесиодова стиха окрњена као кипови 
и поподневно сунце косо на рајском воћњаку 
замишљеном уз помоћ коцкица, на поду 
ишчилеле цркве” (Лалић, 1997: 257). 
 
У овом делу певања, Лалић је ближи Миљковићу него 

раније. Међутим, његово разрађивање проблема тече сада у 
другачијем смеру: 

„Нема чисте будућности: простор остаје заражен 
грозницом знакова, клицом присећања” (Лалић, 1997: 257). 
 
То присећање, означава немогућност формирања чисте 

будућности јер оно постаје несигурно. Мнемосина губи битку: 
„Заборав једу с хлебом слепци који сањају 
будућност испражњену, пометену као соба 
пре уласка новог станара” (Лалић, 1997: 258). 
 
Одрицање Мнемосине јесте одрицање будућности. 

Међутим, заборав није нешто што се сматра коначним. Кроз 
Миљковићево стварање схвата се да је заборав пут до сећања – 
оног изворног, мнемосиничког, до којег се долази метаноичким 
путем. У потрази за собом у самом себи, песник се „труди да у 
себи пронађе изгубљено време. Како га он проналази? 
Освешћавањем заборава који је изнутра живо сећање, буђењем 
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пепела који никада није престао да буде огањ” (Миљковић, 2016б: 
144). Оно што следи јесте да је потребно све чулно доживети, а 
потом заборавити и од тога направити песму. Тај заборав је 
метаноичка, умна слика, слика надстварности која је нужна за 
стварање песничког дела. Поступак заборава, поменуће и 
Александар Јовановић, умногоме је наглашен у Миљковићевом 
песништву јер се њиме „песма одваја од стварности и затамњује 
се оно од чега полази” (Јовановић, 1996: 213). Такав заборав 
омогућава песнику да сагледа све ствари у оној исконској лепоти 
која се губи инјектирањем разноврсних значења у саме речи које 
су у вези с тим стварима (Самарџија, 1996). У првој песми 
„Ариљског анђела” овај однос према стварању је уочљив. На 
почетку посматрач или песник „заузме своје место између седам 
звезда када престаје ватра и збивање и почиње чиста 
кристализација подарена у смиривању. Анђео усамљен на зиду, 
можда он стварно постоји у зиду, али када није на зиду, он је сен” 
(Миљковић, 1972д: 209). Миљковић ово у свом есеју Постојање 
ствари и заборав, образлаже да „ствари када су саме не постоје. 
Тачније: оне постоје као објекти али немају никакво одређено 
значење те су као такве ирационалне и изложене страховитим 
метаморфозама. [...] Ствар почиње да постоји када ми о њој 
мислимо, када стављамо у одређене односе према себи и према 
другим стварима” (Миљковић, 1972г: 169). Дакле, анђео на зиду и 
није онај анђео који јесте када стваралац, у најширем смислу те 
речи, стоји пред његовим ликом и даје му смисао. На који начин 
он то чини, биће јасно када је прочита наставак песме: „У својој 
првобитној озбиљности смањује видљивост неким стварима. 
Тада почиње лутање, осетим да се мења структура мојих чула и да 
уместо чела имам једну једину мисао. Не постоји тријумф изван 
несреће. Док смо то сазнали, неприметно смо заменили себе. Тако 
смо стварно претворили у мит, да доцније посумњамо у њега” 
(Миљковић 1972д: 209). Реч је о метаноичком стварању 
уметничког дела, кроз чулно опажање оног анђела који јесте оно 
што јесте када га око посматра, али процес стварања креће тек 
када се заборави „све што нам онемогућава да сагледамо ствари у 
њиховом првом значењу, у њиховој невиности” (Миљковић, 
1972г: 169). Чулним посматрањем, ноесисом, и спознавањем 
онога што је сврха самог постојања анђеоског лика пред којим се 
стваралац налази, човек се неприметно и сам преображава. 
Стварањем менатоетичке или умне слике, оне надстварне која 
извире из исконског сећања или изгубљеног времена о којем је 
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Миљковић говорио, ствара се песма коју је потребно преточити у 
ону стварност из које је првобитно и дошла. На тај начин се 
присуствује „буђењу љубави према ономе што је у нама и у 
животу мртво, ’а тако живо’, како то на једном месту каже песник” 
(Данојлић, 1973: 55). Међутим, није свако кадар да заборави оно 
што види да би се сетио онога што га повезује са песмом која 
треба да настане. Оно што настане као метаноесис, може да 
постане мит у који се статички верује и запушта. Миљковић каже: 
„Ко уме да заборави, тај ће знати да напише песму. Ко памти, тај 
неће имати чему да се чуди. Живот се понавља ако човек није 
песник” (Миљковић, 1972в: 132). Да би се песник сетио, мора да 
заборави: „Али један песник који је дуго стајао испод зида у који 
је било немогуће посумњати, ваљда због његовог горког укуса и 
тврдоће, препознао је своје лице безброј пута сељено на једном 
српском средњовековном анђелу. Онда он стварно постоји 
између елемената и односа који поравнавају свет, постоји у 
чистој могућности као чудо и верност силама које су иза зида” 
(Миљковић, 1972д: 209). Усклађеност, дакле, с вером у постојање 
суштинског и тежња за метаноичким остваривањем посматраног, 
доводи до чињенице да стваралац, песник, омогућава 
посматраном анђелу његово пуно постојање. 

Посматрање анђела на зиду доводи до испитивања односа 
међу чулним, видљивим ликом и невидљивом суштином. Шутић 
наводи да је „анђео својом суштином архетипског обрасца” довео 
у питање „такву, чулну стварност” (Шутић, 1996: 131). Стога је 
лик анђела који се посматра необјашњив голим оком, тражи да 
његова вредност буде препозната тек путем метаноичког 
доживљаја уметника. То значи да се значење самог анђела, 
пренето на основу онога што се чулима усваја, мора заборавити, 
да би се потпуно отворио пут инспирације за остваривање умне 
слике, метаноесиса, и самим тим обогатило значење анђела 
поновним реинтерпретирањем најчистије конотације. Сам анђео 
необјашњив је другачије: „То могу да објасне само воде које не 
теку, тај мирни лик када престаје ватра и збивање и почиње 
кристализација. И мада је супстанција тих звезда око главе 
нематеријална, оне припадају човековом простору” (Миљковић, 
1972д: 210). Будући да простор нематеријалног припада и 
човековом простору, потребно је наћи тачку спајања ових 
простора, а она је управо у метаноји, у орфичком споју откривања 
божанских тајни обичним смртницима путем песме. Тада се буди 
нада у досезање коначног смисла: „Иза тога лица нечија крв чека 
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да буде рођена и она ће препознати то лице. У срцу се пали 
светлост која обећава да ће све бити виђено и сагледано у сећању 
и будућности и у себи самом” (Миљковић, 1972д: 210). И сећање, 
и будућност и само бивство јесу три компоненте уметника. 
Смисао јесте нешто што се налази у све три одреднице, с тим да је 
он доживљен тек када се те три инстанце споје у тренутку 
стварања. Да би до тога дошло, потребно је метаноички 
омогућити делу да се оствари. Сећање се појављује управо онда 
када се посматрано ослободи свих значења која су му до тада 
придодата. Миљковић и сам каже: „Треба наћи тај простор 
метафоричних знакова, како бих ја то назвао, и издвојити га а 
слику заборавити. Тек онда ће доћи праве речи које нису сувенир 
виђенога већ „површина додира између света имагинације и нас” 
(Миљковић, 1972а: 172). На тај начин, оно што се посматра добија 
своје универзално значење, а самим тим се кроз такво сећање 
гледа и у будућност. Ништа од тога не налази се ван човека 
ствараоца, већ се одвија управо у њему, посредством метаноје. То 
јесте најтежи задатак који један стваралац (узимајући у обзир да 
је сваки човек стваралац који обликује, ако не уметничко дело, 
онда живот) може да начини: „А ништа није теже него гледати 
читаву вечност са неког зида” (Миљковић, 1972д: 210). Празнина 
која недостаје, између осталог, означава недостатак оствареног 
сопства које даје слободу да метаноја слободно струји. Без ње, 
остаје само слутња о тренутку вазнесења једног уметника. 

Међутим, нада која се јавља код једног уметника ипак је 
луксуз. Песма Свест о забораву предочава све слутње које је 
потребно избегнути код метаноичког стварања и означава 
тежину таквог стварања. Фреска на зиду слепа је за онога коме је 
уметничко дело недостижно. У овој се песми појављује 
Сипервјелов заборав који је расветлила Јелена Новаковић у свом 
раду „Поезија као ’патетика ума’: Бранко Миљковић и Пол 
Валери”: „Сипервјелово ’заборављено памћење’ има и негативну 
конотацију, показује недовољност меморије која, као што 
показује низ песама из збирке под овим насловом, може да 
васпостави само делове прошлости, неповезане слике и 
доживљаје, издвојене из свог просторног и временског окружења. 
’Заборављено памћење’ поново суочава песника с 
дисконтинуитетом постојања и стога не само да их не укида, него 
још више појачава његов немир и његову стрепњу” (Новаковић, 
1996: 66–67). Стога се лирски субјект пита у песми: „Зар знам што 
сам знао зар знам што ћу знати” (Миљковић 1972: 266). Али, већ 
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тим пропитивањем песник успоставља везу са суштинским, веза 
која га упућује на њега самог веза је и са „празнином што памти / 
јаловост цвета и јаловост зиме” (Миљковић, 1972д: 266). Спознаја 
стварности, која не иде без потпуног предавања свога бића, 
измамиће заборав који ће изнудити сећање на суштину: 

„Ја сам забринути љубавник тог цвета 
што мами из мене сунце и празнину 
претвара у славуја, кад различит од света 
предео ме таче и претвори у прашину” (Миљковић, 1972д: 266). 
 
Тако је песник заборавом сачувао свет од оног пропадања 

које је иницирано неострашћеним кретањем кроз човека и 
сопство. Зато „нискости узалуд чезну песму” (Миљковић, 1972д: 
266).  

Заборавом се долази до сећања које је у божанском 
простору. На том путу налазе се успомене: „Успомено златни 
праже заборава!” (Миљковић 1972д: 219). Трагови видљивог који 
остају након што наступи одсутност јесу оно што се надограђује 
на метаноичку слику ствараоца. Празнина је нужан простор као 
могућност за тако нешто. То је простор у којем обитава 
метаноесис и који није у окриљу видљивог. То је простор у којем 
настаје песма, односно то је већ простор будуће песме. Према 
томе, Миљковић каже:  

„Песмо празна и звездана, тамо, 
твој цвет ми срце слаже, кроз крв шета, 
ако га уберем оставља ме самог, 
ако га напустим за леђима ми цвета” (Миљковић,1972д: 205). 
 
На који начин се сећање чува објашњава се у песми 

Реквијем: 
 „...мртви су на левој страни узалуд  
 упаљене ватре  чекају њихов повратак 
 њихова ноћ са нашим даном меша се 
 не заборавите да то деци кажете” (Миљковић, 1972д: 185). 
 
Од суштинске је важности преносити сећање. То објашњава 

да дуалитет који Миљковић види у забораву заиста постоји. 
Заборав је неопходан како би омогућио поновну конструкцију 
самог човека у његовом комплетном смислу поимања. Тада је 
човек слободан јер покушава да влада собом. На тај начин човек 
стиче слободу својом умешноћу да се користи заборавом на прави 
начин: „Бити слободан значи умети се користити заборавом” 
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(Миљковић, 2016а: 158). Ствари које су заборављене нуде 
остваривање човека путем његове тежње да се присети њиховог 
исконског значења. Зато „ако јабука не може да се сети шта је, 
сетиће се сунце. И ето вам познате народне метафоре ’златна 
јабука’” (Миљковић, 2016а: 158). Помешаност мртвих и живих 
налази се у међупростору, у „дубокој пукотини у времену” 
(Миљковић, 1972д: 100), они су присутни кроз метаноичка 
досезања њиховог значења, кроз реформу умних слика у живима 
који на њих мисле и самим тим покрећу њихове енергије, али да 
би се до таквог сазнања дошло, мора се континуирано радити и 
обезбеђивати залиха сазнања која ће бити пренета наредној 
генерацији, будућности, настављачима надоградње. На тај начин 
сећање служи забораву из којег ће поново бити досегнуто. Песник 
„у свему настоји да пронађе сврху и смисао, а не могне ли, то ће 
отворено признати; и тако, трудећи се да увек говори истину, 
суделује, у вечној обнови света, насупрот силама које га стално 
разарају” (Бандић, 1973: 100). Неопходност заборава огледа се у 
чињеници да је једино помоћу његовог остваривања могуће 
метаноичко искуство унутар човека. Једино се таквим путем 
досеже оно што је суштинско. А то што је суштинско је и у саставу 
самог човека. Томе је уметник, конкретно песник, најближи: „Да 
би песма живела, морамо је стално поново откривати у њој самој, 
и зато је претходно морамо заборавити” (Миљковић, 1972б: 247). 

На основу изнетих чињеница може се закључити да је мотив 
сећања присутан у песништву Бранка Миљковића, као 
неопходност метаноичког стварања, у коме песничка слика јесте 
умна слика, метаноесис. На основу метаноесиса ствара се сећање 
путем којег песник преноси метаслику у стварност, кроз песму. 
Но, да би дошло до самог сећања, потребно је заборавити сва 
значења која су придодата ономе што се чулима опажа. Кроз ту 
врсту заборава, извире исконско сећање, оно што је одавно у 
посматрачу, само без његовог свесног поимања. 
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MEMORY AND PROTECTION IN BRANKO MILJKOVIC'S 
POETRY 

 
Abstract: This paper will analyze the thesis that memory in the poetry of 
Branko Miljkovic does not come from the sphere of life, but from the sphere of 
poetic experience. Paper will point to a mythical merits of the memories in 
poetry in general (Mnemosina, the One who remember - Mother of muses), as 
well as to the memory, a constituent element of poetry creation (poiesis), 
especially when it is looking from the aspect of metanoia. Metanoia is the 
mental image that each poet creates based on sensory experience (Noesis, 
which originally meant "visual perception"). In the course of creating, this 
experience is transformed into metaphysically experience, metanoesis. And 
there, in the mental picture of the world, sensory experience is only the subject 
of the poet's memories of something that is no more present, but from which 
the song is created. Miljkovic's poetry will show an example of this assertion. 
Key words: memory, Branko Miljkovic, the sensory experience of the world, 
mental experience of the world, metanoia. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
НА УНИВЕРСИТЕТАХ РЕСПУБЛИКИ СЕРБИИ 

 
Аннотация: Проблемой данного исследования является 

творческий подход к преподаванию русского языка на Университетах 
Республики Сербии. В качестве исходного пункта было принято общее 
предположение, что творчество, как базовый элемент и важнейшее 
условие развития высшего образования, вносит существенный вклад в 
эффективность преподавания русского языка, а также предположение, 
что исследование установит отсутствие существенной разницы в оценке 
студентов-респондентов зависимости эффективности учебно-
воспитательного процесса от творчества и креативности в преподавании 
русского языка в зависимости от курса и успеваемости студентов за все 
время обучения на данном Университете. Для достижения поставленных 
целей, в первой половине 2017 года, на выборке из 62 студентов-
респондентов Педагогического факультета в Призрене (Республика 
Сербия), было проведено исследование, представленное в данной статье. 
Полученнная в результате исследования информация была обработана 
шкалой – ВОЕК-НРЈ с использованием вариации, и не показала 
статистически значимые различия в результатах четырех групп 
студентов в зависимости от курса обучения: Ф (3, 58) = 2,12, п = 0,107 и 
общего успеха по годам обучения: Ф (2, 59) = 2,66, п = 0,078 относительно 
их оценки зависимости эффективности учебно-воспитательного 
процесса от творчества и креативности в преподавании русского языка 
(таблица 2, диаграмма 2).  

Ключевые слова: русский язык, креативность, творчество, 
обучение, стиль учителя, учебно-воспитательная эффективность, успех 
студентов. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Современные геополитические и военно-политические 
изменения вызвали перегруппировку политических сил в мире, 
где в конечном итоге подтвердилось и укрепилось положение 
России, как одной из ведущих сил в политической, 
экономической, военной и других глобальных сферах мировой 
экзистенции. В связи с этим, абсолютно закономерным 
становится укрепление позиции и значимости русского языка в 
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мире. В странах бывшего Советского Союза и в Республике 
Сербии русский язык всегда был представлен в учебных 
программах на разных уровнях системы образования. Россию и 
Республику Сербию связывает многовековая дружба. Россия и 
русский народ веками поддерживает Республику Сербию в 
развитии и укреплении политических, экономических и военных 
взаимоотношений. Таким образом, интерес к изучению русского 
языка ''вековал'' и существует в настоящее время в Республике 
Сербии. Русский язык имеет специфические черты и заметный 
отличительный характер по отношению к ярусам других языков 
мира, что проявляется в ряде отличий: фонетических, 
морфологических и лингвистических. Поэтому изучение русского 
языка как иностранного часто бывает усложнено. Кроме этого, 
русский язык в основном преподают не русские по 
национальности учителя, которые не чувствуют в достаточной 
мере дух русского языка, что еще более усложняет процесс 
обучения. Для эффективного устранения выявленных проблем, 
необходимо искать новые подходы к изучению русского языка, 
которые включают использование инновационных моделей 
обучения. Необходимо привлекать и другие виды модернизации 
образования, которые в первую очередь связаны с творчеством и 
креативностью учителей. Все это должно способствовать более 
эффективному преподаванию русского языка как иностранного в 
Республике Сербии.  
 
МЕТОД 
 

Проблемой данного исследования является исследование 
зависимости эффективности учебно-воспитательного процесса 
от творческой продуктивности в преподавании русского языка 
как иностранного в Республике Сербии. Цель исследования 
заключается в определении оценок студентов-респондентов 
зависимости эффективности учебно-воспитательного процесса 
от творческой продуктивности в преподавании русского языка 
как иностранного в Республике Сербии. Исследование исходило 
из общего предположения, что творчество в преподавании русского 
языка обеспечивает значительную общеобразовательную 
эффективность и из предположения о том, что отсуствует 
существенная разница в оценках студентов-респондентов в 
зависимости от их года/курса обучения и общей успеваемости. 
Для валидизации результатов оценки, в первой половине 2017 
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года на выборке из 62 студентов-респондентов Педагогического 
факультета в Призрене (Сербия), было проведено исследование, 
представленное в данной статье. В процессе исследования 
использованы историческая, дескриптивная и трансверсальная 
модели. Методы исследования - анкетирование и шкалирование. 
Исследование проведено с использованием комбинированного 
инструментария для оценки общеобразовательнoй 
эффективности творческой продуктивности в преподавании 
русского языка (шкала - ВОЕК-НРЈ), которая формирана для 
данного исследования. Шкала построена на основе 2 общих 
вопросов-высказываний и проектирована по типу порядковой 
трёхпозиционнoй шкалы. После каждого высказывания 
формирана графа для измерения уровня интенсивности согласия с 
15 логическими айтемами. Надежность переменных проверяется 
установленным коэффициентом Альфа Кронбаха (α = 0,758). 
Данные, собранные в ходе исследования, были проанализированы 
с помощью дисперсионного анализа. Результаты исследования 
представлены в таблицах и диаграммах.  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Дисперсионным анализом исследовано влияние курса 
обучения и общей успеваемости студентов на оценку 
зависимости эффективности учебно-воспитательного процесса 
от творческой продуктивности в преподавании русского языка. 
Студенты в соостветствии с курсом (годом) обучения разделены 
на четыре группы: 1 (первый), 2 (второй), 3 (третий) и 4 
(четвертый) курс (год) обучения. 
 

Таблица 1. Курс (год) обучения  и оценка студентов зависимости 
эффективности учебно-воспитательного процесса от творческой 

продуктивности в преподавании русского языка (таблица ANOVA) 

 Сумма индексов df M F P 

внутри группы 7,618 3 2,539 2,124 0,107 
между группами 69,350 58 1,196     
Всего: 76,968 61       

  
В экстрагированных данных не были определены 

параметры, указывающие на статистически значимые различия в 
результатах оценки четырех групп студентов в зависимости от 
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курса (года) обучения  о зависимости эффективности учебно-
воспитательного процесса от творчества в преподавании 
русского языка: F (3, 58) = 2.124, p = 0,107 (таблица 1). 
 

Диаграмма 1. Курс (год) обучения и оценка/мнение студентов о зависимости 
эффективности учебно-воспитательного процесса от творчества в 

преподавании русского языка (Scree Plot) 
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Наше предположение, что у студентов всех курсов (лет) 
обучения отсутствует существенное различие в оценках 
зависимости эффективности учебно-воспитательного процесса 
от творчества в преподавании русского языка, визуализирует 
линейная диаграмма, отображающая равномерное снижение 
оценочного мнения студентов-респондентов с четвертого курса к 
первому курсу обучения. Студенты в зависимости от общей 
успеваемости в ходе исследования были разделены на четыре 
группы: 1 (6-7) 2 (7-8) 3 (8-9) и 4 (9-10). Так как в анкетируемой 
группе респондентов отсутствовали студентй со средним баллом 
успеваемости от 9 до 10, (рус.-5) практически студенты были 
разделены на три группы. 
 
Таблица 2. Общая успеваемость студентов по годам обучения и оценка/мнение 
студентов о зависимости эффективности учебно-воспитательного процесса от 
творческой продуктивности в преподавании русского языка (таблица ANOVA) 

 Сумма индексов df M F P 

внутри груп 6,368 2 3,184 2,661 0,078 
между групами 70,600 59 1,197     
Всего: 76,968 61       
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Данные показывают (таблица 2), что не было выявлено 
статистически значимых различий в результатах четырех (трех) 
групп студентов, с учетом успеваемости студентов по годам 
обучения и оценки зависимости эффективности учебно-
воспитательного процесса от творческой продуктивности в 
преподавании русского языка: F (2, 59) = 2.661, р = 0,078. 
 

Диаграмма 2. Общая успеваемость студентов по годам обучения и 
оценка/мнение студентов о зависимости эффективности учебно-

воспитательного процесса от творческой продуктивности   в 
преподавании русского языка (Scree Plot) 

8-97-86-7

25,4

25,2

25,0

24,8

24,6

24,4

 
 

Линейная диаграмма 2 визуализирует тенденцию 
равномерного снижения параметров от студентов со средним 
баллом от 6 до 7 и между 8 до 9 относительно студентов со 
средним баллом между 7 и 8, что также указывает на их в 
основном эквивалентные оценки о зависимости эффективности 
учебно-воспитательного процесса от творчества в преподавании 
русского языка. На основании представленных результатов 
можно сделать вывод, что согласно с мнением студентов-
респондентов креативность в преподавании русского языка 
значительно повышает эффективность учебно-воспитательного 
процесса. 
 
ВЫВОДЫ  И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИМПЛИКАЦИИ 
  

Результаты теоретических и эмпирических исследований 
показали, что в настоящее время Россия занимает одно из 
ведущих мест в политической, экономической, военной и других 
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глобальных сферах мировой экзистенции. Несмотря на 
сложившуюся в мире ситуацию, в которой очень сложно 
противостоять наступлению английского языка, русский язык 
приобретает все большее значение в мире (Dolzhikova, 2015; 
Pavlenko & Volynsky, 2015). Его значение возрастает в 
соответствии с увеличением количества беженцев, 
эммигрировавших на территорию России из воюющих 
государств Азии (Kamalova & Zakirova, 2016; Zakirova & Kamalova, 
2016 ). В связи с этим русский язык представлен в учебных 
программах во всех уровнях образования и во многих странах 
мира (Milenović, 2016 г.). Его значение явно возрастает в странах, 
где он ранее был обязательным предметом, как например, в 
бывших республиках СССР (Mak et al., 2017; Kemppainen et al., 
2015), а также в Сербии, которую  связывает вековая дружба с 
Россией и русским народом. Все это подтверждается 
результатами нашего исследования и представлено в данной 
стате. Учитывая важность изучения русского языка, было 
установлено, что русский имеет специфические отличия от 
других языков, что проявляется в ряде отличий: фонетических, 
морфологических и лингвистических (Azimova & Johnston, 2012; 
Kiilo & Kutsar, 2012). Преподаватели русского языка, которые не 
являются русским по происхождению или русский язык им не 
родной и недостаточно хорошо им владеют, не могут 
проникнуться духом русского языка (Миленович и Попиль, 2016). 
В результате – низкий и некачественный уровень знаний у 
студентов, которые слушают преподавания. Кроме этого, ‘’не 
русские’’ преподаватели в свою очередь учились у ‘’не русских’’ 
профессоров. Все это способствует созданию неблагоприятной 
ситуации относительно качества знаний русского языка и 
низкого уровня эффективности учебно-воспитательного 
процесса, что и подтверждается результатами данного 
исследования.  

В эмпирической части исследования было установлено, что 
студенты имеют идентичные оценки о зависимости 
эффективности учебно-воспитательного процесса от творчества 
преподавателей при обучении студентов русскому языку. Было 
установлено, что на оценку студентов не оказывает влияние 
год/курс учебы и их общая успеваемость. Это подтверждается 
результатами многочисленных исследований, в процессе 
которых было установлено, что использование обучающих 
технологий и инновационных подходов в значительной степени 
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способствует повышению качества преподавания русского языка 
и обучения студентов (Ponomereva et al., 2016). Значительный 
вклад вносят и учебно-творческие способности педагога, как 
наиболее важные психологические характеристики, которые 
влияют на качество работы преподавателя (Ulich и др., 2016 г.). 
Результаты этого исследования показали, что творческая и 
креативная деятельность преподавателей в значительной мере 
способствует повышению эффективности преподавания русского 
языка в Республике Сербии. 
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CREATIVITY IN THE UNIVERSITY TEACHING OF RUSSIAN 
LANGUAGE IN THE REPUBLIC OF SERBIA 

 

Abstract: Research problem of this paper is the creativity in university 
teaching of Russian language in the Republic of Serbia. It has been started from 
general hypothesis that creativity in the teaching of Russian language can 
significantly contribute to its efficiency, and from special hypotheses that it 
will be determined bythe research there is no significant difference in the 
assessments of students on educational efficiency in the Russian language 
teaching depending on the enrolled year of study, and students’ success during 
the studies. In order to achieve that in the first half of 2017 on the sample of 62 
students of the Teacher’s Faculty in Prizren (Serbia) a research shown in this 
paper was conducted.  Data were gathered by SCALER – ВОЕК-НРЈ, and were 
processed by the variance analysis by which statistically significant difference 
was not determined in the results of four groups of students following the 
enrolled year of study: F (3; 58) = 2.12, p = .107, and following the success during 
the studies: F (2; 59) = 2.66, p = .078 in their assessments on education 
efficiency, and creativity in the Russian language teaching (Table 2, Diagram 2).  
Key words: Russian language, creativity, teaching, work of teacher’s style, 
educational efficiency, student’s success. 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ У НАСТАВИ РУСКОГ ЈЕЗИКА КАО 
СТРАНОГ 

 
Сажетак: Пројектни задаци односно TBLT (Task-Based Language 

Teaching) јесу иновативни модел наставе страних језика у чијој основи је 
комуникативни приступ који се фокусира на значење, а не на форму, 
приликом извођења задатака у реалним животним условима. Сваки 
задатак заснива се на захтевима који обухватају лингвистичку и 
информационо-технолошку димензију. Ученици усвајају лингвистичке 
структуре у интеракцији са другима док су усредсређени на значење 
задатка и његово обављање. Верује се да ученици уче ефикасније када су 
усредсређени на извршавање задатака, а не на језик који том приликом 
користе, међутим ни форма није потпуно запостављена. У средишту 
задатка су ученик, употреба ИКТ-а, као и интегрисана настава страног 
језика и нејезичких предмета. TBLT први пут је развијен од стране Н. 
Прабхуа у Бангалору, јужној Индији. Прабху је веровао да ученици могу 
ефикасније да уче када су њихови умови фокусирани на задатак, а не на 
језик који се користи. Овај модел наставе се у највећем броју радова бави 
усвајањем Л2 што је у нашем образовању енглески језик, а ми у овом раду 
дајемо предлог задатка за наставу руског језика који у нашем образовању 
има статус Л3. Као једна од предности истиче се да ученици могу 
користити било који вокабулар и граматику коју познају, а не само на 
циљном језику текста одређене наставне јединице, а један од 
недостатака приступа јесте да се користи углавном код утврђивања већ 
пређене лексике и граматичких правила и није погодан за увођење у 
нову тему (Табела 1). 

Кључне речи: пројектни задаци, ИКТ, руски као Л3, настава 
руског језика, страни језик. 

 
УВОД 

 
Учење и настава страних језика представљају процес који 

прати човечанство кроз читаву његову историју и који је 
доживљавао, а и даље доживљава бројне промене. Један елемент 
се сматра суштинским у овом процесу, а то је „...садејство три 
фактора: језика који се учи, ученика и наставника“ (Durbaba, 
2011: 106). Проучавања језика трају откад постоји човек, али 
проучавања усвајања језика свега сто година. Кроз историју 
смењују се различити приступи усвајања језика, док један 
приступ доноси тиху револуцију у настави страних језика 
почетком седамдесетих година XX века, а то је комуникативни 
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приступ, зато што језик посматра „...са становишта контекста, 
интеракције и начела сарадње“ (Savignon 1997: 28). Код 
комуникативног приступа учења језика наставник је партнер и 
саветник, ученик развија индивидуалне стратегије учења а само 
учење постаје преиспитивање, док наставно градиво постаје 
средство за постизање коначног циља, а то је стицање 
комуникативне компетенције.  

Традиционалну наставу потискују новији облици наставе, 
посебно они који подстичу креативне способности ученика и 
примену информационих технологија. Код новијих облика 
наставе у фокусу су ученици који нису само извршиоци 
одређених задатака већ активни мислиоци који мисле креативно 
и слободно, способни да самостално стичу и процене нове 
информације, направе избор и доносе одговарајуће одлуке. Један 
од облика наставе, пројектна настава, иако се сматра обликом 
савремене наставе је заправо настала тридесетих година прошлог 
века када је два педагога, Џон Дјуи и Вилијам Х. Килпатрик, уводе 
у литературу и образовну праксу. Поред синтагми „пројектна 
настава“ и „пројектни модел наставе“ које су данас више 
заступљене, користила се и синтагма „пројект метода“. Пројект 
метода је метода прогресивног образовања која испуњава захтев 
да деци не треба пасивно давање знања, већ развијање 
иницијативе, креативности и расуђивања. Џон Дјуи је истицао да 
је приликом примене пројект методе, потребно имати у виду да 
се њена директна вредност огледа у активирању процеса рада 
(стицању искуства, развијању мишљења и других способности 
ученика), а не толико у резултатима рада. Активно стицање 
знања почива на учениковом истраживању, а наставник треба да 
обезбеди широк спектар могућности за сврсисходна 
истраживања. Ученик учи размишљајући о одређеним 
проблемима, истражује их и покушава да их реши. Чак и уколико 
не успе да осмисли решење, у сарадњи са наставником и другим 
ученицима, више ће научити него да исприча потпуно тачне, а 
напамет научене одговоре (Dewey, 1902). 

У раним двадесетим годинама ХХ века, пројектни рад је 
доста промовисан од стране руских педагога, нарочито Надежде 
Крупске. Пројект метода је изузетну популарност стекла 
тридесетих година када је Виктор Сулгин, шеф Института за 
педагошка истраживања у Москви, представио концепт 
„одумирања школе“ и ову методу прогласио једином заиста 
марксистичком и демократском методом наставе. Сулгинови 
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предлози су првобитно разматрани на специјално сазваној 
„свесовјетској пројектној конференцији“ а затим су 
формализовани у свеобухватни национални „пројектни наставни 
план и програм“ (Holmes, 1991). Међутим, 1931. године, највиши 
орган одлучивања осудио је „непромишљену помаму за пројект 
методом“, изјављујући да ова метода није погодна за стицање 
знања и развијање вештина неопходних за повећање 
индустријске производње и јачање комунистичке свести. Уочен је 
висок ризик да се угрози постигнут напредак у области општег 
образовања. Ова владина резолуција довела је до наглог 
заустављања свих дискусија о пројект методи. Као и o 
прогресивном образовању у целини, о пројект методи се 
деценијама више није расправљало ни у једној комунистичкој 
земљи источне Европе (Кnoll, 1997). 
 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ 
 

Док се пројектна настава или пројект метода користе у 
образовном систему у оквиру био којег предмета, пројектни 
задаци односно (Task-Based Language Teaching) јесу иновативни 
модел наставе страних језика, у чијој основи је комуникативни 
приступ који се фокусира на значење, а не на форму, приликом 
извођења задатака у реалним животним условима. Пројектни 
задатак је заправо активност која тражи од ученика да постигне 
резултат уз помоћ информација које процесује прагматично 
(Prabhu, 1987). Ученици усвајају лингвистичке структуре у 
интеракцији са другима док су усредсређени на значење задатка 
и његово обављање. Верује се да ученици уче ефикасније када су 
усредсређени на извршавање задатака, а не на језик који том 
приликом користе. Овај приступ заснован на пројектним 
задацима први пут је развијен од стране Н. Прабхуа у Бангалору, 
јужној Индији. Прабху је веровао да ученици могу ефикасније да 
уче када су њихови умови фокусирани на задатак, а не на језик 
који се користи. Наравно ни форма није потпуно запостављена. 
Нунан сматра да се успешно усвајање језика дешава подсвесно, а 
свесно учење граматике није неопходно (Nunan, 2004). Прављење 
грешака је природно и сматра се делом процеса у стицању 
циљног језика. Совињон истиче „...да само када имамо подстицај 
да комуницирамо и искусимо комуникативни чин, имамо потребу 
да користимо језичке структуре“ (Savignon 1997: 35) и да управо 
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помоћу комуникативне компетенције долазимо до граматички 
тачних исказа.  

Сваки пројектни задатак заснива се на захтевима који 
обухвата и информационо технолошку димензију. Развој ТБЛТ 
приступа у настави језика дешавао се паралелно са развојем 
дигиталне технологије тако да је ово „иновативна“ и 
„трансформативна“ наставна пракса (Thomas, 2009 u Thomas & 
Reinders, 2010). Грегуар и Лаферијер (Gregoire & Laferriere, 2001) 
сматрају да су централни учесници у пројектној настави ученици, 
наставници и рачунари (група може бити организована путем 
интернета или да интернет користи само као извор 
информација) с циљем да се дође до информација и да постоји 
интеракција међу учесницима. Информације се презентују у 
различитим облицима (текст, слике, мултимедијалне 
презентације итд.), а кроз интеракцију ученици уче како да 
размењују ставове, учествују у дискусијама, потврђују своје 
мишљење, идентитет, како да се уклопе у одређену групу и сл. 

ТБЛТ се фокусира на употребу аутентичног, циљног језика. 
Видели смо да је сам систем пројектне наставе био запостављен у 
земљама источне Европе и ТБЛТ се користио највише у 
истраживањима која су се односила на усвајање Л2 који је 
најчешће енглески језик, а тако је и у нашем образовном систему 
где енглески језик има статус Л2 као први страни језик који се 
усваја, а руски језик је Л3 као други страни језик. Оваква 
расподела језика извршена је на основу Хамарбергове поделе 
језика. Према Хамарбергу постоји примарни, секударни и 
терцијарни језик, наводећи да они представљају когнитивну 
хијерархијску структуру, а не хронолошку или неку другу. Л2 је 
секундаран у односу на Л1 не зато што је усвајан касније, већ зато 
што је његово усвајање почело када су структуре и принципи Л1 
већ били установљени, Л3 је терцијаран у односу на претходна 
два јер се усваја након већ постојећег когнитивног искуства 
усвајања страног језика  (Hammarberg, 2010).  
 
ТБЛТ МОДЕЛ ЗАДАТКА  
 

У овом раду приказаћемо модел задатка који је урађен 
према моделу Вилисове, задатка који је приказан у табели 1 
(Willis, 1996, стр. 38) који се састоји из три фазе, припремне фазе 
(Pre-task), циклуса задатка (Task cycle) и фокуса на језик 
(Language Focus), и према моделу задатка Јулијане Вучо и 
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Данијеле Манић (Вучо, Ј. и Манић, Д., 2016) који је такође урађен 
према моделу Вилисове. Према овом моделу задатка у првој фази 
наставник представља тему и задатак, наглашава корисне речи и 
фразе и уводи их у тему и терминологију која је потребна за рад 
на задатку. У другој фази ученици раде задатак у пару или у 
малим групама, прикупљају информације, организују 
прикупљени материјал, анализирају и приказују разултате 
истраживања. Наставник надгледа њихов рад неприметно, 
охрабрује њихову комуникацију без исправљања грешака. У 
последњој фази фокус је на језик који се користио у претходне 
две фазе, анализирају се и увежбавају нове речи где видимо да је 
форма битна, посвећена јој је одређена пажња, али ипак није 
средишњи део задатка.  

 
Табела 1. Модел ТБЛТ часа (Willis, 1996) 

 ТБЛ оквир 
PRE-TASK (ПРИПРЕМНА) ФАЗА 

УВОД У ТЕМУ И ЗАДАТАК 
Наставник истражује тему са ученицима, наглашава корисне речи и 
фразе, помаже ученицима да разумеју инструкције задатка и припреми 
их. Ученици могу да послушају или погледају како су други радили 
сличан задатак, или да прочитају део текста како би се увели у сам 
задатак. 
 

ЦИКЛУСИ ЗАДАТКА 
ЗАДАТАК 

Ученици раде задатак, 
у пару или у малим 
групама. Наставник 
надгледа њихов рад 
неприметно, охрабрује 
њихову комуникацију, 
без исправљања 
грешака. Докле год 
ученици имају осећај 
приватности, могу 
слободно да 
експериментишу. 
Грешке нису битне у 
овој фази.  

ПЛАНИРАЊЕ 
Ученици припремају 
извештај пред 
остатком одељења 
(усмено или 
писмено) о томе како 
су обављали задатак, 
шта су одлучивали 
или открили. С 
обзиром да је 
извештај јавни, 
природно је да 
ученици теже да 
буду прецизни а 
наставник им даје 
савете у погледу 
језика. 

ИЗВЕШТАЈ 
Неке групе подносе 
извештај остатку 
одељења и пореде 
резултате. Наставник 
има улогу 
председавајућег а 
потом коментарише 
садржај њихових 
извештаја.  
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ФОКУС НА ЈЕЗИК 
Ученици могу да послушају како су други радили сличан задатак и да 
упореде како су сви урадили или могу да прочитају текст сличан оном 
који су сами написали. 

           АНАЛИЗА 
Ученици истражују а потом 
дискутују о специфичним 
карактеристима текста или 
транскрипт снимка. Могу да унесу 
нове речи, фразе или језичке 
образце у глосар. 

        УВЕЖБАВАЊЕ 
Наставник увежбава употребу 
нових речи, фраза или језичких 
образаца који су се јавили у току 
или после анализе.  

Понекад након завршеног овог дела циклуса, ученицима може бити од 
користи да изведу сличан задатак са другим партнерима. 

        
У наставку овог рада дајемо предлог задатка за Б1-Б2 ниво 

учења руског језика са темом В аэропорту где се развијају 
говорне вештине и ИКТ компетенције ученика. Од говорних 
вештина укључене су читање, писање, слушање и говорење а од 
ИКТ компетенција, поред познавања основних функција рачунара 
и претраживања путем интернета ту је и употреба iDoTouch 
програма. Овај софтвер је минималистичког дизајна како би 
корисник имао већи простор да искаже своју креативност. Од 
корисника се не очекује познавање страних језика обзиром да је 
коришћење засновано на интуитиним сликама, што и деца 
најмлађег узраста разумеју. Може се инсталирати на 
неограниченом броју рачунара без надокнаде ради лакше 
едукације корисника, па је самим тим доступан великом броју 
корисника. Време трајања овог задатка је два школска часа. 

У уводном делу задатка наставник пита ученике да ли 
путују и којим превозним средством то најчешће чине, којим 
превозним средством ће најбрже стићи до земље чији језик уче, 
да ли сами купују карту или то ради неко уместо њих итд. 
Наставник за овај део часа мора имати припремљен сет питања за 
ученике. Током циклуса задатка ученици раде више задатака 
везаних за ову тему, ученици пишу називе на картицама и 
распоређују картице по различитим деловима учионице који 
означавају различите делове аеродрома (чекаоница, сала за 
регистрацију путника, ВИП сала, пртљаг, соба за мајку и дете 
итд.), слушају разговор између стјуардесе и путника где путник 
тражи од стјуардесе да му помогне да нађе своје место и да 
донесе данашње новине. У групама по троје истражују и 
представљају различите службе на аеродрому где једни од других 
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траже информације, рецимо желе да оставе свој пртљаг на 
аеродрому на неколико сати, изгубили су кофер, лет касни, 
пролазе кроз царинску контролу, групе презентују своје 
резултате уз помоћ рачунара и интерактивне табле. На крају, 
заједно са наставником анализирају обављање задатака, 
употребу лексичких јединица и граматике и увежбавају нове 
јединице кроз нови контекст који предлаже наставник. 

 
ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ПРОЈЕКТНИХ ЗАДАТАКА У 
НАСТАВИ РУСКОГ ЈЕЗИКА 
 

Усвајање језика засновано на пројектним задацима постаје 
све заступљенији вид учења језика и највише се проучава у 
контексту усвајања енглеског језика јер он има најчешће статус  
Л2, али цео поступак израде овог задатка је примењив и на 
израду задатка за усвајање руског језика који у нашем 
образовном систему има статус Л3, односно другог страног 
језика. Комуникативна компетенција ученика који уче руски 
језик је на ниском нивоу управо из разлога недостатка примене 
савремених приступа усвајању језика. Довољно је да погледамо 
наше курикулуме и видећемо да 80% градива које је предвиђено 
за усвајање руског језика јесте управо граматика, а као 
доминатан метод још увек се намеће граматичко преводни метод 
и поред савремене технологије и постојања савремених приступа 
усвајања језика. Сматрамо да је потребно обучити наставни кадар  
и упознати их са предностима савремене наставе усвајања језика. 
Као предност наставе засноване на пројектним задацима истиче 
се да је погодна за ученике свих узраста и порекла. Ученици могу 
користити било који вокабулар и граматику коју познају, а не 
само на циљном језику текста одређене наставне јединице. 
Ученици сами уочавају однос између форме и значења, изложени 
су читавом низу лексичких израза, колокација и дезена, као 
облика језика. Овај приступ подстиче ученике да буду 
амбициознији на језику који користе, а као посебна предност 
истиче се и психолошка динамика групе која ради заједно да 
заврши задатак  што онда има велики утицај на успех. 

Наравно, препознајући предности морамо обратити пажњу 
и на недостатке овог приступа и трудити се да их сведемо на 
минимум. ТВЛТ приступ користи се углавном код утврђивања 
већ пређене лексике и граматичких правила и није погодан за 
увођење у нову тему. Захтева висок ниво креативности и 
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иницијативе а постоји и опасност за ученике да се постигне 
флуентност на рачун тачности. ТБЛТ захтева ресурсе ван 
уџбеника  и учионице, а уколико ученици не перципирају добро 
упутство израде задатка биће тешко спровести га. Могу постојати 
потешкоће у евалуацији посебно приликом процене 
индивидуалног рада. 
 
ЗАКЉУЧАК 
 

Совињон истиче да би преношење значења требало да буде 
императив учења језика, а формална тачност на почетку учења 
језика није неопходна и очекивана (Savignon 1997: 28-29). 
Дозволимо ученицима да се фокусирају на значење и преношење 
информација а не искључиво на формалне облике код учења 
руског језика. Национални курикулуми многих земаља усвојили 
су овај приступ учења језика схвтивши његову важност, тако да 
предлажемо да се проуче курикулуми и предложе савременији 
приступи усвајања језика који у нашем образовном систему имају 
статус Л3. Оно што даље предлажемо јесте да се ураде додатна 
истраживања у погледу оцењивања задатака у ТБЛТ настави, да 
се пронађе примењив модел оцењивања компетенција ученика 
наглашавајући проблем одвајања језика и садржаја без 
занемаривања ИКТ компетенција ученика. 
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ПРИЛОГ: ЗАДАТАК: В аэропорту 
 
ПРЕГЛЕД ЗАДАТКА 

Лингвистичка димензија 
- CEFR ниво: Б1 / Б2; 
- говорне вештине: слушање, читање, писање и говорење; 
- граматика: глаголи кретања, исказивање времена и места; 
- трајање: 90 минута; 
- циљни језик: руски језик. 
 
ИКТ димезија 
- ИКТ извори: PowerPoint презентација, iDoTouch програм; 
- ИКТ компетенције: прављење PowerPoint презентације, 

коришћење минималистичког програма за интерактивну 
таблу iDoTouch, проналазак важних информација путем 
различитих претраживача на интернету. 

 
ДЕТАЉАН ОПИС ЗАДАТКА 
- Ситуација/тема: В аэропорту; 
- Научићемо да... водимо разговор са стјуардесом, прођемо 

царинску контролу, купимо карту на каси или је 
резервишемо телефоном, поздравимо особу која нас чека на 
аеродрому; 

- Производ: презентација, видео и аудио фајл; 
- Услови за стварање производа: рачунар, приступ интернету, 

iDoTouch програм; 
- Облик рада: групни рад, рад у паровима. 
 
ПОСТУПАК 
Увод: Наставник пита ученике да ли путују и којим превозним 
средством то најчешће чине...Којим превозним средством ће 
најбрже стићи до земље чији језик уче...Да ли сами купују карту 
или то ради неко уместо њих...наставник дели ученике у групе 
по двоје, где имају задатак да путем телефона питају има ли 
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слободних карата, када креће њихов авион и какве погодности 
нуди одређена авиокомпанија (15 мин.) 
Писање: Ученици пишу називе на картицама и распоређују 
картице по различитим деловима учионице који означавају 
различите делове аеродрома (чекаоница, сала за регистрацију 
путника, ВИП сала, пртљаг, соба за мајку и дете...) (5мин.) 
Слушање: Ученици слушају разговор између стјуардесе и 
путника где путник тражи од стјуардесе да му помогне да нађе 
своје место и да донесе данашње новине (5мин.) Наставник их 
упућује да обрате пажњу на лексику која се користи у овој 
ситуацији. 
 Говорење: У групама по троје представљају различите службе на 
аеродрому где једни од других траже информације, рецимо желе 
да оставе свој пртљаг на аеродрому на неколико сати, изгубили 
су кофер, лет касни, пролазак кроз царинску контролу...(20мин.) 
Давање домаћег задатка: Ученици у групама по четворо имају 
задатак да према упутствима која су им дата припреме power 
point презентацију на тему пристизања на аеродром, или града 
језика који уче или град који је њима драг, али циљни језик мора 
бити руски нпр. руски на аеродрому у Бечу, Хонг Конгу, 
Вашингтону...од њих се тражи да буду креативни и искористе 
програм iDoTouch (5мин.) 
Говорење/излагање презентација: Групе презентују своје 
презентације уз помоћ рачунара и интерактивне табле (30мин.) 
Читање: Наставник даје ученицима упитник да виде како тече 
процедура проласка кроз аеродром и пристизања на 
дестинацију и заједно дискутују о томе и анализирају (10мин.) 
Фактори успеха или критеријуми за оцењивање: Ученици уче 
како да направе занимљиву презентацију и како да се снађу на 
аеродрому. 
 
ДИДАКТИЧКА ВРЕДНОСТ ЗАДАТКА И ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
- Практични савети за наставнике: Наставник треба да 

припреми сет питања за уводни деo лекцијe и да сам познаје 
функције  iDoTouch-а посебно његове функције снимања 
звучног и визуелног садржаја, који ће им касније послужити 
за прегледнију анализу; 

- Додатни методолошки или дидактички коментари: Ученици 
треба да припреме своју презентацију у штампаном облику 
у случају да нешто крене наопако са технологијом и да део 
који се односи на слушање сниме на свом телефону; 

- Разлози због којих је овај задатак модел добре праксе: Овај 
задатак је пример интердисциплинарног карактера који 
укључује географију и све остале садржаје интегрисане у 
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настави језика где је ученик у центру пажње и његове ИКТ 
вештине; 

- Утицај који се очекује да ће имати на наставну праксу и 
ставове: Охрабривање наставника да усвоје ТБЛТ и CEFR у 
својој пракси и да користе ИКТ у настави; 

- Разлози зашто је овај задатак добар: Овај задатак се састоји 
од четири језичке вештине (читање, слушање,писање, 
говор) и може бити модификован и користити се на свим 
нивоима. Такође, ученици су ангажовани у слободнијој 
пракси. Овај задатак може да се обавља уз много различитих 
ИКТ ресурса не само горе наведених; 

- Образложење и/или теоријска потпора задатка: ИКТ и 
ТБЛТ, CEFR ниво Б1/Б2. 

 
 

ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО 
ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 
Аннотация: Проектные задачи или TBLT (Task-Based Language 

Teaching) являются инновационной моделью обучения иностранным 
языкам, в основе которой лежит коммуникативный подход, при 
выполнении задач в условиях реальной жизни сосредоточивающийся на 
значение, а не на форму.  Каждая задача основана на требованиях, 
включающих в себя лингвистические и информационные технологии 
измерения. Учащиеся усваивают языковые структуры при 
взаимодействии с другими, во время сосредоточенности на значение 
задачи и ее выполнение. Считается, что учащиеся учатся более 
эффективно, когда они сосредоточены на выполнение задач, а не на 
язык, используемый в этом случае, в то время как ни форма полностью 
не  игнорируется. В центре задачи находятся учащийся, использование 
ИКТ, а также интегрированное преподавание иностранного языка и 
учебного предмета отличного по содержанию. TBLT первым разработан 
Н. Прабху в Бангалоре, на юге Индии. Прабху считал, что учащиеся могут 
учиться более эффективно, когда их ум сосредоточен на задание, а не на 
используемый язык. Эта модель преподавания в большинстве статьях 
применяется к усваиванию L2 (Language 2), представленного в 
отечественной образовательной системе английским языком. В этой 
статье мы даем предлог проектной задачи применяемой в преподавании 
русского языка, имеющего в отечественном образовании статус L3 
(Language 3). В качестве одного из преимуществ указывали в том, что 
студенты могут использовать любого из словаря и грамматики, знание 
которых и не только в целевом языке текста конкретного блока 
обучения, и один из недостатков подхода заключается в том, что он в 
основном используется при определении уже проведенной лексики и 
грамматических правил и не подходит ввести новую тему (Таблица 1). 

Ключевые слова: проектные задачи, ИКТ, русский язык как L3, 
преподавание русского языка, иностранный язык. 
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УЧЕЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА УЗ ПОМОЋ КОМПЈУТЕРА 
 

Сажетак: Континуирани развој савремене технологије модерног 
друштва условио је да се настава страних језика изнова мења и 
унапређује. У вези са тим, од многобројних дидактичких материјала и 
техничких помагала који се користе на часовима, издвојили су се и 
компјутери. Процес учења страних језика уз употребу рачунара сваким 
даном поприма нови облик и омогућава да настава буде занимљивија и 
приступачнија ученицима. Рачунарски уређаји пружају новију 
организацију наставно-васпитног рада чији је циљ да буде у складу са 
способностима и интересовањима сваког ученика приликом чега се 
обезбеђује ефикаснији пријем знања, у чијем се центру налазе, 
искључиво, ученици. Стога, с педагошког аспекта, ученици који у процесу 
учења одређеног страног језика користе рачунаре − постају активни, 
мотивисани, флексибилни, одговорни, изграђују сопствену аутономију и 
контролишу учење. У процесу учења страних језика, значај компјутера 
огледа се у томе што омогућава да се развијају све језичке вештине 
циљног језика као и да се ученици упознају са садржајима других, 
страних култура. Циљ рада јесте да се укаже на значај и могућности 
примене компјутера у настави страних језика где ученици, радећи 
активности и вежбања путем рачунара и мултимедијалних садржаја, 
постају међусобни сарадници, док су наставници главни модератори.   

Кључне речи: рачунар, настава, дидактички материјали, страни 
језици, наставници, ученици. 

 
УВОД 
 

Свакодневни развој технологије условио је да се и настава 
страних језика мења у погледу употребе дидактичких материјала. 
За разлику од традиционалне наставе, у којој је уџбеник био 
главно наставно средство, модерни приступ учења језика захтева 
веће ангажовање наставника, али и коришћење различитих 
додатних аутентичних материјала како би часови били 
квалитетнији а ученици активнији. Међу многобројним 
средствима, компјутер се такође издвојио као врло корисно 
наставно средство које помаже при савладавању одређеног 
страног језика и чини наставу динамичнијом.  У том погледу, 
улога наставника и ученика који се служе рачунаром у настави, 
знатно се променила у односу на традиционални приступ, где је 
наставник био главни актер, док су ученици пасивно усвајали 
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знања, без икаквог учешћа. Употреба компјутера створила је 
другачију атмосферу, у којој наставници сада постају саветници и 
модератори, док ученици активно и мотивисано прилазе 
обављању задатака и активностима у циљу учења страног језика 
и културе. 

Имајући у виду значајни утицај рачунара на наставу страних 
језика, циљ овог рада јесте да се скрене пажња на поменуто 
модерно наставно средство, као и на његове предности у раду са 
ученицима и наставницима. Стога, најпре се даје кратак приказ 
историјских методи значајни за наставу страних језика, затим се 
указује на тему савремене наставе страних језика и колико су се 
улоге наставника и ученика у модерном добу знатно промениле и 
развиле. У наставку, истиче се значај рачунара, као и програма и 
софтвера у настави и објашњава се нови систем учења страних 
језика помоћу рачунара, на енглеском језику познатији као CALL. 
На крају рада, акценат је на важности употребе компјутера у циљу 
развоја четири језичких вештина, важне у процесу учења и 
усвајања сваког страног језика, као и на педагошком аспекту 
наставе страних језика помоћу рачунарског уређаја. 
 
ПРИКАЗ ИСТОРИЈСКИХ МЕТОДА У НАСТАВИ СТРАНИХ 
ЈЕЗИКА 

 
Од самог почетка увођење наставе страних језика у систем 

школства развијали су се следећи методи: граматичко-преводни, 
природни и директни, аудиолингвални, еклектички или 
комбиновани и комуникативни метод. Главни аспекти најстаријег 
метода, граматичко-преводног, били су читање, превођење текста, 
приказ, објашњење и увежбавање граматичких правила без икаквог 
осврта на усмену употребу језика. Како је свест о учењу језика 
сазревала, тако је у другој половини деветнаестог века дошло до 
појаве директног метода који је подстицао мање коришћење 
матерњег језика, вокабулар се учио помоћу визуализације, док су се 
граматичка правила уводила индуктивним путем, то јест, 
формулацијом примера (Дурбаба, 2011). 

За наредни метод, аудиолингвални, претпостављало се да 
ће бити револуционарни, међутим, употреба касета и аудио-
лабораторија није била успешна у пракси јер и даље није било 
интеракције и реалне комуникације на часовима, већ су ученици 
изнова понављали садржаје које су слушали са касете (Радић 
Бранисављевић и Миловановић, 2014). Почетком педесетих 
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година двадесетог века дошло је до стварања комбинованог 
метода чије су главне особине биле: употреба циљног језика у 
свим сферама сем наставе, индуктивно увођење граматике, избор 
текстова који приказују културне и етичке вредности, обрада 
вокабулара унутар контекста, многобројне врсте вежбања као и 
могућност превођења (Дурбаба, 2011). 

Прекретница у настави страних језика, свакако, представља 
комуникативни метод, који у први план ставља ученике са 
њиховим индивидуалним особинама и мотивацијом за учење 
одређеног језика. Према овом методу, учење се одвија унутар 
групе, захтева повезаност са околином, наставни материјали су 
аутентични и отворени, ученици комуникативно делују у 
реалним језичким ситуацијама и стичу језичке вештине и 
компетенције, што није био случај са претходним историјским 
методама (Дурбаба, 2011). 

Комуникативни метод и данас још увек доприноси лакшем 
учењу страних језика. Водећи се овим приступом, наставници су 
саветници и модератори, ученици имају активну улогу на 
часовима, наставно градиво и материјали служе да се развије 
комуникативна компетенција при чему се ствара наставни 
процес где наставници имају слободу у представљењу градива, 
као и ученици у његовом савладавању (Радић Бранисављевић и 
Миловановић, 2014). 
 
САВРЕМЕНА НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
 

Данашња настава страних језика окренута је све више 
комуникативном приступу и циљ овакве наставе јесте да се код 
ученика развије комуникативна компетенција. Стога, наставници 
који воде рачуна о развоју компетенција и језичких вештина код 
својих ученика, неретко поред основног дидактичког материјала 
– уџбеника, користе и остале додатне материјале међу којима се 
могу издвојити и мултимедијални програми и рачунари. Модерно 
друштво свакодневно подстиче брз развој науке, технике и 
технологије при чему се повећава и знање. У складу са тим, 
савремено образовање има утицаја и на наставу страних језика  
јер налаже промене традицоналног васпитно-образовног 
система, његових метода, облика и принципа. Модернији систем 
који успорено, али и сигурно, доноси промене истиче у први план 
– активност, као основу за развој личности ученика, сада већ 
активног субјекта у настави (Будимир Нинковић, 2007). У свему 
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томе помажу и информационо-комуникационе технологије које 
својом флексибилношћу помажу наставницима у планирању и 
организацији наставног процеса. 

За разлику од традиционалне наставе у којој доминира 
фронтални облик, где је наставник главни учесник и где не 
постоји интеракција међу ученицима, савремена настава страних 
језика у којој се користи рачунар отвара широм врата знања 
ученицима и омогућава им самосталне активности ради 
овладавања наставног градива. Путем мултимедијалних 
програма и садржаја намењени учењу страних језика, ученици 
могу имати приступ електронским уџбеницима, вежбањима, 
сликама, звучним анимацијама и филмовима и увек су у 
могућности да добијају повратне и додатне информације уколико 
им одређени садржаји нису јасни (Лакета и Васиљевић, 2006). 
Информационо-комуникационе технологије у настави страних 
језика подстичу позитиван утицај на понашање, комуникацијске 
способности и вештине размишљања на одређеном циљном 
језику; програми су креирани према индивидуалним потребама 
ученика; ученици преузимају већу одговорност за сопствено 
учење; учење је доступније свим ученицима различитих стилова 
учења и способности; учење је успешније јер се активирају више 
чула у мултимедијском контексту (Папић и сар., 2015). 
 
УЛОГА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА 
 

Савремена настава, која укључује рачунар у настави, не 
замењује наставнике и њихову улогу, већ их ослобађа 
традицоналне улоге у којој су били водећи и најважнији актери, 
док су ученици пасивно усвајали знање без икаквог учешћа и 
усмереног ангажовања. Уједно, наставници смањују своја 
предавања, бавећи са планирањем, припремом и организацијом 
рада како би ученици самостално, путем наставног материјала и 
вежбања, као и раду у паровима и групи, дошли до одређених 
потребних сазнања. Наставници су сада и ослобођени обавезе да 
сами осмишљавају унос информација, да прате и укључују видео и 
касете, да бирају наставни материјал прилагођен просечном 
ученику и циљевима масовног учења. Они су сада у могућности да 
свим ученицима пружају повратну информацију, да раде 
слободно индивудуално са сваким учеником, као и да 
контролишу рад појединца, пружају савете и инструкције, да 
помогну при решавању проблема јер рачунар и мултимедији 
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уносе у процес учења нове димензије као што су контрола, ритам, 
брзина, избор, стил, материјал (Лончаревић, 2007). 

Улога модерних наставника страних језика није лака јер 
захтева континуирану квалитетну припрему, као и свакодневно 
усавршавање, али и испуњавање многих циљева и стратегија 
како би ученици мотивисани и спремни за константни рад. Са 
тим у вези, све активности које се раде на часовима треба бити 
пажљиво организоване и испланиране како би се одржала 
успешна настава страних језика праћена нинформационом 
технологијом. Тако да се задаци и припреме наставника базирају, 
најпре, на селекцији садржаја у циљу напретка коришћења 
технологије, избору конкретних и одговарајућих активности за 
овакву врсту часова, као и задатака ученика где је неопходно 
користити рачунар када треба да одраде одређена вежбања, 
презентације и слично (García Gavín, 2003).  

Међу главним задацима данашњих наставника, у ери 
модерне технологије и убрзаног друштвеног развоја, могу се 
издвојити и следећи: мотивација ученика на постигнућа, 
уважавање ученика и њихове разноликости, промена садржаја и 
метода у настави у складу са променама у друштву, примена 
знања, самостални рад ученика, васпитавање и неговање 
ставаралачке личности ученика, као и њихов развој креативности 
(Ратковић, 2009). Две области модерне науке највише су 
допринеле да се развије врхунска наставна технологија: 
електроника и информациона технологија. Захваљујући овим 
научним областима, било је могуће „...развијати модерну 
педагошку технологију (мултимедијску, телевизијску и 
компјутерску) која је допринела и доприноси унапређивању 
наставе, мотивације ученика, подизању квалитета учења и 
наставе“ (Мандић, 1995: 12). Увођење технологије у процес учења 
страних језика омогућава ученицима мотивациону средину за 
активно учење у којој ће се самостално служити језиком и 
увежбавати основне језичке вештине. Поменути начин учења 
пружа свим ученицима могућност да наставе са увежбавањем и 
савладавањем нових садржаја, као и да сами бирају материјал при 
чему се постиже и развија њихова самосталност у процесу учења 
страних језика и упознавању других култура (Pinkman, 2005). 
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УПОТРЕБА РАЧУНАРА У НАСТАВИ 

 
У данашње време, компјутер се може посматрати као 

значајно наставно средство и аутентични материјал који ствара 
специфичну наставну атмосферу и користан је на часовима јер 
мотивише ученике, омогућава аутономно учење али и креира 
интерактивну наставу у којој сви ученици подједнако учествују. 
Коришћење рачунара омогућава сажимање многих перформанси 
медија у, такозвани, медијски пакет звани мултимедијум, који 
омогућава функционалну повезаност текста, илустрованих 
елемената, видео приказа и звука. У модерној настави страних 
језика, компјутер не треба да представља претњу наставницима, 
већ напротив, наставници би требало да прихвате рачунар као 
једно од додатних наставних средстава и искористе његове 
многобројне предности. Само на овакав начин неће доћи до 
ситуације да компјутери замене наставнике, међутим, 
наставници који употребљавају рачунар могу заменити оне које 
не користе (Дурбаба, 2011). 

Наведено наставно средство може се у процесу учења и у 
настави користити без употребе интернета (offline) или путем 
интернета (online). Уколико се учење језика одвија без интернета, 
могу послужити разни програми засновани на вежбањима, налик 
лексичким, где ученици добијају аутоматски одговор о тачности 
решења и уколико је тачно настављају даље на сложеније 
задатке, док уколико је нетачно, пружа им се могућност да 
исправе свој одговор. Поред ових програма, постоје и софтвери 
који обухаватају комплетан језички курс састављен од тематских 
уређених лекција са одговорајућим задацима и контролом 
исправности одговора. Када се користи интернет, ученици могу 
пронаћи портале са разноврсним активностима и вежбањима, где 
могу самостално увежбавати језичка правила и учити нове речи 
одређеног страног језика што на њих утиче позитивно и 
мотивише их за даљи рад (Дурбаба, 2011). 
 
УЧЕЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА УЗ ПОМОЋ РАЧУНАРА - CALL 
 

Употреба компјутерске технологије знатно утиче и на 
учење страних језика, те се као једна од области методике, 
издвојила и дисциплина учење језика помоћу компјутера или на 
енглеском познатија као CALL – computer assisted/aided language 
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learning (Дурбаба, 2011). Појам компјутерска настава или настава 
уз помоћ компјутера у енглеској литератури се може пронаћи и 
под следећим називима: CAL – Computer Assisted Learning 
(компјутерски потпомогнуто учење), CSL – Computer Supported 
Learning (компјутерски подржано учење), CST – Computer 
Supported Teaching (компјутерски подржано подучавање), ITS – 
Intelligent Tutoring Systems (подучавање са ментором) (Hadžibegić 
Bicciato, 2010). CALL се посматра као облик усвајања, подучавања 
и оцењивања одређеног нивоа знања страног језика који уједно 
теорију и предагогију учења страног језика комбинује са 
употребом савремене технологије (Garrett, 2009). Како су се 
дешавале промене у методама учења језика, од структуралне до 
комуникативне, тако се и учење помоћу рачунара мењало и 
развијало. Наиме, као три теоријска приступа поменутог учења 
издвајају се структурално-бихевијорални, когнитивни и 
социокогнитивни приступ.  

Структурални приступ CALL програма обухватао је видео 
записе граматичких и лексичких садржаја, програме за вежбање, 
дрилове (понављања), тестове и одмах је пружао негативну или 
позитивну повратну информацију ученицима. Наредни, 
когнитивни приступ, био је напреднији јер је омогућавао да 
ученици контролишу програм, као и да користе већ стечено 
знање одређеног страног језика како би решили неки проблем и 
усавршили своје знање новим садржајима али и да раде на 
њиховом развоју стратегија и компетенција. Трећи приступ 
омогућавао је да се ученици повежу путем рачунара како би 
учење било интерактивно. Такође, програм социокогнитивног 
приступа пружао је могућност да ученици сами напишу текст, 
исправе га и обликују у циљу вежбања и развијања једне од 
језичких вештина, у овом случају писања. Након наведених етапа 
и развоја интернет мреже, данас је учење језика уз рачунар много 
доступније и омогућава локалну и глобалну комуникацију, док 
рачунар представља један од важних аутентичних наставних 
материјала (Kern, Warschauer, 2000, преузето од Yang, 2010). 

Коришћењем CALL-а у процесу учења страних језика, 
рачунар оцењује писане и усмене одговоре ученика и наставни 
процес се одвија према реалним могућностима и способностима 
сваког ученика уз помоћ софтвера и хардвера. Софтвер и time-
sharing систем (систем с расподелом времена) омогућавају да 
компјутер може да ради истовремено са више ученика у 
одређеном моменту при чему сваки ученик има осећај да има свог 
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властитог наставника. На сваки нетачан одговор, рачунар 
поставља додатна питања ученицима и указује им на тачан 
одговор (Hadžibegić-Bicciato, 2010). Једна од посебних предности 
рачунара јесте важност повратне информације чија је улога од 
великог значаја за усвајање страног језика, као и за мотивацију и 
ангажовање ученика (Nagata, 1995). Осим наведеног, постоје и 
програми вежбања (drill and practice) који се састоји од 
механичких манипулација речима и реченицама; поучавања 
(tutorial) где се презентују нови садржаји, а потом траже 
информације о њима како би се проверила моћ схватања садржаја 
ученика; контекстуализоване активности (contextualized 
activities) јесу јединице текста где се инсистира на разумевању и 
креативној употреби страног језика; симулације (simulations 
program) у којој ученика мора да се активира и учествује у ономе 
што се дешава на екрану; игре (games program) које укључују 
вокабулар и културолошке одлике земље циљног језика 
(Hadžibegić Bicciato, 2010). 

Учење језика помоћу рачунара или CALL може се 
реализовати на разним местима, од школе, информатичког 
кабинета уз присуство наставника, канцеларије, куће, све до 
кафића. Предност ове методе огледа се, такође, и у томе што нема 
временске ограничености и може бити синхроно и асинхроно. 
Под синхроним учењем уз рачунар подразумева се истовремено 
учење са учењем у класичној учионици у школи, док асихроно 
омогућава ученицима да уче у било које доба дана, то јест, 
независно од предавања у школској средини (Кнежевић, 2012). У 
вези са наведеним, као главне предности оваквог учења јесу 
олакшани приступ информацијама у складу са интересовањима 
ученика у било које доба дана; избор властитог темпа учења, као 
и места учења; затим, избор стила учења - активног или пасивног 
путем графике, анимације или звука; повећана интеракција у 
виду симулација и дискусија са осталим учесницима, или са 
странцима у циљу вежбања комуникације на другом страном 
језику. Као мане поменутог учења издвајају се изостанак личног 
контакта, неопходан је висок степен организације и 
самодисциплине ученика, висок степен одустајања ученика, 
проблеми везани са технологијом (Кнежевић, 2012). 
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РАЧУНАР И ИНТЕРНЕТ У ЦИЉУ СТИЦАЊА ЈЕЗИЧКИХ 
ВЕШТИНА 
 

Улога компјутера и интернета у процесу учења језика је од 
великог значаја за наставу. Осим што се омогућава ученицима да 
на забаван начин испрате часове, тако се и развија њихова 
когниција, машта, аутономно учење, али и четири језичке 
вештине – читање, писање, слушање и говор, неопходне у 
савладавању сваког страног језика. Ауторке Радић 
Бранисављевић и Миловановић (2014) пружају предлоге на који 
начин развити четири језичке вештине приликом учења страних 
језика, користећи активно рачунарски уређај и интернет. Дакле, 
вештина читања на страном језику, уз употребу рачунара и 
интернет мреже, може се развијати путем читања одређених 
одломака, новина, текстова након чега би следила одређена 
вежбања и одговарања на питања. Писање, као активна језичка 
вештина, може се развијати код ученика путем писања састава, 
есеја, писама, али и путем писања имејла и коришћењем чета 
(chat) који служи да ученици ступе у директан контакт са 
вршњацима чији језик уче, приликом чега се одвија спонтана и 
слободнија комуникација на забавнији начин у односу на 
школске часове.  

Што се тиче слушања, ученици могу слушати песме са 
Youtube-a, гледати телевизију или филмове на страном језику.  С 
обзиром на то да говор представља активну језичку вештину, 
неопходно је да се увежбава у пару или групи, тако да се са тим у 
вези преопоручује Скајп (Skype), бесплатни сервер, који 
омогућава комуникацију ученицима, уз помоћ камере и 
микрофона, са припадницима осталих нација и култура широм 
света (Радић Бранисављевић и Миловановић, 2014). У том 
погледу, сматра се да ученици који комуницирају путем 
интернета користе сложеније и тачније језичке облике и 
структуре него када комуницирају лицем у лице. Такође, ученици 
страних језика укључују се у аутентичан дискурс међународних 
заједница, што развија свест о интеркултуралности, 
алтернативним начинима размишљања и свест о појединцу као 
делу света (Лончаревић, 2007). 
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ПЕДАГОШКИ АСПЕКТИ НАСТАВЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ПОМОЋУ 
КОМПЈУТЕРА 
 

Компјутерски софтвер и алати настали у току еволуције 
наставе помоћу компјутера су у служби различитих педагошких 
циљева. Компјутер може „...да подучава директно, може да служи 
као алат који наводи ученика да истражује, решава задатке, 
проверава тачност и повезује ново са старим градивом, да пружи 
ученицима аутентично окружење у којем уче страни језик. При 
томе се остварују разни нивои интеракције, од интеракције 
ученик-рачунар до интеракције ученик-ученици“ (Лончаревић, 
2007: 26). Са педагошког аспекта, осим што рачунар представља 
средство које подучава, алат и стимуланс за ученике страних 
језика, такође омогућава ефикасније учење, интеративност, 
поштовање индивидуалних разлика ученика, аутономност и 
контролисање учења, приватност, флексибилност, 
самопотврђивање, могућност понављања и аутентичност 
материјала (Лончаревић, 2007). 

Са појавом технологије и рачунара у процесу учења страних 
језика, традиционална настава у којој су све активности зависиле 
од наставника, где су инструкције биле усмерене ка целом 
одељењу, где је учење било репородуктивно и пасивно и сваки 
ученик је радио индивудуално, данашња настава страних језика 
тежи ка томе да укључи ученике у одабир материјала, да креира 
мање групе, да створи продуктивно учење страних језика где сви 
ученици међусобно дају једни другима подршку и раде активно у 
тиму (Tinio, 2003). Осим наведених предности, може се истаћи да 
употреба рачунара служи уједно и да би се ученици, генерално, 
више заинтересовали за учење страних језика, затим, за вежбање 
комуникације на страном језику у виду дебата и дискусија, за 
упознавање, учење и разумевање стране културе, за креирање 
контекста где ће се активно искористити циљни језик, али и за 
развијање боље интеракције између ученика и наставника, као и 
стварање флексибилније атмосфере где сви вољно учествују у 
активностима без икаквог притиска и оптерећења (Shyamlee & 
Phil, 2012). 
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ЗАКЉУЧАК 
  

Посматрајући наставу страних језика током времена, може 
се увидети да су промене у друштву такође утицале и на наставу, 
као и на свест наставника и ученика. Од најстаријег граматичко-
преводног метода све до савременог комуникативног приступа, 
процес учења страних језика одвијао се уз помоћ разних 
дидактичких материјала, међу којима се у данашње време, време 
информационе технологије, издвојио и рачунарски уређај. 
Интезивно мењајући друштво, поменуто наставно средство 
почело је да мења улоге наставника и ученика, при чему су 
ученици сада у средишту пажње док су наставници сарадници, 
модератори који стратешки и аналитично усмеравају ученике на 
коришћење рачунара у циљу учења и савладавања страних језика 
и упознавања других култура путем програма и софтвера 
засновани на вежбањима. Са тим у вези, може се истаћи да 
настава страних језика уз помоћ рачунара, познатија као CALL, 
омогућава усвајање, подучавање али и оцењивање одређеног 
нивоа знања страног језика и педагогију учења страних језика 
повезује са употребом савремене технологије. Такође, путем 
рачунара и интернета ученици страних језика су у могућности да 
увежбавају четири језичке вештине – читање, писање, слушање и 
говор служећи се програмима, али и данашњим друштвеним 
мрежама које их директно могу спојити са припадницима других 
народа и култура. Користи од употребе рачунара у процесу учења 
језика су многобројне. Главне предности огледају се у томе што 
чине наставу занимљивијом, ученици су мотивисанији и 
спремнији да учествују у активностима, како би постигли што 
већи степен знања, развили језичке вештине и компетенције, али 
и аутономију учења, неопходну за даље, будуће усавршавање 
одређеног страног језика.  
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THE USE OF COMPUTER IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

 
Abstract: The continuous development of technology of modern society 
caused that the foreign language teaching is changing and improving. In this 
regard, many foreign language teachers started to use the computers in classes 
among other didactic materials and technical aids. New process of learning 
foreign languages using computers every day has a new shape and make 
teaching more interesting and accessible to students. Computer devices 
provide better organizing teaching and educational work that aims to be in line 
with the abilities and interests of each student during which ensures efficient 
reception of knowledge and in whose center are only students. Therefore, from 
a pedagogical point of view, the students in the process of learning language 
who use computers become more active, motivated, flexible, and responsible; 
they build their own autonomy and control learning. The role of computer is 
reflected in the fact that makes it possible to develop all language skills of the 
target language and to familiarize students with the contents of other, foreign 
cultures. The aim of this paper is to highlight the importance of the computers 
in language learning, where students, working activities and exercises using a 
computer and multimedia contents, become mutual collaborators, while the 
teachers are the main moderators.  
Key words: computers, teaching, didactic materials, foreign languages, 
teachers, students. 
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УТИЦАЈ ДИГИТАЛНОГ ОКРУЖЕЊА НА КРЕАТИВНОСТ 

УЧЕНИКА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ* 
 

Сажетак: Савремена настава математике је лишена смисла 
уколико се кроз њу не подстиче самосталност у раду ученика и њихова 
креативност. Истраживања указују на опасност да увођење 
информатичко-комуникационих технологија у настави постане само себи 
циљ. То се најчешће дешава уколико се потенцијали рачунара и софтвера 
не искористе за покретање и усмеравање стваралачких способности 
ученика. Овим чланком указујемо на различите могућности употребе 
дигиталних технологија којима наставници могу подстицати 
истраживачки рад ученика. Посебно се наглашава значај задатака 
отвореног типа у дигиталном окружењу и њихов утицај на креативност 
ученика. Са друге стране, указано је и на то да дигиталне технологије 
могу довести и до подстицања „креативности“ ученика који желе да 
прикрију непотпуне или чак нетачне резултате(Слика 4). 

Кључне речи: Geo Gebra, низови, аналитичка геометрија, задаци 
отвореног типа. 

 
УВОД 
 

Савремена настава математике се, без сумње, ослања на 
употребу информатичко-комуникационих технологија (ИКТ). 
Евидентно је да су потенцијали ИКТ у побољшању наставе 
недовољно развијени и употребљени. Наставници најчешће 
користе ИКТ за приказивање наставних материјала у фронталној 
настави, а ученици за израду домаћих задатака. Поред тога, јавља 
се  несклад између, са једне стране, математике коју предајемо и 
стварних потреба за математиком, са друге стране. Један од 
предлога да се превазиђе оваква ситуација је да се ученици уводе 
у математику употребом рачунара.  

Под креативном наставом подразумевамо наставу која 
покреће, појачава и одржава интерсовања ученика за учење и 
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подстиче их на размишљање и откривање, односно усвајање 
нових знања о математичким појмовима и процедурама (Girl, 
1998). ИКТ употребљене на погодан начин у настави математике 
могу помоћи у развијању окружења погодног за подстицање 
креативности ученика. Посебну улогу у развијању креативности 
ученика могу имати проблемски и задаци отвореног типа. Зато је 
потребно размотрити могућности увођења задатака отвореног 
типа употребом рачунара. Vale & Barbosa (2015) сматарју да 
задаци отвореног типа подстичу креативност ученика под 
условом да се обезбеди што више различитих начина посматрања 
проблема и утицај наставника на начине посматрања и решавања 
проблема сведе на минимум. 

 
НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ 

 
Мишљења и резултати истраживања о потреби увођења, 

улози и начину употребе ИКТ у настави математике су веома 
различита и варирају од веома позитивних (Arbain & Shukor, 
2015; Brown, 2010; Hopper, 2009; Rajagopal & Sulaiman, 2015), 
преко неутралних (Tabach & Hershkowitz, 2013) до изразито 
негативних (Korte & Hsing, 2007). Посебно с еистичу истраживања 
Bullen & Morgan, 2011; White & LeCornu, 2011; Oblinger & Oblinger, 
2005; Bennett & Maton, 2010; Ljajkoisar., 2016) којима се указује на 
значајан утицај контекста употребе ИКТ на квалитет наставе и 
резултате које постижу ученици. Имајући на уму разноврсност 
поменутих резултата и ставова, специфичности односа  
савремених ученика и нових технологија, као и брзину којом 
употреба ИКТ мења начин рада у свим областима, природно је 
организовати наставу математике у дигиталном окружењу, а 
упоредо са њом, одговарајућим истраживањима, трагати за што 
ефикаснијим начинима искоришћавања потенцијала нових 
технологија.  У складу са тим, oрганизовали смо наставу 
математике уз употребу образовног софтвера GeoGebraна свим 
нивоима – од млађих разреда основне школе до факултета. Како 
се способности, интересовања и потребе ученика разликују у 
зависности од узраста, то смо на различитим новоима имали 
различите приступе употреби ИКТ – од визуелизације 
математичких појмова, преко израчунавања и цртања графика до 
креирања сопствених рачунарских апликација за  решавање 
конкретних проблема,  чак и уопштавања математичких појмова 
и процедура.  
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О GEOGEBRA-И 

 
Geo Gebra је бесплатани лако доступан софтвер који 

обједињује дигиталне геометријске системе (Digital Geometry 
Systems – DGS) и рачунарске системе алгебре (Computer Algebra 
Systems – CAS).Geo Gebra могућава коришћење динамичне 
геометрије за визуелизацију, прорачуне и конструкције. Има 
више различитих перспектива – приказа: геометријски и 
алгебарски прозор, рад са табелама, тродимензионални приказ 
итд. Унос података је веома сличан класичном записивању, од 
корисника не захтева додатне способности попут програмирања. 
Преведена је на више од сто језика, укључујући и српски, што 
представља додатно олакшање у нашим школама. Рад са овим 
програмом се одвија кроз креирање динамичних радних листова 
– апликација.  

Наставу математике уз употребу Geo Gebra-е смо 
организовали уз креирање и употребу неколико типова 
апликација. Наставници су најчешће креирали апликације којима 
су представљали генезу и/или особине извесног математичког 
појма или поступка. Иако је већина тако креираних апликација 
била замишљена само као динамични приказ, неке од њих су 
подстакле ученике на самостално истраживање било 
математичких појмова, било начина њиховог приказивања. Други 
тип апликација су биле оне намењене решавању конкретних 
задатака. Чак и код овог типа апликација ученици су налазили 
могућности за експериментисање и откривали начине за њихову 
примену у другим ситуацијама. Коначно, неке од задатака за 
домаћи рад ученици су решавали коришћењем Geo Gebra-е или 
приказивали њихова решења одговарајућим апликацијама. Код 
овог типа апликација креативност ученика је највише долазила 
до изражаја. 

 
РАЗЛИЧИТИ ВИДОВИ КРАТИВНОСТИ УЧЕНИКА ИСКАЗАНИХ 
GEOGEBRA АПЛИКАЦИЈАМА 

 
У овом одељку приказујемо неколико карактеристичних 

примера употребе ИКТ од стране ученика, где се могу уочити 
предности и мане овако организоване наставе. Иако је увек 
препоручљиво подстицати истраживачке активности и 
креативност ученика, наставник мора имати потпуну контролу 



 

128 НАУЧНИ СКУП С МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 

 

 

над тим активностима, како би се избегли негативни ефекти 
употребе ИКТ у настави математике.  

 
Низови  

 
Слика 1. Поставка задатка са низовима 

 
У (Vale & Barbosa, 2015) приказан је задатак отвореног типа 

у коме је од ученика захтевано да поставе образац по коме би се 
формирао низ бројева на основу само једног датог броја 
приказаног шемом тачака (Слика 1).  

 
 

а) 

 

б) 
Слика 2. Нека од решења до којих су дошли ученици 

 
Ми смо поновили задатак са ученицима четвртог разреда 

основне и трећег разреда средње школе. У оба случаја, ученици су 
за исказивање својих идеја користили GeoGebra динамичне радне 
листове. Добили смо низ различитих и веома интересантних 
решења задатка, приказаних апликацијама које смо објединили у 
једну апликацију nizovi.ggb, (слике 2 а) и б)).  
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Решавање, истраживање, „истраживање“ и откривање 
Приликом обраде наставне теме Аналитичка геометрија 

употребом рачунара, апликацијом primer presekpravih. Ggb 
приказали смо решавање следећег задатка:  

Одредити вредност параметра тако да се праве 
(2 1) 6 0+ + + + =mx m y m и (2 1) ( 1) 2 0+ + − + − =m x m y m секу 

у тачки на Оу оси.  
 

 
Слика 3. Скуп пресечних тачака правих приказан Geo Gebra 

апликацијом 
 
Параметар m који се помиње у задатку смо приказали 

употребом клизача. То је умногоме олакшало решавање задатка, 
али је подстакло и даље истраживачке активности ученика. 
Интересантна ствар коју су ученици самостално „открили“ овом 
апликацијом је да скуп пресечних тачака овако датих правих 
чини хиперболу, што се може потврдити у апликацији било 
праћењем трага пресечне тачке при промени вредности 
параметра m, било наредбом Lokus (Слика 3). 

 
Решења и „решења“ задатака 
Наставници морају бити способни да изврше правилну 

процену напретка ученика на крају наставне јединице или теме, 
како би утврдили стварну корист од увођења нове технологије и 
уочили негативне стране овако организоване наставе. 
Смисленим и правилним увођењем ИКТ у наставу математике 
постиже се да усвајање нових математичких појмова и поступака 
више није временски и просторно везано за учионицу. То само по 
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себи отвара мноштво нових могућности, како позитивних, тако и 
негативних. Наставник мора пронаћи начине да у новом 
окружењу препозна неисправне и недозвољене поступке 
ученика.  

Посматрајмо, на пример, апликацију zadatak 6. ggb, (Љајко и 
сар., 2009). Њоме је приказано решење следећег задатка:  

Одредити једначине заједничких тангенти елипсе 
2 2

25 100 4+ =x y  и хиперболе  
2 2

3 1− =x y . 

 

а) б) 
Слика 4. Приказ решења и уочена грешка у решавању задатка 

 
Апликација коју је ученик самостално израдио била је 

замишљена тако да прикаже решење до кога се дошло рачунским 
путем. На први поглед, изгледа да је задатак правилно решен 
(Слика 4а). показује заједничке тангенте У алгебарском прозору 
су дате праве чије су једначине задате коефицијентима 
пропорционалним коефицијентима добијеним рачунским путем. 
Међутим, једноставном провером односа између правих и елипсе, 
уз употребу алата Однос између објеката, долази се до одговора 
да права сече елипсу у двема тачкама. То се може додатно 
проверити и довољним увеличавањем места „додира“, односно 
пресека праве и елипсе (Слика 4 б).  

Разлог за овакво понашање апликације је откривен 
једноставно. Коришћењем траке за приказивање корака 
конструкције утврђено је да је ученик најпре унео координате 
додирне тачке тангенте и елипсе које је добио рачунским путем, а 
онда употребом наредбе Tangenta конструисао тангенту из те 
тачке на хиперболу. Добијена права се, због ограниченог броја 
децимала које користи рачунар, ипак разликује од тангенте из 
исте тачке на елипсу, што се такође може проверити провером 
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односа између ње и стварне тангенте. Све ово јасно указује да 
ученик није испоштовао исправан поступак у решавању задатка и 
да је искористио нове технологије у прикривању нетачног 
поступка. Иста технологија омогућава наставнику откривање 
неправилности у раду.  

 
ЗАКЉУЧАК  

 
ИКТ употребљене у настави математике не само да могу 

убрзати ток наставе и побољшаи учинак наставника и ученика, 
већ употребљене на прави начин, могу довести до лакшег 
исказивања креативности ученика. Дужност наставника у 
оваквом окружењу је да својим деловањем подстиче креативност 
ученика. То се може постићи практиковањем неколико 
активности у процесу наставе: 

1. Подстицањем различитости у начинима посматрања 
проблема. Корисно је да наставник буде отворен према 
различитим идејама и приступима решавању проблема.  

2. Употребом проблемских задатака и задатака 
отвореног типа.  

3. Увођењем ИКТ у настави на начин који минимизира 
улогу наставника, а ученике подстиче на самостални рад у и 
ван школе.  

4. Свођењем улоге наставника на осмишљавање, 
организовање, надгледање и регулисање наставе у којој је 
ученик центар активности.  

 

Осим овога, наставник мора водити рачуна и о томе колико 
ученици разумеју и примењују исправне поступке и долазе до 
тачних решења задатака, јер је у новом наставном окружењу 
ученику лакше да прикрије неправилности у свом раду. 
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ICT LEARNING ENVIRONMENT IMPACT ON STUDЕNTS' 

CREATIVITY IN MATHEMATICS INSTRUCTION 
 

Abstract: Modern mathematics instruction becomes meaningless if it does not 
support students’ creativity and independent exploration. Many studies 
suggest that with introduction of Informatics-Communication Technologies 
into classrooms, some basic goals of the instruction can stay unfulfilled. This 
often happens when one fails to employ potentials of computers and software 
in order to initiate and direct students’ creative skills. With this article we 
point out at some ways to use digital technologies that can enable teachers 
stimulate students’ explorations. Special attention is paid to open-ended 
problems in digital environment and their impact on students’ creativity. On 
the other hand, it is suggested that the digital technology usage can encourage 
some students creatively disguise incomplete or even incorrect results to 
problems they deal with (Picture 4). 
Key words: Geo Gebra, series, analytical geometry, open-ended problems. 
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ФИКСНЕ   ТАЧКЕ  ЗА   ( )φψ , - СЛАБЕ КОНТРАКЦИЈЕ  У  

ОБИЧНОМ  КОНУСНОМ  МЕТРИЧКОМ  ПРОСТОРУ  
ПРИМЕНОМ  НОВИХ  ФУНКЦИЈА* 

 
Сажетак: У овом раду доказана је егзистенција заједничке фиксне 

тачке за пресликавања која су ( )φψ , -слабо контрактивна, применом 

нових функција. Овај проблем је решаван у оквиру обичних солид 
конусних метричких простора. Резултати у овом раду генерализују, 
проширују, обогаћују и комплетирају многе постојеће резултате.  

Кључне  речи: метрички простор, фиксна тачка, слабо 
контрактивно пресликавање, конусни метрички простор. 

 
УВОД 
 
Универзалност  теорије  фиксне тачке исказао је Ђуро Курепа 
који доказује да се свако математичко тврђење у извесном 
смислу може на еквивалентан начин изразити као тврђење о 
фиксној тачки. Познато је да је Банахов (StefanBanach) принцип 
контракције основни резултат у  Теорији фиксне тачке који се 
примењује и проширује у различитим правцима.  
 
Дефиниција 1: Нека је ( )dX ,  метрички простор. Пресликавање 

XXT →:  је контракција ако постоји константа  [ )1,0∈λ  таква 

да за све  Xyx ∈,  важи: 

( ) ( ).,, yxdTyTxd λ≤  

Ако је  ( )dX ,  комплетан метрички простор и T контракција онда 

T  има јединствену фиксну тачку  у  X , онда постоји само једна 
тачка (означимо је са Xz ∈ )  таква да је  .zTz =  
 

                                            
* Рад је резултат истраживања у оквиру научног пројекта Методе нумеричке и 
нелинеарне анализе са применама; евиденциони број: 174002, који финансијски 
подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. 
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Дефиниција 2:  За пресликавање XXT →: , где је ( )dX ,  

метрички простор, кажемо да је слаба контракција ако,   
( ) ( ) ( )( )yxdyxdTyTxd ,,, φ−≤  

где је   Xyx ∈,   и  [ ) [ )∞→∞ ,0,0:φ  је непрекидна и неопадајућа 

функција таква да је  ( ) 0=tφ  ако и само ако је  .0=t  
У  ствари Банахова контракција је специјални случај слабе 
контракције  ако узмемо да је  ( ) ( )tkt −= 1φ   за  .10 <≤ k  

 
Дефиниција 3:  Нека је E  реалан Банахов простор.  
Подскуп P од E називасеконусакоје: 

(1) P је затворен, непразан и  { }θ≠P ; 

(2) ,, Rba ∈ ,0, ≥ba   и   Pyx ∈, следи да је Pbyax ∈+ ; 

(3) ( ) { }θ=−∩ PP . 

Ако је дат конус  EP ⊂ ,  парцијално уређење ≤  у односу на P  је 
дефинисано са yx ≤   ако и само ако је  .Pxy ∈−  Користићемо 

ознаку  <  уместо  yx ≤  али yx ≠ док  yx <<  означава да је  

Pxy int∈− (интериор  за  P ). За конус P кажемо да је солид  ако 

је .int φ≠P Конус P је нормалан ако постоји број  0>K тако да 

за свако Еyx ∈, важи 

yx ≤≤θ   следи   .yKx ≤  

Позитиван број K који задовољава ове условеназивамо  
нормалном константом.За  конус P кажемо да је регулар  ако је 
сваки растући низ који је ограничен одозго конвергентан.  Онда, 
ако је { }

1≥nnx  низ  у E такав да  yxx ≤≤≤ ...21   за  неко   

,Ey ∈ онда  постоји  Xx ∈ тако да  .0lim =−
∞→

xxn
n

Конус  P је 

регулар  ако и само ако сваки опадајући низ који је ограничен 
одоздо  конвергентан.  Јасно је да је сваки регулар конус 
нормалан.  
 
Дефиниција 4: Нека је X непразан скуп  и  

EXXd →×: пресликавање које задовољава следеће услове за  
свако Xzyx ∈,,  

(1) ( )yxd ,≤θ     за  свако  Xyx ∈, и  ( ) θ=yxd ,   ако  и  само  

ако  је  ,yx =  
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(2) ( ) ( ),,, xydyxd =  

(3) ( ) ( ) ( ).,,, yzdzxdyxd +≤  

У том случају  d   је  конусна метрика на X  а  ( )dX ,  је конусни 

метрички простор. 
 
Дефиниција 5: Нека је ( )dX , конусни метрички простор над солид 

конусом P ,  Xx ∈ и   { }
1≥nnx низ  у  .X Онда 

(1) { }
1≥nnx конвергира  ка x  ако и само ако за свако Ec ∈  где 

је  c<<θ  постоји природан број  k тако да је  ( ) cxxd n <<,  

за свако .kn ≥  
(2) { }

1≥nnx је Кошијев низ ако за свако Ec ∈  где је  c<<θ  

постоји природан број  k тако да је  ( ) cxxd mn <<,  за свако 

., kmn ≥  

(3) ( )dX ,  је комплетан конусни метрички простор ако је  

сваки Кошијев низ у X конвергентан. 
 
У  (Rhoades, 2001) је доказана врло интересантна теорема о 
фиксној тачки коју наводимо без доказа. 
 
Теорема 1: Нека је ( )dX ,  комплетан метрички простор и нека је 

са T  означена  φ -слаба контракција на  .X  Ако је 

[ ) [ )∞→∞ ,0,0:φ непрекидна и неопадајућа функција  са  ( ) 0>tφ   

за све  ( )∞∈ ,0t   и  ( ) ,00 =φ  онда  T  има јединствену фиксну 

тачку.  
 
Постоји велики број радова у којима је доказана егзистенција и 
јединственост заједничке фиксне тачке када су у питању слабо 
контрактивни услови (Radenović etal.,  2012; Popescu,  2011;  Đorić,  
2009). 
У (Hung, Zhang,  2007) генерализован је појам метричког простора 
замењујући реалне бројеве уређеним Банаховим простором. 
Генерализован је  и Банахов принцип контракције и добијени су  
интересантни резултати у оквиру конусних метричких простора 
у радовима (Ahmadetal., 2012; Kadelburg, Radenović, 2012; 
Radenović, Kadelburg, 2011; Janković etal., 2011; Janković etal., 2010; 
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Abbas, Rhoades, 2009; Wardowski, 2009; Jungck etal., 2009; Abbas, 
Jungck, 2008; Vetro, 2007). 
 
РЕЗУЛТАТИ 
 
Доказаћемо теорему о фиксној тачки за слабо контрактивна 
пресликавања у комплетном конусном метричком простору 
применом нових помоћних функција. 
 
Дефиниција 6: Нека је X  непразан скуп  и  XXgf →:,  

пресликавања при чему је ( ) ( ).XgXf ⊂  Нека је Xx ∈0  

произвољно. Изаберимо Xx ∈1  тако да је ( ) ( ).10 xgxf =  Ово је 

могуће ако је ( ) ( ).XgXf ⊂  Настављајући процес изаберимо 

Xxn ∈ ,  и  Xxn ∈+1  тако да је ( ) ( )1+= nn xgxf  за све .Nn ∈  Тада 

низ  ( )( )nxf  називамо gf − - низ  или Јунгов низ са почетном 

тачком  .0x  

 
Дефиниција 7: Нека су XXgf →:,  пресликавања. Ако је 

( ) ( )zgzfy ==   за  неко  ,Xz ∈  онда  z  називамо коинцидентна  

тачка за f   и  .g  Тачку y  називамо тачка коинциденције за f   и  .g  

 
Дефиниција 8: Пресликавања XXgf →:,  су слабо 

компатибилна ако за свако Xx ∈  важи:    ( )( ) ( )( )xfgxgf =  када 

је  ( ) ( ).xgxf =  
 
Лема 1: Нека су f и g  слабо компатибилна пресликавања скупа 

X   у  скуп  X .  Ако f и g  имају јединствену тачку 

коинциденције  ,gxfx ==ω   онда је ω  јединствена  заједничка  

фиксна тачка  за f и g . 
 
Сада ћемо дефинисати нове помоћне функције и употребићемо их 
за генерализацију неких већ познатих резултата. 
 
Дефиниција 9: Нека је P  уређен солид конус. 
Неопадајућуфункцију PP →:φ називамоφ пресликавањеакосуис

пуњениследећиуслови 
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(1) ( ) θθφ =   и   ( ) ωωφθ << засве { },\ θω P∈  

(2) Pint∈ω следи ( ) ,int P∈− ωφω  

(3) ( ) θωφ =
∞→

n

n
lim засвако { }.\ θω P∈  

 
Дефиниција 10: Нека су XXgf →:,  пресликавања за које 

кажемо да су слаб  φ -пар ако за све Xyx ∈,  

( ) ( )( ) ( ),, zyfxfd φ≤  

за неко  ( )yxMz gf ,,∈    где је  

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ){ }.,,,,,,, ygyfdxgxfdygxgdyxM gf =
 

 
 У  (Ansarietal., 2016; Bari, Vetro,  2008) доказана је следећа 
теорема. 
 
Теорема 2:  Нека је ( )dX ,  конусни метрички простор, P  уређен 

солид конус и XXgf →:,  слаб  φ -пар пресликавања. 

Претпоставимо да су f и g слабо компатибилни са ( ) ( ).XgXf ⊂  

Ако је ( )Xf   или  ( )Xg  комплетан подскуп од ,X  онда 

пресликавања f  и g  имају јединствену заједничку  фиксну 

тачку  у  .X  Због тога за неко ,0 Xx ∈  сваки  gf − -низ  ( )( )nxf   

са почетном тачком 0x   конвергира  заједничкој фиксној тачки за 

f  и g . 

 
Генерализоваћемо слаб  φ -пар дефинисањем слабог ( )φψ , -пара  

на следећи начин. 
 
Дефиниција 11:  За  XXgf →:,  кажемо да је слаб ( )φψ , -пар ако 

за свако  Xyx ∈,  

( )( ) ( ) ( )( )zzFfyfxd φψψ ,, ≤ (1) 

за неко ( )yxMz gf ,,∈  где  PP →:ψ   и  

{ } { }θθφ ∪→∪ PP intint:  су  непрекидне  функције  које 

задовољавају следеће услове: 
(1) ψ је строго монотоно растућа, 

(2) ( ) ( )tt φθψ ==   ако и само ако је ,θ=t  
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(3) ( ) ,tt <<φ за Pt int∈ , 

(4) ( ) ( )yxdt ,≤φ или ( ) ( )tyxd φ<<, за { }θ∪∈ Pt int   и  

Xyx ∈, . 

 
Лема 2: Нека је ( )dX ,  конусни метрички простор  са регулар  

солид  конусом P  тако да  ( ) ,int, Pyxd ∈  за све Xyx ∈,  са 

.yx ≠ Нека је { } { }θθφ ∪→∪ PP intint:  функција која испуњава 

следеће  услове:  
(i) ( ) θφ =t ако  и  само ако  је  ,θ=t  

(ii) ( ) ,tt <<φ за Pt int∈   и  

(iii) ( ) ( )yxdt ,≤φ  или  ( ) ( )tyxd φ<<,   за  { }θ∪∈ Pt int   и  

Xyx ∈, . Нека је { }nx  

низ   у  X  за који ( ){ }1, +nn xxd  монотоно  опада. Онда  

( ){ }1, +nn xxd  конвергира  ка  θ=r   или  ка  .int Pr ∈  

 
Теорема 3:  Нека је  ( )dX ,  конусни метрички простор са регулар 

солид  конусом  P  тако да  ( ) ,int, Pyxd ∈  за све Xyx ∈,  са 

.yx ≠  Нека су  XXgf →:,  слаб ( )φψ , -пар. Ако је ( ) ( )XgXf ⊂   

и  ( )Xg  је комплетан подпростор од ,X  онда  f  и g  имају 

јединствену тачку коинциденције у .X  Због тога, ако су f  и g  

слабо компатибилне, онда f  и g  имају  јединствену заједничку 

фиксну тачку у .X  
 
Доказ: Нека је Xx ∈0 и конструишимо  f - g  низ  { } { }1+= nn gxfx  

са почетном тачком .0x  Ако је  1−= nn fxfx   за  неко  ,n  онда  

nm fxfx =   за  све  Nm ∈   за  nm >  тако је  { }nfx  Кошијев низ. 

Размотрићемо случај 1−≠ nn fxfx  за све .Nn ∈  Онда имамо за 

свако ,1≥n  

( )( ) ( ) ( )( ),,, 1 zzFfxfxd nn φψψ ≤+  

где је ( ) ( ) ( ){ }.,,,, 111, nnnnnngf fxfxdfxfxdxxMz +−+ =∈  

Ако ( ),, 1+= nn fxfxdz онда имамо 

( )( ) ( )( ) ( )( )( )nnnnnn fxfxdfxfxdFfxfxd ,,,, 111 −++ ≤ φψψ  
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( )( ),, 1+< nn fxfxdψ  

што  је  контрадикција. Осим тога, ако   ( ),,1 nn fxfxdz −=  онда је  

( )( ) ( )( ) ( )( )( )nnnnnn fxfxdfxfxdFfxfxd ,,,, 111 −−+ ≤ φψψ  

( )( ),,1 nn fxfxd −<ψ (2) 

Из разлога што, 
( ) ( ),,, 11 nnnn fxfxdfxfxd −+ <  

 
зато што је ψ  строго монотоно растућа. Сада применом Леме 

2постоји  Pr ∈  тако да је θ=r   или  Pr int∈ , тада је  
 

( ) rfxfxd nn →+1, за  .∞→n  

 
Пустимо да ∞→n  у (2)  и применом непрекидности  за φψ ,   и   

F   добијамо 
( ) ( ) ( )( ),, rrFr φψψ ≤  

што  је  контрадикција  осим ако  θ=r .  Тако да сада имамо,  
( ) θ→+1, nn fxfxd   за   .∞→n  

Сада тврдимо да је  { } { }1+= nn gxfx  Кошијев  низ.  Доказ  за то је 

потпуно исти  као  у  случају Теореме  1.  Заиста, ако  { }nfx  није 

Кошијев низ  онда  постоји  Pc int∈ и  подниз  ( ){ }knfx   и   ( ){ }kmfx   

низа  { }nfx  тако да следећа  два  низа  теже  ка  ( )cφ   за  .∞→k  

( ) ( )( )11 , ++ knkm fxfxd   и  ( ) ( )( )., knkm fxfxd  

Ако узмемо да је  ( ) 1+= kmxx   и   ( ) 1+= knxy  у  услову контракције  

(1)  добијамо 

( ) ( )( )( ) ( ) ( )( ),,, 11 zzFfxfxd knkm φψψ ≤++  

где  је  ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ){ }.,,,,, 11 knknkmkmknkm fxfxdfxfxdfxfxdz ++∈  

Ако ( ) ( )( )kmkm fxfxdz ,1+=   или   ( ) ( )( )knkn fxfxdz ,1+=   добијамо  у   

оба  случаја   
( )( ) ( ) ,, θθθφψ =≤ Fc  

што  је контрадикција. Ако  ( ) ( )( )knkm fxfxdz ,=  онда добијамо 

( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )( )( ),,,,, 11 knkmknkmknkm fxfxdfxfxdFfxfxd φψψ ≤++  

или када пустимо да ∞→k  
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( )( ) ( )( ) ( )( )( ) ( )( )., cccFc φψφφφψφψ <≤  

Поново  смо добили контрадикцију. Због тога, низ { } { }1+= nn gxfx  

је  Кошијев низ  у  ( ).Xg Због тога што је  ( )Xg  комплетан, 

постоји  ( )Xgq ∈   тако да  { } qfxn →  за  .∞→n   Из  ( )Xgq ∈   

можемо  пронаћи  Xp ∈  тако да  .qqp =  Сада, стављајући  

1+= nxx  и  py =   у услов  контракције  (1)  добијамо 

( )( ) ( ) ( )( ),,,1 zzFfpfxd n φψψ ≤+  

где  је  ( ) ( ) ( ) ( ){ }.,,,,,, 11, gpfpdfxfxdgpfxdpxMz nnnngf ++ =∈  

Сада су могућа три случаја: 
 
Случај 1:Акоје ( ),, gpfxdz n= онда 

( )( ) ( )( ) ( )( )( ).,,,,1 gpfxdgpfxdFfpfxd nnn φψψ ≤+  

Ако пустимо да ∞→n имамо 
( )( ) ( )( ) ( )( )( ) ,,,,, θφψψ =≤ qqdqqdFfpqd  

тј.  ( )( ) ., θψ ≤fpqd   На  основу  особина  функције  ,ψ  добијамо да 

је  .gpqf ==  

 
Случај 2:Акоје ( ),,1 nn fxfxdz += онда 

( )( ) ( )( ) ( )( )( ).,,,, 111 nnnnn fxfxdfxfxdFfpfxd +++ ≤ φψψ  

Ако пустимо да ∞→n добијамо 
( )( ) ( )( ) ( )( )( ) ,,,,,1 θφψψ =≤+ qqdqqdFfpfxd n  

тј.  ( )( ) ., θψ ≤fpqd Поново добијамо да је  .gpqf ==  

 
Случај 3:Ако је сада ( ),, gpfpdz = онда 

( )( ) ( )( ) ( )( )( ).,,,,1 gpfpdgpfpdFfpfxd n φψψ ≤+  

Када пустимо да ∞→n добијамо 
( )( ) ( )( ) ( )( )( ) ( )( ).,,,,, gpfpdgpfpdgpfpdFfpqd ψφψψ <≤  

Ово је контрадикција  ако је  ( ) ., θ≠fpqd Због тога је  

.gpfpq ==  Онда је p коинцидентна тачка  и  q  је тачка  

коинциденције  за  f и .g  
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Сада ћемо показати да је тачка  коинциденције  јединствена. Ако 
претпоставимо да постоји  тачка  Xr ∈ таква да је   .1 grfrz ==  

Онда применом контрактивних услова  следи   
( )( ) ( ) ( )( ),,, zzFfrfpd φψψ ≤  

где је ( ) ( ) ( ) ( ){ }.,,,,,,, grfrdgpfpdgrgpdrpMz gf =∈  

 

Случај 1:  Ако је ( ),, grgpdz =  онда  из (1)  имамо 

( )( ) ( )( ) ( )( )( ) ( )( ),,,,,, 1111 zqdzqdzqdFzqd ψφψψ <≤  

што је контрадикција ако је  .1zq ≠  
 

Случај 2:  Ако је ( ),, gpfpdz =  онда  из (1)  имамо 

( )( ) ( )( ) ( )( )( ) ,,,,, 1 θφψψ =≤ qqdqqdFzqd  

тј. ( )( ) θψ =1, zqd  или еквивалентно  .1zq =  
 

Случај 3:  Ако је ( ),, grfrdz =  онда  из (1)  имамо 

( )( ) ( )( ) ( )( )( ) ,,,,, 11111 θφψψ =≤ zzdzzdFzqd  

тј. поново  ( )( ) θψ =1, zqd  или еквивалентно  .1zq =  
 

Онда  је  1zq =   у сва  три  случаја, значи q  је  јединствена тачка  

коинциденције за f и .g  Даље, ако су f и g  слабо компатибилне, 

онда применом Леме 1 следи да је z јединствена заједничка 
фиксна тачка  за  f и g .  

 
ЗАКЉУЧАК 
 

Метричка теорија непокретне тачке је један од 
најважнијих праваца развоја нелинеарне анализе у последњих 
неколико деценија. У овој теорији се у више праваца уопштава 
класичан Банахов (StefanBanach) резултат о контракцијама из 
1922. године. Уопштења иду како у смислу увођења нових, 
апстрактнијих простора него што су метрички, тако и у смислу 
ослабљења контрактивних услова. Важно је истаћи да се не ради 
о ,,уопштењима ради уопштења“, већ је велики број таквих 
резултата могуће применити у разним областима које укључују 
нумеричку анализу, економију, диференцијалне и интегралне 
једначине, програмирање и многе друге. У овом раду посматрана 
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су пресликавања која су ( )φψ , -слабо контрактивна, доказана је 

егзистенција заједничке фиксне тачке за поменута 
пресликавања.  Проблем је већ решаван у оквиру обичних солид 
конусних метричких простора. У овом раду проблем је проширен 
на конусне просторе са регуларним и солидним конусом. 
Резултати у овом раду генерализују, проширују, обогаћују и 
комплетирају многе постојеће резултате.  
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FIXED   POINTS  OF  ( )φψ , -WEAK  CONTRACTIONS   IN  

REGULAR  CONE  METRIC   SPACES   VIA  NEW  FUNCTION 
 

Abstract: In  this  paper, using  the context  of  the  new function, some  
sufficient  conditions  for  the existence of coincidence and common fixed 
points of maps which satisfy generalized (ψ, φ)-weak contrac-tions are 
obtained in the context of regular solid cone metric spaces. Our results 
generalize, extend, unify, enrich and complement many existing results in the 
literature. An example is given ilustrating the use of our obtained results. 
Key words: coincidence point, common fixed point, weak contractive 
mapping, C-class function, weakly compatible. 
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МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА ЕФИКАСНОСТИ УЧЕЊА У 
НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ ПРИМЕНОМ СИСТЕМА ТИМСКЕ 

НАСТАВЕ 
 

Сажетак: Признавајући још увек неоспоран значај 
традиционалних предавања, предлажемо начине побољшања и 
усавршавања  наставе математике применом елемената тимске наставе. 
Савремена истраживања све више потврђују несумњиво унапређивање 
ефикасности наставе кроз организовано тимско учење. Нас ће у овом 
раду посебно занимати настава математике. Поред свеобухватнијег, 
целовитијег и опсежнијег усвајања предвиђених наставних  садржаја 
одабраних предмета, тимска настава подстиче и јачање осећања 
одговорности ученика према себи и члановима припадајуће групе. Многе 
високо развијене  земље годинама користе ефективне корелацијске 
стратегије у својим системима образовања чиме их перманентно 
унапређују. Отуда и мотивација за наш предлог корелације појединих 
наставних јединица из предмета математика са одговарајућим 
наставним јединицама других предмета. Представљамо дидактички 
систем тимске наставе а потом приказујемо реализацију наставних 
садржаја из корелирајућих предметних области: математике, историје, 
физике, ликовне културе, музичке културе (Слика 3). 

Кључне речи: тимска настава, корелацијско учење, дидактички 
систем, наставна јединица. 

 

УВОД 
 

Основно обележје тимске наставе јесте схватање наставе 
као тимског рада које се базира на сарадњи, међусобном 
употпуњавању и доприносу свих чланова тима сходно њиховим 
индивидуалним могућностима. При томе је искључен 
такмичарски приступ раду, што генерално јача дух сарадње, 
разумевања и личних иницијатива. Овакав иновативан облик 
наставе у многоме разрешава проблеме традиционалне наставе 
од којих су само неки: прилагођеност просечном ученику, 
субјективизам наставника у оцењивању, субјективизам 
наставника у примењивању метода рада, неприлагођавање 
индивидуалним потребама ученика и слични проблеми. На 
могућност отклањања ових и других проблема традиционалне 

Стручни рад  
ISBN 978-86-84143-43-5 

стр. 147-157 
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наставе применом принципа тимског учења указано је још 
шездесетих година прошлог века у Америци, а врло брзо овакав 
вид побољшања наставе бива прихваћен и у Европи. Временом су 
се системи тимске наставе перманентно усавршавали и тај 
процес је актуeлан и данас у разним областима. Тако на пример, у 
раду „Интердисциплинарно тимско учење: ефективан метод за 
трансформисање ставова ученика“ (Little & Hoel, 2011), аутори су 
имплементацијом бизнис-биолошког тимског учења успели да 
максимизују успех ученика на интердицилинарном плану. Циљ 
нам је да у овом раду за одабране наставне јединице из наставног 
предмета математика пронађемо адекватене корелацијске 
наставне предмете као и њихове одговарајуће наставне јединице, 
повежемо их принципима тимског учења и повећамо успешност 
настве у погледу нивоа усвајеног знања, степена 
заинтересованости ученика за одабрани садржај, међусобне 
сарадње наставника и ученика који чине тим. У текућем уводном 
делу описан је сам појам тимског учења и наведене су неке од 
дефиниција тимске наставе. Наредно поглавље садржи примере 
модела тимског учења од којих су два предложена која повезују 
наставу математике са другим наставним предметима, 
оригинални допринос овог рада. 
 
ПОЈАМ ТИМСКОГ УЧЕЊА 
 

Увек актуелно питање у сваком наставном процесу јесте 
како повећати ефикасност у усвајању и примени садржаја датог 
наставног предмета. У глобалном смислу, о проблему повећања 
ефикасности учења и рационализацији рада наставника отворено 
је почело да се говори крајем педесетих година прошлог века у 
САД. Неке од првих одговора на ово вишеструко важно и 
комплексно питање дају научници Кепел (Francis Keppel), 
Шеплин (Judson Shaplin) и Андерсон (Robert Anderson). 
Заједнично решење које су ови аутори понудили још у то доба а 
које у савременом образовању и даље представља тренд који се 
из године у годину усавршава и примењује јесте „Програм тимске 
наставе“ („Lexington Team Teaching Programm“). Овај програм је 
најпре био примењену Франклиновој школи у Лексингтону. 

Убрзо након тога, више еминентних светских педагога, као 
што су Лојд Трамп (Lloyd Trump) и Дарси Бејнхејм (Dorsey 
Baynham), дају подршку развоју тимске наставе путем 
публиковања значајне литературе на тему колективног учења. 
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Свакако је значајно издвојити књигу поменутих аутора под 
називом „Приручник за боље школе“ („Guidet obetter schools: 
Focuson Change“, 1961) у којој су поред образложених предности 
тимске наставе изложени такође и предлози модела програма 
спровођења оваквог вида учења.  Трампови и Бејнхејмови модели 
су актуелни и данас и на њих се често позива савремена 
педагошка литература. 
 
ДЕФИНИЦИЈА ТИМСКЕ НАСТАВЕ 
 

Не постоји јединствена дефиниција тимске наставе пре 
свега због различитости у прилазима и постављеним циљевима 
али и због разноврности примењиваних програма и 
специфичности техника које се користе за одређену врсту 
наставе. У сваком случају, заједничко за све видове тимске 
наставе је да је то креативан и флуидан процес и као таквог га је 
заправо немогуће јасно и прецизно дефинисати. У реализацији 
тимског учења, говорећи у општем смислу, неминовно је 
присуство различитих стилова, циљева, захтева за 
оригиналношћу.  Извесно је да све системе колективног учења 
повезује тежња за повећањем ефикасности у учењу као и тежња 
за побољшањем понашања ученика. По мишљену Х. Хоува (Harold 
Howe, 1962) постоји чак опасност у покушају да се да конкретна 
дефиниција тимске наставе. Према његовом мишљењу, тимска 
настава није напросто организација и метод наставе него стил и 
доприноси приликом реализације одређеног садржаја. 

Као прилагодљив процес учења тимска настава може да 
допринесе успешнијем учењу јер је оваквим обликом наставе 
могуће више него неким другим традиционалним приступима 
задовољити потребе и могућности ученика различитих нивоа 
знања и способности. Без обзира на наведене разлоге због којих 
је тешко или немогуће дефинисати процес тимске наставе у 
наставку наводимо неке од покушаја дефиниција овог појма које 
су заступљене у стручној литератури. 

1. Премамишљењу Шеплина и Олдса (Schaplin&Olds, 1964): 
„тимска настава је облик наставне организације која 
подразумева наставно особље и ученике који им 
припадају; то је организација у којој је двојици или 
неколицини наставника поверено да раде заједно и да 
сносе одговорност за целокупан или значајан део наставе 
за исту групу ученика“(Ђрђевић,1981: 162). 
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2. Према мишљењу Трампа (Lloyd Trump, 1968): „Тимска 
настава је стручан израз за организацију у којој два или 
више наставника и њихови помоћници, у циљу корисног 
комбиновања њихових могућности и компетенција, у 
једном или више стручних подручја планирају, реализују и 
вреднују наставу намењену једној групи ученика основе 
школе (или ученика других школа), а у оквиру два или 
више одељења, уз коришћење различитих техничких 
средстава, наставе у великим групама, дискусија у малим 
групама и у самосталном учењу“ (Ђорђевић,1981: 163). 

3. Иако наведене дефиниције поентирају на групно-
педагошке аспекте тимског учења који укључују 
разноврсне узајамне односе између наставника и ученика, 
оне нам ништа одређено не казују ни о циљу нити о 
значајним предностима тимске наставе. Нешто описнију 
дефиницију која заправо одражава суштину колективног 
учења дају Дин и Витерспун (Stuart Dean & Clinnete 
Witherspoon, 1962) који кажу да се „суштина тимске 
наставе не налази толико у детаљима њене структуре и 
организације колико у духу кооперативног планирања, 
сталне повезаности, чврстог јединства, међусобних 
комуникација и искрене сарадње. То се не показује у групи 
појединаца који раде заједно већ у групи која је 
јединствен, обједињен тим. Ради се о повећаном степену 
флексибилности и одговорности наставника, што се 
огледа у груписању схватања практичног знања, величини 
групе, повећаном степену слободе и могућности да се 
мењају програми како би се ишло у сусрет васпитним 
потребама ученика“ (Ђрђевић,1981: 163). 

 
Имајући у виду наведене оригиналне дефиниције, или бар 

веште покушаје поменутих аутора да их описно изложе, можемо 
са правом закључити да је основни циљ процеса тимске наставе 
да кроз његову организацију наставници блиско сарађују и на 
темељима како својих стручних и педагошких вештина, тако и на 
бази својих интересовања и понаособ личних могућности, 
заједнички и организовано планирају, изводе, и процењују 
наставу. При томе наставници усклађују сам процес тимског 
учења индивидуалним потребама и могућностима ученика. Овим 
присупом се сам наставни процес и рад школе уопште, 
побољшава, постаје ефикаснији, ефективнији и рационалнији. 
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ПРИМЕРИ МОДЕЛА ТИМСКЕ НАСТАВЕ 
 

У овом раду примарани задатак јесте дати предлог 
конкретних модела организовања тимске наставе  који ће 
обухватати  поједине наставне јединице за основну или средњу 
школу наставног предмета Математика. Мотивација за оваку 
конкретизацију процеса тимског учења која укључује предмет 
Математика повезана је са жељом аутора да овај предмет кроз 
одабране наставне јединице представи ученицима на 
оригиналан, једноставан и занимљив начин. Циљ нам је да 
остваримо овај задатак уз помоћ корелације са многим другим, 
можда на први поглед би се могло рећи, не тако повезивим 
наставним садржајима као што су на пример музичка култура, 
ликовна уметност. Такође нам је мотивација разбијање 
такозваног „баука“ који  је по неписаном правилу уско повезан са 
предметом  Математика. 

Идеја за остваривање овог циља у добром делу проистиче 
из примера за тематско повезивање наставе у основној школи 
описаног у раду Јовице Ранђеловића под називом „Васпитно-
образовни циљеви и токови учења у експресивној тематској 
настави“ (Ранђеловић, 2009). Тема поменутог примера из наведег 
рада је: „Слике страдања српског народа у првом светском рату“. 
Дата тема је примарно обрађена као наставна јединица предмета 
српски језик. Циљ је је био обрадити постављену тему кроз 
целодневну тематску наставу. При том је планирано да се слично 
формулисане наставне јединице истог дана код исте групе 
ученика обраде из предмета енглески језик, музичка култура и 
ликовна уметност. Без улажења у опис обраде постављене 
наставне јединце кроз одабране  наставне предмете, дајемо 
укратко преглед основних задатака планираних за реализацију 
кроз сваки од наведених предмета  
 

Српски језик 
Неки од материјалних, васпитних и функционалних 

задатака наставе јесу: препознавање, репродуковање, примена, 
мењање, упоређивање, систематизовање, синтетизовање; 
формирати ставове, вредности, уверања, развити морално 
мишљење, морална осећања и готовости да се поступа на 
морално пожељан начин; развијати различите способности – 
умети, сазнати, осетити, персонификовати, креирати итд. 
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Енглескијезик 
Задаци: уочити глобалне податке о броју погинулих, 

рањених и несталих војника Централних сила и Антанте; 
прочитати упоредни преглед о губицима Србије и других земаља 
– сукобљених страна у првом светском рату на српском и 
енглеском језику; учинити паралелу о начину владавине 
енглеског и српског монарха; упоредити податке о енглеском 
монарху Џорџу V са подацима о краљу Петру I који је владао у 
исто време. 
 

Музичка култура 
Задаци: Упоредити текст српске родољубиве песме „Тамо 

далеко“ са сличном песмом енглеских војника; прочитати текст 
ове песме на српском и на енглеском језику. 
 

Ликовна уметност 
Задаци: сликање на основу уметничких постицаја 

(пројекције филма, усвојених сазнања о задатој теми, музичког 
извођења композиције „Тамо далеко“); стицање знања о 
појединим ликовним техникама – техника акварел, техника рада 
на линеарном цртежу, техника лавираног цртежа. 

 
У овом раду излажемо концепт примене овакво 

предложеног  (и у краћим цртама описаног)  процеса тимског 
учења, који је могуће ускладити са нашом традиционалном 
школском праксом (уз добру вољу, превасходно наставника) и 
прилагођавања истог на моделе који садрже наставни предмет 
математика. Пратећи описане поставке тимске корелације више 
наставних предмета из рада (Ранђеловић, 2009), представљамо  
два предлога реализације тимског учења који укључују наставни 
предмет Математика. Предлажемо опште (неспецифичне) називе 
тема. На основу датих тема наставнику је могуће прецизније и 
одређеније дефинисати  релевантне наставне јединице из сваког 
од укључених наставних предмета. 

 
I тема: Пирамида 

 

Математика  
Задаци: визуално усвајање представе  о геометриjском телу 

пирамида посматрањем модела, уочавањем делова пирамиде - 
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стране и основа, запажање о врстама пирамида у зависности од 
основе (тростране, четворостране,...),  усвајање формалне 
дефиниције пирамиде, схватање и разликовање појмова праве  и 
косе пирамиде; усвајање појмова површине и запремине 
пирамиде, примена раније усвојеног знања о израчунавању 
површина равних фигура (троуглова и четвороуглова)  у 
самосталном (рад по групама) извођењу опште формуле за 
израчунавање површине праве пирамиде као и специфичних 
формула за израчунавање површина разних врста правих 
пирамида у зависности од броја страница основе; илустровати 
слике разних врста пирамида путем пројектора; радити  
практично довољан број примера на задату тему, при чему треба 
да су укључени сви ученици; урадити и нестандардан, креативан 
и занимљив тест којим ће се показати колики је ниво усвојеног 
знања; овакав тест  (који треба урадити након свих обрађених 
наставних јединица из свих укључујућих наставних предмета) ће 
нам уједно бити показатељ о степену ефикасности спроведене 
тимске наставе. У  графичком прилогу ПИРАМИДЕ илустроване 
су  неке од врста пирамида. 
 

 
Слика 1 Пирамиде 

 
Историја 
Задаци: Обрадити тему „Староегипатска цивилизација “ са 

акцентом на египатске пирамиде, упознавање са техникама 
грађења ових импресивних грађевина још у двадесет седмом веку 
пре нове ера када се сматра да је изграђена прва пирамида, 
упознавање са сврхом градње пирамида, упознавање познатих 
пирамида (попут Кеопсове, Кафренове, Микеринове, Црвене), 
илустровати пројектором слике (или филмове) поменутих 
прамида. У графичком прилогу ЕГИПАТСКЕ ПИРАМИДЕ 
илустроване су  неке од познатих врста пирамида у Египту. 
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Слика 2 Египатске пирамиде 

 
Ликовна уметност 

Задаци: Сликање на основу уметничког подстицаја (приказа 
модел пирамида на часовима математике, скицирања разних 
врста пирамида и опса њених делова, приказа пројекција слика 
или филмова на часовима историје о египатским пирамидама), 
усвајање својстава техника цртања геометријских облика тушем 
и техника сликања темпером. 
 

II тема: Степен 
 

Математика: 
Предлог за уводни део наставног часа: Поставља се 

текстуални проблемски задатак који има наслов „Болесни Кинез“ 
(задатак је преузет из књиге, Ранђеловић, 2010,стр.325). Текст 
задатка гласи: 

Болестан Кинез, жељан лубеница, рече сину: „Иди на пијацу 
и купи ми једну лубеницу; само мораш мислити на то да ћеш 
проћи поред 4 порезника, од којих ће ти свако од њих узети 
половину лубеница које будеш носио. Зато мораш узети више 
лубеница да можеш порезницима дати шта им припада и да кући 
ипак дођеш са једном лубеницом“. 

Задаци: решавање постављеног задатка применом 
основних аритметичких операција и простим пребројавањем, 
уочавање и закључивање о могућностима решавања задатог 
проблема на други једноставнији и концизнији начин (приказ 
решења у облику ); уопштавање појма степена, уочавање 
разлике између појма степена чији је изложилац природан број и 
појма степена чији је изложилац цео број; вежбање задатака и 
укључивање свих присутних ученика; посебан акценат ставити 
на степен броја  са основом  два и повезати са садржајем од 
дужини трајања тона који се обрађује из предмета музичка 
култура ( );  нагласити 

такође важност степена са основом десет (или неке друге 
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декадне јединице) због обраде корелацијског садржаја из 
наставног предмета физика; урадити и нестандардан, креативан 
и занимљив тест којим ће показати колики је ниво усвојеног 
знања; овакав тест  (који треба урадити након свих обрађених 
наставних јединица из свих укључујућих наставних предмета) ће 
нам уједно бити показатељ о степену ефикасности спроведене 
тимске наставе. 
 

Географија 
Тема: Степен економског развоја држава Средње Америке у 

зависности од регионалне и политичке поделе. 
Задатак: Систематизовати раније усвијења знања о 

државама Средње Америке; посебан акценат ставити на 
друштвено-економске одлике. 
 

Музичка култура 
Тема: Трајање нота 
Задатак: усвајање знања о трајању тона у некој композицији, 

усвајање појмова темпа и облика нота. У  графичком прилогу 
ТРАЈАЊЕ ТОНА  дате су илустрације дужине трајања нота које се 
могу математички записати као степен броја 2. 

 

 
Слика 3 Трајање тона 

 
Физика 
Тема: Превођење мерних јединица коришћењем 

декадне основе 
 

Задатак: Усвојити и самостално применити претварање 
мерних јединица коришћењем степена са основом 10 и 
изложиоцем целим бројем. Урадити довољан број примера тако 
да сви присутни ученици буду укључени. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Из свега описаног заључујемо да се ораганизовањем тимске 
наставе постиже превазилажење изолованости поједих 
наставних предмета као и појединих наставних садржаја. 
Очигледно је да се овим видом наставног процеса јача интра и 
интердисиплинарност у настави као и методичка флексибилност. 
Генерално, група професионалног наставничког кадра окупљена 
са циљем решавања истих или сродних проблема обично 
остварује боље резултате од резултата које постижу појединци 
када раде одвојено. Истичемо још да је мотивација ученика у 
тимској настави један од приоритета на коме раде сви укључени 
наставници. Уз то, концепт тимске наставе утиче на јачање 
осећања одговорности ученика према себи и према члановима 
групе којој припадају. 
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POSSIBILITIES FOR APPLYING TEAM TEACHING SYSTEM IN 
ORDER TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF MATH TEACHING 

 
Abstract: Although the traditional teaching still has an indisputable 
importance, we propose the modes for upgrading and improving teaching of 
mathematics by applying the features of team teaching. It is well known fact 
that contemporary researches confirm that the teaching efficiency 
undoubtedly increases when the team learning is applied. In this paper we are 
particularly interested in teaching of mathematics. Team teaching provides 
universally, wholly and comprehensively curriculum adoption. Nevertheless, 
this teaching approach encourages and strengthens pupils’ sense of 
responsibility towards themselves and the others in the related group. Highly 
developed countries include effective correlation strategies in their education 
systems. These teaching innovations permanently improve their systems of 
education. Because of all the above we are motivated to present the 
correlations between some teaching units in mathematics and the adequate 
teaching units in some other subjects. We describe the didactic system of team 
teaching and introduce realization of the curriculum of correlated subjects 
such as mathematics, history, physics, art class, music class (Picture 3). 
Key words: team teaching correlated learning, didactic systems, teaching 
units. 
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Синиша Минић 
 
 

ПРИМЕНА ОБРАЗОВНОГ РАЧУНАРСКОГ СОФТВЕРА  
„ACTIVINSPIRE“ У НАСТАВИ* 

 
Сажетак: У раду је приказан образовни софтвер ,,ActivInspire“. 

Коришћење тестираног софтвера значајно доприноси модернизацији 
наставе. Модерна универзална наставна средства, у које спада образовни 
софтвер ,,ActivInspire“, знатно смањује број наставних средстава које је у 
класичној настави користио наставник. Она помаже ученику да 
истовремено посматра, слуша, размишља и анализира. Поред тога, на 
основу резултата која су добијена истраживањем може се закључити да 
примена тестираног образовног рачунарског софтвера поједностављује 
рад професора, мотивише све ученике, чак и оне код којих су све друге 
методе биле неуспешне. На основу експеримената тестирања утврђено је 
у којој су мери усвојени праћени наставни садржаји, што је омогућило 
праћење ефекта примене образовног рачунарског софтвера у настави 
(Слика 7).  

Кључне речи: софтвер, настава , рачунар, ActivInspire. 
  
УВОД 

 
Потреба и обавезе да се одлучније крене у остваривање 

циљева примене и интеграција информационе технологије у 
васпитно-образовном раду са децом, проистиче из чињенице да 
су деца млађег школског узраста, већ дубоко закорачила у 
коришћење информационе технологије. Нажалост, из искуства је 
познато да набавка рачунарске опреме у школама иде врло тешко 
из финансијских разлога. 

Код деце млађег школског узраста самосталан, 
истраживачки приступ рачунару (без усмеравања од стране 
учитеља) може обесхрабрити дете, уколико му никако не успева 
да постигне жељени циљ. Зато је препоручљиво да дечје 
истраживање буде донекле вођено од стране учитеља (усмерено 
истраживање). 

Данас су рачунари и интернет веома важни фактори за 
обучавање одраслих, али још многи сумњају да виртуелна 

                                            
* Рад је резултат истраживања у оквиру интерног макропројекта Иновације у васпитању и 
образовању, евиденциони број ИМП 001, који у периоду 2017-2019. године финансијски 
подржава Учитељски факултет у Призрену с привременим седиштем у Лепосавићу.  
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стварност доприноси обуци младих генерација. Савремени алати 
у настави укључују директну графичку манипулацију (Johansson 
et al., 1998). С тим у вези, овакви алати представљају природну 
допуну традиционалном образовању, док са друге стране 
ученицима се омогућава квалитетан увид у градиво и постиче се 
мотивација.  

Са друге стране, веома је важно истаћи и значај примене 
ИКТ-а у учионицама будућности. Према Leidner и Jarvenpaa 
(1995) оне би требало да садрже : 1) интеграцију 
мултимедијалног окружења за учење, 2) тестирање и 
истраживање ефикасности најновијих ИКТ алата у образовању и 
3) развој наставног материјала за различите узрасте како би се 
унапредило учење и разумевање градива.  

 
УЧИОНИЦА БУДУЋНОСТИ 

  
Како бисмо појаснили шта представља учионица 

будућности, анализираћемо битне елементе за реализацију исте: 
1) Електрична енергија. Први корак у преуређивању 

учионице је да се уграде прикључци за пројектор близу 
плафона и прикључци који ће омогућити повезивање 
интерактивне табле, рачунара и других мобилних технологија. 

2) Боје. Одабир боја је веома битан за мотивацију ученика 
(видети слику 1). Најпогодније боје дају осећај благостања и 
смањују агресивност у учионици. Према Дуерте и др. (2012), 
светле, веселе и топле нијансе кроз употребу жуто-
наранџастих нијанси промовишу живу, раздрагану и 
друштвену атмосферу. Приликом одабира зелених или плавих 
пастелних нијанси, реч је о опуштајућој атмосфери, тј. ове боје 
се добро уклапају у учионицама за учење или радионицама 
које захтевају рад и концентрацију. Пожељно је да нису све 
боје исте на зидовима, а другачија боја на предњем зиду 
помаже да се смањи замор очију ученика уколико пишу у 
свескама или раде на рачунарима/таблетима (Mahnke, 1996). 
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Слика 1. Пример композиција боја у библиотеци 

 
 

3) Покретан намештај. Приликом пројектовања 
савремене учионице, један од најважнијих фактора је добар 
избор намештаја. Избор столова и столица, морају да омогуће 
брзу и лаку промену простора за различите врсте учења 
(фронталну наставу, индивидуално учење или групни рад). 
Због тога, покретан намештај значи намештај постављен на 
точковима и употребу столица са точковима.  

4) Табла. Употреба зелених табли са кредама сада постаје 
прошлост. Са друге стране, креде производе прашину током 
времена. Данас се интерактивне беле табле боље уклапају у 
окружење, док је употреба мултимедијалних алата неизбежна. 
Дакле, интерактивне табле помажу наставницима да израде 
своја предавања и реализују тимски рад, тј. омогућавају даљу 
имплементацију ИКТ-а (Gage, 2013).  

5) Бежична технологија и мултимедија. Учионица 
будућности промовише не само осећај благостања већ 
производи домаћинску атмосферу и њена унутрашњост је 
технички добро опремљена и дизајнирана за ефикасно учење. 
У том случају веома је значајна бежична мрежа, тј. лакши 
приступ рачунарским мрежама и интернету. Приступ мрежним 
ресурсима подстиче критичко мишљење и решавање 
проблема, покреће дискусију и сарадњу приликом коришћења 
разних извора.  

 
ACTIVINSPIRE ПРОГРАМ 

 
АctiveInspire је програм који помаже просветним радницима 

(учитељима, наставницима, професорима) да лакше обрађују 
своје лекције које су им по плану и програму. Овај вид наставе 
омогућује наставном особљу да што лакше пренесу знање деци. 
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АctivInspire програм и уз њега Smartboard (паметна табла) 
помажу наставном особљу у учењу деце тако што деца активно 
учествују у току предавања одређене лекције (видети слику 2).  

Уграђене лекције, интерактивни материјал као и деведесет 
хиљада додатних ресурса за овај програм може се наћи на сајту 
овог програма, а то је „Prometheon Planet“. Овај сајт подстиче 
младе студенте који желе да постану професори на рад и на овом 
сајту постоји још много материјала како би се они што боље 
усавршили за своје будуће ученике. Овај програм омогућује и 
поспешује већу пажњу код ученика. На основу „Prometheon Planet 
experiment“, тј. њихових истраживања деца у нултом и првом 
разреду основне школе овај програм повећава њихову пажњу од 
20% до 30% што је велики напредак. Исто тако помажу детету да 
лакше и боље савлада лекције које су обично теже за њих као и 
оне лаке. Приликом извођења наставе коришћењем овог 
програма и остале пропратне апаратуре, резултати се виде за 
веома кратко време. У међувремену примена информатике се 
јавља и у другим наставним предметима. Различити образовни 
софтвери су све чешћи извори знања у свакодневном образовном 
раду. Поред извора знања, они имају и другу улогу у настави, те је 
њихова примена од великог значаја. 

 

 
Слика 2. Smartboard - Паметна табла 
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Технологија није додатак учењу већ њен саставни део. Она 
омогућава наставницима да испробају нове технике. Након тога 
наставници проналазе одговарајућу комбинацију технологије и 
наставе која најбоље одговара теми и реализацији наставних 
циљева (Leidner &  Jarvenpaa, 1995.). 

Наставник користећи могућности и предности савремених 
наставних средстава, техничких уређаја и помагала као и 
образовних софтвера на најсврсисходнији начин, тако да се њима 
постижу најбољи ефекти у процесу преношења и усвајања знања, 
чини наставни процес динамичнијим, атрактивнијим и 
успешнијим (Namestovski, 2008.).  

 
КАРАКТЕРИСТИКЕ СОФТВЕРА ACTIVINSPIRE 

  
Најважније карактеристике овог програма су: 

1) Двоструки интерфејс - лако пребацивање са основног 
нивоа за рад за ученике нижих разреда на ниво за старије 
студенте; 

2) Подршка за математичке једначине Equation Editor за 
додавање математичке једначине у флиптичарту или у питања 
или опција за реаговање Activ Expresion; 

3) Cross платформ је доста флексибилан - компатибилан је 
за Windows, Mac i Linux и може се користити за већину 
интерактивних екрана; 

4) Уграђен је web садржај и подаци прегледача-стримује 
директно са wеб- адресе и преузимање и складиштење му је 
локално; 

5) Лако може да се дели – приступите и пошаљете путем 
имејла дa download flipcart на имејл унутар ActivInspirea; 

6) Доступност оловке и dual-user touch зависи од 
интерактивне табле на којој се вежба или лекција изводи; 

7) Поседује обимна прилагођавања - може веома брзо да 
прилагоди садржај млађим ђацима и да се одмах пребаци на 
рад са садржајем за старије студенте. 

 
ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ACTIVINSPIRE 

  
Модели ActivInspire програма су: а) ActivInspire - Personal и 

б) ActivInspire - Profesional Edition (видети слику 3.) 



 

164 НАУЧНИ СКУП С МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 

 

 

 
а) 

 
б) 

Слика 3. Модели ActivInspire програма 
 

ActivInspire програм омогућује наставницима да креирају 
„flipChart“ (слајдове) које могу да користе као лекције. 
Наставници могу да пишу дигитално на табли, да користе 
манипулативне алате за презентацију лекција на дечји начин и да 
имплементирају мултимедијалне садржаје у лекције. Овај нови 
софтвер такође долази са додатном опремом која може умногоме 
да побољша лекције. Као додатна опрема се појављује 
ActivBoards, ActivEngage, ActivVote, ActivPanel, ActivView и осталим 
прометеоновим интерактивним материјалом (видети слику 4.).  

 

 
Слика 4. Приказ ActivPanel 

 
НАЧИН ПРИМЕНЕ ACTIVINSPIRE ПРОГРАМА 

 
Најпознатији софтвери који се примењују у наставном 

процесу су софтвери програмског пакета Microsoft Office-a. Први 
степен је да наставни кадар научи да користи софтвере овог 
софтверског пакета. Уз помоћ ових софтвера решавамо следеће 
проблеме и на следећим областима можемо да радимо 
ефикасније: Microsoft Word (софтвер за обраду текста), Microsoft 
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Excel (софтвер за графоаналитичку обраду података), Microsoft 
Power Point (софтвер за израду презентација), Microsoft Front 
Page (софтвер за израду интернет презентација – веб-страница). 
Поред програмског пакета Office у настави се могу применити 
различити програми, почевши од дигиталне енциклопедије, 
преко образовног софтвера, све до рачунарске игре. Један од 
софтвера који се користи у настави јесте софтвер ActivInspire. 

Са  ActivInspire програмом наставници трансформишу своје 
традиционалне учионице зарад маштовитог интерактивног 
предавања која привлаче пажњу ученика. Ученици заједно са 
наставником долазе заједно до решења проблема које им је 
наставник задао. Тако уз наставникову помоћ и знањем ученика 
брзо се долази до решења. Програм је направљен тако да 
подстакне сарадњу и активно учење ради што бољих резултата 
ученика у даљем школовању. ActivInspire интегрише dual-user 
функционалност, или у преводу, могућност да два ученика раде у 
исто време. Такође, програм подржава студентски начин рада. Он 
тежи ка томе да што више подстакне тимски рад међу ученицима 
и студентима.  

Са приступом у премијум садржаје укључујући шаблоне за 
оцењивање, неограничена аудио и визуелна средства ActivInspire 
пружа све елементе који су потребни да се обради једна лекција 
напуњена богатим садржајем за веома кратко време. Помаже 
наставном особљу да лакше припреми час као и увид у то колико 
деца поседују знања, унапређује сарадњу и да подстиче ученике 
да активно учествују кроз коришћење интерактивног алата 
(видети слику 5.). 

 
 

 
Слика 5. ActivInspire Software – Studio Toolbar 
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ActivInspire се користи зато што повећава сарадњу међу 
ученицима. Ради на принципу touch-screen-a. Потребна је бела 
табла, Smartboard или бело платно. Приликом рада овај програм 
охрабрује ученике да се укључе у интеракцију и раде заједно 
током лекција, што за резултат даје бољу комуникацију, сарадњу 
и изградњу тимског рада. Потребно је побољшати рад у учионици 
да деца буду фокусирана на лекцију минимум 45 минута. 
Међутим, за квалитетнији рад у учионици треба обратити и 
пажњу на укупни амбијент у учионици. 

 

ACTIVBOARD 100 
 
Интерактивне или електронске табле (Interactive 

Whiteboard – IWB) се већ неколико година налазе на нашем 
тржишту и пронашле су своје место у образовном процесу. За 
сада их нема велики број школа, али у Србији тренд њиховог 
коришћења расте. С друге стране, у свету су мишљења 
наставника о употреби интерактивних табли подељена и већ 
неко време се често воде дискусије о њиховој ефикасности. Тим 
поводом осврнули смо се на факторе који утичу на ефикасност 
интерактивних табли и на пратеће наставне материјале (видети 
слику 6.).  

 
Слика 6. ActivBoard 100 

 
Спроводити технологију будућности која је дизајнирана да 

прошири и прилагоди како се школство развија са ActivBoard 100 
системом чврстим темељима за ваш побољшан рад у учионици. 
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ActivBoard 100 систем на први поглед: 1) интерактивност и 
живописан приказ ангажују ученике и подстичу активно учешће, 
2) рад без проблема са софтвером, прометејски алат и садржаји 
или може лако да се користи са вашим постојећим учионичким 
алатима да трансформише своју учионицу у интерактивно 
ангажовано окружење.  

ActivBoard 100 користи УСБ напајање и кратког је домета 
што се тиче бацања слике са пројеткора. Са побољшањем као што 
су стерео звук, бежично повезивање и функционалност дуал 
корисника и може се додатно надограђивати, ActivBoard 100 се 
прилагођава промењљивим потребама корисника. УСБ-ом се 
напајањем поједностављује веза са рачунаром. Комплетно 
интегрисано решење ActivBoard 100 ради са софтвером који му је 
највише компатибилан а то је ActivInspire софтвер са својим 
интерактивним алатима, flipchartovima и осталим алатима којима 
овај програм нуди у свом асортиману.  

Предуслов за ефикасно коришћење интерактивне табле је 
свакако обученост наставника за њено коришћење. Међутим, 
произвођачи, али и корисници интерактивних табли су врло брзо 
схватили да то није довољно те су оформили онлајн заједнице, 
форуме, блогове на којима наставници могу да дискутују и 
размењују  искуства и наставне материјале. Оваква размена 
искуства и могућност преузимања већ испробаних квалитетних 
ресурса могу бити добра полазна тачка за наставнике који се још 
увек нису извештили у креирању сопствених наставних 
материјала. На српском језику овакве онлајн заједнице још увек 
нису развијене, а на енглеском језику најпопуларније су: 
Promethean Planet, Smart Exchange i Mimio Connect. 

 
ACTIVOTES 

 
ActiVotes су мали бежични мишеви који омогућавају 

учениницима да гласају тајно за одређене ствари на табли. Ови 
ActiVotes могу дати наставницима и ученицима податке у 
секунди. Такође су добри за давање брзих процена. Наставник 
може поставити питање на табли и ученик може користити 
ActiVotes да изабере најбољи одговор и да да наставнику или 
ученицима тренутне резултате/податке о њиховом учењу. 
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ACTISLATE 
 
ActiSlate је равна дигитална плоча која омогућује 

наставнику или ученику да пише на табли, а да не излази пред 
исту. Плоча је бежична, омогућава ученицима да да уче вршњаке 
за својим столом. То је такође делотворно наставницима за 
приступ на flipchart, за лекције са било ког места у учионици и да 
не морају бити испред ученика. 

 
ACTIVIEWS 

 
ActiViews су најновији додатци у учионици. ActiView је 

фотоапарат прикључена на не преносни сталак, нешто попут 
ELMO. Наставници могу користити ове фотоапарате да покажу 
рад ученика, примере наставника, слике или усликати било шта 
је испред камере и ставити на Promethean board (видети слику 7).  

 
 

 
Слика 7. ActiView 

 
Награђивани ActivInspire софтвер помаже наставницима да 

донесе лекције у живот са богатим, моћним активности да зграбе 
пажњу ученика, мешање процену у реалном времену и практично 
искуство у процесу учења. 
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ЗАКЉУЧАК 
 
Програм омогућује већу ефикасност при раду, бољу обраду 

лекција зато што омогућује ученицима да раде са 
функционалним интегрисаним алатом као што су Фокус, 
Математички алати, Сат и остале помоћне операције. 

Улога новог, већег, информационог окружења је постала све 
битнија и значајнија, а сама школа ће бити модернија и 
успешнија уколико наставници, као директни извођачи 
наставног процеса, буду спремнији и одлучнији у спровођењу 
информатизације наставе. Најбоља ће бити она школа која не 
личи на традиционалну школу. Обим посла који је обављао 
наставник се сужава у смислу редукције количине посла јер га 
одмењују савремена техничко-информатичка средства која 
постају све присутнија у настави. Ученицима и наставницима је 
доступан велики број база података који су посредством 
телекомуникацијских система у интеракцији иако су удаљени од 
њихове учионице или радне собе. Да би дошао до одређене 
информације ученик је слободан, да преко рачунара, доспе до 
било којег податка седећи у својој соби и истражујући по 
удаљеним базама података из свих области.  

Примена нових технологија доводи до значајних промена у 
настави. Дигитална педагогија истражује начине, ефекте и радне 
методе коришћења дигиталне технологије у наставном процесу. 
Методе и процеси који одговарају новим технологијама и 
циљевима су следећи: индивидулан рад, рад у пару, рад у мањим 
групама, активно стицање знање, учење уз помоћ откривања, 
експерименти, пројектна, интерактивна настава.  
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APPLIANCE OF EDUCATIONALLY COMPUTERIZED 

SOFTWARE ACTIVINSPIRE AT SCHOOL 
  

Abstract: Educational software “ActivInspire” is shown in this Study. Usage of 
tested software significantly is contributing in modernization of tuition. 
Modern universal teaching aids, such as educational software “ActivInspire”, is 
significantly reducing the number of teaching aids used by teachers in classical 
schools.  It helps one student to, alongside listen, think and analyze. Hence 
mentioned, upon researching results, one can conclude that appliance of tested 
educationally computerized  software simplifies the work of Professor, 
motivates students, even those where all other methods were unsuccessful. 
Hence tested experiments, it has been determined to extend to which followed 
syllabus has been adopted and this enabled to follow effects of appliance of 
this educational computerized software at school (Picture 7). 
Key words: software, tuition, computer, ActivInspire.  
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Драгана Чакаревић 
 
 
РАЗВОЈ АЛГОРИТАМСКОГ НАЧИНА РАЗМИШЉАЊА КОД 
ДЕЦЕ МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА КРОЗ ПРОГРАМСКИ 

ЈЕЗИК SСRATCH  
 

Сажетак:У основним школама у Србији програмски језици се не 
изучавају као посебан предмет. Резултат тога је недовољна 
оспособљеност ученика из области програмирања. Scratch је нови 
програмски језик који се користи за креирање једноставних анимација, 
игара и осталих апликација које се могу делити на интернету. Креиран  је 
са циљем да деца узраста од седам и више година науче основне вештине 
потребне за програмирање. Ради се о веб-апликацији за олакшано 
програмирање анимације у дводимензионалном свету. Преведен је на 
већи број светских језика, тако да и деца без знања енглеског могу да га 
користе (Слика 7). 

Кључне речи: алгоритми, програмирање, програмски језици, 
настава информатике, Scratch. 

 
УВОД 

 
Наставни процес и учење уосновним школамау Србији не 

препознаје довољно додату вредност коју доноси одговорна и 
сврсисходна употреба нових технологија. Разумети 
информационо-комуникациону технологију значи разумети језик 
рачунара,  овладати принципом рада рачунара. Најбољи начин за 
то је учење програмирања од најранијег доба, али на начин који је 
деци „природан“. Чињеница је да деца превише времена проводе 
за рачунаром (телефоном, таблетом итд.), стога је потребно то 
време преусмерити у процес учења. Идеја о томе да ученици 
млађих разреда основне школе уче основне концепте 
програмирања није нова, а едукативна вредност учења 
програмирања описана је у разним истраживањима. 

Програмирање не представља само писање рачунарских 
програма. Програмирање је заправо решавање проблема, 
отклањање грешака, развијање логичког размишљања и 
рачунарског размишљања, а то подразумева развој стратегија за 
решавање проблема који се могу односити и на непрограмерска 
подручја (Resnic и сар., 2009). Због тога се може рећи да 
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ISBN 978-86-84143-43-5 
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програмирање мења начин размишљања.  Када узмемо у обзир да 
живимо у дигиталном добу и да је деци технологија „природно“ 
окружење, јасно је да би такве промене требали узети у обзир 
образовању, тј. школовању (Prensky, 2001), с обзиром на 
свеприсутност информатике (информационо-комуникационих 
технологија) у свакодневном животу и с претпоставком да ће та 
присутност постајати све израженија. 

Изучавање вештине програмирања небитребало везивати 
само за оне ученике који ће се касније у животу професионално 
бавити програмирањем. Програмирање је заправо, математичка 
дисциплина која у потпуности код ученика развија доследност, 
дисциплину, логичко и апстрактно мишљење. Са тим у вези, 
основне елементе програмирања требало би да усвоје сви 
ученици без обзира на њихово будуће професионално 
опредељење (Ристић и сар., 2016). 
 
СКРЕЧ (SCRATCH) 

 
Програмирање је само по себи потпуно апстрактно и самим 

тим тешко за разумевање, али такође добар алат за вежбу и 
развој апстрактног размишљања. Како деца на почетку основне 
школе, барем већина, немају могућност апстрактног мишљења, 
учење програмирања чини им се тешким. Ако говоримо о деци у 
првом разреду основне школе, проблем је још већи јер деца у 
првом разреду још не знају читати ни писати. Питање је: како их 
онда учити програмирати? (Bubica i sur., 2013) 

Oдговор на овај препознати проблем дају визуелни 
програмски језици. Они, осим тога што немају проблем синтаксе у 
писању програа у одређеном програмском језику, омогућавају 
учење програмирања у конкретном окружењу, где апстрактни 
појмови попут варијабли (променљивих), петљи, циклуса и сл. у 
визуелном окружењу пружају конкретно искуство(Isto). 
Програмирање у графичким окружењима у којима не постоје 
синтаксне грешке може ублажити „стресан“ почетак учења 
програмирања. Визуелно програмирање данас се користи за 
почетно учење концепата рачунарске науке и програмирања, јер 
потпомаже учење путем истраживања (Ward, 2010). 

Скрeч (енгл. Scratch) је програмски језик високог нивоа. То 
је визуелни програмски језик који садржи елементе објектно 
оријентисаног програмирања. Омогућава једноставно креирање 
нити, синхронизацију њиховог рада и међусобну комуникацију. 
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Намењен је младим људима и свима осталим који желе да 
користе програмирање као начин креативног изражавања. 
Примењује се у образовању уобласти мултимедије и 
програмирања (http://www.scratchguide.com/scratch-programm 
ing - sprites-broadcasts-community). 

Основна верзија развојног окружења извршава се у 
интернет претраживачу. Развојно окружење омогућава директно 
објављивање креираног програма као и сарадњу са другим скреч 
програмерима. Постоје верзије овог развојног окружења за Linux, 
MacOSX и MicrosoftWindows оперативне системе. Скрeч развојно 
окружење је отвореног кода. Комплетно окружење и програмски 
језик су прилагођени локализацији. Скреч може да се користи на 
више од педесет различитих говорних језика (Maloneyи сар., 2005). 

Веома је тешко, ако је уопште могуће, направити синтаксну 
грешку програмирајући у скречу. Програм се формира од блокова 
који су визелно представљени. Програмер уклапа блокове 
формирајући програм. Избор блокова који ће да се повежу врши 
се према њиховом облику. Постоји визуелна повратна 
информација о томе да ли су уклопаљени одговарајући блокови. 
Веома мало синтаксе је везано за писање бројева, имена 
променљивих и листа. Интуитивно схватљива и програмеру на 
нивоу детета школског узраста.Синтакса, у изворном смислу, 
каква постоји код класичних програмских језика где је програм 
текст, не постоји у програмском језику Скреч. Творци језика су на 
овај начин отклонили значајну препреку у првим корацима 
учења програмирања. 

Скреч развојно окружење налази се на једном прозору и 
елементи су фиксни с више појединачних делова. На десној 
страни постоји поље где се изводи програм, испод тога се налази 
попис објеката у програму, на левој страни се налази део с 
помоћним блоковима и опцијама, а у средини је простор за 
слагање скрипти (распоред делова може бити и обрнут, тако да се 
место где се изводи програм налази на левој страни). 

 
Скреч пројекат 
Скреч пројекат чине објекти који се зову ликови (sprites). 

Њихов се изглед може мењати додавањем различитих костима 
(costumes). Лик може изгледати попут особе, мачке, воза, лептира 
или било чега другог. Лику се могу дати различити задаци: да се 
креће, разговара, репродукује музику или остварује интеракцију с 
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другим ликовима. За издавање наредби потребно је сложити 
графичке блокове у целине, назване скрипте (Marji, 2014). 

 

 
Слика 1. Скреч радно окружење, 

Извор: http://petlja.org/BubbleBee/r/lekcije/scratch-
support/scratch_radno_okruzenje  15.06.2017. 

 

 
Слика 2. Изглед Скреч пројекта (пример: бројача од 100 до 0),  

Извор: Аутори 15.06.2017. 
 

Скреч блокови 
Скреч блокови организовани су у категорије различитих 

боја: Кретање, Изглед, Звук, Оловка, Управљање, Осећаји, 
ОперацијеиВаријабле итд. Свака врста блокова има јединствен 
изглед којим показује који блок иде испод, изнад или унутар на 
начин да се блокови спајају као слагалице. Својим изгледом 
блокови сугеришу која су ограничења и могућности те на тај 
начин онемогућавају јављање грешака. Кликом на скрипту, 
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Scratch пролази кроз блокове од врха до дна. Ако корисник само 
жели да провери како делује одређени блок, довољно је кликнути 
на њега и лик на екрану ће наредбу одмах извршити. Скрипте 
које се граде увек се могу извести те поједини блокови неће 
сметати ако се одвоје ван скрипте (Marji, 2014). 

 

 
Слика 3. Палета блокова 

Извор: Аутори 15.06.2017. 
  

Постоје три главне врсте блокова у Палети блокова: 
 

СЛОГ БЛОКОВИ: имају испупчења на дну и/или удубљења 

на врху попут , 
- могу се слагати у слогове, а неки од њих имају могућност 

уноса бројне вредности (нпр. ), 
-  или одабрати елемент из падајућег менија 

(нпр.  ), 
 

- неки блокови имају „уста“ у облику слова C, где је могуће 

уметнути друге блокове (нпр. ). 
 

ШЕШИРИ:ови блокови имају заобљене врхове попут 

. Стављају се на врху слогова и чекају неку 
радњу, нпр. притискање одређеног тастера, а након тога 
извршавају радњу блока који је постављен испод њих. 
 

РЕПОРТЕРИ:Ови блокови (нпр. ) креирани су 
тако да могу стати у „шупљине“ других блокова. Репортери са 
заобљеним крајевима (нпр. ) означавају бројеве или низове 
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и стају у заобљене и правоугле „шупљине“ (нпр. ). 
Неки репортери поред себе имају тзв. checkbox, односно кутију 
означавање, као . 
 

Зелена застава 
Зелена застава је начин за коришћење више скрипти.  
Кликом на зелену заставу покрећу се све скрипте које 

имају овај знак на врху. Док се скрипте извршавају 
зелена застава биће осветљена. У презентацијском изгледу може 
се активирати и притиском тастетаEnter.  
 

Програмске структуре у Скречу 
Програмска структура представља начин и редослед 

извршавања појединих наредби које доводе до извршења 
коначног задатка. Као и у већини програмских језика и у Скречу 
постоје три основне програмске структуре. 

Линијска структура (секвенцијално програмирање)je 
најједноставнија логичка структура у којој се алгоритамски 
корациизвршавају редом како су написани. 

 
 

 
Слика 4. Пример линијске структуре (цртање правоугаоника),  

Извор: Аутори 15.06.2017. 
 

Разграната структура (селективно програмирање) је 
структура алгоритма у којој ток операција зависи од 
испуњености услова.  
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Слика 5. Пример разгранате структуре (бројач бодова у квизу),  

Извор: http://petlja.org/BubbleBee/r/lekcije/scratch-support/kviz 
15.06.2017. 

 
Циклична структура је структура алгоритма код кога се 

одређени број алгоритамских корака понавља више пута. Ако је 
број понављања дела алгоритма  унапред познат структура је 
константна  и тада је реч о тзв. бројачком циклусу. Ако број 
понављања није познат унапред, већ зависи од неког услова 
структура је променљива и тада се ради о тзв. условном циклусу 
(Клем, 2012). 

 

 
Слика 6. Пример цикличне  структуре, 

извор: аутори (16.06.2017.) 
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Пример цртања 4 квадрата у Декартовом координатном 
систему 
 

 
Слика 7. Пример - цртање 4квадрата у 4 квадранта координатног 

система, Извор: Аутори (16.06.2017.) 
 
Циљ:  
- сусретање са Декартовим координатним системом, 
- анимирани приказ цртања квадрата, 
- појам правог угла. 

(корелација са математиком) 
 
Лик: 
- „Маца“, као заштитни знак Скреча. 
 
Кретање: 
- у другом квадранту се позиционира на тачку (-100,100), 
- користи оловку одређене боје и дебљине, 
- црта линију дужине 50 корака, 
- када заврши усмерава се ка 90 степени (4 пута), 
- креће се 200 корака до првог квадранта и понавља претходну 
радњу (4 пута). 
 
ЗАКЉУЧАК 

 
Идеја да се напише овај рад настала је сагледавањем реалне 

ситуације у којој се налази наше савремено друштво и не само са 
једног аспекта, већ са становишта развоја једне делимично 
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неразвијене области у Србији, а то је ИТ сектор. У последње време 
сведоци смо медијске популаризације и развијање свести код 
становништва. Од предходне школске године Информатика и 
рачунарство се у другом циклусу основног образовања изучава 
према новом плану и програму. Он свакако води ка озбиљнијем 
учењу програмирања, али је неопходно започети са 
алгоритамским начином размишљања још у првом циклусу тј. од 
првог разреда основне школе кроз предмет Од играчке до 
рачунара. Упркос ограничењима и недостацима, ученици који 
савладају програмски језик Скреч, много лакше ће разумети и 
напредније програмске језике, јер су се већ сусрели/савладали 
појмове петља, одлучивање, варијабла, ток програма итд.  

Појављујесе проблем, а то је низак ниво дигиталних 
компетенција професора разредне наставе (учитеља), не 
њиховом кривицом већ као последица малог броја стручних 
испита из ове области. Предходна школска година може се 
сматрати експерименталном а резултати рада, мотивација и 
постигнућа ученика су евидентни. Предмет Од играчке до 
рачунара треба популаризовати, а наставници разредне наставе 
недовољно обучени радије се опредељују за неки други изборни 
предмет. Тако ученици остају ускраћени, баш онда када би успех 
био највећи за почетне кораке учења програмирања, у првом 
циклусу основног образовања. Програм Скреч је једно од веома 
прикладних решења, прилагођен ученицима свих узраста, као 
објектно орјијентисан програмски језик. Иако се у Србији изучава 
кратак период, а само једну годину у званичном наставном плану 
и програму, толико је учинковит да ће се развијати и изучавати у 
гимназијама. Као решење Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републије Србије понудило је бесплатне 
обуке за 60 наставника из Србије међу којима се нашао коаутор 
овог рада. Идеја је да се ови и други наставници касније обуче за 
руководиоце програма за достизање нивоа дигиталних 
компетенција заинтересованих наставника. Тако ће се мрежа 
дигитално обучених наставника ширити.  
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DEVELOPMENT OF ALGORITHMIC WAY OF THINKING 

AMONG YOUNGER SCHOOL CHILDREN THROUGH SCRATCH 
PROGRAMMING LANGUAGE 

 
Abstract: In elementary schools all over Serbia programming languages are 
not being studied as a separate subject. As a result, we have insufficient 
competence of our students regarding the field of programming. Skratch is a 
new programming language which is used for creating of simple animations, 
games, as well as other applications that can be shared on the web. It was 
designed with the aim to help children, aged 7 and older, to learn some basic 
skills which are necessary for programming. It is a kind of web application 
which makes programming of two-dimensional animations easier. The app has 
been translated into the largest number of world languages, so it might be used 
even by children with no English knowledge (Picture 7).  
Keywords: algorithms, programming, programming languages, teaching of 
Informatics, Skratch. 
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ОБРАДA НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПРИНЦИП РАДА И ПОДЕЛА 

ЛАСЕРА 

 
Сажетак: Задатак школе је да упозна ученике са основама науке. 

Циљ  наставе природних наука је да омогући ученицима да стекну 
широко и опште разумевање важних идеја и општих оквира тумачења 
свега око нас. У настави физике неопходно је повезати теорију и праксу. 
Посебна пажња се обраћа на заинтересованост ученика за активно 
учешће у обради задатих методских јединица. У овом раду спроведено је 
испитивање у којој мери ће се активно учешће у настави одразити на 
боље схватање и усвајање знања из физике. Изабрана методска јединица 
је Индуковано зрачење Ласери. Истраживањем је обухваћен 31 ученик IV 
разреда Гимназије у Брусу, подељен у две групе (одељења), при чему 
једно одељење има 15 ученика (8 дечака и 7 девојчица), а друго 16 
ученика (9 дечака и 7 девојчица). Теоријски увод изабране методске 
јединице ученицима једног одељења презентован је класичним путем уз 
максимално ангажовање наставника, док је ученицима другог одељења 
иста методска јединица презентовала PhET анимацијом, уз могућност 
активног учествовања ученика. У циљу испитивања спроведена је анкета, 
а одговори скалирани од 1 до 4. Оправданост њеног коришћења 
дефинише висока вредност алфа коефицијента од 0,913. Анализа 
резултата урађене анкете показује да се градиво много боље усваја онда 
када ученици активно учествују у обликовању наставне јединице (Табела 
2, Графикон 1, Слика 3).  

Кључне речи: апсорпција, стимулисана емисија, PhET анимација, 
анализа. 

 
УВОД 
 

Физика као наука представља стално растући низ сазнања о 
природним појавама. Садржај и обим се стално шири и развија. 
Пошто физика сама демонстрира и материјализам и дијелектику, 
настава физике има посебну улогу у образовању. Да би настава 
била успешнапри планирању, организацији, извођењу и 
верификацији наставног процеса треба обезбедити рационалан и 
ефикасан рад, најбоља решења образовних и васпитних задатака. 
Добро познавање психологије ученика, услова организовања 
наставе као и ангажовање ученика на школском часу неопходни 
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су да би знање било трајније и сигурније и да би се развијале 
позитивне особине ученикове личности: упорност, 
систематичност, смисао за самостални рад и решавање 
проблема(Распоповић, 1992; Басарић, 1979). 

У настави физике све чињенице морају бити научно тачне и 
морају се објаснити у оној мери у којој се то могуће на датом 
степену наставе. Сва објашњења морају бити у сагласности са 
гледиштем савремене науке, а сви закони морају бити тачно 
формулисани.  У потпуности и детаљно мора бити наглашена 
узрочно-последична веза предочених појмова (Басарић, 
1979).Примена мултимедијалних садржаја у излагању наставих 
јединица указала је на повећану мотивисаност ученика за 
самостални рад и боље разумевање узрочно-последичних веза 
између неких појава. У том погледу модерни медији су потенцијално 
надмоћнији од неких традиционалних метода, посебно када су у 
питању могућности представљања појмова и закона у настави 
физике (Стојићевић, 2015; Brekke & Hogstad, 2010). 

Циљ ових истраживања је одредити заинтересованост 
ученика за одређени приступ обради методске јединице и 
утврдити какво је њихово опште мишљење о настави физике, са 
предпоставком да ће ученици боље и брже усвојити градиво 
презентовано уз помоћ компјутерске анимације. Изабрана 
методска јединица Индуковано зрачење.Ласери(Распоповић, 2008) 
излагана је на два начина у два различита одељења: 
традиционално уз максимално ангажовање наставника, а у 
другом случају градиво се објашњавало уз компјутерску 
анимацију. Истраживање је спроведено у два одељења IV разреда 
Гимназије у Брусу, новембра 2016. године. Након излагања 
наставног градива спроведена је анакета међу ученицима. Сви 
одговори су статистички обрађени. 
 
МЕТОД 
 

За изабрану методску јединицу Индуковано зрачење.Ласери 
годишњим планом и програмом предвиђена су два часа обраде и 
један час утврђивања предоченог градива. Ласер је направа коју 
веома много користимо, а само њено име потиче од појаве која 
представља основни принцип рада ласера. Акроним интеракције 
електромагнетног зрачења и материје нам даје име уређаја – 
ЛАСЕР (Light Amplifications by Stimulated Emission of Radiation) - 
ово објашњава тако што записује реч ЛАСЕР на табли и 
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објашњава слово по слово у преводу. Сам ласер представља извор 
светлости који се битно разликује од свих осталих извора, готово у 
свим карактеристикама, са посебним освртом на појам 
монохроматичности, кохерентности и поларизације ласерског снопа.  

Примењен је трансферзални поступак. Истраживачке 
технике су анкетирање и скалирање. Спроведене су применом 
комбинованог инструмента на основу постављеног циља и 
задатка истраживања. Сва питања којe садржe анкетe су истог 
типа, а одговори су скалирани по Ренсис Ликерту, од један до 
четири(Фајгељ, 2004). Анкета 1 и 2 у себи садрже по 12 питања 
којима се жели испитати степен разумевања конкретне методске 
јединице, након каласичног начина излагања и након примене 
PhET симулације и стећи увид у опште мишљење ученика о 
настави физике. Без обзира што се ради о стандардизованом 
инструменту, с циљем испитивања ооузданости коришћене мере 
скале на узорку овог спроведеног истраживања, израчунат је 
Кронбахов алфа коефицијент, на основу кога је утврђена добра 
поузданост инструмента (α = 0,913), што је знатно виша вредност 
изнад препоручене 0,700. 

Истраживање је рађено на узорку од укупно тридесет и 
једног ученика четвртог разреда Гимназије у Брусу. У питању су 
два одељења четврте године: IV-1 - 15 ученика (8 дечака и 7 
девојчица) и IV-2 – 16 ученика (9 дечака и 7 девојчица). У једном 
одељењу методска јединица је излагана на већ уобичајен 
класичан начин уз максимално ангажовање наставника, док се у 
другом одељењу исти проблем објаснио анимацијом.  

 
Слика 1. Шематски приказ: а) дијаграм апсорпције, б) спонтане емисије 

и в) стимулисане емисије(Милошевић, 2012: 3) 
 

У одељењу IV-2 обрада методске јединице одвијала се на 
класичан начин – фронтално са максималним ангажовањем 
наставника. Наставник oбјашњава ученицима да постоје три 
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фундаменталне појаве које се користе у ласерима - апсорпција, 
стимулисана и спонтана емисија зрачења, а настају као последица 
електромагнетног зрачења и материје (Слика 1). .  

Посебан акценат у излагању је на стимулисаној 
емисијизрачења (Слика 1в), која условљава појаву ласерског 
снопа. Приликом стимулисане емисије процес преласка са вишег 
на нижи енергетски ниво инициран је упадним зрачењем тако да 
се емисија атома додаје упадном таласу и има исту фазу и смер 
простирања. Принцип рада ласера и његове основне делове 
наставник објашњава на шеми рубинског ласера. Указује да је 
најзначајнији део ласера радно тело у коме се у интеракцији 
електромагнетног упадног зрачења условљава појава 
стимулисаног зрачења. Објашњава да се у зависности од стуктуре 
радног тела ласери деле на: гасне, чврсте, течне и 
полупроводничке ласере (Милошевић, 2012; Распоповић, 2008).   
У другом одељењу (IV-1) наставник компјутерском анимацијом 
представља апсорпцију и емисију зрачења, као и стимулисано 
зрачење. PhET симулација представљају слободна, интерактивна, 
научна истраживања базирана на математичким операцијама и 
симулацијама. Симулације су написане у Јаva, Flash или HTML5 и 
могу се покренути на мрежи или преузети на рачунар. Све 
симулације су отвореног типа и омогућују слободан приступ и 
ученицима и наставницима (Adams et al., 2009). 

 

 
Слика 2. Апсорпција и емисија зрачења једног атома представљена PhET 

анимацијом (Adams et al., 2009) 
 

На Слици 2 представљен је процес апсорпције и емисије 
зрачења на примеру само једног атома. Променом напона извора 
зрачења омогућава се попуњавање виших нивоа (апосорпција) и 
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након спонтане емисије у горњем десном углу екрана може се 
видети повратак електрона на основни ниво. Све се одвија на 
екрану, где ученици сами променом броја енергетских нивоа и 
њиховог степена насељености могу дочарати процесе у атомима. 
 

 
Слика 3  Иницирање ласерског снопа представљено PhETанимацијом 

(Adamsetal., 2009) 
 

На Слици 3 процес приказан је процес стимулисаног 
зрачења условљен променама напона извора упадног зрачења. У 
радној средини ласерског система налази се смеша атома где 
упадно зрачење изазива ланчану реакцију, а постављањем 
огледала и променом степена пропустљивости једног од њих  
ствара се усмерени ласерски сноп.  

Наставник напомиње ученицима да се у горњем десном 
углу, може видети како се одвија процес насељавања 
нивоа.Одговарајућим интензитетом лампе условљава се 
директан прелазак са нивоа 1 на ниво 3, да би након брзе 
релаксације атоми насељавали ниво 2. Процес познат као 
пумпање ласерског система. Када се је више од половине атома са 
нивоа 1 прешло на ласерски ниво 2 (преко нивоа 3) наступа 
инверзна насељеност одговорна за стварање ласерског снопа 
(Милошевић, 2012). Тако ће се ученици на врло очигледан начин 
упознати са процесима у самом радном телу ласера. 
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РЕЗУЛТАТИ  
  

Истраживањем је обухваћен 31 ученик, при чему је прву 
групу је анкетираних ученика чинило 16, а другу 15 ученика. У 
првој групи се нашло 9 дечака и 7 девојчица, док је у другој групи 
било 8 дечака и 7 девојчица. Анкета коју су добили састојала се од 
12 питања, а која су испитивала како ученици оцењују у којој 
мери су усвојили изложено градиво, као и у којој мери им је оно 
било занимљиво и заинтересовало их за даље истраживање дате 
области.  
 

Графикон 1. Поређење одговора две различите групе ученика 

 
Ученици су били замољени да на скали од 1 до 4 оцене 

колико се слажу са 12 наведених изјава при чему је оцена                    
1 – уопште се не слажем, оцена 2 – углавном се не слажем, оцена       
3 – углавном се слажем и оцена 4 – у потпуности се слажем. 
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Графикон 1 илуструје разлике у збирним одговорима ученика 
две групе. 
 

Табела1. Резултати Ман Витнијевог U теста 
 U z p 
Појам ласера ми је познат 42,5 -3,262 0,001 
Разумем појаву апсорпције и емисије зрачења 24,0 -4,027 0,000 
Разумемпојавустимулисаногзрачења 38,0 -3,519 0,000 
Знам шта су мезастабилни нивои 44,0 -3,122 0,002 
Могу да направим разлику између кохерентне и 
некохерентне светлости 

39,0 -3,332 0,001 

Могу да направим разлику између монохроматске и 
полихроматске светлости 

23,0 -4,062 0,000 

Могу да направим разлику између неполаризоване и 
поларизоване светлости 

38,5 -3,390 0,001 

Могу да објасним принцип рада ласера 35,5 -3,350 0,001 
Могу да на основу начина рада извршим поделу 
ласера 

28,0 -3,702 0,000 

Предавањејебилозанимљиво 42,0 -3,418 0,001 
Предавање је подстакло активност ученика на часу 43,5 -3,157 0,002 
Предавање ме је заинтересовало за даљи 
истраживачки рад 

66,5 -2,201 0,028 

 

Како би се испитале евентуалне разлике у одговорима 
ученика различитих група урађен је и Ман Витнијев U тест, који је 
показао да су код свих одговора утврђене статистички значајне 
разлике у одговорима дечака и девојчица (Табела 1).  
 
Табела 2. Вредности медијане одговора дечака и девојчица 
 Md 

r 
Дечаци Девојчице 

Појам ласера ми је познат. 3 3 0,598 
Разумем појаву апсорпције и емисије зрачења. 3 3 0,713 
Разумемпојамстимулисаногзрачења. 2 2 0,628 
Знам шта су метастабилни нивои. 2 2 0,495 
Могу да направим разлику између кохерентне и 
некохерентне светлости. 

3 2,5 0,610 

Могу да направим разлику између монохроматске и 
полихроматске светлости. 

2 3 0,739 

Могу да направим разлику између неполаризоване и 
поларизоване светлости. 

2 2 0,619 

Могу да објасним принцип рада ласера. 3 3 0,609 
Могу да на основу начина рада извршим поделу 
ласера. 

2 2 0,676 

Предавањејебилозанимљиво. 4 3 0,580 
Предавање је подстакло активност ученика на часу. 3 3 0,551 
Предавање ме је заинтересовало за даљи 
истраживачки рад. 

3 3 0,397 

 
Утврђене разлике у одговорима дечака и девојчица, 

потврђују и подаци о израчунатим медијанима (Табела 2). У 
коликој мери одговори на 12 датих тврдњи зависе од групе којој 
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ученик припада показују вредности коефицијената корелације r. 
Осим код тврдњи Знам шта су метастабилни нивои (r = 0,495) и 
Предавање ме је заинтересовало за даљи истраживачки рад (r = 
0,397) код којих је утврђен умерени утицај, код свих осталих 
тврдњи је утврђен велики утицај. 
 
ЗАКЉУЧЦИ И РАСПРАВЕ 
 

Циљ овог рада је испитивање утицаја примене 
компјутерских анимација у настави на функционално знање 
ученика. Изабрана методска јединица обрађена је на два начина у 
два различита одељења: класичним, фронталним путем уз 
теоријско представљање дефинисаних појмова, и други када се 
иста методска јединица обрађивала уз примену одговарајуће 
анимације. Истраживање полази од хипотезе да примена 
модерних технологија и обогаћивање наставних техника и 
садржаја у настави физике, утиче на степен усвајања градива, 
мотивације и интересовања ученика. Након излагања градива 
ученици су били анкетирани. Претпостављено је да ће се 
одговори ученика из две различите групе статистички значајно 
разликовати, односно да ће ученици који буду имали прилику да 
прате предавање које примењује нови приступ показати виши 
степен разумевања изложеног градива, као и интересовања за 
дату тему.  

Одговори ученика скалирани су по Ренсис Ликерту, од један 
до четири. О високом степену поузданости ове скале говори 
вредност Кронбаховог алфа коефицинта од 0,913. Графикон 1 
илуструје разлике у збирним одговорима ученика две групе. 
Уочава се да су ученици којима је изабрана методска јединица 
била презентована на другачији начин,  применом новог 
приступа, у већој мери сматрали да су савладали основне појмове, 
као и да су способни да их објасне.  Они су такође били више 
заитерсовани за излагано градиво и активније су учествовали у 
настави.  

Пошто је р-вредност за свако од питања била нижа од 0,05 
(Табела 1), може се закључити да постоји статистичка значајна 
разлика између одговра ученика из различитих група. Уколико 
би се пооштрио критеријум, па гранична р-вредност износила 
0,01 само се одговори на питање које се тиче интересовања за 
даљи истраживачки рад не би статистички значајно разликовали 
између група, будући да р-вредност за овај показатељ износи 
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0,028. Као што је и било очекивано, ученици којима је градиво 
било презентовано уз коришћење анимације, показали су виши 
степен усвајања градива ако и веће интересовање за изложену 
тему. Занимљиво је нагласити да не постоји статистичка разлика 
у одговорима између дечака и девојчица, посматрано на укупном 
нивоу указује р-вредност већа од 0,05. То се може видети из 
вредности медијане одговора ученика (Табела 2). 

Вредности коефицијента корелације r показују у коликој 
мери одговори на 12 датих питања зависе од групе којој ученик 
припада. Као што је већ утврђено, код свих тврдњи, осим код две 
што је наведено у опису резултата из Табеле 2, показано је да 
припадност одређеној групи у великој мери (r>0,50) утиче на 
вредности на питања која се тичу разумевања градива и 
занимљивости предавања. Иако је овде обрађена само једна 
методска јединица, може се рећи да када би се током целе године 
градиво обрађивало на овај начин учинак би био много већи. 
Примена анимација би смањила страх ученика од физике и 
повећала мотивацију, без обзира на њихове склоности.  
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MODULE PRINCIPLE OF OPERATION AND DIVISION OF LASERS 

 
Abstract: School’s primary task is to teach students the basics of science. The 
aim of teaching of natural sciences is to enable students to acquire a broad and 
general understanding of important ideas and general framework of 
interpretation of everything around us. In learning process of physics, it is 
necessary to connect theory and practice. Special attention is paid to the 
interest of the students to actively participate in processing of the given 
methodical units. In this paper, an examination was conducted on the extent to 
which active participation in teaching will result in a better understanding and 
acquisition of knowledge in physics. The selected methodology unit is 
"Induced Radiation. Lasers". The study covered 31students of the 4th grade of 
the Gymnasium in Brus, with one class having 15 students (8 boys and 7 girls), 
and the other 16 students (9 boys and 7 girls). Introduction of the selected 
methodical unit to students of a class presented with the classical way with the 
maximum engagement of teachers, while students of the second class 
presented the same methodical unit with PhET animation, with the possibility 
of active participation of the students. The survey was conducted with a 
questionnaire and answers scaled from 1 to 4. A high value of the alpha 
coefficient of .913 defines the justification of its used. The analysis of the 
results of the conducted survey shows that the material is much better when 
the students actively participate in the design of the teaching unit (Table 2; 
Chart 2; Picture 3). 
Key words: absorption, stimulated emission, PhET animation, analysis. 

 
 



                                                                           
  

ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ И МОДЕЛИ 191 

 

                                     УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВРТИ ДЕО 

ПЕДАГОГИЈА 



 

192 НАУЧНИ СКУП С МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 

 

 

 

 
 
 

Владо Симеуновић 
Сања Милић 

Горан Аљетић 
Биљана Јеремић 
Загорка Марков 
Петар Рајчевић 
Радомир Арсић 

Србољуб Ђорђевић 
Радмила Николић 
Марија Јовановић 

Весна Минић 
Слађана Видосављевић 

Далиборка Поповић 
Филдуза Прушевић Садовић 

Живорад Миленовић 
Јасна Парлић Божовић 

Драгана Божовић 
Петар Анђелковић 

Немања Анђелковић 
Марко Станојевић 

Радица Недељковић 
Благица Перовић 

Александар Милојевић 
Емилија Марковић 

Јелена Круљ Драшковић 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           
  

ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ И МОДЕЛИ 193 

 

                                     УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ   

 
 
Владо Симеуновић 
Сања Милић 
Горан Аљетић 
 
 

МЕЂУЗАВИСНОСТ НОВИХ/НАСТАЈУЋИХ ПЕДАГОГИЈА И 
САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА* 

 
Сажетак: Већ одавно је констатовано да васпитно-образовна 

пракса недовољно прати промјене савремене техонологије која је 
присутна у свим сегментима друштва. Технологија, а посебно 
информационе технологије утичу на све сфере људског живота од 
производње до забаве. Педагогија углавном констатује ове чињенице и 
апсорбује понуђене технологије најчешће због чињенице да не угрози 
властито постојање. Као посљедица таквог понашања у наставној пракси 
се појављују технологије чији утицај на процес учења није у довољној 
мјери истражен. У таквим околностима појављују се схватања која 
глорификују технологије у настави, наспрам схватања која негирају или 
чак одбацују потребу значајнијег увођења технологија у васпитно-
образовни процес. У овом чланку смо покушали да промовишемо нови 
приступ у педагогији који би требало засновати на непрекидном 
„дијалогу” између нових технологија и наставне теорије и праксе. Идеја 
се заснива на потреби да се потенцијал специфичне технологије 
анализира у конкретном сценарију (наставној пракси) и на основу 
добијених резултата донесе одлука о њеној примјени. Овај процес треба 
да буде непрекидан. Педагогија треба да говори о вриједностима 
појединих технологија, а не обрнуто. 

Кључне ријечи: нови приступ у педагогији, нове технологије, 
учење. 
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алат који олакшава ученицима извођење одређених 
екстензивних радњи нпр. калкулатор, статистички програм, Гугл 
мапе (Google maps), ДМ (data mining) и сл.; 3) као програмер 
(Taylor, 1980). Ова подјела је валидна и у данашње вријеме, али се 
да примијетити да је технологија увијек неки „вањски” 
инструмент за подршку процесу учења.    

Нове технологије и нове педагогије би требалe међусобно 
да се прожимају. Технологија није нешто вањско, она је контекст 
у којем се учење одвија. Интернет и дигитални медији су главна 
инфраструктура друштва знања. Учење се одвија у интеракцији 
између ученика, наставника и ресурса. Сходно томе, технологија 
не одређује природу учења и реализацију наставе, већ се развија у 
складу с развојем праксе. Потенцијал једне специфичне 
технологије или апликације мора бити анализиран у одређеном 
сценарију. Стога, сматрамо да је апсолутно неопходно да постоји 
„комуникација” између технологије и педагогије, јер постоји 
стални међусобни утицај. 

Разлика је у томе што је технологија у процесу образовања 
невидљив елемент, а педагогија треба да је видљива преко своје 
праксе која узима у обзир да суштински помак треба бити у 
потреби ка „персонализовању, социјализовању и стварању 
отвореног, динамичног модела за учење у коме ће се идеје 
кретати од ученичког искуства ка општеприхваћеним моделима, 
за разлику од постојећег, централизованог и статичког модела у 
коме је смјер комуникације одзго надоле и у коме наставник 
генерише и спроводи властите идеје” (Chatti et al, 2010a: 67). 
Савремени наставник обављаће своју педагошку функцију 
успjешније ако буде оспособљен „да се користи телевизијом, 
видео-системима, компјутерима, Интернетом и посебно 
савременим мултимедијалним системима; ако буде у стању да 
прилагођава наставне базе динамичним облицима саврмене 
наставе и учења, користи се новинама у науци, техници, култури 
и умjетности и тим освjежава садржаје које реализује” (Мандић и 
сар., 1998: 333). 
 
ПЕРСПЕКТИВЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

Значајан број студија објављених у посљедњих неколико 
година обрађује будуће образовне трендове, узимајући у обзир 
технолошки питања, као и образовне промјене (Fullan & 
Langworthy 2014; Sharples et al., 2012 and 2013; Sinay & Yashkina, 
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2012; Redecker et al., 2011; Facer, 2011; Facer & Sandford, 2010; 
Stoyanov et al., 2010; Mayes et al., 2009). Већина резултата у 
поменутим студијама су сличног карактера, тако да се могу 
прихватити као будући теоријски модел. Још 2002. године 
дизајниран је Хоризон пројекат, чији је циљ да помогне 
наставницима и руководствима образовних институција, као и 
креаторима политика у образовању у процесу схватања улоге 
нових технологија и начина управљања информацијама које оне 
генеришу. Наведени пројекат дизајниран је на начин да се сваке 
године издају извјештаји који говоре о промјенама у 
технолошком напретку у три временска периода: година, двије 
до три године, четири до пет година.   

У извјештају за период (2013−2017) могу се уочити 
одређене правилности и у начину увођења и употребе одређених 
технологија у настави и учењу и то:   

1. Мобилне технологије.  Преносиви уређаји, стална 
конекција и доступност апликација за подршку процесу наставе и 
учења.   

2.  Аналитика учења. У оквиру овог тренда, постоје разни 
алати и технике за прикупљање, анализирање и приказивање 
података који се односе на учешће, перформансе и напредак 
ученика. 

3. Игре (уз употребу технологије). Игра као методе учења. 
Коришћење правила игре у ситуацијама учења.   

4. Хибридизација. Састоји се од неколико технологија које 
имају интерконекције и интеграцију физичког и дигиталног 
свијета.   

5. Природна интеракција с уређајима. Системи за 
интеракцију с уређајима преко лица. 

 
Употреба  технологије у настави треба да уважава 

образовни контекст са свим његовим специфичностима, оно што 
се појављује у једном контексту не мора да буде релевантно у 
другом. Циљеви и задаци наставе имају културну и географску 
димензију. Онда не утиче само развој технологије на промјене у 
настави и учењу, него и промјене у самом друштву, друштвеној 
свијести и производним односима. У истраживању Будућност 
учења (Redecker et al., 2011; Stoyanov et al., 2010) наводе се идеје о 
могућим трендовима и смјеровима развоја у образовању. Једна од 
доминантних тенденција види централну улогу цјеложивотног 
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учења око кога се групишу сви други кластери. Очекују се 
промјене које ће бити (или јесу) од посебног значаја и то: 

1) Природа учења са учеником у центру тог процеса, 
уважавајући индивидуалне карактеристике ученика и 
специфичности друштвененог контекста; 

2) Програми за учење ће бити персонализовани;  
3) Иновативни педагошки концепти ће се развити и 

имплементирати у правцу интеграције искустава и 
когнитивних процеса у процесу активног учења;   

4) Формалне образовне институције ће морати флексибилно 
и динамично да реагују на промјене и понуде продуката 
учења који ће се моћи интегрисати у свакодневни живот;  

5) Образовање морају бити доступни и приступачни за све 
грађане. 
 

Ако се упореде резултати различитих анализа може се 
закључити да су истраживачи оптимистични у погледу развоја 
процеса образовања и учења уз примјену савремених технолошких 
достигнућа, али су скептични у погледу способности формалног 
образовног система и институција да држи корак с промјенама и 
да постану флексибилнији и динамичнији. Овај оквир промовише 
холистичку образовану идеју која школу види као институцију 
која ученике припрема да напредују (расту) у свијету који се 
динамично мијења и који је високо повезан. Она се темељи на 
претпоставци да употреба технологије за подршку учењу пружа 
конструктивистичке перспективе кроз социјалне интеракције на 
основу искуства, активно судјеловање и коришћење у сложеним 
окружењима. Зато је стратегију образовања и васпитања 
потребно фокусирати у четири основна елемента и то:                              
1) персонализација, 2) активно учење, 3) сарадничко (групно) 
учење и 4) самостално планирано учење. 

Свеукупнa визија образовања у будућности засниваће се на 
персонализацији, сарадњи и неформалном учењу. Централна 
парадигма учења биће цјеложивотно контекстуално учење 
ослоњено на савремене технологије. Наведена парадигма ће 
неминовно довести до корјенитих промјена у педагошким 
приступима свим елементима процеса учења. Уз еволуцију ИТ, 
персонализовано учење и модел учења заснованог на менторству 
поставља се питање каква је будућност школе коју познајемо, а 
која је заснована на централистичком (строго контролисаном) 
принципу дефинисања свих кључних елемената у наставном 
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процесу. Навели смо пожељне образовне исходе, али њихово 
досезање захтијева нови дизајн учења на основу савремених 
дидактичких приступа, што није лак задатак. У ствари, важне 
инвестиције су направљене у области примјене ИТ технологија, 
али се очекује педагошки одговор како би се студентима пружиле 
боље могућности за постизање компетенција које су релевантне у 
друштву. Међутим, историја употребе технологије у образовању 
показује да је интеграција отежана и да на путу постоје 
различити проблеми. 

Образовне праксе откривају организацијске тешкоће у 
процесу примјене ИТ због чињенице да наставна пракса тај 
процес посматра из традиционалне перспективе. Традициона 
перспектива на ИТ у настави гледа као на помоћно средство, а не 
као могућност мултифункционалне употребе својствене 
карактеристикама нових технологија прилагођене потребама 
младих људи. Један од стварних проблема у интеграцији ИТ у 
наставу је недовољна оспособљеност наставника. Они би требало 
посједовати компетенције за искоришћавање расположивих 
ресурса и алата за подршку процесу учења као и претходних 
искустава ученика како би одржали висок ниво мотивације, а 
наставни процес учинили ефикасним и релевантним са 
довољним нивоом изазова за сваког ученика.   
 
НАСТАЈУЋЕ ПЕДАГОГИЈЕ – ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ 
 

Значење појма педагогија зависи од академске традиције 
појединих земаља. У педагошкој литератури  „педагогија се 
дефинише као наука о васпитању” (Ђорђевић и Поткоњак, 1983: 
58) и обухвата општу визију културе и друштва заједно са 
елементима који се односе на све аспекте тог појма (намјеран 
утицај на промјену понашања путем учења и развоја, али и 
аспекте који се односе на садржаје онога што се пучава). 
Педагогија није само вишедимензионална него и комплексна 
појава која еволуира на основу друштвеног контекста који се 
мијења. Она треба да пружи основ за наставнике како би развили 
трансформативне праксе у складу са природним и друштвеним 
контекстом који еволуира, дефинишући значења тих промјена.   

Тренутно, педагошки контексти који еволуирају обухватају 
умрежено знање друштва, економију знања, демократију 
окренуту различитости и дигиталној писмености. Ови контексти 
су генерисани међусобном интеракцијом педагошких 
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компоненти (нпр. технологија, дидактика, методика и садржај) и 
контекста (нпр. мрежне заједнице), нарочито с већим утицајем 
друштва умреженог знања и његових конститутивних елемената. 
Према Гурунгу (Gurung, 2013: 10) „педагогија постаје нестатичка 
пракса која захтијева редовно нова промишљања и теоријска 
уопштавања”, те из тог разлога појам педагогије треба да 
обухвати значење настајуће педагогије која подразумијева 
концептуалне и практичне промјене у постојећим педагогијама. 
Стога, настајућа педагогија постаје динамична појава која пружа 
нове сценарије за учење. Суштина овог схватања се заснива на 
креирању ефективних активности за учење заснованих на 
теоријама учења и новим искуствима.  

Често се поставља питање (нисмо баш сигурни у његову 
оправданост), да ли се теорије учења и теорије наставе могу 
подијелити на еру прије интернета и послије интернета. Наравно 
да ће одговори на ово питање сачекати надолазећа времена гдје 
се неминовно у обзир мора узети људска природа и понашање 
људи у новим окружењима. Нова окружења мијењају друштвено 
биће, а оно утиче на индивидуално понашање које представља 
темељ учења. Гудјер и Карваљо (Carvalho & Goodyear, 2014: 13) 
истичу да нова парадигма мијења, а не надограђује стару, што има 
домино ефекат на образовну  праксу и педагогију у цјелини. 
Савремено друштво с доминантном улогом ИТ технологија често 
називамо друштвом знања или умреженим друштвом, а 
економисти би га назвали друштвом економије знања.   

Разматрајући улоге класичних теорија учења у савременом 
окружењу Андерсон тврди (Anderson, 2010a)  да неке теорије 
учења настављају да буду корисне зато што се настајуће 
технологије често примјењују на изазове и проблеме које су 
инспирисале наставнике и истраживаче у њиховом свакодневном 
раду. Међутим, он успоставља важну разлику између теорија 
прије интернета и теорија насталих уз интернет. Према овом 
аутору (Anderson, 2010b), пре-интернет теорије развијене су у 
свијету у коме је комуникација била скупа, географски 
ограничена, а информације и садржаји оскудни. Насупрот овој 
ситуацији, теорије које су настале у доба интернета покушавају 
да схвате учење у глобалном друштву које карактерише велика 
количина и доступност информација са специфичним формама 
интеракција карактеристичним за савремено друштво.   

Неке пре-интернет теорије, као што су конструктивистичке 
или друштвено-културне теорије, настављају да буду корисне 
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зато што су настајуће технологије често примјењиве на исте 
изазове и проблеме који су инспирисале наставнике у вријеме 
настајања истих. Неке од ових теорија су и еволуирале у складу с 
промјенама у развоју технологије и друштва. Са становишта овог 
рада ми смо посматрали теорије наставе и учења које се баве 
односом са новим технологијама у контексту „умрежених система 
учења”. Овдје су важна три концепта и то: а) везе између 
умрежених чворова и веза, б) концепт друштвено-персоналних 
интеракција и в) концепт фокусиран на дизајн мрежа. 
   

Теорије које су фокусиране на мрежну увезаност 
Према схватњу Гудјера (Goodyear et al. 2004), умрежено 

учење је учење у коме се информационе и комуникационе 
технологије (ИКТ) користе за промовисање везе: између једног 
ученика и осталих; између ученика и наставника; између 
заједнице оних који уче и извора учења. Дефиниција умреженог 
учења иде даље од једноставног значења „онлајн учења” или е-
учења, пошто она обухвата теоретске претпоставке о учењу и 
како да се креирају услови за учење. Иако постоје посебне 
вриједности и идеали који се доводе у везу с умреженим учењем, 
као што је то наведено у манифесту о умреженом учењу (Beaty et 
al., 2010), оно не привилегује одређени дидактички модел. 
Међутим, учење и грађење знања се налази у односима и 
интеракцији између ученика, наставника и ресурса, и сматра се 
да настаје из критичког дијалога и испитивања. Као таква, чини 
се да теорија умреженог учења обухвата схватања учења као 
друштвене појаве, појаве односа и погледа на знање и идентитет 
као нешто изграђено кроз интеракцију и дијалог. У нашем раду 
нећемо се фокусирати на теорије умреженог учења, него ћемо 
само нагласити предности које оне пружају и њихову рефлексију 
на настајуће и развијајуће педагогије. Знање које човјечанство 
посједује није само у људским умовима, него је расподијељено и 
по мрежама информација. Ово би могла да буде укратко сажета 
парадигма савременог простора за учење. Неки данас знање 
дефинишу више као знати гдје и знати ко, него знати шта и 
знати како (Siemens, 2005).   
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Теорије које се фокусирају на друштвене и личне 
интеракције 
Веза између онлајн и офлајн друштвених мрежа и прелазак 

с физичких друштава на виртуелне мреже су комплексни. Неки 
аутори говоре о мрежном индивидуализму. Бенет и Матон 
(Bennett & Maton, 2010) предлажу да мрежни индивидуализам 
ставља фокус на појединца који управља кроз сопствене мреже. У 
друштву у коме је цјеложивотно учење основно, учење на 
сопствени начин је од суштинске важности. То подразумијева:           
a) власништво над учењем, б) самоуправљање и самопосматрање 
и в) продужетак сопственог учења. Овакав приступ пружа 
могућности за успостављање и контролу сопствених циљева, као 
и управљање и мониторинг придружених образовних задатака те 
помаже да се повећају мотивација и посвећеност учењу. Неке од 
приступа мрежног учења изложили смо с намјером да пружимо 
увид у педагогију двадесет првог вијека.  Педагогије засноване на 
мрежама стављају акценат на дизајн учења offline − online и 
умрежени свијет који нуди већу аутономију и флексибилност за 
оне који уче.   
 
КАРАКТЕРИСТИКЕ НАСТАЈУЋИХ ПЕДАГОГИЈА 
 

 Дефинишући настајуће технологије, Велетсианос каже да су 
оне као „алати, концепти, иновације и напреци који се користе у 
различитим образовним околностима у различите образовне 
сврхе” (Veletsianos, 2010: 33). Оваква дефиниција говори у прилог 
заједничке везе између настајућих технологија и настајућих 
педагогија. Користећи предности настајућих технологија могу се 
унаприједити функције наставе као што су поучавање, учење, 
евалуација, планирање и сл. Уколико се користе настајуће (нове) 
технологије у образовању, наставници би морали бити спремни 
да експериментишу различитим могућностима које оне пружају. 
Посебно се то односи на истраживање нових идеја које се намећу 
у пракси. Наравно, постоје и обрнуте импликације, педагогија 
дјелује на нове технологије у два правца: с једне стране, 
технологије које су развијене у друге сврхе налазе своје мјесто и у 
образовним установама и процесима, док с друге стране, након 
што се технологије интегришу у образовну праксу, еволуирају 
заједно с праксом.  

Настајуће педагогије настају из контекста умреженог знања 
друштва. Заснивају се на интегришућим дигиталним 
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технологијама, истражујући и модификујући постојеће педагогије 
и развијајући нове теоретске и практичне приједлоге. Теоретске 
основе које су претходно описане подржавају основне принципе и 
приступе настајућих педагогија. Међутим, неопходно је да се 
интегришу педагошки принципи који омогућавају боље 
прилагођавање тренутним потребама ученика у образовном 
систему и да се оцијени њихова ефективност. Пошто све 
компоненте настајућих педагогија, укључујући технологију, 
дидактику, методику и васпитање у цјелини, еволуирају, 
наставници треба да развију адаптивне експертизе како би 
схватили да ове компоненте утичу једна на другу и утичу на 
сопствене праксе.  

Све карактеристике настајућих педагогија могу се сврстати 
у сљедеће категорије: 1) промоција цјеложивотног учења,                       
2) иновације у настави и учењу, 3) различите форме знања, 
вјештина и навика, 4) интеграција технологије у процес наставе и 
учења, 5) промјена традиционалног положаја и улога ученика и 
учитеља, 6) подржава се регулација, корегулација и саморегулација 
у друштвеном дјеловању, 7) промоција циљне оријентације и 
прецизне операционализације задатака у настави,                              
8) транспарентност, 9) новонастале педагогије се заснивају на 
социјалконструктивистичком теоријама учења и 10) нове 
форме вредновања. 

 
Настајуће педагогије подржавају цјеложивотно учење   
Многи образовни системи су засновани на стратификованој 

и сегментираној организацији у којој је мала повезаност између 
сектора, сматра се да то доприноси концепту цјеложивотног 
учења. Настајуће педагогије омогућавају праксе које подржавају 
цјеложивотно учење. Распоред и способности развоја током 
година обавезног школовања може бити побољшан или угрожен 
могућностима и ограничењима који се доживе у каснијим фазама 
живота. Курикулум мора појединцима омогућити да уче и раде 
ефективно у оквиру друштвених мрежа за образовање, да 
разумију опште циљеве образовања и учења и да развијају 
стратегије учења на начин да искористе предности друштва које 
учи и друштва умреженог знања. Према Фацеру (Facer, 2011),  
такав курикулум може садржавати нпр. прилике за ученике да 
уче и раде у смисленим друштвено-техничким мрежама, а не само 
у оквиру једне образовне институције; да развију капацитете да 
владају информацијама и интелектуалном својином, да изграде 
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репутацију и повјерење, да стекну искуство радећи на даљину; и 
да истражују односе људи − машине који постоје у друштвено-
техничким мрежама. 

 
Настајуће технологије подржавају екологију учења  
Нова екологија учења претпоставља учење у више праваца 

и више модалитета што подразумијева и учење у различитим 
друштвено-културним контекстима, не као нешто што се одвија 
само у оквирима формалног образовања. Педагогија треба да 
узме у обзир оно шта они који уче већ знају како би, они који 
подржавају њихово учење, планирали следеће кораке. То значи 
надоградњу на претходно научено, али и узимање у обзир личних 
и културних искустава различитих група ученика. Важно је да се 
ради на стварању отворене, флексибилне и умрежене везе међу 
различитим образовним институцијама, како формалним тако 
неформалним. Таква радна уређеност би покушала да смањи 
баријере учешћа широм институција, да повећа шансе ученика да 
користе образовно искуство високог квалитета засновано на 
дијељењу знања и искустава на радним мјестима и другим 
окружењима погодним за учење.    

 
Настајуће педагогије користе различите форме знања  
Овакав приступ подразумијева учење као процес стварања 

и трансформације знања, коришћење различитих извора знања и 
њихову трансформацију у нове форме које ће бити стално 
преиспитиване у пракси и теоријски обликоване у складу са већ 
постојећим фондом знања о датој појави. Неки аутори (Chatti et 
al., 2010b: 82) сматрају да ће појединцима у новом ИТ окружењу 
бити омогућено да стварају личне мреже знања са мноштвом 
чворова који ће се гранати према различитим структурама 
сходно њиховим потребама и афинитетима. 

 
Настајуће педагогије интегришу употребу технологија као 
алата ума 
Свеприсутност технологија захтјева другачији поглед на 

њихову примјену у процесу наставе и учења. Са нивоа употребе, 
технологије на „ниском нивоу” као што су тренинг и пракса у 
претраживању информација,  подстиче се употреба технологије 
на „високом нивоу”, првенствено као „алата ума” или 
„интелектуалних партнера” за креативност, сарадњу и 
мултимедијалну продуктивност. Технологије морају омогућити и 
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убрзати везу учења између наставника и ученика, између 
ученика и осталих „партнера у учењу” као што су вршњаци, 
ментори и остали са сличним интересовањима за учење. 

 
Настајуће педагогије мијењају традиционалне улоге 
ученика и наставника, као и других фактора наставе 
Дугогодишње владајуће парадигме у педагогији квалитет 

наставника цијениле су према његовој способности да ученицима 
„пренесе” садржај из одређене области према предвиђеном 
наставном плану и програму. Укупни педагошки капацитет није 
примарно био важан, као ни друге компетенције неопходне за 
успјешно одвијање наставног процеса.  Насупрот томе, настајуће 
педагогије се заснивају на промовисању ширих компетенција 
наставника од стратегија поучавања до способности ефективног 
формирања партнерства са ученицима у процесу изградње знања. 
У нове педагошке моделе инкорпорирана је технологија са свим 
предностима у области откривања и коришћења знања, што 
омогућује остваривање виших циљева учења и коришћења 
усвојених и продукованих знања. Неопходно је да се елементи 
ширег образовног еко-система ускладе са кохерентним образовним 
искуствима за ученике. То захтијева посебну стручност наставникâ 
с изграђеним способностима да раде с ученицима и њиховим 
породицама како би створили средину која учи.   
 

Настајуће педагогије интегришу процесе 
саморегулације, корегулације и друштвену регулације 
У педагошким документима се појављује термин „лична 

средина за учење” (eng. Personal Learning Environment −  PLE) која 
би требала да интегрише три процеса и то: саморегулацију, 
корегулацију и друштвену регулацију. Савремени интернет 
алати, као што је Web 2.0, омогућују појединцима да управљају 
властитим знањем, формирајући образовну платформу са 
властитим алатима, услугама, ресурсима и везама у циљу 
формирања квалитетних знања.  Наведена три процеса омогућују 
повратне везе у смислу провјере квалитета властитих знања у 
циљу његовог сталног унапређења.  

 
Настајуће педагогије промовишу задатке на вишем 
нивоу у таксономији   
Нове околности намећу потребе да се фокус у учењу ставља 

на овладавање вишим нивоима знања у хијерархији. Овде се 
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прије свега мисли о на развој капацитета за учење до нивоа 
продуковања нових знања. У најефективнијим случајевима сви 
циљеви и задаци учења би били усклађени с индивидуалним 
потребама и карактеристикама појединаца и као такви 
инкорпорирани у званичне курикулуме.   

 
Настајуће педагогије су транспарентне 
Нови приступ настави и учењу захтијева транспарентност 

свих педагошких акција. Педагошко размишљање мора бити 
транспарентно што је могуће више и дијељено међу студентима, 
наставницима и осталим који су укључени у наставни процес. 
Поучавање треба бити суштински процес дизајнирања у кога ће 
бити укључени сви критеријуми успјешности на релацији 
поучавање − учење, и могућности конвенционалних дигиталних 
алата и технологија које се користе.   
 

Настајуће педагогије су засноване на друштвено-
конструктивистичким педагогијама 
Већина поучавајућих елемената нових педагогија нису нове 

стратегије поучавања; иако бисмо рекли да је активно 
партнерство учења новина. Многе стратегије поучавања које су 
заступане најмање један вијек од стране неких као што су Дјуи, 
Пијаже, Монтесори и Виготски, почињу да се појављују. 
Претходно, услови за реализацију ових идеја нису у довољној 
мјери постојали. Данас постоје знаци да се ово мијења. 
Суштински, нове идеје, у поређењу са прошлим, потенцијално 
имају већу прецизност, специфичност, јасност и изнад свега већу 
моћ учења. У школама  постоји спремност и одушевљење за 
примјену нових стратегија учења и поучавања. Оне настају скоро 
као природни слијед отуђења студента и наставника, с једне 
стране, и нарастајући дигитални приступ, с друге стране. Овакав 
развој има дубоки утицај на курикулум и дизајн учења и 
оцјењивања. Настајуће педагогије нису нужно нове педагогије. 
Настајуће педагогије треба да истраже и преиспитају постојеће 
педагогије тиме што ће сагледати њихов допринос у контексту 
друштва умреженог знања.  

 
Нове форме вредновања и оцјењивања постигнућа  
Нове околности намећу потребу редефиниције 

традиционалних облика вредновања и оцјењивања уз примјену 
нових (адекватних) метода. Подаци праћења и управљања 
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активностима учења могу пружити информације за дефинисање 
дизајна учења у свим његовим елементима од припреме до 
евалуације. Овакав аналитички приступ повратним информацијама 
омогућава студентима константну анализу и фокусирање на 
области учења у којима не постижу добре резултате. Поред 
употребе технологије, настајуће педагогије наглашавају активну 
ангажованост студената у процесу учења и њихову одговорност за 
резултате учења, развој метакогнитивних способности. Наведено 
продукује потребу за новим видовима оцјењивања заснованим на 
самопроцјени и оцјени од стране вршњака. Андраде и Ду дају 
корисну дефиницију самопроцјене која се фокусира на формативно 
учење које може промовисати: „Самопроцјена је процес формативне 
оцјене током које ученици размишљају о и оцјењују свој рад и своје 
учење, суде о степену који сматрају да јасно одсликава наведене 
циљеве или критеријуме, идентификују јаке и слабе тачке у свом 
раду и у складу с тим врше корекције” (Andrade & Du, 2007, p. 160). 
Процјена од стране вршњака подразумијева да студенти преузму 
одговорност за оцјењивање својих вршњака. Они стога могу бити 
ангажовани у пружању повратне информације својим вршњацима. 
То је добар начин за студенте да добију могућност да боље разумију 
критеријуме оцјењивања. То такође може подразумевати 
извијестан ниво власништва над процесом оцјењивања, 
истовремено потенцијално повећавајући њихову мотивацију и 
залагање. 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
У науци је општеприхваћена чињеница да информационо-

комуникационе технологије утичу на оно шта, како, гдје и када 
људи уче. Свеприсутност технологија пружа нове могућности за 
испуњавање потреба за учењем на индивидуалној основи. 
Стандардизановани традиционални систем наставе и учења не 
може да одговори на захтјеве глобалног свијета. Формално 
образовање треба да створи оквир за примјену флексибилних 
системе учења како би се задовољиле различите потребе и захтјеви 
студената. Холистички приступ образовању представља темељну 
парадигму за двадесет први вијек. Потенцијал информационо-
комуникационих технологија треба искористити за дизајнирање 
процеса учења који ће бити усклађен с потребама ученика у правцу 
развијања компетенција неопходних за успјешно функционисање у 
савременом свијету и као сигурна основа за цјеложивотно учење. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НОВЫХ (ВОЗНИКШИХ) ПЕДАГОГИК  
И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация: В течении прошедшего периода было отмечено, что 

учебно-воспитательный процесс недостаточно следит за током развития 
современных технологий, которые прочно закрепились во всех сферах 
человеческой деятельности, включая производство и развлечение. 
Информационные технологии являются ключевым движущим 
элементом социально-экономического развития страны. Педагогика в 
основном определяет данные факты и абсорбирует новосозданные 
технологии с целью защитить свое существование. Вследствие 
возникшей ситуации в общеобразовательной деятельности возникают 
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технологии, значительно влияющие на процесс обучения. Однако, 
характер такого влияния все еще недостаточно исследован. В данной 
ситуации возникают концепции, которые идеализируют современные 
педагогические технологии в отличие от мнения, опровергающих или 
отвергающих необходимость широкого внедрения технологий в процесс 
общего образования. В данной статье мы попытались популяризовать 
новый подход к педагогике, который должен основываться на 
непрерывном диалоге между новыми технологиями и теорией и 
практикой обучения. Идея основана на необходимости анализировать 
потенциал отдельных технологий в конкретной деятельности 
(педагогической практике) и на основе полученных результатов принять 
решение о их применении. Этот процесс должен быть непрерывным. 
Педагогика должна говорить о ценностях определенных технологий, а не 
наоборот. 

Ключевые слова: новый подход в педагогике, новые технологии, 
обучение. 
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СПРЕМНОСТ БУДУЋИХ ВАСПИТАЧА И УЧИТЕЉА ЗА 
ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТНООБРАЗОВНОМ РАДУ ПУТЕМ 

САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА  
 

Сажетак: Стручне компетенције просветних радника поред 
завршених студија захтевају и целоживотно учење. Примена иновација и 
њихова имплементација у васпитнообразовном раду захтева од 
васпитача и учитеља перманентно усавршавање. Поставља се питање у 
којом мери су студенти – будући васпитачи и учитељи спремни да се 
путем савремених технологија обучавају током свог будућeг 
професионалног ангажмана. Основни циљ овог рада је да се испита 
спремност будућих васпитача и учитеља, студената Педагошког 
факултета у Сомбору и Високе школе струковних студија за образовање 
васпитача (ВШССОВ) у Кикинди да се целоживотно професионално и 
стручно усавршавају. Статистичке анализе показују да не постоје 
значајне статистичке разлике у одговорима испитаника у односу на 
врсту школе односно факултета који испитаници студирају и места 
њиховог  пребивалишта. 

Кључне речи: иновације, студенти, целоживотно учење. 
 

УВОД 
 

Висока функционалност друштва и брзе технолошке 
промене створиле су и нове изазове у образовању у оквиру 
целоживотног учења. У друштву које брзо напредује, особа са 
образовањем биће она која процес образовања схвати као 
доживотни процес. Стога, учење кроз све фазе образовања мора 
бити усмерено на интегрисање знања у школи и на радном месту. 
Употреба нових технологија захтева добро организовану наставу 
(посебно у области педагогије и методике) која ће водити ка 
разумевању и употреби истих. Како истиче Гарднер (1991), 
научено је потребно током целог живота испитивати јер 
претходно стечене представе о целоживотном учењу које прати 
рад више нису одрживе. Наставна технологија показала се 
ефикасном за подстицање активности и мотивације међу 
ученицима (Bauer, 2014; 2014; Essays, 2013; Ho, 2009), нарочито 
према стицању знања (нпр. настава музичке културе) у одговору 
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на статичне и анимиране слике у интерактивном окружењу за 
учење (Debevec et al., 2006). 

Традиционалистички тип васпитача уступа место 
савременом васпитачу који је свестан да савремена педагошка 
теорија и пракса теже ка иновацијама и реформама. 
Професионална флексибилност самосвесног васпитача 
недвосмислено упућује на „учење без краја” у виду стручног 
усавршавања. Васпитач је почев од школске 2007/08. г. добио 
могућност да стекне високо струковно или академско 
образовање у својој струци. Високо образовање му и у формалном 
смислу омогућава да буде равноправни члан стручног тима у 
предшколској установи и да сузбије предрасуде и стереотипе који 
позив васпитача позиционирају као друштвено маргинализован 
(Којић и сар., 2012: 28). Васпитачка и учитељска струка постају 
све захтевније у стручном смислу. Васпитачи и учитељи треба да 
буду што боље информисани како би имали стручне 
компетенције неопходне за васпитнообразовне захтеве 21. века. 
Ненад Сузић наводи чак двадесет осам компетенција међу којима 
се у склопу радно-акционих налазе информатичка и 
општекомуникацијска компетенција (Сузић, 2005: 70). 

Интернет не може да се изостави из свакодневног живота 
данашње деце и омладине и у процесу учења (Андевски и сар., 
2014; Fischer & Waibel, 2002). Савремене технологије пружају 
различите могућности које олакшавају свакодневни живот. 
Долажење до информација значајних за стицање знања је 
неупоредиво лакше у односу на претходну деценију. Иновације у 
области нових рачунарских програма су готово свакодневне. 
Деца и млади расту, развијају се и сазревају у жижи технолошких 
збивања која им уз правилно коришћење могу олакшати живот, 
посебно целоживотно учење које одређује стручне и 
професионалне компетенције студената – будућих васпитача.  
 
МЕТОД 
 

Циљ истраживања је да се утврде мишљења студената − 
будућих васпитача и учитеља о примени савремених технологија 
током бављења будућом професијом у контексту целоживотног 
учења. У истраживању је коришћена техника анкетирања. 
Студенти су замољени да одговоре на упитник конструисан за 
потребе овог рада. Упитник садржи укупно пет питања о општим 
подацима испитаника: пол, факултет или висока школа на којој 
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испитаник студира, на ком смеру испитаник студира, година 
студија и место пребивалишта испитаника. Други део упитника 
се састојао од шест питања у вези са применом савремених 
технологија у реализацији будуће професије (васпитач и учитељ), 
а у контексту целоживотног учења. Испитаници су имали 
могућност да заокруже један од понуђених одговора: да, 
неодлучан сам и не. Подаци добијени анкетом су квантитативно 
обрађени. За статистичку обраду података коришћени су 
поступци дескриптивне статистике фреквенције и проценти и Хи 
квадрат тест. За утврђивање разлика између скупова варијабли у 
функцији пола, врсте образовања, врсте смера, хронолошког 
узраста испитаника и демографских карактеристика коришћена 
је анализа варијансе (АНОВА). 

Истраживањем је било обухваћено укупно 108 испитаника. 
Од тог броја, 56 испитаника (52%) су студенти Педагошког 
факултета у Сомбору, а 52 (48%) испитаника студирају на Високој 
школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. 
Није утврђена статистички значајна разлика између група према 
месту студирања испитаника (χ2 = 0,148, df = 1, p = 0,700). 
Структура узорка према полу: 91 (84%) испитаник је женског 
пола, а 17 (16%) испитаника је мушког пола. 

Од укупног броја, 37 (34%) испитаника је из Сомбора, 38 
(35%) из Кикинде, а из осталих места је укупно 33 (31%) 
студента. Није утврђена статистички значајна разлика између 
група према месту пребивалишта  испитаника (χ2 = 0,389, df = 2, p 
= 0,823). 

Испитаници овог узорка су студенти следећих смерова: 30 
(27%) испитаника су студенти Учитељског смера, а 26 (24%) 
испитаника су студенти Васпитачког смера на Педагошком 
факултету у Сомбору. На Васпитачком смеру Високе школе 
струковних студија за образовање васпитача истраживањем су 
обухваћени само студенти Смера за васпитаче у предшколским 
установама, њих укупно 52 (49%).  
 
РЕЗУЛТАТИ 
 

У Табели 1 приказани су резултати који се односе на 
питања о мишљењу студената – будућих васпитача и учитеља у 
зависности од године студија коју студирају.  
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Табела 1. Анализа резултата у односу на годину студирања испитаника 

Варијабле 
Година 

студирања 
N M SD F P 

Потреба за 
целоживотним 
учењем 

Прва година 36 1,42 0,732 2,228 0,113 
Друга година 42 1,14 0,472   
Трећа година 30 1,20 0,551   

 Укупно  108 1,25 0,598   
Интернет и 
информације 
потребне за будућу 
струку 

Прва година 36 1,19 0,467 0,270 0,764 
Друга година 42 1,24 0,576   
Трећа година 30 1,30 0,702   
Укупно  108 1,24 0,578   

E-learning, онлајн 
учење,  
професионалне и 
стручне 
компетенције 

Прва година 36 1,17 0,447 1,328 0,269 
Друга година 42 1,19 0,505   
Трећа година 30 1,37 0,669   
Укупно  108 1,23 0,540   

Е-learning и 
могућност смањења 
стреса код 
просветних 
радника 

Прва година 36 1,25 0,554 2,482 0,088 
Друга година 42 1,19 0,552   
Трећа година 30 1,00 0,000   
Укупно  108 1,16 0,477   

Е-learning учење у 
односу на 
традиционално 

Прва година 36 1,14 0,351 0,916 0,403 
Друга година 42 1,29 0,554   
Трећа година 30 1,23 0,504   
Укупно  108 1,22 0,480   

Примена 
савремених 
технологија у и 
будућем занимању  

Прва година 36 1,19 0,525 1,902 0,154 
Друга година 42 1,36 0,692   
Трећа година 30 1,10 0,403   
Укупно  108 1,23 0,574   

 
У Табели 2 приказани су резултати који се односе на 

питања о мишљењу студената – будућих васпитача и учитеља у 
зависности од места пребивалишта. 
 

Табела 2. Анализа реултата у односу на пребивалиште испитаника 

Варијабле Место 
пребивалишта N M SD F p 

Потреба за 
целоживотним 
учењем 

Сомбор 37 1,32 0,669 2,228 0,113 
Кикинда 38 1,26 0,644   
Остали 33 1,15 0,442   
Укупно 108 1,25 0,598   

Интернет и 
информације 
потребне за будућу 
струку 

Сомбор 37 1,16 0,374 0,270 0,764 
Кикинда 38 1,24 0,590   
Остали 33 1,33 0,736   
Укупно 108 1,24 0,578   

Е-learning, онлајн 
учење, 
професионалне и 
стручне компетенције 

Сомбор 37 1,22 0,534 1,328 0,269 
Кикинда 38 1,24 0,590   
Остали 33 1,24 0,502   
Укупно 108 1,23 0,540   

Е-learning и 
могућност смањења 
стреса код 
просветних радника 

Сомбор 37 1,22 0,534 2,482 0,088 
Кикинда 38 1,18 0,512   
Остали 33 1,06 0,348   
Укупно 108 1,16 0,477   
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Е-learning учење у 
односу на 
традиционално 

Сомбор 37 1,16 0,374 0,916 0,403 
Кикинда 38 1,26 0,554   
Остали 33 1,24 0,502   

Укупно 108 1,22 0,480   
Примена савремених 
технологија у и 
будућем занимању 

Сомбор 37 1,19 0,518 1,902 0,154 
Кикинда 38 1,18 0,457   
Остали 33 1,33 0,736   

Укупно 108 1,23 0,574   

 
Анализирајући табеле 2 и 3 констатујемо да не постоје 

значајне статистичке разлике у одговорима испитаника ни на 
једно питање. Ово значи да се савремене технологије примењују 
на Педагошком факултету у Сомбору и на Високој школи 
струкових студија за образовање васпитача у Кикинди, те да су 
студенти свесни да ће их примењивати у свом будућем позиву. 
Испитаници су мишљења да: 

1) савремене технологије поспешују целоживотно учење; 
2) да би били у току са савременим збивањима у струци 

студенти – будући васпитачи и учитељи треба да користе 
савремене технологије; 

3) e-learning, онлајн учење има много предности, а једна од 
њих је и то да просветни радници могу да прате семинаре, 
стручне скупове и др., а обуке реализују компетентни 
аутори из различитих области који могу из различитих 
делова света да обучавају васпитаче и учитеље; 

4) e-learning пружа могућност просветним радницима да се 
савременим технологијама обучавају у време које њима 
највише одговара те им се тако пружа могућност да своје 
време испланирају добро како би ублажили стрес и 
целоживотно учење доживљавали као пријатност; 

5) испитаници су дали предност eлектронском учењу у 
односу на традиционално стицање знања, јер сматрају да 
се стручне и научне иновације догађају великом брзином, 
а да могу да се прате и примењују у струци највише 
коришћењем учења на даљину и применом савремених 
технологија; 

6) испитаници сматрају да ће кад се запосле морати да 
примењују савремене технологије како би квалитет 
реализовања њиховог васпитнообразовног процеса био на 
дговарајућем нивоу. 
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ЗАКЉУЧЦИ И РАСПРАВЕ 
 

У друштву где се знања константно побољшавају, 
образована особа биће она која је спремна на целоживотно учење, 
што су резултати овог истраживања и показали. Након 
извршеног истраживања, закључује се да су студенти, независно 
од тога који факултет или високу школу студирају, свесни да је 
будућност њиховог будућег занимања значајно у вези са 
савременим технологијама.  

Савреме технологије су последњих година су у вези са 
целоживотним учењем, укључивањем просветних радника у 
савремене токове. Они, захваљујући доступности информација 
стичу нова знања која им омогућавају организовање активности 
у предшколској установи и наставе у школи на највишем 
стручном нивоу. Ово се директно одражава на децу и ученике 
који захваљујући новим технологијама постају активни учесници 
васпитнообразовног рада. Значај савремених технологија увиђају 
многи аутори (Matasić и Dumić, 2012; Станковић, 2007; Issing, 
2002). Дакле, савремене технологије не могу да заобиђу два врло 
важна занимања, а то су васпитачки и учитељски позив. 
Целоживотно учење подразумева да васпитачи и учитељи прате 
савремена збивања, да похађају акредитоване обуке и да користе 
учење на даљину како би стекли потребна знања за подучавање 
деце и ученика.  

Иако су студенти истакли значај е-учења, ово истраживање 
није се бавило питањем да ли постоји обука за е-учење и да ли су 
оспособљени да након завршених студија примењују стечена 
знања. Постоје мишљења да се е-учење недовољно спроводи и да 
се студенти не укључују у основе е-учења а самим тим и 
целоживотног учења. Главни узроци недовољног спровођења и 
укључивања студената у е-учење су у: заједничкој одговорности 
(Goodyear, 2001), активирању и примени знања (Bruner, 1997a 
and b; Goodyear, 2001) и позитиваном ставу (Mehanna, 2004). 

Резултати овог истраживања могу да послуже као идеја 
просветним радницима да искажу своја искуства у примени 
савремених технологија у усмереним активностима и настави 
објављивањем чланака у часописима намењеним питањима 
образовања и васпитања. 
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THE WILLINGNESS OF FUTURE EDUCATORS AND TEACHERS 
FOR NOVELTIES AND INNOVATIONS IN EDUCATIONAL 

WORK THROUGH MODERN TECHNOLOGY 
 

Abstract: Professional competence of education workers besides graduation 
requires lifelong learning. Application of novelties and innovations and their 
implementation in educational work require of educators and teachers to 
permanently improve. The question is to what extent are the students (future 
educators and teachers) willing to be trained through the use of modern 
technology during their future professions. The main objective of this paper is 
to examine the readiness for lifelong vocational and professional training of 
the future educators and teachers – the students of Faculty of Education in 
Sombor and VŠSSOV in Kikinda. For the determination of the significance of 
the relationship between the observed nonparametric variables, it was used 
the χ2 test. In order to determine the difference between the sets of variables 
in the function of gender, type of education, type of direction, chronological age 
of the respondents and the demographic characteristics, it was used the 
analysis of variance (ANOVA). Statistical analysis show that there are no 
significant statistical differences in responses depending on the type of school 
or faculty of the respondents and their place of residence. 
Key words: innovations, students, lifelong learning. 
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Сажетак: У процесу модернизације и иновативних тежњи 

курикуларни приступ планирању и реализацији васпитно-образовног 
рада у предшколским установама заузима значајно место. Овај приступ 
проширио се с англосаксонског педагошког подручја. У глобализованом 
свету образовања курикулум је неизбежан део комуникације. Његов је 
задатак да повеже националне културне карактеристике с чињеницама 
живота у вишекултурном свету којем припадамо. Иако представља реч с 
много значења ипак се, у суштини, највише приближава појму програма. 
Израђује се смишљено, дуготрајно и тимски а подразумева и стално 
дограђивање, допуњавање, поправљање и мењање. У његовом креирању 
пожељно је да учествују сви заинтересовани субјекти: одговорни за развој 
друштвене средине и васпитно-образовне делатности, руководиоци 
установа, стручњаци разних занимања, родитељи, деца и остали.  

Кључне речи: глобализација, мултикултурни свет, програм, 
курикулум, васпитање деце, образовање. 
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Moдернизација и иновирање наставног рада подразумева 

проналажење адекватних одговора на нова питања и проблеме 
који се појављују. У таквом процесу курикуларни приступ 
планирању и реализацији васпитног и образовног рада, не само у 
предшколским институцијама, заузима значајно место. За овај 
приступ се каже да се проширио с англосаксонског педагошког 
подручја, што је у потпуном складу са транзицијским збивањима 
која се дешавају и у читавом друштву. Курикулум је постао 
неизбежан део комуникације у свету глобализационих тежњи. 
Задатак курикулума је да повеже националне културне 
карактеристике с чињеницама живота у времену значајнијег 
додира и утицаја већег броја култура који омогућује примена 
савремене информационе и друге технологије. Израда 
курикулума подразумева смишљено, дуготрајно и тимско 
деловање а оставља и могућност за стално дограђивање нових 
сазнања, допуњавање, поправљање, мењање.  
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ДЕФИНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ПОЈМОВА 
 

Иако се данас често чују и употребљавају потребно је 
дефинисати појмове кључне за разумевање теме којом се бавимо. 
Међу такве сврставамо: глобализација, мултикултурни свет, 
програм, курикулум, васпитање деце, образовање.  

Термин глобализација је први пут је формално употребљен 
1951. године. Од тада све више привлачи пажњу и интересовање 
великог броја људи. Током деведесетих година овај појам постаје 
незаобилазан међу научницима, у популарној литератури и 
медијима масовне комуникације. Пошто може да има позитиван и 
негативан предзнак у употреби је и термин глобализам. 
Термином глобализација означава се позитиван историјски 
процес економског, технолошког, информатичког и сличног 
повезивања различитих народа на планети Земљи с циљем 
изграђивања напреднијег друштва. Глобализам (негативан 
предзнак) означава идеологију експанзије неолибералистичког 
капиталистичког поретка. Доводи се у везу са десуверенизацијом 
националне државе, националне економије и културних 
вредности. Његов основни циљ постаје постизање планетарне 
надмоћи, превласти. Манифестује се као нови облик хегемоније и 
тоталитаризма.  

Мултикултурни свет подразумава равноправно постојање, 
изграђивање више култура и њихово упознавање. Обухвата 
„културе више разних народа” (Клајн и Шипка, 2007: 799). 
Мултикултурна сарадња не односи се само на различите народе 
различитих држава већ подразумева прожимање и заједнички 
живот више култура, више облика културног живота у једној 
средини, једној држави.  

Програм је реч с више значења. У својој основи подразумева 
план, нацрт, основу рада, распоред. Између осталог овај термин 
односи се и на „списак предмета и обим њиховог изучавања 
током школске године, курса и сл.” (Клајн и Шипка, 2007: 990). 
Ради терминолошког разграничења и јасноће у споразумевању 
треба нагласити да овом приликом мислимо на наставни програм 
коме, у суштини, одговара цитирано значење као једно од 
мноштва општег, ширег, појма програм. Није могуће, 
истовремено, не споменути и наставни план као значајан 
школски документ који се јавља „руку под руку” с наставним 
програмом. Већ на другој години основних студија на 
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учитељским факултетима у оквиру наставног предмета 
Дидактика студенти се упознају с њиховим значењем.  

Курикулум је реч за коју се мисли да има „хиљаду” (много) 
значења. На који начин је онда могуће дефинисати тако 
„неухватљив” термин? Без намере да се то покуша у овом делу 
рада можемо рећи (за оне који се први пут сусрећу с тим појмом) 
да је то ток активности најсличнијих садржају појмова наставног 
плана и програма. За почетак полазимо одатле а потом следи све 
остало. Он подразумева све што се односи на ова два термина али 
се ту не исцрпљује, шири је. „Реч курикулум има корен у 
латинској речи currere која значи трчати, трчати трку, трка, 
тркалиште (у облику овалне стазе на којој су се одвијале трке 
римских борних кола). Кључни параметри који су одредили 
основно значење касније изведене речи curriculum јесу: време, 
путања, правила, норме и критеријуми (трчања). Отуда је, у свом 
првобитном облику, реч курикулум у подручју образовања и 
учења имала значење тока и редоследа учења, серије „препрека и 
препона” (предмета) у учењу које се морају савладати за 
одређено време” (Деспотовић, 2010: 19). Сви они који уче у 
институцијама на свим узрасним нивоима учествују у својеврсној 
трци, такмиче се са осталима. То важи и за предшколски узраст и 
васпитно-образовни рад у предшколским установама. 

Латинска реч курикулум (curriculum) односила се у средњем 
веку на план или ток по којем се у самостанима (католичким 
манастирима) васпитавао подмладак самостанске браће. „Ми 
ријеч познајемо и као латински израз за ток живота: curriculum 
vitae” (Гудјонс, 1994: 198). У средњем веку за редослед учења по 
годинама употребљавани су термини studium и ordo institutio. 
Наставни садржаји у свакој години учења називани су термином 
curriculum atribus.  

У новом веку термин курикулум се постепено изгубио у 
европским земљама. Остао је у употреби у англосаксонским. 
После Другог светског разта, пре свега, под утицајем америчких 
аутора поново је успостављен као део стандардне европске 
терминологије у образовању. „Средином шездесетих година ријеч 
је из англо-америчке и шведске знаности о одгоју изронила у 
Њемачкој, примијењена за означавање једног потпуно новог 
облика (опeрационализираног) наставног плана и програма” 
(Гудјонс, 1994: 198). Развој тако замишљеног курикулума, 
седамдесетих година 20. века, представљао је велику наду за 
научно планирану, друштвено утемељену и практично оствариву 
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наставу. Почетак таквих намера представљала је књига Реформа 
образовања као ревизија курикулума. У оригиналу, на немачком 
језику, наслов књиге је: Bildungsreform als Revision des Curriculum. 
Појавила се 1967. године. Њен аутор је емигрант Саул Б. Робинсон 
који се из САД вратио у Немачку.  

Појам курикулум асоцира нас на организован 
институционални процес учења. „Неколико посљедњих 
десетљећа свијет је образовања био преплављен текстовима на 
тему курикулума” (Превишић, 2007: 9). Он упућује на оно о чему 
се поучава у установи, скуп предмета, садржај поучавања, 
програм учења, део курса, скуп циљева, курс учења, све оно што је 
испланирало предшколско (и/или школско) особље и слично. 
„Школски курикулум најчешће чине предмети који се проучавају” 
(Marsh, 1994: 93). Курикулум је усмерен „првенствено на циљеве 
учења (наставе)” (Вилотијевић, 1999: 53). Он захтева јасне и 
разумљиве задатке. Сусрећемо мноштво његових одређења и 
врло различитих, неретко супротстављених, полазишта и 
исходишта, као на пример:  

− курикулум је наставни план и програм, 
− курикулум чине циљеви учења, садржај поучавања, 

поступци и наставни стил рада поучаватеља, 
− курикулум је доследан систем оптималног 

припремања, остварења и евалуације наставе, 
− курикулум је целокупан  процес организованог 

образовања, учења и наставе, 
− курикулум је детаљна разрада циља и задатака учења, 

метода рада и контрола резултата, 
− курикулум је одређење циља, садржаја, метода , 

средстава, организације и контроле, 
− курикулум је образовни циклус који полази од 

друштвених потреба, планирања њихове организације 
и извођења; оспособљавања васпитача и мерења 
друштвених резултата, 

− курикулум је прецизан систем планираног васпитања 
и образовања, 

− курикулум је план остваривања оптималног учења...  
 

С дидактичког гледишта за курикулум је, без обзира на 
различитости поимања, заједничко следеће: 

− потреба утврђивања шта је пожељно да васпитаници 
науче, 
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− одређивање садржаја као извора информација, 
− утврђивање педагошких стандарда, 
− предвиђање различитих способности и темпа рада 

васпитаника, 
− организацијска и методичка упутства, 
− стицање предвиђене компетенције, 
− разрађени поступци вредновања.  
 

Категорије које су важне за сваки приступ израде 
курикулума су: 

− васпитаниково гледиште, 
− васпитачева компетенција, 
− стратегија израде курикулума, 
− планирање и развој, 
− управљање курикулумом. 

       
Кад је изгледало да све знамо о наставном плану и 

програму, појавио се појам курикулума. То је разлог да га 
доживљавамо као својеврсну иновацију, да му посвећујемо пажњу 
и да га проучавамо с разних страна и аспеката. Његову практичну 
примену Гудјонс види у „промјени традиционалних наставних 
планова и програма унутар обухватне реформе образовања” 
(1994: 198). „Полазећи од прије премало успостављених веза 
између циљева, садржаја, метода и медија у уобичајеним 
наставним програмима, у свом приједлогу Робинсон тражи да се 
наставни програми израђују на темељу једнозначно одређених 
способности и спознаја потребних за будуће квалификације” 
(Гудјонс, 1994: 198). Робинсон уместо традиционалног 
„образовања” истиче тачне „квалификације”. Уместо претходно 
раздвојеног и неповезаног, укупни процес планирања васпитно-
образовног рада треба да се врши унутар развоја курикулума. 
Његов развој укључује активности као што су: постављање 
циљева, одређивање садржаја, избор метода и евалуацију 
(проверавање резултата, тј. успеха) и то на научно заснованим 
темељима. Другим речима, реч је о реформи образовања помоћу 
нових наставних планова и програма, тј. курикулума за који се 
примењују следећи критеријуми: 

1) „намјесто субјективне самовоље и ирационалних 
компромиса – рационално утемељење и утврђивање 
јасних критерија према којима се доносе одлуке везане 
уз наставне планове и програме; 



 

222 НАУЧНИ СКУП С МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 

 

 

2) намјесто неконтролираних утјецаја и превласти 
појединачних друштвених група у подручју 
образовања – друштвени консензус знанствено 
утемељен; 

3) намјесто неодређеног формулирања садржаја и 
растезљивих циљева – јасно одређене квалификације 
којима се могу придодати једнозначни наставни 
садржаји; 

4) намјесто произвољности и претварања – конкретне 
информације о тому како се (којим радњама) достижу 
циљеви утврђени у наставном програму. Тек егзактно 
постављање циљева у облику понашања што га је 
могуће проматрати и контролирати ... омогућује 
провјеру индиректних циљева. 

  
Ово би многима могло звучати као глазба у уху: коначно 

један ударац господи из министарства просвјете, али и рез 
свакодневних лакрдија у пракси – за то је скупљена демократска 
снага ума и рационалност знаности” (Гудјонс, 1994: 198).  

У развоју курикулума нужно је да се поставе и поштују 
следећи задаци: 

1. Одређивање проблема. Овај задатак захтева да се утврди 
који од нових друштвених развоја тражи ревизију курикулума и 
који циљеви се имају на уму. 

2. Легитимно аргументовање. Који се то нови темељи, с 
којима се сви слажу, могу поставити на место претходног и 
самовољног одређивања садржаја и избора наставних метода? 

3. Структурирање наставне понуде. Кључно питање је како 
остварити планирање наставе у којем се повезују начелни 
циљеви и детаљно планирање? 

4. Реализација. Како да се оствари оно што се сматра новим 
и бољим? 

5. Евалуација. На који начин ће се вршити проверавање 
успеха? Како то може постати повратно обавештење важно за 
промену курикулума? 

6. Организација процеса. Ово се односи на тражење одговора 
на питања – ко, шта, када и с ким планира, одлучује, реализује и 
евалуира васпитно-образовни рад? 
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Дакле, задатак теорије курикулума и истраживања 
курикулума морао би бити „тематизирање процеса произвођења 
и примјене курикулумских иновација” (Гудјонс, 1994: 199).  

Васпитање се дефинише као најшири педагошки појам и 
процес. Неки га одређују и као духовно храњење, узрастање. Ради 
прегледности, педагози говоре о пет подручја васпитања. То су 
физичко, морално, интелектуално, естетско и радно подручје. 
„Тек у мало језика одгој се разликује од образовања (на 
енглеском обоје напросто гласи education)” (Гудјонс, 1994: 161). 
Потребно је да се објасни и појам образовање. 

Образовање је процес овладавања научним сазнањима, 
процес усвајања уверења, погледа на свет, људско друштво и 
човека, као и односа према научним, уметничким и културним 
достигнућима и вредностима и развијање способности. Под 
образовањем се подразумева „процес (или резултат) освајања 
друштвено опредељеног нивоа културног наслеђа друштва и с 
тим повезаног нивоа индивидуалног развитка” (Смирнов, 2000: 
9). Такви нивои развитка су: средње, средње професионално и 
високо образовање. У последње време ту се убрајају и 
бакалауреат и магистратура.  

Основну улогу у образовању има педагошки процес и два 
његова тесно повезана дела – настава и васпитање. Други аутор 
одређује образовање као „процес овладавања системом научних 
знања, сазнајних умења и навика... На њиховој основи формира се 
научни поглед на свет, морални квалитети личности, 
стваралачке способности” (Сидоров, 2000: 18). Вредност ове 
дефиниције образовања је у њеној општости, универзалности. 
Ослобођена је свих идеолошких примеса (конотација).  

Реч образовање има двоструки смисао: 
1) то је процес усвајања „система знања, навика и умења” 

од стране индивидуе (човека), и 
2) резултат тог процеса изражава различите нивое 

стваралачке и практичне припремљености човека. 
 

Другачије од васпитања – образовање је заправо 
цјеложивотан процес. „Његови се садржаји не могу одредити 
неовисно о времену. Образовање мора реагирати на друштвене 
појаве (нпр. плурализам, отворена будућност, никакав 
нормативно унапријед скован развој индивидуалности...” 
(Гудјонс, 1994: 164−165). Субјекатска позиција ученика уважава 
се више за разлику од прохујалих времена. Од образовања се 
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очекује да оспособи људе да подигну свој глас у разрачунавању са 
животом којег сами одређују и који се живи међуљудски 
суодговорно. Све важнија постаје способност аргументације и 
критике као и способност преузимања неког угла гледања на 
појаве у окружењу.  
 
СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ КУРИКУЛУМА 
  

Oд савремених васпитно-образовних установа се очекује да 
буду другачије од ранијих времена јер су и деца која их похађају, 
постала другачија. У свету који се мења оне своје утемељење 
налазе у превладавању ауторитарности, статичности, 
униформности, репродуктивних активности, изолације. Уместо 
тога, више пажње потребно је посветити динамичности, 
демократичности, флексибилности, целовитости (холистички 
приступ) и учешћу у заједничким активностима свих учесника 
васпитно-образовног процеса. Од предшколских установа се 
очекује да прерасту у организацију која ради у трајном стању 
промене. У таквој установи знање се проналази на темељу 
активне укључености и сарадње свих учесника (предшколске 
деце, васпитача, родитеља, стручних сарадника, друштвене 
заједнице). Сви они треба да буду равноправни партнери у учењу, 
проналажењу знања и његовом разумевању.  

Ауторитарност и контрола једних (моћних) над другима 
(који имају мању моћ) у заједничком учењу, проналажењу знања 
трансформише се на равноправно учешће и заједничку 
одговорност заинтересованих. „Немогућност судјеловања у 
доношењу одлука о збивањима повезаним са животом и 
збивањима у установи могу се негативно одразити на 
мотивираност људи којима су додијељене ниже позиције 
љествице, што утјече на смањење њихове ефикасности” 
(Слуњски, 2006: 2−3). Зато је важно размишљати о укидању 
хијерархије, расподели моћи и постизању заједничке 
одговорности људи у организацији учења у дечјем вртићу, и 
шире. Најважније је дељење моћи како би самодисциплина у 
великој мери заменила наметнуту дисциплину. На тај начин се 
бирократија замењује вредностима, тежњама и интуитивним 
визијама. У таквој предшколској установи улога вође није да 
контролише васпитаче и остале раднике који имају ниже 
положаје и да их присиљава на бољи радни ангажман, виши 
квалитет у раду, него да ствара, организује средину која пружа 
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подршку и одобрава иницијативу коју може свако да изрази. 
Овакав приступ назива се трансформацијским моделом вођења. 
Сликовито се то изражава да установу у којој раде људи не треба 
„возити” него, уместо тога њоме „пловити”. Живот у постмодерном 
времену и постмодерној педагогији коју карактеришу разноврсност, 
сложеност, неодређеност и нестабилност тражи стратегије 
ангажмана, а не контроле надзора.  

Људи с високим нивоом личног вођења стално су свесни 
свог недовољног знања и некомпетенције. Стога своју потребу за 
перманентним учењем, у кооперативним односима с другима, 
сматрају позитивном и пожељном. Технологија усмерена на 
надзор, масовну производњу и стандардизацију која је 
подвргнута централизованом управљању заснована је на 
механицистичком схватању света, типичном за седамнаести век. 
Тај редукционистички ментални склоп на који смо навикнути 
током школовања да садржаје различитих наставних предмета 
примамо као изоловане фрагменте, омогућује нам да свет 
посматрамо кроз научна достигнућа појединих наука и 
редукционистичко размишљање. Међутим, нисмо оспособљени 
за холистичко поимање система и међуодноса, друштвене 
реалности у којој живи човек новог доба. Атрибути савременог 
доба нису „правоцртност, предвидивост и линеарност, него 
разноврсност, сложеност, неодређеност, нестабилност, 
непредвидивост, неочекиваност, комплексност и мултидимен-
зионалност” (Слуњски, 2006: 5). Постоји сагласност у мишљењу 
да је једина константа промена. Човек новог доба мора бити 
спреман на ревизију своје претходне теорије и идеје којима се 
дотад руководио.  

Идеја развоја предшколске установе не сме више да се 
ограничи на повремено уношење промена у своју организацију 
рада. Уместо тога нужно је прихватање, одржавање сталних 
промена у организацији. „У сувременом свијету промјена је 
норма” (Брунер, 2000: 29). Потреба за учењем не престаје током 
читавог живота. Сваки човек мора да учи док је жив. То правило 
важи и за сваку организацију, па и за предшколску установу која 
постаје организација која учи (у којој сви уче). Сваки појединац 
треба да научи како да учи, јер организације уче само преко 
појединаца који уче.  

Следећи кључни инструмент стварања организације која 
учи је развијање вештине заједничког учења. Индивидуално 
учење представља основу заједничког, сарадничког учења људи у 
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организацији, предшколској установи. Ред, дисциплина, контрола 
и култ вође основне су карактеристике живота и рада 
предшколских установа претежно тоталитарних друштава. У 
демократским друштвима, за која се многи залажу, програм рада 
представља општу оријентацију а у функцији је развоја људских 
потенцијала предшколске деце. Васпитно-образовни процес 
слободније се заснива чиме се пружа могућност свима  да у већем 
степену износе иницијативу, изражавају предлоге, сугестије и 
долази до изражаја креативност васпитача. То, такође, важи за 
родитеље и друге субјекте из друштвене заједнице.  

У раду традиционалних васпитно-образовних 
предшколских установа препознавала се строга хијерархија. На 
врху хијерархијске лествице налазио се директор за којег се 
подразумевала највиша моћ. Моћ или утицај се смањује са нижим 
позицијама лествице коју заузимају васпитачи. Најнижи ниво 
предвиђен је за децу. Све је засновано на надзирању, контроли. 
Од деце се очекују послушност и прилагодљивост. Деца морају, у 
таквом миљеу, да задржавају своје жеље, не истичу своје потребе 
и да се покоравају ауторитету васпитача. Такви односи утичу на 
креирање скривеног курикулума. Такав алтернативни курикулум 
зна бити често дијаметрално супротан, тј. различит од 
формалног, прописаног курикулума предшколске установе 
(дечјег вртића).  

Зато је добро и важно да деца већ у предшколској установи 
буду у ситуацији да изграђују самоконтролу и развијају 
самодисциплину. Осим тога морају учити сами да мисле, решавају 
проблеме и управљају својим временом. Нарочито је битно да се 
организују такве активности које утичу на развој креативног и 
критичког мишљења деце. То се уместо присиљавањем, постиже 
договарањем са децом. Кад се деци онемогући „преговарање” 
логично је да се очекују конфликти. Немогућност суодлучивања и 
немогућност утицаја деце на збивања у предшколској установи 
воде најчешће слабљењу њихове мотивације за активности. 
Лишавају се одговорности за квалитет рада и напредовања, што 
није пожељно. Најбоље функционисање васпитне установе у пракси 
дешава се између претеране контроле и потпуног нереда (хаоса).  

У предшколској установи која учи не може се урадити 
коначан план сигурне будућности, како се то дуго покушавало 
мислити. Потребне су дубоке промене у начину мишљења и 
понашања. Оне подразумевају укљученост свих  –  васпитаника, 
васпитача и родитеља. Свако од њих равноправно може да 
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учествује, да свој допринос у креирању активности које воде ка 
стицању знања на пријатан и узрасту примерен начин. Стога се 
организација која учи и предшколској васпитно-образовној 
установи схвата као сложен систем предшколске деце и одраслих 
повезаних у целину. Њихове узајамне активности и услове 
живљења обједињује заједничка визија непрестаног, заједничког 
истраживања, учења и напредовања. Ту видимо разлику у односу 
на традиционални приступ васпитно-образовном раду који је 
подразумевао преношење прописаних знања у процесу директног 
поучавања. Брунер сматра да васпитаника не би требало 
посматрати на тај начин. Већа се вредност види у стављању 
детета у позицију да самостално својим снагама, напорима 
долази до решења проблема. На тај би начин „образовни процеси 
требали резултирати разумијевањем, а не само пуким усвајањем” 
(Брунер, 2000: 11). На тај се начин, од најранијег узраста се утиче 
на квалитет знања и мењање постојеће ситуације где се може 
неретко чути да знања младих генерација нису примењива у 
пракси, у новим, животним ситуација које карактерише време 
динамичних промена. 

Сасвим је разумљиво да претерана доминација васпитача у 
васпитно-образовном раду неминовно води ка проблему 
пасивизирања васпитаника. Такав дуготрајнији стил рада води ка 
тромом и пасивном знању. Постојање нетрансферабилног знања 
(непостојање трансфера у знањима) веже се за резултате рада 
традиционалних васпитно-образовних установа, па према томе и 
таквих дечјих вртића. Полазећи већ од предшколске установе 
жели се постићи нови квалитет у образовању који ће бити у 
стању да одговори захтевима новог времена. „Образовање, 
поготову стручно, представља један од основних фактора 
социјално-економског и индивидуалног развоја. Образована, 
флексибилна, продуктивна и запошљива радна снага постала је 
политички, економски и образовни императив. Савремени 
системи образовања морају да понуде знања, вештине и 
компетенције које појединцима омогућују реалну доступност 
пословима и зарадама, као и могућност за брзу адаптацију на 
променљиво окружење, посебно тржиште рада. Испуњење ових 
циљева могуће је само посредством адекватне конструкције 
курикулума (П. Р.) „као основног инструмента планирања и 
организације образовања и учења” (Деспотовић, 2010: 13). Да би 
се мишљење ученика у школи и детета у предшколској установи 
неометано развијало, неопходно је да им се у васпитно-
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образовном раду постављају задаци и проблеми како би се 
систематски и постепено оспособљавали за решавање све тежих 
и сложенијих задатака. Према томе, „решавање проблема треба да 
чини саставни део наставе” (Тализина, 1975: 194). Са овим 
захтевом слажу се готово сви савремени дидактичари. Тако на 
пример Брунер наглашава како учење у савременој васпитно-
образовној установи не сме бити „пуко преношење информација, 
већ активан процес у којем дијете самостално стјече знање 
активно рјешавајући проблеме, откривајући и ангажирајући своје 
мисаоне капацитете” (Слуњски, 2006: 23). С тим у вези је и 
схватање о непримерености традиционалног унифицираног 
образовног процеса, универзалног временског и садржајног 
планирања и програмирања процеса учења.  

Савремена организација која учи тежи ка учењу чинећи. То 
је најважније од свега. Процес учења не може се контролисати 
споља, јер сваки ученик, васпитаник, учи индивидуално. 
Ауторство над процесом учења не припада учитељу, већ ученику. 
Приоритетна сврха образовања је у стварању услова у којима ће 
деца моћи да обликују властито знање. Погрешан је став да 
васпитач може обликовати децу према свом унапред 
припремљеном јединственом плану. Из тог разлога, „стварање 
увјета за учење, одгој и цјеловит развој предшколске дјеце, 
изискује посебну бригу о укупној квалитети њихова живљења у 
одгојно-образовној установи те захтијева високу разину 
флексибилности одгојно-образовног процеса, тј. прилагодљивост 
конкретним могућностима, као и различитим потребама и 
интересима дјеце” (Слуњски, 2006 51). То, даље, подразумева 
потребу демократичности целокупне организације живљења 
деце у предшколској установи.  

Још је Александра Марјановић писала да „савремена 
предшколска педагогија готово да и не располаже утврђеним и 
провереним сазнањима о чиниоцима који условљавају одрастање 
мале деце у савременом друштву, о процесима који делују на 
развој и формирање личности малог детета у предшколској 
установи, па тако не располаже ни знањем ни одговором на 
питање: како успешније но што то чини савремена породица 
васпитавати малу децу у предшколској установи?” (Марјановић, 
1979: 369). Циљ васпитно-образовног рада је да се код 
васпитаника осим формирања одређених знања, умења и навика, 
формира и „способност за самообразовање и управљање самим 
собом, које се испољава нарочито у способности да се остварује 
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самостално тражење решења, изналажење сопствених грешака, 
отклањање ових грешака и сл.)” Ђукић, 2003: 30). Све је у току 
промишљања и осмишљавања бољих решења. Предшколски 
курикулум се, као иновативни приступ, уклапа у таква 
стремљења.  

Предшколски курикулум се може дефинисати у ужем и 
ширем смислу. Предшколски курикулум у ширем смислу је 
службена васпитно-образовна концепција, заједничка на нивоу 
државе, прописана актима који садрже темељне идеје и начела 
васпитања и образовања, живљења и учења деце у предшколској 
установи. Предшколски курикулум у ширем смислу је концепција 
која се заједнички развија, тј. суконструише у одређеној 
васпитно-образовној установи. Од државе прописана (прва) 
концепција овде се модификује, мења, обликује, прилагођава 
култури и традицији окружења у којем се установа налази. 
Процес мењања курикулума специфичан је за сваку установу јер 
је и култура сваке установе другачија.  

Постоје и другачије класификације. Тако се, на пример, 
говори о затвореном, отвореном и мешовитом курикулуму.  

1. Затворени курикулум одговара традиционалном 
схватању наставног плана и програма где се васпитање и 
образовање редукује на јасно постављене задатке које током 
васпитања (школовања) треба постићи, реализовати. Прописан је 
ток наставе, наставна средства која се примењују, уџбеници, 
очекује се што вернија репродукција предвиђених наставних 
садржаја. Ни васпитаник ни васпитач немају слободу нити им је 
допуштена могућност креативног изражавања. Критика 
затвореног курикулума доживљава кулминацију у Немачкој 
седамдесетих година 20. века.  

2. Отворени курикукум карактерише флексибилнија 
методологија његове израде, избор садржаја и начин рада. Он, за 
разлику од претходног, максимално цени и препоручује 
иницијативу ученика и учитеља, васпитаника и васпитача. „Људи 
свих узраста могу да науче дословно све ако им се допусти да уче 
на свој јединствени начин, користећи своје јединствене снаге” 
(Драјден и Вос, 2004: 98). То није могуће постићи у потпуности 
зато постоји и мешовити курикулум.  

3. Мешовити курикулум се у данашње време сматра 
модерном врстом чија се методологија и структура израде окреће 
према партиципацији више чинилаца, а посебно оним 
приступима који нису прописани већ настају у току самог 
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догађања васпитног чина. Он мање трпи прописаност. Допушта 
само курикулумске оквире у које се уграђују на слободан и 
креативан начин тако да пружа максималне могућности за за 
активирање васпитаника у процесу зарађивања знања, 
способности и вештина. Сматра се да он вреди онолико колико га 
прихвате и колико су њиме задовољни васпитаници, васпитачи и 
родитељи.  

Израда васпитно-образовног (и школског) курикулума 
стални је и отворени процес. То значи да превладане и застареле 
делове система треба повремено иновирати и усавршавати. 
Традиционално и актуелно, национално и интернационално, 
регионално и локално никако не треба да буду у сукобу. Чак и у 
време евидентне глобализације има простора за суштинску 
разноврсност. И код израде савремених курикулума треба 
уважавати:  

− друштвено-цивилизацијски контекст, 
− стручно-научне основе, 
− педагошко-васпитна утемељења, 
− психолошко-развојне факторе, 
− дидактичко-методичке поставке,  
− временске оквире... 

  

За све што доприноси срећном одрастању предшколске 
деце, њиховом успешном психофизичком развоју може да се нађе 
места у обавезујућим документима које васпитачи примењују у 
свом раду.  
 
ЗАКЉУЧАК 

 
У културној традицији којој припадамо и временима која су 

прохујала, употребљавао се израз учевина који је данас потиснут 
и неоправдано заборављен. Његов садржај и смисао одговара 
оном што се, однедавно, и код нас назива курикулум. Српска 
педагошка терминологија за коју академик Никола Поткоњак 
каже да је настајала и развијала се од средњег века до наших 
дана, има веома дугу историју и традицију. Корен српске 
педагошке терминологије се налази у словенском 
(старословенском) језику, што треба чувати као особен знак 
идентитета. Да ли знамо да чујемо и применимо савете старијих? 
И раније је било снажнијих или мање снажних притисака за 
увођење нових термина, али је та појава наилазила на одлучнији 
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отпор него што је то данас случај. Појава о којој је реч као да се 
пред крај 20. и на почетку 21. века отела контроли. Професор 
Поткоњак назива је великим загађивањем српске педагошке 
терминологије. О једном од таквих термина реч је и у овом 
тексту. Критички однос према термину не односи се и на садржај 
наведеног појма. Сва промишљања и научна сазнања која 
доприносе срећи и радоснијем детињству све деце, данас 
већином обухваћене институционалним васпитањем, добро су 
дошла. Курикуларни приступ планирању и реализацији 
васпитно-образовног рада у предшколским установама један је 
од таквих покушаја. Он доноси потребу за већим и равноправним 
ангажманом свих друштвених субјеката у процесу заједничког 
живљења, па и деце, а тај процес не може више да буде само 
реализација негде и некад од неког сроченог програма који мора 
да се реализује и чије садржаје морају сви да усвоје и да их се 
придржавају. 
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CURRICULAR APPROACH IN PLANNING AND REALIZATION 

 OF EDUCATIONAL WORK IN PRESCHOOL INSTITUTIONS 
 

Abstract: In the process of modernization and innovative aspirations 
curricular approach in planning and implementation of educational work in 
preschool institutions has an important place. This approach has spread from 
the Anglo-Saxon pedagogical area.  Curriculum is an inevitable part of 
communication in the globalized world of education. Its task is to link the 
national cultural characteristics with the facts of life in a multicultural world 
where we belong. Although it represents a word with many meanings, in 
essence, it is the closest to notion of the program. Curriculum is made 
deliberately, on long terms and involves team work. It demands constant 
upgrading, supplementing, correction and editing. This process involves all 
those that matter: responsible for the development of social protection and 
educational activities, leaders of institutions, various experts, parents, children 
and others. 
Key words: globalization, multicultural world, program, curriculum, education 
of children, education. 
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ПРОЦЕНА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ЕФИКАСНОСТИ 
ИНКЛУЗИВНЕ НАСТАВЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА 

ОСНОВНИХ ШКОЛА У КУРШУМЛИЈИ И ЛЕПОСАВИЋУ* 
 

Сажетак: Последњих двадесетак година као крајњи облик 
интеграције деце са ометеношћу у нашој земљи се развија покрет 
за инклузију. Суштина инклузивног модела је схватање да сметње 
у развоју и препреке у учењу и учешћу не умањују вредност особе 
као људског бића. Инклузивна настава представља модел 
организованог поучавања и учења који обухвата, прихвата и 
интензивно укључује децу и младе са тешкоћама у развоју у 
редован образовни систем. Циљ истраживања је да се 
идентификују процене учитеља о васпитно-образовној 
ефикасности инклузивне наставе у млађим разредима основне 
школе. Истраживање је спроведено применом Скалера процена 
учитеља о васпитно-образовној ефикасности инклузивне наставе 
у млађим разредима основне школе. Испитанoје 23 учитеља с 
подручја општина Куршумлија и Лепосавић.Истраживањем је 
утврђено  да учитељи сматрају да су они недовољно обучени за 
рад са децом са тешкоћама у развоју, да родитељи деце која 
немају тешкоће, не прихватају боравак ове деце у истом разреду 
са њиховом децом, и да су ставови учитеља према овом виду 
образовања повезани са типом, и степеном развојних тешкоћа 
које дете има. На овај се начин умањују ефекти које би у својој 
основи  требао да има процес укључивања деце са тешкоћама у 
развоју у редовни систем образовања (Табела 6). 

Кључне речи: инклузија, основна школа, настава, деца 
ометена у развоју 
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УВОД 
 
Данашњи тренд у Србији и свету, као крајњи облик 

интеграције деце са ометеношћу, развиоје покрет за инклузију. 
Инклузија подразумева шире укључивање деце ометене у развоју 
у редован систем васпитања и образовања. Даље подразумева 
укључивање деце с ометеношћу из образовног система у све 
сегменте друштвеног живота и рада. У Србијисуредовни 
образовни систем и систем школовања деце ометене у развоју 
годинама функционисали одвојено, без икаквих додирних тачака. 
Без обзира што је од школске 2010/11. године инклузија 
системски уведена у све школе, систем специјалног образовања 
се у Србији задржао и даље. 

Принцип инклузивног образовања је постао међународно 
прихваћен када је UNESCO позвао светску политичку и образовну 
јавност да се приципи инклузивног образовања усвоје као 
питање закона, односно образовне политике која ће бити 
усмерена на укључивање све деце у редовне школе, уколико не 
постоје разлози да поступи другачије. Како би се прокламовало 
светски признато право све деце на образовање, UNESCO је 
организовао серију међународних конференција по питању 
Образовање за све у Јомтиену (World Declaration on Education for 
All,Jomtien, 1990.), Саламанку (The Salamanca statement and 
framework for action on special needs eduation,1994.), Дакару 
(Светски образовни форум Education For All,2000.), да би 2001. 
Године била прихваћена студија О праву на образовање за особе са 
инвалидитетом: према инклузији, (Education for all (EFA) Flagship 
on The Right to Education for Persons with Disabilities: Towards 
Inclusion), и 2008. Године је прихваћена Конвеција УН-а о правима 
за особе са инвалидитетом, која изражава друштвену инклузију 
ка ооснову друштвене једнакости (Guideliness for Inclusion, 2005: 
14),према чијим начелима пронципа инклузивно образовање 
постаје саставни део образовних закона и националних оквира 
многих земаља.У документу из Саламанке (The Salamanca 
statement and framework for action on special needs education, 1994, 
чл. 3), под термином посебне образовне потребе се не 
подразумевају само децa са потешкоћама већ и даровита деца, 
деца са улице и деца која раде, деца из удаљених крајева и 
номадског порекла, деца из различитих језичких, етничких или 
верских мањима и деца из других подручја или група која су у 
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неповољнијем положају или су маргинализована. Због тога се 
образовна инклузија у педагошком контексту разликује од 
интеграције деце са тешкоћама у развоју у образовни (или 
школсики) систем, јер образовна инклузија омогућава и даје 
право сваком детету (и одраслима) на образовање под истим 
условима, а у складу са способностима те особе, искључујући било 
коју различитост међу децом (и одраслима).Из овога произилази 
циљ инклузије, а то је променити школу (овде се пре свега мисли 
на школски систем) а не променити карактер детета (Школа 
према мери детета, је једна од парола којом се пропагира 
инклузија, а у основи представља идеју Клапереда коју је описао у 
делу из 1929. године, Школа по мери којом је критиковао 
класичну школу). Критикујући стару школу Клапаред (Clapare ̀de 
Edouard, 1873-1940) увиђа потребу за променама, односно за 
стварним отварањем школе према појединцу односно према 
његовој личности. Као једну од основних слабости старе школе 
истиче недовољно поштовање личности детета, његових потреба, 
интересовања и способности. Клапаред сматра да је потребно 
обратити посебну пажњу на разлике које се јављају међу децом, на 
њихове различите способности које дете носи са собом а све то у 
складу са тим способностима на различита интересовања детета. 

Практично значи да школе морају да буду спремне да 
одговоре различитим потребама потпуно различитих ученика, и 
да то раде или спроведу у редовним разредима. На тај начин ће 
свим ученицима бити омогућен одговарајући образовни програм, 
односно програми адаптирани индивидуалним капацитетима и 
потребама деце. Овде се користи још и термин култура 
образовања. Прецизније, истиче се инклузивна култура школе а 
што значи да се уз све уважавање многобројних чинилаца у 
образовању посебно истиче уважавање различитости свих 
ученика обухваћених образовањем (Education forall – образовање 
за све). Образовање за све према UNESCO-у припада 
приоритетном програму образовања, усмереном на ученика и 
имплицира инклузивно образовање (Black Hawkins etal, 2007; 
Booth & Ainscow, 2002). 

У контексту инклузивног образовања важно је да се 
подсетимо феноменолошке теорије личности Карла Роџерса. 
Према овој теорији срж личности је основна тежња организма да 
одржи, оствари, унапреди и прошири своје инхерентне 
могућности – потенцијале (Роџерс, 1985). Ова тежња се уочава 
код свих људи. Овакво схватање личности је у основи идеје о 
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инклузији имајући у виду да је откривање очуваних 
потенцијала деце са тешкоћама у развоју један од основних 
аспеката инклузивног образовања. Тежња за остварењем је 
важан динамички појам, односи се на све људе и 
није настала услед сукоба и осујећења, већ је природна ствар. 
Овакво тумачење мотивације је посебно важно са аспекта деце са 
тешкоћама у развоју и инклузивног образовања, које доводи до 
тога да, у интеракцији са вршњацима, деца са тешкоћама у 
развоју одрже и унапреде мотивацију за учењем, напредовањем и 
остваривањем својих очуваних потенцијала. Према овој теорији 
личности самоостварење обухвата и потребу за уважавањем себе 
од стране других и потребу за позитивним самопоштовањем. 
Прихватање деце са тешкоћама у развоју од стране одраслих и 
вршњака, као и подизање њиховог самопоуздања и самопоштовања 
је један од битних циљева инклузивног образовања. 

Као теоријско полазиште инклузивног образовања веома је 
важно поменути и социокултурну теорију развоја Лава Виготског. 
Социокултурна теорија развоја деце Лава Виготског наглашава 
да средина у којој дете живи и услови које она обезбеђује 
имају значајну улогу у развоју сваког детета. Он указује на велики 
утицај социјалних чинилаца на развој детета и истиче да су све 
више менталне функције: мишљење, писани и усмени говор, 
говорно мишљење, емоције и вољна пажња социјалног порекла. 
Према наводима Виготског развој детета се не може разматрати 
ван социјалне, односно културнесредине у којој се одвија (1996). 
Већ од најранијег детињства може се говорити o културном 
развоју детета, јер је оно од почетка, остварујући интеракцију са 
одраслима, у контакту са производима културе, коју му они 
преносе. Дете од рођења има ослонац у другим особама и не би 
могло да се равија без посредовања одраслих, без успостављања 
социјалних веза са својом околином. 

Главно подручје из којег је Виготски добијао емпиријске 
податке за свој теоријски концепт било је подручје 
дефектологије. У тумачењу тешкоћа у развоју Виготски (1996) је 
направио изразити заокрет са биолошког према социокултурном 
објашњењу потешкоћа. Посматрајући децу и особе са тешкоћама 
у развоју засновао је своје схватање да се тешкоћа доживљава као 
абнормалност само онда када се посматра у односу на одређени 
друштвени контекст. Према његовом мишљењу, одређена 
потешкоћа (телесни или интелектуални недостатак) изазива 
поремећај друштвених облика понашања, при чему долази до 
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поремећаја читавог система социјалних односа. Психолошке 
последице које носи одређена потешкоћа варирају у различитим 
културним и друштвеним окружењима. Проблем у вези са 
одређеном тешкоћом нису недостаци сами по себи, већ њихове 
социјалне импликације. У складу са тим, Виготски проблем дечије 
ометености види као друштвени проблем и прави разлику 
између примарних (биолошки условљењних) и секундарних 
(друштвено условљених) последица оштећења. Смештање деце са 
тешкоћама у развоју у специјалне школе, које се налазе далеко од 
њихових породица и пријатеља, доводи до стварања секундарних 
последица оштећења. 

Термин инклузивна настава (Inclusive Teaching) страног је 
порекла. Можемо рећи да је инклузивна настава она која у 
процесу организованог учења и поучавања обухвата и 
интензивно укључује децу и младе са препрекама у учењу и 
учешћу односно ученике са посебним образовним потребама (тј. 
са развојним тешкоћама и даровите) и све остале ученике у 
одељењу (групи, тандему) према њиховим индивидуалним 
потенцијалима, интересовањима и очекиваним исходима до 
личног максимума (Илић, 2009). У стручној литератури у 
школској пракси често се појам инклузивна настава поистовећује 
са појмом настава у којој се интегришу деца са лакшим 
тешкоћама у развоју и учењу, зашта не постоје педагошко-
дидактички нити логички аргументи. Опште значење термина 
интеграција је повезивање делова компоненти у функционалну 
средину система или процеса, а инклузивна настава се разликује 
од интегрисане по томе што не омогућује само социјалну 
интеракцију ученика са препрекама у учењу и учешћу (тј. 
појединца са тешкоћама у развоју и образовању,даровитих), већ и 
стално подстицање, праћење и евалуацију стицања знања, 
формирања вештине и развоја способности. Инклузивна настава 
подразумева одговор на разноликости које су представљене у 
учионици и помажу ученицима да се фокусирају на своју културу, 
ставове и веровања, док се истовремено уче да комуницирају и 
сарађују једни с другима. 

Инклузивнa праксa у учењу као и само учењe су 
инструменти у стварању и одржавању окружења учења у којем су 
сви учесници у потпуности ангажовани и поштовани, иу којем су 
сви учесници отворени за идеје, перспективе и начине 
размишљања који се разликују од сопствених. Инклузивна 
настава поседује културну разноликост или разлике у вези са 
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идентитетом и искуством, као кључним за учење. Пракса 
инклузивне наставе подразумиева свесни рад на подстицању 
учења кроз разлике, на пример кроз признањапристрасности и 
стереотипија који могу ометати разумевање и подривати осећај 
припадности разреду или школи.Пракса инклузивне наставе 
такође подразумева задржавање приступачности и 
транспарентности при дизајнирању курсева и задатака, као и 
свесност разлика у јачини диференцијације међу децом у 
учионици и психосоцијалних фактора који могу утицати на 
њихово учење. 

Инклузија се дефинише и као „...аранжман којим се повећава 
учешће и контакт између ученика или ученика са неком врстом 
ометености у сегрегацијским условима и оних у редовним 
школама“ (Armstrong et al., 2000: 62). Инклузивне наставне 
стратегије односе се на било који облик наставног приступа који 
задовољава потребе ученикаиз различитих средина, стилова 
учења и способности. Ове стратегије доприносе свеукупном 
инклузивном окружењу за успешно учење у којем се ученици 
осећају подједнако вредновани од стране наставника и осталих 
ученика. Ово укључивање у редовну школу се може посматрати 
као мало питање или мали проблем, који не значи много за 
већинску популацију, али има много користи за децу са посебним 
потребама, као што су: заједнички суживот у учионици са својим 
вршњацима, искуства и успех у учењу са својим вршњацима, 
заједничко учење и игра са вршњацима, као и многе друге 
користи за саму заједницу. Инклузијом се изражава спремност да 
се свако дете образује на што је могуће оптималнији начин, у 
вртићу или школи коју би иначе похађало. Такође, инклузивна 
школа не значи ићи у школу већ учествовати у школи (Miles, 2000, 
према: Cerić, 2004). 

 
МЕТОД 

 
Проблем истраживања је васпитно-образовна ефикасност 

инклузивне наставе у млађим разредима основне школе, а циљ 
истраживања да се идентификују процене учитеља о васпитно-
образовној ефикасности инклузивне наставе у млађим разредима 
основне школе на подручју општина Куршумлија и Лепосавић. У 
истраживању се пошло од опште претпоставке да инклузија у 
образовања има значајну васпитно-образовну ефикасност, али 
због својих бројних слабости, пре свега организационе природе, 
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она често изостаје. Пошло се и од посебних претпоставки да ће 
истраживањем бити утврђено да не постоји значајна разлика у 
проценама учитеља о васпитно-образовној ефикасности 
инклузије у васпитању у образовању у зависности од пола, 
дужине радног стажа у настави, школске спреме, искуства за рад 
у инклузивној настави, самопроцена компетентности за рад у 
инклузивној настави и подручја школе у којој су учитељи 
запослени.  

Примењен је историјски поступак у приказивању 
прошлости и трансферзални поступак у приказивању садашњег 
стања. Коришћене су дескриптивна и трансферзална метода. 
Истраживачка техника је скалирање. Спроведено је применом 
Скалера процена учитеља о васпитно-образовној ефикасности 
инклузивне наставе у млађим разредима основне школе (Скалер - 
ВОЕИН-МРОШ). Скалер је Ликертовог типа и тростепени је. 
Састоји се од 28 тврдњи с тростепеном скалом интензитета 
сагласности: а) слажем се, б) нисам сигуран-а, и в) не слажем се. 

Истраживање је спроведено у априлу 2016. године на 
узорку од 23 учитеља. Истраживањем су обухваћене ОШ Милоје 
Закић из Куршумлије и ОШ Лепосавић из Лепосавића. Структура 
узорка је следећа: 1) према полу: а) 5(21,70%) мушког и 
18(78,30%) женског; 2) према дужини радног стажа: а) 7(30,40%) 
до 10, б) 10(43,50%) 10-20, в) 3(13%) 20-30 и г) 3(13%) преко 30; 
3) према школској спреми: а)7(30,40%) виша, б) 11(47,80%) 
висока и в) 5(21,70%) мастер; 4) према искуству и инклузивној 
настави:а) 13(56,50%) имају и 10(43,50%) немају; 5) према 
самопроцени компетентности за рад у инклузивној настави:           
1) 6(26,10%) компетентни, б) 8(34,80%) недовољно компетентни 
и в) 9(39,10%) нису компетентни; 6) према подручју школе:             
а) 12(52,20%) Куршумлија и б) 11(17,80%) Лепосавић.  

Подаци прикупљени истраживањем обрађени су хи-квадрат 
(χ²) и анализом варијансе. Резултати истраживања приказани су 
табелама. 
 

РЕЗУЛТАТИ 
 

Дескриптивном статистиком и χ² тестом истражен је утицај пола, 

дужине радног стажа у настави, школске спреме, искуства у инклузивној 

настави, самопроцена компетентности за рад у инклузивној настави и 

подручја школе у којој су учитељи запослени. На њихове пеоцене и 

васпитно-образовној ефикасности инклузивне наставе у млађим разредима 

основне школе. 
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Табела 1. Пол и процене учитеља о васпитнообразовној ефикасности 
инклузивне наставе у млађим разредима основне школе 

Пол учитеља 
Ефикасност инклузивне наставе 

висока средња Мала Укупно: 
Мушки 3(13) 2(8,70) 0(0,00) 5(21,70) 
Женски 10(43,50) 8(34,80) 0(0,00) 18(78,30) 

Укупно: 13(56,50) 10(43,50) 0(0,00) 23(100) 

χ² = 0,031 df = 1  p = 0,859 
 

Хи-квадрат теста (χ² = 0,031), при једном степену слободе 
(df = 1) није достигао статистичку значајност (p = 0,859) (Табела 
1), што показује да пол учитеља значајно не утиче на њихове 
процене о васпитно-образовној ефикасности инклузивне наставе 
у млађим разредима основне школе. 

 

 

Табела 2. Дужина радног стажа у настави и процене учитеља о 
васпитно-образовној ефикасности инклузивне наставе у млађим 

разредима основне школе 
Дужина радног стажа 

учитеља у настави 
Ефикасност инклузивне наставе 

висока Средња Мала Укупно: 
до 10 4(17,40) 3(13) 0(0,00) 7(30,40) 
10-20 7(30,40) 3(13) 0(0,00) 10(43,50) 
20-30 2(8,70) 1(4,30) 0(0,00) 3(13) 
преко 30 0(0,00) 3(13) 0(0,00) 3(13) 

Укупно: 13(56,50) 10(43,50) 0,(0,00) 23(100) 

χ² = 4,766 df = 3  p = 0,190 
 

Подаци показују (Табела 2), да хи-квадрат теста (χ² = 4,766), 
при три степени слободе (df = 3) није достигао статистичку 
значајност (p = 0,190), што показује да дужина радног стажа 
учитеља у настави значајно не утиче на њихове процене о 
васпитно-образовној ефикасности инклузивне наставе у млађим 
разредима основне школе. 

 

Табела 3. Школска спрема и процене учитеља о васпитно-образовној 
ефикасности инклузивне наставе у млађим разредима основне школе 

Школска спрема учитеља 
Ефикасност инклузивне наставе 

висока средња Мала Укупно: 
виша 4(17,40) 3(13) 0(0,00) 7(30,40) 
висока 6(26,10) 5(21,70) 0(0,00) 11(47,80) 
мастер 3(13) 2(8,70) 0(0,00) 5(21,70) 

Укупно: 13(56,50) 10(43,50) 0(0,00) 23(100) 

χ² = 0,043 df = 2  p = 0,979 
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Према подацима приказаним у Табели 3 се види да хи-
квадрат тест (χ² = 0,043), при два степена слободе (df = 2) није 
достигао статистичку значајност (p = 0,979), што показује да 
школска спрема учитеља значајно не утиче на њихове процене о 
васпитно-образовној ефикасности инклузивне наставе у млађим 
разредима основне школе. 

 
Табела 4. Искуство у инклузивној настави и процене учитеља о 

васпитно-образовној ефикасности инклузивне наставе у млађим 
разредима основне школе 

Искуство у инклузивној настави 
Ефикасност инклузивне наставе 

Висока средња мала Укупно: 
да 8(34,80) 5(21,70) 0(0,00) 13(56,50) 
не 5(21,70) 5(21,70) 0(0,00) 10(43,50) 

Укупно: 13(56,50) 10(43,50) 0(0,00) 23(100) 

χ² = 0,306 df = 1  p = 0,580 
 

Хи-квадрат тест (χ² = 0,306), при једном степену слободе      
(df = 1) није достигао статистичку значајност (p =  0,580)        
(Табела 4), што показује да искуство учитеља у инклузивној 
настави значајно не утиче на њихове процене о васпитно-
образовној ефикасности инклузивне наставе у млађим разредима 
основне школе. 
 
Табела 5. Самопроцене учитеља о компетенцијама за рад у инклузивној 

настави и њихове процене о васпитно-образовној ефикасности 
инклузивне наставе 

Самопроцене учитеља о 
компетенцијама за рад у 

инклузивној настави 

Ефикасност инклузивне наставе 

Висока средња мала Укупно: 

Компетентни 4(17,40) 2(8,70) 0(0,00) 6(26,10) 
недовољно компетентни 2(8,70) 6(26,10) 0(0,00) 8(34,80) 
нису компетентни 7(30,40) 2(8,70) 0(0,00) 9(39,10) 

Укупно: 13(56,50) 10(43,50) 0(0,00) 23(100) 

χ² = 5,141 df = 2  p = 0,077 
 

Подаци показују (Табела 5), да хи-квадрат тест (χ² = 5,141), 
при два степена слободе (df = 2) није достигао статистичку 
значајност (p = 0,077), што показује да самопроцене учитеља о 
компетентности за рад у инклузивној настави значајно не утиче 
на њихове процене о васпитно-образовној ефикасности 
инклузивне наставе у млађим разредима основне школе. 
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Табела 6. Подручје школе и процене учитеља о васпитно-образовној 
ефикасности инклузивне наставе у млађим разредима основне школе 

Подручје школе 
Ефикасност инклузивне наставе 

висока средња мала Укупно: 
Куршумлија 3(13) 9(39,10) 0(0,00) 12(52,20) 
Лепосавић 10(43,50) 1(4,30) 0(0,00) 11(47,80) 

Укупно: 13(56,50) 10(43,50) 0(0,00) 23(100) 

χ² = 10,145 df = 1  p = 0,001 
 

Према подацима приказаним у Табели 6 се види да је хи-
квадрат тест (χ² = 10,145), при једном степену слободе (df = 1) 
достигао значајност на новоу p<0,001 (p = 0,001), што показује да 
подручје школе (Куршумлија или Лепосавић) у коме се налази 
основна школа у којој су учитељи запослени значајно утиче на 
њихове процене о васпитно-образовној ефикасности инклузивне 
наставе у млађим разредима основне школе. 

Подаци приказани у Табели 6. показују да учитељи који су 
запослени у основној школи која се налази у Лепосавићу, знато 
пре него ли учитељи запослени у основној школи у Куршумлији, 
процењују да инклузивна настава има значајну васпитно-
образовну ефикасност у млађим разредима основне школе. То 
показују резултати по којима се види да учитељи запослени у 
основној школи у Лепосавићу углавном сматрају да инклузивна 
настава има значајну васпитно-образовну ефикасност, како се 
изјаснило 43,50% испитаних у односу на учитеље запослене у 
основној школи у Куршумлији где се за значајну васпитно-
образовну ефикасност инклузивне наставе у млађим разредима 
основне школе изјаснило само 13% испитаних учитеља. За 
разлику од тога, 39,10% учитеља запослених у основној школи у 
Куршумлији сматра да инклузивна настава има само осредњу 
васпитно-образовну ефикасност у млађим разредима основне 
школе у односу на 4,30% испитаних учитеља који су запослени у 
основној школи у Лепосавићу. У узорку није било учитеља који 
сматрају да инклузивна настава нема васпитно-образовну 
ефикасност у млађим разредима основне школе. 
 

ЗАКЉУЧЦИ И РАСПРАВЕ 
 

Постоји подељено мишљење о образовању деце са 
ометеношћу, има оних који се залажу за инклузију (инлузивно 
образовање) али има и оних који су ватрени заговорници и 
противници инклузије. Они који се залажу за инклузију, залажу 
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се за образовање све деце са ометеношћу без обзира на њихове 
способности и потребе. Може се речи да се овај став заснива пре 
свега на правима детета а мање на разумевању потреба сваког 
детета (Милачић-Видојевић и сар., 2008). Неоспорно је да нека 
деца са ометеношћу могу имати велике користи од инклузивног 
образовања и да инклузија за њих представља снажан морални 
императив који оправдава напоре у њеном спровођењу(Бројчин и 
Глумбић, 2007). И сами заговорници инклузије, често наводе да 
инклузију не треба спроводити по сваку цену, неки међу њима 
скрећу пажњу и на то да се талас захтева да школа буде иста за 
сву децу без обзира на разлике у способностима деце поставља 
неопозиво и исто тако ауторитативно као и претходни талас 
захтева који је тражио да школа буде само за здраву 
децу(Бојанин, 2002). Наиме, постоје и гледишта да у појединим 
случајевима, када се процени да је то у најбољем интересу детета, 
оно треба да буде смештено у специјализоване установе 
(специјалне школе) или да се са њима ради 
индивидуално(Станковић-Ђорђевић, 2003). 

Досадашња истраживања потврђују дилеме које су 
постављене и које се односе на образовање деце са ометеношћу у 
редовним или специјалним школама. Тако, истраживање које је 
спроведено у склопу једне интернационалне студије у САД-у, 
Холандији и Великој Британији, је потврдило ове дилеме, али је 
истовремено и сугерисало могућа решења, стратегију 
балансирања инклузивне и специјалне праксе као и повећање 
флексибилности услуга и особља које ради у ова два образовна 
контекста (Norwich, 2008, према:Сретенов, 2009).Међутим, ипак 
се негативни ставови према овој деци (пре свега према деци са 
ометеношћу) истичу као највећа препрека њиховом укључивању 
у редован образовни систем. Негативне ставове по овом питању 
имају родитељи друге деце, чланови заједнице, школе или пак и 
сами учитељи и наставници, а понекад и сама деца са 
ометеношћу. На ове, негативне ставове утиче несигурност, страх, 
недостатак знања и информација као и искривљен систем 
вредности у друштву, а њихов се утицај осликава на сваки 
сегмент живота детета са ометеношћу (CETI, 2006). 

Ставови о инклузивној настави које имају наставници, могу 
бити због недостатка информација, затим као резултат 
евентуалних дезинформација или пак из предходног негативног 
искуства у раду са овом децом. Поред тога, наставници могу да 
имају заблуде о самом раду са децом са ометеношћу, или пак 
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имају страх да неће бити успешни у инклузивном раду (групи или 
учионици), могу бити забринути за атмосферу која се може 
појавити у разреду уколико ту борави такво дете, као и страх да 
остала деце неће напредовати у свом раду. Због тога, инклузија 
захтева нови начин размишљања код наставника, нове начине 
комуникације и саму сарадњу са децом. Ови наставници се морају 
охрабривати да упознају свако дете, па и дете са ометеношћу, да 
открију унутрашњу снагу тог детета, његову личност и да му 
развију потребне методе и средства за његов рад и напредовање 
(Humpal, 1991; Jellison, Bruksi Huck, 1984, према: Darrow, 2009). 
Незнање као баријера успешности инклузивног образовања се 
порема мишљењу ових аутора односи на недовољни опсег знања 
и вештина које наставници треба да имају како би изишли у 
сусрет индивидуалним образовним потребама свакког детета. 

Индивидуализација наставног процеса у пракси праћена је 
великим потешкоћама, најчешћа и највећа препрека са којом се 
сусрећу наставници је разумевање специфичних тешкоћа деце са 
ометеношћу као и начин учења који им одговара (Сретенов, 
2009).Пред учитеље се постављају нови захтеви, а код наставника 
предметне наставе ови проблеми су још већи, јер у овом периоду 
притисак постаје још већи, ученици јуре бољи успех, а и садржаји 
наставе су сложенији. Разредне старешине који у својим 
разредима имају дете са ометеношћу, налазе се у посебно 
осетљивом положају јер координирају између наставника, 
ученика и родитеља. Процењује се да је мотивација за рад 
наставника у образовању ниска због малих примања, недостатка 
адекватне опреме, наставних средстава, стручног усавршавања и 
сл. (Максимовић и сар., 2002). У покушају да дефинишу какав 
однос наставника према деци са ометеношћу треба да буде, 
британски аутори сматрају да је захтев да учитељ мора волети 
свако дете нереалан и бесмислен, уместо тога они, пред 
наставника постављају захтев да разуме разлоге због којих дете 
испољава неприлагођено понашање, да га прихвати, као и да 
научи да изађе на крај таквом понашању (Hrnjica, 2004). Наравно 
да садашње тенденције у образовању не прихватају наставника 
који примењује катехетички начин учења, већ тражи да 
наставник буде организатор који своје ученике усмерава према 
различитим изворима знања, анимира их и бодри за самосталан 
рад и за стваралаштво. Нажалост, код нас многи наставници су 
мишљења да су препуштени сопственој иницијативи, уз 
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спорадично усавршавање које је недовољно и без стручне помоћи 
дефектолога у њиховом раду (Ратковић, 2004). 

Ставови васпитача и наставника једна су од најзначајнијих 
варијабли у едукацији деце с ометеношћу (Sze, 2009; Lohrmann& 
Bambara, 2006; Parasuram, 2006). Многа истраживања у 
социјалној политици указују да су ставови предиктори понашања 
(Myers, 1993, према: Kunstmann, 2006), као и да утичу на 
мишљење, понашање и на сам процес подучавања (Stoiber, 
Gettinger, Goetz, 1998). 

Истраживањем су потврђене све посебне, осим посебне 
хипотезе о подручју школе, где је једино утврђено да постоји 
статистички значајна разлика у проценама учитеља о васпитно-
образовној ефикасности инклузивне наставе у млађим разредима 
основне школе. Овакви резултати су разумљиви из бројних 
разлога. Пре свега, инклузивна настава је у Републици Србији 
системски уведена од школске 2010/11. године, нису међутим 
били обезбеђени сви услови за њено успешно функционисање. 
Поред тога, школа нема довољно подршке, како од просветних 
власти, тако и од локалне средине. нема ни подрушку родитеља, 
како оних деце масовне популације, тако и родитеља 
изнадпросечне деце. Проблем су и родитељи деце са сметњама у 
развоју и препрекама у учењу и учешћу који нерадо прихватају да 
њихово одете има сметњу у развоју или препреку у учењу и 
учешћу која је евидентна и без чије сагласности дете не може 
бити обухваћено инклузивним васпитно-образовним програмом.  

Све наведено значајно отежава функционисање инклузивне 
наставе. Проблем су и сами учитељи који сматрају да су 
професионално и стручно оспособљени и да поседују 
компетенције само за рад са децом масовне популације у 
одељењима редовних школа, па себе не виде у раду са децом са 
сметњама у развоју и препрекама у учењу и учешћу у инклузивној 
настави. Учитељи, дакле, својом компентенцијама правдају отпор 
који имају према инклузивној настави. На тај начин инклузивна 
наставаје пре довела до предрасуда и недоумица, него што има 
васпитно-образовну ефикасност у нашим школама.  

Очекивања да претходно искуство учитеља за рад у 
инклузивној настави значајно неће утицати на њихове процене о 
васпитно-образовној ефикасности инклузивне наставе,добили су 
потврду у налазима овог спроведеног истраживања. Учитељи с 
једне стране нису имали значајније претходно искуство у 
инклузивној настави, аса друге стране, углавном су сагласни у 



 

246 НАУЧНИ СКУП С МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 

 

 

процени да нису у довољној мери компетентни за рад у 
инклузивној настави.У емпиријском делу истраживања је 
утврђено и да пол, дужина радног стажа, школска спрема и 
самопроцене учитеља о компетентности за рад у инклузивној 
настави значајно не утичу на њихове процене о васпитно-
образовној ефикасности инклузивне наставе у млађим разредима 
основне школе. 

Истраживањем је утврђено и да учитељи запослени у 
основној школи из Лепосавића имају позитивније процене 
васпитно-образовне ефикасности инклузивне наставе у млађим 
разредима основне школе у односу на учитеље запослне у 
основној школи у Куршумлији. Ове резултате је потребно 
повезати са великим бројем међународних организација које се 
налазе на подручју Косова и Метохије и њиховим радом на 
промоцији инклузије. Без обзира на то, ове је резултате потребно 
тумачити са резервомзато што се ради о малом броју узорка 
обухваћених овим истраживањем.  

Уочљиво је да се учитељи суочавају с очигледно 
различитим порукамао инклузивном образовању. С једне стране 
им је речено да треба да задовоље циљеве квалитета наставе, 
односно учења подизањем просека у разреду ученичким 
постигнућима, док са друге стране треба да буду одговорни за 
диверзификацију инструкција којима треба да задовоље низ 
посебних потреба ученика. Зато није изненађење да наставници 
изражавају незадовољство приликом укључивањаученика са 
инвалидитетом у њихове разреде. 

За успех инклузивног образовања значајан је и тимски рад 
као и сарадња са родитељима и другим стручњацима. Имајући то 
у виду врло је важно да васпитач/наставник развије вештине 
комуникације, сарадничких способности и одговорност (Pearce, 
2009). Истовремено учитељ мора бити и самокритичан, спреман 
и способан да процењује свој начин рада (Вујачић, 2009), мора 
веровати у себе, у своју моћ и способност да утиче на васпитање и 
образовање својих ученика (Sze, 2009).  Потребно је и да осећа 
задовољство и ужива у свом раду са децом и професијом којом се 
бави. Учитељи се неће успешно бавити инклузијом уколико нису 
убеђени да раде користан, вредан и хуман посао, а уједно и 
друштвено признат (Сузић, 2008). Код учитеља мора постојати 
свест да су сви ученици (па и ученици са ометеношћу) пре свега 
деца, и да сви они имају право на васпитање и образовање у 
складу са својим способностима и могућностима. Учитељ треба да 



                                                                           
  

ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ И МОДЕЛИ 247 

 

                                     УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ   

буде одговоран за стварање атмосфере и амбијента који ће бити 
пријатан за све ученике. Истовремено треба да елименише 
непожељнавршњачка понашања према деци са ометеношћу и то 
пре свега због неприпремљености деце масовне популације за 
прихватање различитости (Милачић-Видојевић и Чолић, 2016). 

Инклузивна настава је дефинисана као нова дидактичка 
стратегија, односно дидактички систем и модел организованог 
учења и поучавања деце са сметњама у развоју и препрекама у 
учењу и учешћу, односно ученика с посебним образовним 
потребама у одељењима редовних школа. Бројни су проблеми са 
којима се суочавају наставници у инклузивном раду (недовољна 
опремљеност школа, недостатак подршке и недеовљна 
компетентност учитеља), инклузивна настава је за сада пре 
довела до недоумица и предрасуда, него ли што у школама има 
васпитно-образовну ефикасност. То показује да она за сада нема 
ни значајни нити велики допринос, па је њену васпитно-
образовну ефикасност потребно преиспитати. Без обзира на то, 
позитивни примери из свакодневне васпитно-образовне праксе 
показују да је она ипак могућа, па ју је стога потребно стално 
подстицати и развијати.  
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ASSESSMENT EDUCATIONAL EFFICIENCY IN INKLUSIVE 
EDUCATION IN LOWER GRADES OF PRIMARY SCHOOL IN 

KURŠUMLIJA AND LEPOSAVIĆ 
 
Abstract: The last twenty years as the ultimate from integration of children 
with disabilities in our country is developing a movement for inclusion. The 
essence of this, the inclusive model is the notion that disability and barrier to 
learning and participation does not diminish the value of the person as a 
human being. Inclusive education is a model of organized teaching and 
learning, which includes, accepted and extensively children and young people 
with disabilities into the mainstream education system. The aim of the 
research is to identify the teacher assessments of teachers' educational 
effectiveness of inclusive education in the elementary school. The survey was 
conducted using a scaler evaluation of teacher education on educational 
effectiveness of inclusive education in the elementary school. Respondents 
consisted of 31 teachers from the city of Kursumlija and Leposavic.The survey 
found that teachers feel that they are insufficiently trained to work with 
children with disabilities, parents of children who have difficulties, do not 
accept the stay of these children in the same class with their children, and that 
the attitudes of teachers towards this form of education related to the type and 
degree of disability the child has. This helps reduce the effects of which would 
basically need to have a process of inclusion of children with disabilities in 
regular education system (Table 6). 
Key words: inclusion, elementary school, teaching, children with disabilities. 
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НЕКА ПИТЊА ИНОВИРАЊА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА  ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА* 

 
Сажетак: Квалитет образовања је императив овог времена. 

Питање квалитетног припремања за учитељски позив једно је од 
важнијих питања система високог образовања због чега се чине напори 
да се овај сегмент унапреди, стално преиспитује и иновира. Студијски 
програми за  образовање учитеља конципирани су у складу с 
постављеним циљевима и очекиваним исходима, али засад немамо 
целовите студије, којим компетенцијама су дипломирани учитељи 
„наоружани“ и у каквом су односу са практичном делатношћу. У вези с 
тиме је и још нерешено питање праксе студената, што укључује питање 
повезаности академских садржаја и наука о образовању с методичким 
садржајима. Засад нема јединственог модела стручне праксе на 
учитељским факултетима са чврстом концептуалном основом. Циљ овог 
рада је да укаже на потребу унапређивања квалитета професионалног 
припремања учитеља и да укаже на слабости у неким његовим 
сегментима, истовремено указујући на искусутва и моделе праксе у 
неким земљама Европе. 

Кључне речи: образовање учитеља, студијски програми, пракса 
студената, компетенције, теорија и пракса. 

 
Сваки реформски процес у образовању нужно обухвата и 

питања концепције професионалног припремања учитеља/ 
наставника. Важност питања какав учитељ/наставник је 
потребан школи, произилази из важности и значаја основног 
образовања као темеља за даље образовање али и целокупан 
развој појединца. Искуство нам говори да су концепције и модели 
образовања учитеља врло различити, не само у Европи и шире 
него и код нас. Током протекле две деценије развоја учитељских 
факултета у нашој земљи, а недавно и кроз пројекат TEMPUS-а, 
како би се програми учинили компатибилнијим, програми 
припремања будућих учитеља и даље се разликују, не само по 
броју студијских предмета него и по времену њиховог изучавања 
и трајању изучавања. Осим тога, пракса студената разликује се и 
према организацији и садржају тако да модели тако значајног 
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сегмента у програмима нису исти. Првобитно, након оснивања 
учитељских факултета 1993. године, програми образовања 
будућих учитеља били су скоро идентични да би се временом 
удаљавали. Разлози су бројни а често педагошки неоправдани. 

Постојање приближно истих концепција образовања 
учитеља у Европи, последњих деценија је потпуно оправдано 
уважавајући економске, културне и политичке факторе 
најразвијенијих земаља, тврди Кулић Р. (Кулић, 2011: 184). 

Уласком у болоњски процес учинили смо покушај 
приближавања европским системима образовања учитеља у 
неколико битних сегмената (организација студија, дужина 
трајања студија,   начини стицања дипломе, пренос бодова и сл.). 
Поред тога, прихватили смо и у праксу уградили кључни циљ 
реформе високог образовања, ефикасност кроз повећање 
квалитета студија и смањивање трајања студирања. 

Како смо то схватили и пренели у праксу? Јесмо ли подигли 
квалитет студија на виши ниво, какви су студијски програми, 
дали доприносе развоју потребних компетенција будућих 
учитеља, шта су слабости и недостаци, јесу ли систематски 
проучавани, ако јесу, у ком правцу су вршене измене и 
унапређивање и програма и активности? Факултети су 
појединачно периодично, сваки за себе најчешће кроз СВОТ 
анализе анализирали свој рад и програме, али целовитијих, 
обимнијих анализа и истраживања о ефикасности реформског 
система образовања учитеља, није било. 

Недавно је на једном од научних скупова Никола Поткоњак 
констатовао да иницијалним образовањем будућих учитеља и 
наставника, не образујемо и практично не оспособљавамо 
наставнике који могу остварити виши квалитет, који могу 
иновацијама унапредити васпитно-образовни процес. Поменути 
аутор даље наводи да није толико реч о садржајима и недостатку 
научних и стручних студијских дисциплина, колико о начину 
(методима) на који се организује настава и посредују знања 
студентима. Још увек се користе класичне методе репродукције 
научених садржаја. Наставници факултета као да заборављају да 
њихов начин рада утиче на начин рада будућих учитеља, због 
чега је иновативност у раду наставника услов за будућег 
иновативног учитеља савремене, или боље речено, будуће школе. 
Наводи се даље, да се проверавање знања на факултетима врши 
тестовима и другим писаним облицима проверавања који су 
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често и једини показатељи успеха и постигнућа студената 
(Поткоњак, 2013: 75–82). 

Квалитетно припремање будућих учитеља треба да 
обезбеде у првом реду организација рада факултета и 
иновативни наставници који треба да поседују оне 
карактеристике и способности које желе да развијају код својих 
студената, као што су: 

- „доживљавање позива као свог истинског животног 
опредељења, 

- улагање себе у свој рад, учење, усавршавање са уверењем да 
се може постићи виши квалитет у свом раду, 

- критички однос према свом педагошком раду и стало 
промишљање свог рада и трагање за бољим, 

- стваралачки однос према раду и резултатима рада, 
- управљање својим иновативним радом, праћење, 

анализирање, унапређивање и истраживање праксе, 
- поседовање осећања одговорности за свој рад и своје 

студенте, смелост, храброст и благовременост у решавању проблема, 
- способност за тимски ради преношење иновативности на 

друге, 
- спремност за промене и унапређивање свог рада увек 

проналазити у себи самоме а не изван себе“ (Поткоњак, 2013: 78). 
 
Императив квалитета универзитетског образовања 

актуализовао је питање редефинисања постојећих и стицања 
нових компетенција учитеља. Бројни аутори у први план истичу 
улогу наставника у реформи образовања уз веће ангажовање у 
непосредном практичном васпитно-образовном раду. 

Знамо да језгро квалитета представља евалуација 
квалитета као намерно систематско проверавање квалитета које 
подразумева бројне поступке и процедуре које воде напред и 
подижу квалитет на виши ниво. Подизање квалитета наставног 
процеса могуће је уз поштовање одређених стандарда као 
механизама за обезбеђење квалитета, уз адекватно праћење  
њиховог поштовања.Квалитет процеса наставе у суштини се 
односи на квалитет процеса учења који организује наставник уз 
активност студената као централне активности на путу до 
очекиваних исхода. Према томе, квалитет постигнућа се мање 
мери преко активности наставника а више преко активности 
студената, уз напомену, да је осигурање квалитета система 
поучавања/учења, условљено методама које воде ка исходима и 
постављеним циљевима. 
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Важно је подсетити да су за начине учења најуже повезани 
начини проверавања знања. Шта и како уче студенти зависи у 
великој мери од онога шта они знају; како ће бити оцењивани и 
на који начин ће бити проверавано знање;које методе поучавања 
учења користи наставник који мисли да је иновирао и 
осавременио процес наставе, ако садржај програма на сваком 
часу готово увек презентује пројекцијом на платну где је 
активност студената једино у преписивању тог текста. Лепо је 
видети како наставник на час носи лаптоп али како га користи. 
Тако стечено знање студената проверава се писменим испитима 
и то је честа појава. Како се овакав рад може променити или боље 
речено, када ће се променити? 

Мерење квалитета наставних процеса, према стандардима, 
на факултетима врши се преко неких лакше мерљивих, 
видљивијих параметара – индикатора о чему се најчешће 
изјашњавају студенти или се подаци узимају из евиденције 
наставника и извештаја о присуству студената предавањима и 
вежбама, њиховој активности, проценат пролазности исказаној 
кроз проценте по годинама студија и студијским предметима 
(проценат је један од показатеља), али значајнији је показатељ 
квалитета унутрашња структура оцена студената –  шта је 
квалитет? 90% шестица и седмица на испиту или 60% осмица, 
деветки, десетки, седмица и шестица). 

Мишљење студената – њихово учешће у евалуацији 
квалитета наставе кроз процену рада наставника може да буде 
проблематично и нереално. Како то усавршити? 

Процењивати поједине аспекте наставе, који изржавају 
њену суштину, комплексно је  питање. Питање је, а на то указују 
бројни аутори, да ли су студенти довољно зрели и компетентни 
да о њима суде, да ли их препознају у настави коју наставник 
организује? У вези са овим је питање дали о квалитету говоре 
подаци о редовности одржавања наставе о којој се студенти 
изјашњавају, да ли касне на часове и слично? Шта за њега значи 
„јасно предаје“? Чини се да је лични успех/неуспех студената из 
појединих предмета одлучујући у њиховој процени квалитета 
рада наставника тих предмета. Ово се мора променити! 

Континуирано праћење и подстицање студената током 
наставе и вредновања различитих активности студената 
(колоквијуми, самосталан рад, семинарски рад, активност на 
предавањима и вежбама, практични рад и пракса) јесу елементи 
који су садржани у оцени предиспитних обавеза студената 
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исказаних у бодовима или другачије. То је улазница за испит – 
оцену на испиту. Тако кажу стандарди и нормативни. 

Докле смо стигли на овом плану? Још увек нисмо доследно 
уградили стандарде у вези са праћењем, оцењивањем и 
вредновањем постигнућа студената на које обавезују нормативи 
произашли из болоњског процеса. Последице различитог 
приступа овом проблему на факултету су видљиве кроз отпоре 
студената према неким предметима и наставницима који на томе 
инсистирају и оцењивање заснивају на предвиђеним 
стандардима. 

Можда би чешће на катедрама и другим стручним органима  
и телима требало да се нађе питање квалитета наставног процеса 
и исхода. 

Бројни друштвени и економски проблеми условили су да се 
учитељски факултети „боре“ за број студената при упису, чиме је 
смањена могућност селекције кандидата који се опредељују за 
овај изнад свега  одговоран позив, тако да „улаз“ умногоме 
одређује „излаз“ без обзира на процес и напоре који се током 
наставе чине. Учитељски факултети морају се изборити за бољу 
селекцију кандидата при упису и другачији третман у односу на 
друге факултете. Зна се да се бројне неопходне компетенције 
будућег учитеља могу развијати током школовања али се исто 
тако зна да су неке психолошке карактеристике личности 
детерминисане генетиком или су ограниченог домета, па се често 
може чути да се учитељ понајвише рађа. Према томе, нема бољег 
квалитета исхода без квалитетног „улаза“. Поред тога, пријемни 
испити морају „одабрати“ квалитет и не смеју се прилагођавати 
квалитету пријављених кандидата за упис на факултет. 

Потребно је нагласити још једну важну чињеницу за 
квалитет и његово унапређење, када је реч о компетенцијама 
будућих учитеља, а то је мишљење послодаваца, тј. директора 
школа о нашим бившим студентима, а сада учитељима. 
Евалуацију ћемо тек тада употпунити када добијемо мишљење 
послодаваца на основу чега можемо анализирати студијске 
програме и унапређивати их у смислу њиховог доприноса у 
подизању компетенција будућих учитеља. Промене које се уносе 
у студијске програме морају бити резултат свестранијег праћења 
анализа посебно из угла образовних ефеката. Колико смо у овоме 
били успешни у протеклом периоду, шта је било примарно - 
„збрињавање“ постојећег кадра или нешто друго? 
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Чини се да је један сегмент рада на учитељским 
факултетима још увек неоправдано запостављен, то је пракса 
студената. Нисмо још достигли постављене европске стандарде, 
ни по садржају, ни по организацији, ни по начину вредновања 
рада студената у овом сегменту. Ако говоримо о квалитету 
професионалног припремања будућих учитеља, квалитет 
практичног оспособљавања се не може заобићи. 

Захтеви за унапређивање иницијалног образовања учитеља 
у европском концепту исказани су у студијама Европске комисије, 
као резултат пилот пројекта SIGMA – Образовање наставника у 
Европи (1995), који се између осталог односе и на потребу 
чвршћег повезивања академских садржаја и образовних наука 
(педагогије, психологије, дидактике) и методичких садржаја, али 
и на потребу повећања часова практичне наставе. Даље се 
наглашава, да модел образовања учитеља треба да има тежиште 
у искуственом приступу у доброј пракси и традицији које су 
органски повезане са теоријским сазнањем и емпиријским 
валидним концептима у подручју поучавања и учења. То не значи 
да је довољно у програм само унети нпр. социологију у 
филозофију и слично, него их повезивати са садржајима 
наведених наука. 

Анализом различитих концепција образовања учитеља у 
земљама Еропске уније, уочено је да преовладава тзв. статички 
приступ, који се огледа у „згуснутом“ и кратком иницијалном 
образовању и слабој повезаности праксе са теоријским 
образовањем (Зелена књига о образовању учитеља у Европи, 
2000). Овакав концепт произилази из схватања да се потребне 
компетенције учитеља стичу кроз академске садржаје изван 
контекста за који се стичу, а стицање вештина за практичан рад 
одвија се кроз тренинге. Тако теоријска знања нису повезана са 
практичном наставом. 

Бројни аутори код нас указују на то да доминира стручно-
предметно образовање учитеља и запостављање практичне 
апликативне димензије (Половина и Павловић, 2010; Пејић, 2005; 
Каменов, 1993). Према неким истраживањима, међу студентима 
доминира доживљај, да их универзитетски програми готово 
искључиво „опремају“ теоријским знањима. Овакав модел познат 
је под називом „модел техничке рационалности“ у коме су 
теоријска знања фундаменталнија и значајнија. 

У једној анкети са студентима Учитељског факултета у 
Ужицу (125 студената), 45% је постојећу праксу оценило веома 
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корисном, 25% потпуно бескорисном и 30% мало корисном.У 
процени садржаја студијских предмета који подржавају праксу 
студенти посебно истичу педагошку групу предмета и 
психологију (80%), а у погледу трајања праксе 62% тражи дужу 
праксу и то два пута годишње (Николић, 2008: 170). 

Има и другачијих оцена што је вероватно условљено и 
другачијом организацијом и садржајем. Нпр. студенти 
Учитељског факултета у Сомбору су задовољни праксом (72%), 
57,14% је посебно задовољно сарадњом са учитељима/ 
менторима у школи, а 76,17% тврди да је потпуно спремно за рад 
у школи. 

Представници савременог модела образовања учитеља 
говоре о интегрисаном моделу у коме се академски садржаји 
преплићу са теоријом и практичном обуком. Према овом моделу 
теоријско образовање не може да доминира у односу на 
практично оспособљавање. При томе је важно нагласити да 
уравнотежен однос теорије и праксе није сам по себи довољан. 
Какав ће бити квалитет практичног искуства и у којој мери ће 
допринети развоју потребних компетенција учитеља, зависиће од 
нивоа реалног процеса организације и реализације праксе 
(Николић, 2009: 171). Модели праксе неких земаља (Финска, 
Аустрија) уважавају принцип партнерства између школе и 
факултета, при чему се посебна пажња поклања избору ментора-
учитеља, који је често и доктор наука. У сам процес вредновања 
праксе у школи-вежбаоници укључен је обавезно наставник/ 
професор са факултета, а често и декан факултета. Они заједно 
вреднују одржане часове студената. 

Пракса је чврсто везана за наставу и одвија се током читаве 
године. У нашој земљи примењује се сличан модел на Факултету 
педагошких наука у Јагодини, док је на осталим факултетима 
другачије. Нпр. у горњој Аустрији континуирана пракса студената 
одвија се у дужем временском периоду до 40 часова и више, цео 
семестар, уз сталне консултације са професором на факултету, 
ментором у школи. 
 
УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 
 

Чини се да би неке измене требало учинити што пре. Ево 
неких предлога. 

Систем професионалног припремања учитеља у Србији није 
ефикасан из више аспеката. Звање мастер учитељ, на који 
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обавезује Закон, стиче се у систему 4+1. Пета година студија 
(мастер) у овом систему не гарантује подизање компетенција на 
виши ниво због „неорганизованости“ која би обезбедила 
обавезно похађање студената током два семестра. Боље ефекте је 
логично очекивати ако припремање учитеља буде континуирано 
5 година како је свуда у земљама окружења. 

Питање промене принципа подизања квалитета 
образовања и ефикасности студирања кроз континуирано 
праћење рада студената, указује на потребу поштовања других 
норми и стандарда а то је нпр. величина група студената на 
предавањима и вежбама.  Две стотине студената (како норматив 
предвиђа у пленуму) не омогућава праћење активности 
студената на предавањима нити њихово веће активирање. 

Неки захтеви у вези са праћењем рада студената и 
вредновањем постигнућа додатно су оптеретили наставнике 
административним пословима који узимају време које треба 
посветити студентима. 

Питање које се може поставити  у вези са програмом студија 
јесте – преиспитивање увођења великог броја једносеместралних 
предмета (често се неки кључни предмети не могу реализовати 
за један семестар). 

Тенденција смањивања фонда часова предмета као што је 
група педагошких, колико је то педагогија, увек се поставља 
питање, што није добро. Посебно је значајна методологија 
педагошких истраживања – где се из програма у програм 
премешта и смањује а неки би да је искључе. У свим савременим 
документима уз назив „учитељ“ стоји „истраживач“, те се 
поставља питање како ће пратити савремена кретања у науци и 
разумети истраживачке резултате ако не познаје методологију. 
Учитељ је и „рефлексивни практичар“ – знамо шта то значи. 

Изборни предмети треба да подржавају основне обавезне и 
обрнуто. Како их бирамо и стављамо у програм, а колико их бира 
студент? Да ли их бира или нужно узима? Овде треба промена! 

На крају, потребна је опсежна анализа реформских новина 
на нивоу читавог система припремања учитеља за 
професионалну делатност. 

О питањима везаним за Болоњску декларацију могли би 
много тога рећи и позитивног и супротног али још увек стоји 
оцена да је она донела и низ тешкоћа које није лако превазићи. 
Резултати једног истраживања 2010. године на универзитету у 
Србији, показали су да наставници мисле, да су снижени 
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критеријуми оцењивања након увођења болоњског процеса 
(89,5%), а да су и сами то учинили (40,48%), да промене нису 
довеле до побољшања квалитета знања (65,23%) и сл. (Јевтић и 
сар., 2011: 43–56). 

Када је реч о учитељским факултетима, Поткоњак Н. 
наводи: „Нисмо успели да пренесемо нити у њихов живот и рад 
унесемо – уградимо дух и атмосферу учитељских школа. Студент 
који је кренуо на учитељски факултет у тој институцији треба да 
живи у атмосфери, у окружењу да ће бити учитељ, да то није 
нимало лак али веома частан и узвишен позив и одговоран. 
Наставници који су радили у тим школама својим ставовима и 
понашањем, односом према институцији, према ученицима, код 
својих ученика су развијали посебан однос према позиву за који 
су се припремали. Тај дух и та атмосфера, и такво окружење 
васпитавају будуће учитеље више од било којих речи научених и 
репродукованих (Поткоњак 2013: 82). 
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ISSUES INNOVATING STUDY PROGRAMS FOR TEACHER 

EDUCATION 
 

Abstract: The imperative of this time is quaity of education. The issue of 
quality preparation for the teaching profession was one of the most important 
issues of higher education, which is why efforts are being made to improve this 
segment, constantly is reviewed and updated. Study programs for teacher 
education are designed in accordance with the goals and expected outcomes 
but still there is  no comprehensive study which competencies are graduate 
teachers „armed“ and how they relate to practical activity. In this regard, and 
still unresolved is the question of students practice including the issue of 
integration of academic content and the science of education with 
methodological contents. There is still no single model of professional practice 
at the Teachers Training Faculties with solid conceptual basis. The aim of this 
paper is to highlight the need to improve the quality of professional training of 
teachers and to point out the weaknesses in some of its segments at the same 
time poiting to the experinces and models of practice in s ome countries in 
Europe. 
Key words: teacher education, curriculum, students practice, competence, 
theory and practice. 
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Сажетак: Као особен дидактичко-методички систем наставе 

усмерен на процес оспособљавања младих за самостални продуктивни 
рад и учење, егземпларна настава значајно је питање савремене 
дидактике. Својим карактеристикама, егземпларна настава је окренута 
иновирању наставе у смислу отклањања недостатака везаних за 
обимност наставних садржаја и пасивну улогу ученика у процесу наставе. 
Пружајући моделе учења и оспособљавајући ученике да их самостално 
користе, она представља иновативни систем наставе којим се развија 
личност ученика и подстичу њихова самосталност и стваралаштво. С 
обзиром на значај који овај иновативни модел наставе има у најранијем 
школском узрасту, рад се заснива не емпиријском истраживању овог 
проблема у наставној пракси разредне наставе. У раду су представљени 
резултати истраживања: заступљености егземпларне наставе у разредној 
настави, фактора који отежавају реализацију егезмпларне наставе и 
својстава личности ученика које се развијају применом егземпларне 
наставе.  

Кључне речи: егземпларна настава, наставна пракса, ученик, 
самосталност, разредна настава.  

 
УВОД 
  

Савремена настава се данас налази пред једним од највећих 
изазова васпитно-образовног рада: како дидактичко-методички 
обликовати наставне активности којима ће се смањити 
оптерећење ученика преобимним наставним програмима и 
обезбедити субјекатска позиција ученика, развој самосталности, 
критичности, стваралаштва и креативности? Овај изазов настао 
је као последица неусклађености између реалних потреба 
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савременог човека и друштва и објективно ограничених 
могућности образовних институција да ове промене прате и 
задовољавају. Имајући у виду ове особености саврменог доба 
„изузетно важно питање у сваком друштву које се развија је 
питање унапређења образовног система како би се он учинио 
доступнијим, отворенијим и флексибилнијим” (Здравковић, 2014: 
45). Потреба савременог доба јесте да се појединци развијају у 
активне, самосталне и делатне индивидуе које ће своје 
интелектуалне, психофизичке и друге капацитете континуирано 
и самостално усавршавати у складу са потребама непосредног 
егзистенцијалног, личног и професионалног контекста. Овакво 
сагледавање савремених потреба захтева од образовања и 
наставе, пре свега, значајно измењени приступ у раду. 
Образовање и наставу треба планирати и програмирати тако да 
они пруже базична знања и развијају индивидуалне капацитете 
који су појединцу неопходни да успешно развија, надограђује и 
усавршава своју личност сходно потребама и улогама које 
преузима. Осамосталити ученике и развити код њих спремност да 
критички и самостално истражују и решавају проблеме, 
откривају решења, усвајају нова знања и развијају своје 
способности, усавршавају вештине и др., потреба је савременог 
доба. Једино на овај начин обимни наставни програми који се 
темеље на стално растућој количини наставних садржаја које 
ученик треба усвојити, могу постати наставна прошлост. Суочена 
са овим потребама настава има за задатак да у реално скромним 
условима и уз мноштво отежавајућих фактора, изнађе адекватна 
дидактичко-методичка решења. Један од начина који доприноси 
смањењу оптерећености и осамостаљивању ученика јесте 
примена егземпларне наставе. Као савремени наставни систем 
којим се инсистира на превазилажењу недостатака 
традиционалне наставе, она ствара основу да кроз 
традиционалну структуру наставе (разредно-предметно-часовни 
систем) иновирамо, развијемо и усавршавамо наставу. Својим 
карактеристикама егземпларна настава инсистира на 
субјекатској позицији ученика, осамостаљивању и 
оспособљавању за различите форме стваралачког учења и 
развоја. У намери да дамо свој скромни допринос осветљавању 
овог значајног дидакатичко-методичког проблема, приступили 
смо теоријско-емпиријском истраживању егземпларне наставе у 
наставној пракси разредне наставе. 
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Дидактичко-методичке претпоставке успешне 
егземпларне наставе 
Настала као реакција на преобимне наставне програме који 

су од ученика захтевали запамћивање огромне количине 
чињеница, егземпларна настава представља значајно измењени 
приступ наставном раду. Пропагирајући став да наставни рад 
треба више заснивати на разумевању него на запамћивању, 
егземпларна настава мења позицију ученика и карактер његових 
активности у настави. Суштинско одређење егземпларне наставе 
јесте  да „ наставни садржаји не смеју бити енциклопедија свих 
догађаја људског ума, већ изабрани типични примери 
(парадигме) и примерци (егземплари) које треба самостално 
усвајати у образовном процесу и животној пракси” (Круљ и сар., 
2001: 271). Тако се циљ наставе у егземпларној настави оставрује 
кроз дидактичко-методички узорну обраду егземпларног 
садржаја од стране наставника и самосталну обраду аналогних 
садржаја по добијеном моделу, од стране ученика. Утврђена 
концепција егземпларне наставе показује да основну 
претпоставку успешне егземпларне наставе чине наставник и 
ученик, квалитет и особености њихових активности и  
ангажовања.  

На основу значаја који у егземпларној настави има, 
наставник „увек мора имати на уму да је његова обрада пример 
по коме ће касније радити ученици. Уколико у моделу има 
слабости, оне ће се касније показати у самосталном раду ученика” 
(Цекић Јовановић и Голубовић Илић, 2010: 231). Зато се од 
наставника очекује да својом дидактичком умешношћу у обради 
егземпларног садржаја „створи позитивну радну климу, пробуди 
интересовања и мотивише ученике, да егземпларни садржај 
изложи јасно, организовано и на интересантан начин” (Hativa et 
al., 2001).  Једино обрадом коју карактеришу наведени квалитети, 
наставник може ефикасно дати модел ученицима и учинити им 
га доступним и применљивим. Успостављање ове везе на 
релацији наставник − ученик претпоставка је успешности 
егземпларне наставе. На основу модела наставника, ученици, 
дакле, самостално усвајају нова знања о аналогним наставним 
садржајима. Доминантна ученичка активност није запамћивање 
већ самостани рад на наставном садржају. На овај начин, као што 
видимо, ученик постаје субјекат наставе који се кроз ангажовање 
у савладавању аналогних садржаја оспособљава за самоучење, 
саморазвој и самообразовање.  
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Осим значајно измењених активности наставника и 
ученика, претпоставка успешне егземпларне наставе јесте и 
ефикасно остваривање односно артикулација наставних 
активности. Артикулација егемпларне наставе подразумева њено 
остваривање кроз четири основне фазе, етапе:1) селекција 
садржаја; 2) обрада егземпларног садржаја; 3) самостални рад 
ученика; 4) систематизација знања (Вилотијевић, 2007).                

Прва етапа артикулације егземпларне наставе представља 
темељно проучавање наставног програма са циљем да се из њега 
издвоји битно, елементарно, темељно, узорно, репрезентативно, 
егземпларно (Пољак, 1977) градиво. Карактеристика садржаја 
који може да понесе атрибут егземпларни одређујући појам 
садржаја, јесте да она чини окосницу односно носећи садржај у 
једном тематском подручју. Након избора егземпларног садржаја 
наставник око њега групише такозване аналогне садржаје који су 
слични егземпларним и повезани са њима одређеним узрочно-
последичним везама и односима, релацијама и законитостима. 
Правилно дефинисање егземпларних садржаја није нимало лак 
посао, али се сходно специфичностима наставних предмета може 
темељити на критеријумима које је још средином XX века 
дефинисао Клафки (Volfgang Klafki, 1959: 383-398): основно 
искуство; егземпларност; типичност; класичност; репрезента-
тивност; једноставност  и сврховитост; естетска форма.  

Етапа обраде егземпларног садржаја представља окосницу 
успешности егземпларне наставе. С обзиром на значај ове етапе 
она захтева од наставника да обрада буде на највишем 
дидактичко-методичком нивоу, квалитетна, темељна, узорна, 
хеуристична, па и програмирана (Вилотијевић 2007; Ранђеловић 
2005; Пољак 1977). Својим компетенцијама наставник треба да 
изабере адекватне облике наставног рада, методе и средства који 
ће ученике најпре заинтересовати а онда и довести до потпуног 
схватања. Циљ ове етапе је остварен уколико су „ученици 
потпуно схватили градиво и ако су усвојили наставников модел 
обраде (приступ теми, методе, сагледавање битног, закључак)” 
(Селеши, 2005:110). 

Самостални рад ученика као трећа етапа егземпларне 
наставе подразумева самостални рад ученика на аналогним 
садржајима по узору на наставников модел обраде егземпларног 
садржаја. Ученици у овој етапи могу радити на истим 
(индивидуални рад) и диференцираним задацима (групни рад и 
рад у паровима). Препоставка успешног остваривања ове етапе 
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јесте потпуно схватање структуре усвојеног модела наставникове 
обраде као и мотивација и способност ученика за самостални рад 
на аналогним садржајима. Аналогном обрадом садржаја ученици 
сазнају идентичности, али и специфичности сличних садржаја, 
развијају радне и стваралачке способности и осамостаљују се у 
учењу и раду. 

Последња етапа егземпларне наставе јесте етапа 
продуктивног понављања, проверавња и ситематизације 
егземпларних и аналогних знања. Циљ ове етапе  је логичко  
повезивање усвојених знања (егземпларних и аналогних). У овој 
етапи ученици треба поједине садржаје да схвате као део шире 
тематске целине и да  изграђују систем знања који представља 
научни поглед на свет. У овој етапи и ученици и наставници 
стичу реалан увид у квалитет оствареног рада и постигнућа, али 
и увид у евентуалне грешке, недостатке.  

 

Значај егземпларне наставе у савременом образовању 
Егземпларни приступ настави игра значајну улогу у 

савременом образовању. Заснован на субјективистичкој позицији 
ученика и интеракцијском односу између наставника и ученика, 
овај модел доприноси обезбеђивању квалитета и ефикасности 
наставног рада. Иако се као његов недостатак најчешће истиче 
ограничење самосталности учењем по моделу, правилна примена 
егземпларне наставе ипак подстиче самосталност и 
стваралаштво ученика. Егземпларни модел обраде наставних 
садржаја који ученици добијају од наставника служе као узор 
ученицима, али не ограничава њихово запажање и уопштавање 
путем уочавања сличности и разлика међу садржајима исте 
тематске целине. Узорном обрадом коју карактерише највиши 
дидактичко-методички ниво, наставник може ученике упутити и 
на друге, разноврсне моделе обраде аналогних садржаја и тим 
заголицати њихову машту, подстаћи мотивацију и додатно 
стваралачко ангажовање ученика. Разноврсним методама, 
облицима и средствима наставног рада у егземпларној настави 
подстиче се оспособљавање ученика за самостални рад.  

О значају учењa по моделу било да се они користе у виду 
мапа и графика или пак као наставниково примерно излагање с 
циљем поједностављивања сложених садржаја, илустровања и 
представљања онога што на први поглед не може бити уочено, 
говоре и страни аутори (Windschitl & Thompson, 2006). Иако рад 
по аналогији не представља продуктиван самостални рад у 
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апсолутном смислу, они ипак има значајне одлике 
продуктивности. Поред тога што ученике упућује на одређене 
модела рада, егземпларни приступ настави ученике доводи у 
ситуацију трагања и проналажења упознате законитости у 
другачијим, аналогним ситуацијама. То трагање, истраживање и  
утврђивање има карактер новог и особеног те даје продуктивни 
карактер ученичким активностима. Постављањем  ученика у 
ситуацију да уз оријентациони модел траже ново, другачије 
решење, подстичемо њихово продуктивно мишљење, 
самосталност, стваралаштво, мотивацију, креативност и 
истраживачки дух.  

Захваљујући егземпларном приступу у настави савремено 
образовање добија је још један значајно измењен квалитет. То је 
интензивирање смисленог логичког памћења. Оно се развија 
захваљујући томе што ученици уче кроз лични пример а  „ништа 
тако дубоко не продире у човека као пример” (Штула, 2006: 67). 
Ученици лакше и боље памте оне примере до којих су самостално 
дошли аналогијом или уопштавањем од примера које им је дао 
наставник. Уложени труд и залагање у самосталном 
проналажењу решења дају смислени и логички карактер 
мишљењу и памћењу и значајно виши квалитет усвојеном знању, 
што је, сложићемо се, императив савременог образовања.  

Још једна од значајних карактеристика егземпларног 
приступа настави јесте обезбеђивање динамичности, 
индивидуализације и диференцијације наставе.  Самосталност и 
продуктивност ученика чине наставу динамичнијом и живљом и 
спречавају појаву монотоније. Тиме што се наставникова и 
ученичке активности смењују током часа егземпларне наставе, 
интензивира се динамика међусобних односа и обезбеђује 
интеракција у настави. С друге стране, кроз могућност да се за 
један егземпларни садржај нађе и истражи мноштво аналогних, 
стварају се квалитетне претпоставке индивидуализације и 
диференцијације наставе. Пружањем могућности сваком ученику 
да сходно свом знању, интелектуалним капацитетима, 
способностима, потребама и интересовањима, истражује и 
проналази решења, успешно се индивидуализује настава.  
 
МЕТОД 
 

Полазећи од значаја који егземпларна настава као 
иновативни модел наставе има у најранијем школском узрасту, 
предмет истраживања су ставови наставника разредне наставе о 
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егземпларној настави. Циљ истраживања је утврдити ставове 
наставника о реалности овог иновативног наставног система у 
разредној настави, кроз сагледавање њене заступљености, 
фактора који отежавају њену реализацију и утврђивање својстава 
личности ученика које се развијају применом егземпларне наставе.  

Узорак истраживања чине 233 наставника разредне наставе 
са територија: Школске управе Ниш (113) и севера Косова (120). 
Изабрани узорак чини 148  наставника разредне наставе женског 
и 85 мушког пола. С обзиром на специфичности подручја са кога 
долазе испитивани наставници, статус независне варијабле сем 
пола има и локација школа у којој наставници раде.  
 
РЕЗУЛТАТИ 
 

Истраживање реалности егземпларне наставе у разредној 
настави свакако захтева најпре утврђивање ставова учитеља о 
њеном значају и истаживање степена учесталости њене примене. 
Испитаници који су били обухваћени истраживањем показују 
високо развијену свест о могућностима и значају егземпларне 
наставе код ученика најнижег школског узаста. У прилог овој 
тврдњи говоре подаци да је чак 84% испитаника показало 
позитиван став о овом питању (65% потпуно се слажем и 19% 
углавном се слажем) као и то да негативни ставови учитеља нису 
утврђени. Остали испитаници нису били сигурни у дефинисању 
одговора (16% нисам сигуран/а). На основу високо развијене 
свести о могућностима и значају егземпларне наставе очекивано 
је да ће испитаници потврдити учесталу примену ове врсте 
наставе у свом раду. Насупрот овој претпоставци, утврђени 
резултати показују нешто другачије резултате. Наиме, иако су 
свесни могућности и значаја које егземпларна настава има, 
учитељи се најчешће изјашњавају да је понекад  користе у свом 
раду (62%), док је број оних који је често користе и никад не 
користе приближно уједначен (око 10%). Утврђени резултати 
слични су резултатима сродног истраживања у погледу 
заступљености и значаја егземпларне наставе (Цекић Јовановић, 
Голубовић Илић, 2010). Резултати истраживања спроведеног 
2010. године на узорку од 106 учитеља са територија општина 
Јагодина и Параћин такође показују развијену свест наставника о 
значају егземпларне наставе и релативној учесталости њене 
примене у пракси. На основу несклада у утврђеним резултатима 
и оповргавања наше претпоставке о високом степену примене 
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егземпларне наставе, приступили смо даљем истраживању 
основних дидактичко-методичких питања овог проблема. 

 
Табела 1. Облици наставног рада у егземпларној настави (у односу на пол) 

Облик наставног рада Пол N M Sd df t p 
Групни облик рада Женски 148 4,09 1,01 

146,32 2,797 0,006 Мушки 85 3,64 1,26 

Индивидуални облик рада 
 

Женски 148 4,19 0,95 
152,34 2,889 0,004 Мушки 85 3,77 1,12 

Рад у паровима Женски 148 3,95 1,09 

231 1,165 0,245 Мушки 85 3,77 1,14 

Комбиновање више 
наставних облика 

Женски 148 3,02 1,02 
231 0,541 0,589 

Мушки 85 2,95 0,97 

 
На основу података приказаних у Табели 1 може се 

говорити о статистички значајном утицају варијабле пол на 
различитост ставова о најучесталијем облику наставног рада у 
егземпалрној настави. Утврђена разлика односи се на примену 
групног и индивидуалног облика рада (p = 0,006 и p = 0,004). Она 
је последица  нешто чешћег истицања ова два наставна облика од 
стане учитељица (М = 4,09 и 4,19) и скоро равномерне примене 
сва три облика рада од стране учитеља (М = 3,64; 3,77 и 3,77). 
Иако се комбиновање различитих облика наставног рада налази 
на последњем месту међу одговорима, ваља напоменути да 
учитељи у егземпларној настави прибегавају и овом поступку. На 
основу утврђених података јасно се може препознати потреба за 
дидактичко-метдоичком интервенцијом у смислу едуковања 
учитеља о могућности комбиновања више наставних облика и 
начинима реализовања у конкретним наставним ситуацијама.  
 
 Табела 2. Облици наставног рада у егземпларној настави и подручје школе 

Облик наставног рада  Подручје  N M Sd df t p 
Групни облик рада ШУ Ниш 113 3,8 1,16 

231 -1,662 0,098 Север Косова 120 4,05 1,08 

Индивидуални облик 
рада 
 

ШУ Ниш 113 3,92 1,11 

231 -1,758 0,080 Север Косова 120 4,15 0,94 

Рад у паровима ШУ Ниш 113 3,73 1,23 

212,64 -2,049 0,042 Север Косова 120 4,03 0,96 

Комбиновање више 
наставних облика 

ШУ Ниш 113 3,03 1,02 
231 0,521 0,603 

Север Косова 120 2,96 0,98 

 
Анализирано са аспекта територије на којој се налазе школе 

у којима испитаници раде (Табела 2), утврђена је статистички 
значајна разлика у погледу примене  рада у паровима (М = 4,03 
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наспрам М = 3,73; p = 0,042). Чешће коришћење овог наставног 
облика у школама са територије северног Косова приписујемо 
чињеници да се због мањег броја ученика у разредима, тиме и 
бољег познавања ученика, овај облик рада може лакше, 
квалитетније и ефикасније користити.  
  
Табела 3. Својства личности које развија егземпларна настава (у односу на пол) 

Способности које код 
ученика развија 

егземпларна настава 
Пол 

 
N 

 
M 

 
Sd 

 
df 

 
t 

 
p 

Самосталност ученика Женски 148 4,02 1,08 

149,91 3,518 0,001 Мушки 85 3,43 1,31 

Логичко мишљење и 
закључивање 

Женски 148 4,04 1,12 

160,56 2,903 0,004 Мушки 85 3,56 1,24 

Активност ученика Женски 148 4,02 1,05 

151,71 3,948 0 Мушки 85 3,38 1,24 

Истраживачке способности 
ученика 

Женски 148 3,56 1,22 

231 1,666 0,097 Мушки 85 3,28 1,32 

Вешто коришћење 
различитих извора знања 

Женски 148 3,25 1,19 
231 2,896 0,004 Мушки 85 2,77 1,26 

 
Истраживање својстава личности ученика које развија 

егземпларна настава  (Табела 3) показује јако занимљиве 
резултате. Наиме, особине које се развијају егземпларном 
наставом учитељи, с обзиром на пол, различито схватају. 
Учитељице статистички чешће од учитеља указују на то да 
егземпларна настава развија: самосталност ученика, логичко 
мишљење и закључивање и способност вештог коришћења 
различитих извора знања. Мишљења смо да је уједначен приступ 
у сагледавању  наведених својстава личности који су показали 
испитаници мушког пола (узрок уочене статистичке разлике) 
последица избегавања изричитог негирања или истицања 
појединачних особина.  

 
Табела 4. Својства личности које развија егземпларна настава и подучје школе 

Способности које 
код ученика 

развија 
егземпларна 

настава 

Подручје 
школе 

 
N 

 
M 

 
Sd 

 
df 

 
t 

 
p 

Самосталност 
ученика 

ШУ Ниш 113 3,84 1,19 
231 0,362 0,718 Север Косова 120 3,78 1,21 

Логичко мишљење 
и закључивање 

ШУ Ниш 113 3,92 1,19 
231 0,664 0,508 

Север Косова 120 3,81 1,19 
Активност ученика ШУ Ниш 113 3,79 1,2 

231 0,086 0,931 
Север Косова 120 3,78 1,12 
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Истраживачке 
способности 
ученика 

ШУ Ниш 113 3,39 1,36 
220,11 -0,765 0,447 Север Косова 120 3,52 1,16 

Вешто коришћење 
различитих извора 
знања 

ШУ Ниш 113 3,08 1,32 
223,14 0,083 0,934 Север Косова 120 3,07 1,16 

 
Територија на којој се налази школа у којој испитаници 

раде (Табела 4) није значајно утицала на различитост схватања 
особина личности које се развијају егземпларном наставом. 
Утврђени резултати су оптимистични јер показују да учитељи  у 
свим школама, без обзира на услове рада, препознају могућности 
које егземпларна настава има у аспекту развоја позитивних 
квалитета ученикове личности.  

С обзиром на чињеницу да учитељи препознају могућности 
и значај егземпларне наставе, правилно користе облике 
наставног рада и идентификују својства личности која се 
развијају егземпларном наставом, али и да је у пракси само 
понекад користе, тежили смо да утврдимо факторе који 
отежавају њену примену. 

 
Табела 5. Фактори који отежавају примену егземпларне наставе  

(у односу на пол) 
Фактори који 

отежавају примену 
егемпларне 

наставе 

Пол 
Испитаника 

 
N 

 
M 

 
Sd 

 
df 

 
t 

 
p 

Сложенија припрема 
наставног часа 

Женски 148 4,00 1,02 
231 1,742 0,083 Мушки 85 3,75 1,15 

Лоша материјално- 
техничка 
опремљеност школе   

Женски 148 4,21 0,95 
231 1,693 0,092 Мушки 85 3,99 1,05 

Недостатак времена Женски 148 3,72 0,95 
231 1,385 0,167 Мушки 85 3,54 0,99 

Отежана 
организација рада у 
школи 

Женски 148 3,79 1,05 
231 0,555 0,580 Мушки 85 3,71 1,05 

Неадеватна 
дидактичко-
методичка помоћ од 
стране стручних 
сарадника 

Женски 148 3,52 1,06 

231 1,436 0,152 
Мушки 85 3,31 1,08 

Неприпремљеност 
ученика 

Женски 148 3,44 1,21 
231 

-
0,007 

0,995 Мушки 85 3,44 1,29 

Отпор од стране 
родитеља 
 

Женски 148 3,61 1,24 
231 0,647 0,519 Мушки 85 3,50 1,23 
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Резултати утврђени истраживањем (Табела 5) показује 
уједначено сагледавање фактора који отежавају примену 
егземпларне наставе. Варијабла пол није утицала на различитост 
одговора. Ако бисмо ипак покушали да идентификујемо факторе 
с обзиром на значај који им учитељи приписују, ранг би изгледао 
овако: 1) лоша материјално-техничка опремљеност школе;                    
2) сложенија припрема наставног часа; 3) отежана организација 
рада школе; 4) недостатак времена; 5) неадекватна дидкатичко-
методичка помоћ од стране стручних сарадника; 6) отпор од 
стране родитеља; 7) неприпремљеност ученика. 

 
Табела 6. Фактори који отежавају примену егземпларне наставе и подручје 

школе 
Фактори који отежавају 

примену егземпларне 
наставе 

Подручје 
школе 

 
N 

 
M 

 
Sd 

 
df 

 
t 

 
p 

Сложенија припрема 
наставног часа 

ШУ Ниш 113 3,76 1,19 
211,83 -1,985 0,048 Север 

Косова 
120 4,05 0,93 

Лоша материјално-
техничка 
опремљеност школе   

ШУ Ниш 113 4,02 1,11 
231 -1,593 0,112 Север 

Косова 
120 4,23 0,85 

Недостатак времена ШУ Ниш 113 3,46 0,95 
231 -3,067 0,002 Север 

Косова 
120 3,84 0,94 

Отежана организација 
рада у школи 

ШУ Ниш 113 3,68 1,07 
231 -1,222 0,223 Север 

Косова 
120 3,85 1,02 

Неадеватна 
дидактичко-
методичка помоћ од 
стране стручних 
сарадника 

ШУ Ниш 113 3,33 1,18 

214,71 -1,572 0,117 
Север 

Косова 
120 3,55 0,95 

Неприпремљеност 
ученика 

ШУ Ниш 113 3,25 1,30 
231 -2,291 0,023 Север 

Косова 
120 3,62 1,14 

Отпор од стране 
родитеља 

ШУ Ниш 113 3,51 1,26 
231 -0,740 0,460 Север 

Косова 
120 3,63 1,21 

 
У Табели 6 уочавамо да је вредност Р теста мања од 

граничне вредности код три тврдње што указује на статистички 
значајну разлику у тим одговорима с обзиром на локацију школе. 
Локација школе значајно је детерминисала схватање: сложеније 
припреме за час, недостатка времена и неприпремљености 
ученика, као фактора који отежавају примену егземпларне 
наставе. Важно је напоменути да су све три разлике последица 
њиховог чешћег истицања од стране наставника са територије 
севера Косова.  
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Уколико резултате истраживања упоредимо са сличним 
истраживањем из 2010. године у коме је утврђен низак ниво 
знања и дидакатичко-методичке компетентности учитеља за 
извођење овог иновативног модела наставе, можемо приметити 
да су наши резултати охрабрујући. 

 
ЗАКЉУЧАК 
 

Дефинисање и реализовање дидакатичко-методичког пута 
који води оспособљавању младих за самостални стваралачки рад 
један је од основих проблема савременог образовања. Он захтева 
од актера васпитно-образовног рада да окрену леђа 
традиционалној настави у којој је ученик пасивни објекат и 
усмере се на активну наставу у којој је ученик самостални, 
критички субјект и носилац наставних активности. Једино кроз 
наставу у којој ће ученици самостално и активно усвајати знања и 
развијати своје способности можемо створити стваралачке 
креаторе будућности. Један од наставних система који својим 
карактеристикама доприноси развоју самосталности ученика 
свакако јесте и егземпларна настава.  

Егземпларна или парадиматска настава спада у иновативну 
наставу и тежи смањењу оптерећености ученика великом 
количином наставног садржаја и подстицању ученичке 
активности у наставном раду. Заснована на учењу по моделу и 
оспособљавању младих да по узору на задати модел самостално 
истражују и усвајају знања, егземпларна настава пружа основу за 
развој многоструких потенцијала ученикове личности. Осим што 
ограничава доминантну улогу наставника овај наставни систем 
значајно мења позицију и карактер активности ученика. 
Правилним дидактичко-методичким утемељивањем обезбеђује 
се наизменично заузимање субјекатске улоге од стане 
наставника и ученика чиме се унапређује динамика међуљудских 
односа и заједнички рад на остваривању предвиђеног циља и 
очекиваних исхода. Ефикасном артикулацијом егземпларне 
наставе постиже се систематична повезаност између 
егземпларних и аналогних садржаја и омогућава лакше и 
квалитетније целовито проучавање одређених тематских целина. 

На основу спороведеног истраживања ставова наставника 
разредне наставе на територији Школске управе Ниш и севера 
Косова може се закључити: 
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1) Наставници разредне наставе препознају улогу и значај 
егземпларне наставе у најранијем школском узрасту, али је у пракси 
не примењују у довољној мери.  

2) У циљу правилнијег коришћења различитих облика 
наставног рада, пре свега њиховог комбиновања, неопходна је 
адекватна дидактичко-методичка интервенија којом би се 
унапредиле компетенције наставника у овој области. 

3) Рад у паровима као облик наставног рада заступљенији је у 
пракси егземпларне наставе у школама са територије севера Косова, 
чиме се потврђује да је мањи број ученика у одељењу значајна 
детермината примене овог наставног облика. 

4) Егземпларном наставом се према мишљењу учитеља 
развијају самосталност ученика, логичко мишљење и закључивање и 
активност ученика (женског пола), као и истраживачке способности 
и вешто коришћење различитих извора знања. Иако се вешто 
коришћење различитих извора знања налази на последњем месту 
утврђених способности, његово истицање показује један врло 
значајан податак, а то је да су у пракси егземпларне наставе 
ученицима на располагању различити извори знања и да их ученици 
сходно својим потребама и могућностима могу користити у 
реализацији наставних активности. 

5) Наставници разредне наставе препознају бројне факторе 
који отежавају примену егземпларне наставе. Сходно њиховим 
одговорима закључујемо да се нешто учесталије истичу лоша 
материјално-техничка опремљеност школе и сложенија припрема 
наставног часа. Остали фактори: отежана организација рада школе, 
недостатак времена, неадекватна дидакатичко-методичка помоћ од 
стране стручних сарадника,  отпор од стране родитеља и 
неприпремљеност ученика, мање-више су једнако заступљени у 
одговорима испитаника. 

6) Испитаници са територије северног Косова статистички 
чешће истичу лоше материјално-техничке услове и сложенију 
припрему наставног часа као факторе који отежавају реалност 
егземпларне наставе. Утврђени подаци указују на потребу 
побољшања услова рада у школи и материјално-техничког статуса 
образовања на подручју северног Косова. С друге стране, имајући на 
уму специфичност припреме наставног часа егземпларне наставе и 
утврђене ставове наставника из ових школа, можемо указати на 
потребу да стручне службе буду заступљеније у школама којима би у 
овом домену помогле и олакшале рад учитељима. Познато је да је за 
ове школе карактеристична неразвијена мрежа стручних служби, 
што свакако оставља траг на квалитет и ефикасност наставе. 
Утврђени резултати управо о томе сведоче.  
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EXEMPLARY TEACHING IN THE TEACHING PRACTICE OF 

CLASS TEACHING  
 

Abstract: As a distinctive didactic and methodical system of teaching focused 
on the process of training young people for independent productive work and 
learning, exemplary teaching is an important aspect of contemporary didactics. 
With its characteristics, exemplary teaching focuses on the innovation of the 
teaching process in terms of the elimination of deficiencies related to the 
extensiveness of teaching content and the passive role of students in the 
teaching process. By providing learning models and by enabling students to 
independently use them, it is an innovative system of teaching which develops 
the personality of students and encourages their autonomy and creativity. 
Given the importance that this innovative teaching model has from the earliest 
school age, this paper is based on an empirical research of this issue in the 
teaching practice of class teaching. The paper presents the results of the 
research: the representation of exemplary teaching in class teaching, the 
factors that impede the use of exemplary teaching, and personality traits of 
students that develop when applying exemplary teaching. 
Key words: exemplary teaching, teaching practice, student, autonomy, class 
teaching.  
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Слађана Видосављевић 

 
 

ЕКОПЕДАГОШКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ УЧИТЕЉА 
У САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ* 

 
Сажетак: Измењени однос према природи захтева изграђивање 

вредности и уверења, поштовање природних закона, хармонизацију 
односа између два само наизглед одвојених и независних ентитета, 
природе и друштва. Потреба за еколошким васпитањем и образовањем, 
оспособљавањем за превентивним еколошким деловањем, упућује на 
конципирање васпитно-образовног процеса утемељеног на вредностима 
одрживе заједнице на свим нивоима формалног образовања.Захтеви који 
се учитељима постављају у погледу компетенција које су у вези са 
реализацијом циљева и задатака еколошког васпитања и образовања, 
сваким даном постају све већи. Од педагошко-еколошке осетљивости 
учитеља за проблеме животне средине, нивоа еколошке писмености и 
оспособљености за еколошко образовање путем осмишљавања 
разноврсних активности и програма, у највећој мери зависи квалитет и 
домети образовања и васпитања за заштиту и унапређивање животне 
средине. У вези са тим, у раду су теоријски разрађене и елабориране 
компетенције учитеља у савременој настави, са посебним акцентом на 
екопедагошку компетенцију која претпоставља потребу другачијег 
промишљања основних педагошких категорија, иновативни приступ 
самом процесу васпитања, знања,  вештина и ставове неопходне за 
индивидуалну и друштвену репродукцију. 

Кључне речи: екопедагошке компетенције, учитељи, савремена 
настава, ученици, животна средина. 

 
УВОД 

 
У зависности од вредносног система и доминантних 

вредности у оквиру појединачних друштава, људи су имали 
различити однос према природи. Прихватање антропоцентризма 
као доминантне животне оријентације довело је до нарушавања 
еколошке равнотеже чиме је доведен у питање опстанак људске 
врсте. Показало се да „нити је човек господар над осталим делом 
природе, нити је природа неисцрпна, те да погрешно вредновање 
нас самих и света који нас окружује неминовно доводи до 
нарушавања еколошке равнотеже и еколошких проблема или до 
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еколошке кризе“ (Коковић, 1996: 410). Услов стварања нових 
екохуманистичких вредности условљен је развојем човекове 
свести и појавом еколошке свести, која између осталог доприноси 
да људи схвате да им је свешћу дато да буду чувари природе у 
свим њеним појавним облицима и да су они одговорни за 
остварени степен равнотеже између друштва и природе. 
Изузетност човека може почивати у његовој способности да води 
рачуна о правима других живих бића и да процењује властите 
одлуке узимајући у обзир та права, с обзиром на то, да ниједно 
друго биће није способно за тако нешто. Зато треба променити, 
између осталог,  начин размишљања. Неопходно је да  из темеља 
коригујемо своје досадашње навике, ставове и моделе живљења. 

Еколошко образовање  је управо покретач тих промена и с 
обзиром на угрожену равнотежу у околини добија посебно место 
и улогу у делатности школе. Образовно-васпитни процес у 
функцији заштите и унапређивања животне средине, представља 
свесно и планско развијање знања о његовом окружењу у току 
читавог живота. Циљ еколошког образовања је да код младих 
особа формира еколошку свест за питања околине, спремност за 
одговорно опхођење према животној средини, као и свесно 
еколошко понашање које треба да се настави и после времена 
проведеног у школи. Основно начело овог образовања изражено 
је у захтеву да „еколошко образовање не буде само информисање 
о чињеницама, подацима о томе ко је и колико загадио или 
уништио животну околину, већ да она буду конципирана и 
пренесена да буду једна врста упутства за живот“ (Надић, 2012: 
38). Ово и јесте темељ екопедагошког размишљања које 
истовремено указује и на целовитост учења. Учење у овом 
контексту постаје заједничко тражење решења за заједнички 
формулисане проблеме који произилазе из стварног живота који 
уче, због чега „онај који поучава у образовни процес уноси себе, 
своју личност, јер је немогуће другоме излагати неки проблем, а 
задржати улогу посматрача“ (Андевски, 2004: 93). Да би био 
успешан у целокупној организацији процеса учења, учитељ 
(наставник), мора најпре себе да учини компетентним, јер само 
тако се могу остваривати квалитетније размене и сарадње на 
свим нивоима у школи  и када су у питању екопедагошке  
компетенције. 
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ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ КОМПЕТЕНЦИЈА 

 
Ранији термин „квалификација“ у последње време замењен 

је термином „компетенција“и то није пука промена ознаке већ се 
ради о промени самог појма, јер као такав, појам компетенција 
прати тенденцију модерног друштва. Појам квалификација се 
више не употребљава као реакција на промењене услове живота, 
нити као идеја обликовања управо тих услова живота за које се 
особа оспособљава, већ његово место заузима појам 
„компетенција“. Реч компетентан потиче од латинске речи 
competens што значи „надлежан, меродаван, формално или 
стварно оспособљен, способан за неки посао“, а компетенција 
(лат. competentia) значи „надлежност, меродавност, способност, 
такмичење више лица за неко место“. У нашој психолошкој 
литератури, компетентност се појављује у значењу „опште 
способности и својства социјалног ентитета“, „стварних 
способности појединаца“,  „родитељске подобности“, односно, 
комуникационе „подобности“ васпитача и учитеља у инеракцији 
са децом“ (Орловић, 1999:14). 

Компетенција представља начин мишљења, осећања, 
понашања и говора којим особа постиже успех у некој улози или 
некој професији. Компетенције или уобичајени начини понашања 
и мишљења, омогућују васпитачима да искористе своје знање  и 
вештине за побољшање процеса учења и развоја детета, али и за  
успех у властитој професионалној улози  (Солеша Гријак, 2009). 
Реч је о сложеном феномену, квалитетима који човека води ка 
успешном ангажовању у различитим сферама друштвене 
стварности, где појединац „треба да буде активан учесник, 
носилац промена, неко ко креира и обликује услове за развој 
сопствене стварности, а не неко ко пуко реагује и прилагођава се 
насталим променама“ (Каменарац, 2009: 14).У школи, као 
организацији која учи да се мења и побољшава стварањем нових 
метода рада и развијањем нових могућности, за наставнике је 
важно да се континуирано професионално развијају. У том 
смислу развијање компетенција постаје срж дефинисање 
педагошке норме. Најшире посматрано, компетенције укључују 
знања, вештине и ставове примерене контексту, односно онима 
са којима се комуницира (према: Станковић, 2010). У нашој 
земљи, у званичном документу под називом Стандарди 
компетенција за професију наставника и њиховог професионалног 
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развоја (2011) наставничке компетенције су дефинисане као 
„капацитет појединца који се исказује у вршењу сложених 
активности у образовно-васпитном раду. Компетенције 
представљају скуп потребних знања, вештина и вредносних 
ставова наставника (стр.2). Компетенције наставника су 
дефинисане на нивоу знања, планирања, реализације, евалуације 
и даљег усавршавања и као такве су груписане у четири веће 
целине: компетенције за: 1) наставну област, предмет и методику 
наставе; 2) поучавање и учење; 3) подршку развоју личности 
ученика и 4) комуникацију и сарадњу. 

Несумњиво да компетенције имају значај за наставни 
процес и да оне утичу на начин на који ће наставник приступити 
својој пракси. Од наставника се, између осталог, очекује да буде 
компетентан у: праћењу и вредновању интересовања ученика за 
свој предмет, праћењу и вредновању постигнућа ученика, како на 
основу индивидуалних способности ученика, тако и на основу 
поступака вредновања која су у функцији даљег учења. 
Истовремено се од тако компетентних наставника формирају 
кључне компетенције које воде томе да  „ученик није више у 
положају да примењује научено, специфично и прилагодљиво 
ситуацији, него је у положају да научено промени према својим 
потребама, да у свој систем интегрише нове алтернативе 
деловања, да повеже нове научене способности са другим 
способностима, да прошири алтернативе понашања, спојем 
својих досадашњих способности са ново наученим“ (Андевски и 
Кундачина, 2004: 92). 

 
ЕКОПЕДАГОШКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 
Полазећи од дефиниције образовања по којој оно 

представља процес стицања знања, вештине и погледа на свет, 
еколошко васпитање може се дефинисати као процес стицања 
знања о еколошким проблемима, узроцима њиховог настанка, 
потреби и могућностима њиховог решавања у циљу заштите 
животне средине. Еколошко образовање је „саставни део општег 
васпитања и образовања које тежи развоју еколошких сазнања, 
уверења и ставова и понашања код деце и одраслих који ће 
омогућити уочавање човекове егзистенцијалне повезаности са 
природом“ (Андевски и Кундачина, 2004: 10). Васпитање и 
образовање за заштиту и унапређивање животне средине треба 
да омогући редефинисање човековог односа према природи и 
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промену његовог понашања, јер основни услов је поштовање 
природних законитости, тј. његова хуманизација (Видосављевић, 
2014). Ово је, не само важна област образовања, него и ново 
подручје педагошких, методичких и практичних приступа. 
Еколошки оријентисана педагогија полази од осећања 
угрожености деце и одраслих због догађаја у окружењу, њихове 
заинтересованости за еколошка питања и еколошко ангажовање. 
Од велике важности за овакав вид педагогије поред мотивације 
за активно деловање у околини је и целовито учење, што се 
односи како на обраду садржаја, тако и на организовање самог 
процеса учења (јединство когнитивних, емоционалних и 
социјалних промена). Јединство треба да се огледа „у акционој и 
продуктивној оријентацији, односно јединству учења и деловања 
и где је с обзиром на екопедагошку оријентацију то иновативно 
учење које припрема појединца и друштво за заједничко 
деловање у новијим условима“ (Андевски и Кундачина, 2004: 12). 

Еколошка компетенција претпоставља потребу другачијег 
промишљања основних педагошких категорија, иновативни 
приступ самом процесу васпитања, знања, способности и ставове 
неопходне за индивидуалну и друштвену репродукцију. С тим у 
вези, екопедагошка компетенција претпоставља отвореност за 
нове моделе и решења, за развој оригиналних идеја, за представе 
и обликовање вреднијег живота у будућности. Уколико се полази 
са аспекта еколошке педагогије, екопедагошка компетенција  
подразумева разумевање, прихватање и делање у складу са 
новим и другачијим односом између учесника наставног процеса, 
а који се темељи на екокомуникацији (Андевски и Кундачина, 
2004). Остваривање еколошке комуникације значи уважавање 
захтева који се равноправно постављају свим учесницима 
педагошког процеса, као што су: поштовање, толеранција, 
одговорност, равноправност, емпатија, партнерство, суочавање са 
реалношћу и слично. Екокомуникација се темељи на узајамном 
комуницирању и уважавању и она се треба схватити као могућност 
личног развоја, разумевања и доживљавања себе и других. 

Вредносно оријентисана промена  која настаје под утицајем 
еколошког васпитања и образовања не може се посматрати 
инструментализирано само помоћу прагматистичких поступака, 
као нпр. отклањање отпада, уређење околине итд. Наиме, поред 
рационалне и когнитивне неопходно је развијати емоционалну, 
вољну и хуману оријентацију према животној средини (Tufekčić, 
2012). На овакав начин схваћена и постављена екопедагошка 
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компетенција тежи да мења ставове и праксу према детету, због 
чега као таква, почива на стратегијама учења и поучавања које су 
активне, практичне, кооперативне, које су истовремено учење за 
делање и учење путем делања (Андевски и Кундачина, 2004). У 
том смислу посебно је значајан Richter-ов концепт компетенције 
(Андевски и Кнежевић Флорић, 2002: 99), према коме „учесник 
није више у положају да примењује научено, специфично и 
прилагодљиво ситуацији, чешће је у положају: да научено 
промени према својим потребама; да у овај систем интегрише 
нове алтернативе деловања; да бира између више алтернатива, 
да би се одмерено понашао; да повеже нове научене способности 
са другим способностима; да прошири свој репортоар понашања 
из једне, у себи утемељене  синергије, да прошири алтернативе 
понашања, спојем својих досадашњих способности са ново 
наученим“. Школа би требало да подстакне жељу за учењем, да 
научи како се учи, да развије интелектуалну радозналост. Самим 
тим, ништа и не може да замени систем формалног образовања у 
којем појединац долази у додир са многим врстама и облицима 
знања, где би сваки могао истовремено да буде и учитељ и 
ученик, формирајући тако темеље за ново, савремено друштво 
знања (Андевски и Кнежевић Флорић, 2002). 

 
УЧИТЕЉ И ЊЕГОВЕ ЕКОКОМПТЕНЦИЈЕ 

 
Учитељ се пред основцима појављује као универзални 

носилац знања, јер он мора да поседује појмовно – научна знања, 
уметничка знања и физичке вештине. Он је стручњак који 
организује наставни процес, поучава ученике, помаже им да 
свесно, са разумевањем и активно усвајају знања, где његово 
стручно знање укључује и знање како пренети „своја“ знања. Овде 
се према Аврамовићу (2013:  114), знање појављује као циљ и као 
средство васпитања и образовања, социјализације и развоја 
личности. Учитељски позив, ни у доба све масовнијег коришћења 
алтернативних извора знања није изгубио на значају, пре свега 
што у складу с хуманистичким приступом процесу образовања и 
васпитања, у центар свог интересовања ставља ученика – 
појединца, са свим индивидуалним специфичностима и 
потребама. Међу новим улогама учитеља, између осталих, мора 
постојати спремност и отвореност за промене, напуштајући тиме 
неке традиционалне улоге, прилагођавајући  се новим 
околностима. Знања и вештине које су учитељи стекли на 
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основним студијама више нису довољне и не могу у потпуности 
да одговоре на изазове модерне, убрзане епохе. Пожељне 
карактеристике и компетенције доброг учитеља обухватају 
следећа својства: 

1) позитивне и хуманистичке оријентисане опште 
карактеристике личности, у које између осталих, спадају отвореност, 
флексибилност, љубазност, духовитост, оригиналност, креативност, 
одлучност, самокритичност, аутентичност, радозналост, 
толерантност; 

2) социјална компетенција, у које се убрајају комуникативност, 
способност преузимање иницијативе, умеће постављања и 
реализације циљева и умећа савладавања конфликта, спремност за 
преузимање ризика, умешност у тимском раду и у руковођењу. 

3) педагошке и дидактичко – методичке компетенције, у које 
спада способност мотивисања, умеће примене наставних средстава 
(материјала и медије), као и избора адекватних наставних метода; 

4) модерационо – медијацијске компетенције, које обухватају 
способност организације наставног процеса, умеће фокусирања 
ученика као центра наставног процеса, вештину упућивања у 
стратегије учења, познавање принципа тимског рада, способност 
комунцирања и посредовања у интерперсонално конфликтним 
ситуацијама (Дурбаба, 2011: 108). 

 

У професионалном образовању учитеља важно је развијати 
и њихове истраживачке компетенције, где је основна идеја да он 
треба да критички преиспитује и мења своју праксу на основну 
искуства до којих је дошао радом у школи.  За учитеља савремене 
школе критичко резоновање и усмереност на праксу промене  је 
саставни део његовог професионалног развоја. Учитељ који 
обликује своју праксу на основу стечених искустава, неће 
очекивати готово решење како и шта да уради да помогне 
ученику, већ ће сам кроз праксу доћи до сазнања који облик би 
био ефикасан и који су начини и педагошки приступи потребни 
да се та помоћ реализује (Вујисић Живковић, 2007). У бројним 
студијама утврђено је да уверења, ставови и поступци учитеља 
утичу на избор наставних стратегија у свакодневним 
активностима у учионици, да обликује окружење за учење и да 
утичу на мотивацију и постигнућа ученика (OECD, 2009). 
Активности учитеља се одвијају кроз одређене облике рада на 
часу уз примену разноврсних метода одабраних у односу на 
циљеве, задатке и очекиване исходе наставног рада. 
Компетентност се очекује и у планирању и предузимању мера 
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подршке ученицима на основу анализе остварених образовних 
стандарда постигнућа. 

Еколошки садржаји који би требали бити уграђени у наш 
систем васпитања и образовања односили би се на: 

- унапређење развоја деце на основу система вредности  
произашлог из новог (етичког) одређења човека и природе; 

- унапредити учење оријентисано на будућност (иновативно и 
ситуационо учење) које ће појединца припремити да делује у 
новим ситуацијама; 

- посматрати еколошко образовање и као интеракцију човека 
и околине и зависност и корист коју имају једно од другога не 
само угроженост и загађење; 

- еколошко образовање треба да произилази из околине у 
својој целовитости, да је континуирани процес унутар и изван 
школе, да користи интердисциплинарне методе; 

- еколошко васпитање и образовање подразумева промену 
ставова, развој еколошке свести, промену спољашњег понашања 
и поред рационалне и конгитивне, неопходно је да развија и 
емоционалну, вољну и хуману оријентацију према животној 
средини; 

- еколошко учење треба да негује интеракцију између ученика 
и између учитеља и ученика и да се спроводи путем радионица; 

- да се уводе нове форме учења као што је пројектна настава 
која представља форму активног, делатно – оријентисаног 
еколошког учења где је оријентација на доживљај и делатна 
оријентација. 

 

Неоспорна је и чињеница да се у савременој школи од 
учитеља не очекује само да успешно реализује наставне садржаје, 
већ и да ствара одговарајуће услове како би ученицима омогућио 
да разноврсним путевима долазе до формирања појмова и 
сопствених схватања о свом природном и друштвеном окружењу. 
Они у том погледу морају прво бити експерти у погледу 
познавања материје и она се односи на учитеља који базира свој 
професионализам на знању предмета који предаје; дидактички 
експерти, односи се на учитеља који свој рад базира на знањима и 
вештинама у погледу планирања, реализације и евалуације 
наставног процеса и учења; трећа компонента је педагошки 
експерт, односи се на учитеља који базира рад на знањима и 
вештинама којима подржава социјални, емоционални и морални 
развој ученика. Учитељи  који поседују  знања, вештине, 
спремност да се мењају, иновирају, ризикују, сарађују и 
континуирано се усавршавају у циљу достизања кључних 
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компетенција, могу  успешно да одговоре на све изазове које 
савремено друштво намеће, чак и када су у питању 
екокомпетенције. 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Наш свет је неоспорно великим делом постао свет којим 

човек даје свој печат, који он обликује и за који је он одговоран 
(LubbeiStroker, 1990).  Владање природом не може дуго постојати 
без бриге за природу. Измењен однос према природи неопходно 
тражи изграђивање вредности унутар самог човека, односно, 
развијање његове еколошке свести и културе. У питању је процес, 
који зависи од утицаја околине, у првом реду породице и 
образовно-васпитних институција. Читава друштвена политика 
мора се усмерити у правцу заштите животне средине и 
промовисању позитивног понашања и навика, које томе 
доприносе. Заштита планете, нашег јединог дома, мора постати 
примарни циљ који ће ујединити народе различитих култура, 
економија и вера. Потребно је повезати различита поља знања 
која се односе на животну средину, да би сваки појединац 
формирао општу слику о животној околини и факторима који 
делују унутар ње и био спреман, да поступа у складу са еколошки 
прихватљивим понашањем у оквиру личних и друштвених 
домена (Брун, 2001). 

У друштву учења мења се  и улога образовног система, који 
се у оваквим друштвима налазе под притиском да побољшају 
своје активности са знањем и учењем. Пред учитељима се у 
савременој настави постављају све обимнији  захтеви, од њих се 
очекује свестрана, општа и солидна стручна образованост, 
основна педагошко-психолошка информисаност и дидактичко-
методичка оспособљеност, љубав према деци и поштовање дечје 
личности, правилан однос према свом звању и знању, повољан 
склоп личности за наставничку делатност (Илић, 2003). С тим у 
вези, ако образовни радници не дефинишу своју улогу у развоју 
друштва учења, ризикују да их друштво маргинализује. Други 
изазов за образовни систем проистиче из потребе за високом 
професионалношћу и за довољним капацитетом за 
прилагођавањем изазовима којa ће стално надолазити. 
Екопедагошка компетенција управо пружа могућности и изазове 
онима који су за њих спремни. 
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ECOPEDAGOGICAL COMPETENCE OF TEACHERS 
IN MODERN TEACHING   

 
Abstract: The changed attitude towards nature requires the building of values 
and beliefs, respect for natural laws, harmonization of relations between two 
seemingly separate and independent entities of nature and society. The need 
for environmental education and development, training for preventive 
environmental performance, refers to the conception of educational process 
based on the values of sustainable communities at all levels of formal 
education. Requirements for teachers which are set in terms of competencies 
related to the realization of the goals and objectives of environmental 
education, are bigger every day. From the pedagogical and ecological 
sensitivity of teachers to the problems of the environment, the level of 
environmental literacy and training in environmental education by developing 
a variety of activities and programs, largely depends on the quality and reach 
of education for the protection and improvement of the environment. In this 
regard, the paper theoretically developed and elaborated competence of 
teachers in modern teaching, with special emphasis on ecopedagogical 
competence, which implies the need for a focus of basic pedagogical category, 
an innovative approach to the process of education, knowledge, skills and 
attitudes necessary for individual and social reproduction. 
Key words: ecopedagogical competence, teachers, modern teaching, students, 
environment. 
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ПАРТНЕРСКО ДЕЛОВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ПРОСОЦИЈАЛНОГ 
РАЗВОЈА ДЕЦЕ 

 
Сажетак: Квалитет живота неке заједнице ништа не може 

побољшати као квалитетан васпитно-образовни систем, јер такав систем 
инхибира деструктивне активности деце и младих, чиме се доприноси 
укупном друштвеном развоју. Чињеница да је у школском периоду 
најинтензивнији укупан раст и развој, упућује на неопходност 
обезбеђивања подстицајног окружења у коме се одвија васпитно-
образовни рад и доприноси између осталог и просоцијалном развоју 
деце. С обзиром на то да просоцијалном развоју не доприносе само 
наставници, већ и родитељи, као и појединци и институције из 
окружења, у раду се наглашава значај њиховог партнерског деловања за 
развијање просоцијалних облика понашања и усвајања просоцијалних 
вредности. Поред тога, наглашава се неопходност позитивне 
комуникације како са децом, тако и међу партнерима, што обезбеђује 
разумевање друштвеног контекста у коме се развијају младе личности, а 
с друге стране, адекватније се могу сагледати стратегије партнерског 
деловања и искоришћавања расположивих ресурса који доприносе 
просоцијалном развоју. На крају, аутор апострофира кључне 
претпоставке ефикасног развоја партнерског деловања системског 
окружења, при чему је посебна пажња усмерена на тежњу да приступ 
„одвојене одговорности” буде промењен у приступ „подељене 
одговорности” за просоцијални развој деце од најранијег узраста. 

Кључне речи: партнерство, системско окружење, наставници, 
родитељи. 

           
УВОД 

 
Квалитет представља скуп особина неког ентитета које 

омогућавају задовољавање његових потреба и стандарда. 
Приступи квалитету су управо због тога и промењиви, јер зависе 
од одређеног становишта друштва, тржишта и потрошача (Funda, 
2008). Са становишта традиционалне филозофије, квалитет је 
стање производа на крају одређеног процеса и не постоји 
могућност било каквог побољшања. С друге стране, филозофија 
квалитета утемељена на тоталности, укључује праћење и 
уклањање, односно, превенцију настанка грешака током процеса, 
како би крајњи производ био пожељан, односно у складу са 
потребама и усвојеним стандардима (Skoko, 2000). У том смислу, 
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неопходно је адекватно управљање активностима предвиђених 
политиком унапређивања квалитета образовања, али и њихово 
континуирано праћење и вредновање како би се квалитет 
осигурао или побољшао и постигли жељени резултати. У 
савременим условима, у управљању квалитетом морају 
учествовати све интересне групе одређеног ентитета, управо 
због сагледавања актуелног стања из различитих перспектива и 
уклањања грешака које су још увек  у зачетку (Knoll, 2000). Према 
наведеним поставкама, што је темељније управљање квалитетом, 
постављене стандарде или норме је лакше достићи, а жељени 
резултати су бољи. 

Квалитет образовања је све чешће мета критика, а оне су у 
највећој мери усмерене на наставнике, посебно када резултати 
учења нису у складу не са стандардима, него са очекивањима, 
посебно родитеља. За унапређивање квалитета образовања због 
тога је неопходно и веће ангажовање родитеља, не само у 
активностима ван школе, него и у школи у складу са потребама и 
договорима са наставницима. Поред тога, на том задатку велику 
улогу имају и неке друге институције и појединци, који могу дати 
допринос својим стручним компетенцијама и када је реч о 
образовању и о укупном развоју личности и читавог друштва. У 
овом раду се посебно скреће пажња на системско деловање свих 
васпитних фактора, односно партнерства у циљу просоцијалног 
развоја личности, који се директно рефлектује и на когнитивни 
развој и постизање бољег квалитета образовања.  

 
ПРОСОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ И ПОНАШАЊЕ 

 
Просоцијално понашање се најчешће везује за прихватљиво 

понашање, односно поступке који не угрожавају друге већ им иду 
у корист. Неки аутори (Vasta i sur., 1998) под просоцијалним 
понашањем сматрају друштвено пожељна понашања 
алтруистичког карактера према појединцима и групама у 
различитим социјалним заједницама. Понашање у чијој су основи 
добри социјални исходи и висок ниво социјалне подршке, 
значајан је и фактор заштите од агресивних облика понашања, а с 
друге стране обезбеђује и бољи когнитивни развој (Ferić i Bašić, 
2000). Ниво просоцијалног понашања је зависан од социјалног 
искуства детета које ствара у односима са одраслима и 
вршњацима од најранијег детињства. Стога добри односи у 
којима постоји дијалог и уважавање дечјег мишљења и 
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индивидуалности, доприноси позититивним развојним исходима 
просоцијалности и алтруизма. Томе у највећој мери доприносе 
породица и васпитно-образовне установе, а касније и шири 
друштвени контекст. Уколико је положај детета у системима у 
којима одраста неповољан, често долази до социјалне изолације и 
немогућности развијања самосталности, самопоштовања и 
самопоуздања, што потенцијално води у асоцијалне облике 
понашања. Аспект деловања одраслих у смеру просоцијалног 
развоја се зато сматра веома значајним у унапређивању укупног 
квалитета образовања, а задовољство деце својим положајем у 
породици, предшколској установи, школи и вршњачким групама 
протективним фактором за подстицање његовог просоцијалног 
понашања (Klarin 2006).  

Ниво социјалних вештина, односно просоцијалног развоја, 
директно је пропорцијалан успешности интеграције у социјалне 
групе и вршњачкој прихваћености, што увек има позитивне 
последице и за друге и за просоцијално оријентисаног појединца. 
У том смислу неки аутори (Eisenberg & Miller, 1987) праве 
разлику између просоцијалности и алтруизма. Алтруизам је увек 
усмерен на добробит других, са могућом дозом одрицања, а 
просоцијалност подразумева добробит за друге и за особу која је 
пружа, али без икаквих одрицања (Špelić i Zuliani, 2014). У основи 
оба облика понашања је емпатија, која је резултат развијених 
моралних ставова појединца, усвојених моралних вредности и 
одговорности, из чега увек следи просоцијално понашање.  

Да би научила један од основних циљева образовања 
научити живети заједно (Delor, 1996), деца морају да развију пре 
свега лични интегритет и одговорност, како би могла несметано 
да функционишу у социјалном контексту. Забрињавајуће је што 
се за појаву асоцијалног понашања у последње време највећи 
кривац види у недостатку слободног времена и преузаузетости 
родитеља с једне стране и преоптерећености наставника задатим 
програмским садржајима у школи с друге стране. Неки аутори 
(Jasper & Jensen, 2014; Domović, 2004) излажу слагање са овом 
тврдњом, али и истичу да развијање социјалних компетенција 
отежава недостатак надзора и усмеравања деце од одраслих. 
Како у савременом добу, у циљу достизања квалитетног 
образовања, веома значајно место заузима развој и унапређивање 
социјалних компетенција, неопходно је померање концепта 
друштвено подељених улога на том задатку, ка концепту 
подељене одговорности и јединственог деловања свих васпитних 
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фактора. Неопходан је дијалог на равноправним основама када је 
реч о родитељима и наставницима, као и помоћ институција које 
су у великој мери одговорне за добробит деце, образовања и 
друштва (локална заједница, медији, центар за социјални рад, 
невладине организације…). 

 
ЗНАЧАЈ ПАРТНЕРСКОГ ДЕЛОВАЊА ВАСПИТНИХ ЧИНИЛАЦА У 
ПРОСОЦИЈАЛНОМ РАЗВОЈУ  

 
Истраживања која су реализована у протеклих неколико 

деценија показују да тешкоће у развоју и постизању жељених 
васпитно-образовних ефеката често представљају резултат 
дисконтинуитета искустава која деца добијају у системима у 
којима одрастају. Сведоци смо да су под утицајем различитих 
искустава, али и система вредности у васпитно-образовним 
установама, породици, слободном времену… Посебан 
дисконтинуитет је приметан између средстава масовног 
информисања (ТВ емисија, штампе, друштвених мрежа…) и 
осталих васпитних чинилаца. Нажалост, пласиране 
квазивредности у великом броју медијских садржаја прете да 
угрозе вредности на којима се заснива васпитно-образовни 
процес, у смислу очекивања пожељних исхода и подршке за 
учење. Таква ситуација отвара простор и изазов за 
преиспитивање професионалне и родитељске улоге у трагању за 
оквирима заједничког деловања и образаца интегрисања широке 
лепезе чинилаца који су спецификовани социокултурним и 
социоекономским аспектом свакодневнице. Питање повезивања 
и заједничког деловања свих − принципу јединственог деловања 
свих чинилаца васпитања.  

С обзиром на то да је циљ васпитања јединствен, неопходно 
је обавезати све учеснике васпитања (породицу, васпитно-
образовне установе, верске заједнице, медије и остале 
институције у локалној заједници) да јединствено делују, чиме се 
повећавају снага и моћ утицаја (Трнавац и Ђорђевић, 2007), на 
унапређивање квалитета образовања, а у циљу холистичког 
развоја личности.  У изазовима савремених друштвених токова то 
постаје све актуелнија педагошка тематика која представља 
посебан изазов за образовну политику и заокупља све већу 
пажњу бројних истраживача, едукатора и практичара (Зуковић, 
2015). Међутим, упркос све већој потреби умрежавања интереса 
свих васпитних чинилаца, као и све гласнијим критикама  на 
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рачун проблема који настају недоследношћу у поштовању овог 
принципа, не препознаје се напор да васпитно-образовна 
политика и пракса буду на истим позицијама. Стога посебан 
изазов и за науку и за праксу представља питање 
концептуализације повезивања васпитних чинилаца у циљу 
партнерског деловања који ће бити усмерен на повећање 
могућности обезбеђивања кључних претпоставки развијања 
потенцијала сваког детета. Најзначајније споне повезивања 
васпитних чинилаца су васпитно-образовне установе, јер су 
носиоци њихових активности професионалци који најбоље 
разумеју значај партнерског деловања, а у њима се такође најпре 
уочава рефлексија несклада јединственог деловања.  

Ништа мање значајна није ни улога родитеља, који се 
такође суочавају са актуелним глобализацијским проблемима, 
али због другачије позиционираности у васпитно-образовном 
систему, проблеме и могућности за њихово отклањање 
перципирају на другачији начин. У погледу превенције 
нежељених ефеката васпитног деловања, важно је сагледавање 
стварности из аспекта различитих улога и позиција у системима 
којима дете припада, односно из различитих перспектива, чиме 
се отвара простор за конструктиван дијалог у најбољем интересу 
детета (Поповић и Зуковић, 2014). Наведени принцип  
поткрепљује  концепт  квалитетне и континуиране сарадње пре 
свега васпитно-образовних установа и породице, система који се 
означавају базичним за функционисање детета. На значај 
заједничког деловања васпитних чинилаца, посебно оних 
базичних, указује еколошка теорија (Bronfenbener, 1997), која 
осликава позицију појединца у системском окружењу (Половина, 
2011), у коме он не може да функционише изоловано, већ је 
изложен великом броју утицаја унутар система и кроз 
интеракцију више система. Како су системи вишедимензионални, 
то пружа користан оквир за разумевање реципрочних односа и 
утицаја између њих, али и неопходног модела деловања сваког од 
њих (Cowan et al., 2004). Овакав приступ подразумева 
континуирано преиспитивање праксе и дијалог на нивоу свих 
система шире заједнице.  

Почетни аспект партнерског деловања свих васпитних 
чинилаца, представља партнерство породице и васпитно-
образовних установа, које ће даље деловати на промену односа и 
усаглашавање осталих ситема који утичу на формирање 
личности детета, што представља круцијалну важност за његов 
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развој и напредовање. Полазећи од теорије преклапања сфера 
утицаја система, Џојс Епштајн (Epstein, 1995) посебно наглашава 
значај операционализације родитељског укључивања у 
сагледавање актуелних тешкоћа са којима се суочава васпитно-
образовни систем. Иако је значај партнерског деловања 
подједнако важан у свим аспектима дечјег развоја, у овом раду је 
посебна пажња посвећена заједничком деловању у развијању 
социјалних компетенција које су неопходне за просоцијално 
понашање у системском окружењу.  

 
ПАРТНЕРСТВО ПОРОДИЦЕ, ШКОЛЕ И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Социјална компетентност се најчешће описује као 

спосбност стварања флексибилности на захтеве вредносног 
система у окружењу и социјалним групама. У том смислу, 
социјално компетентан појединац је онај који има способност 
искоришћавања ресурса из окружења и индивидуалних 
потенцијала, што ће му омогућити да постигне добре развојне 
резултате (Katz & McClellan, 2005). Дакле, социјално компетентна 
особа поседује различите емоционалне, социјалне и когнитивне 
способности и понашања неопходна за успешну социјалну 
интеракцију (Крстић, 2016). Како људи већину свог живота 
проводе са другима у различитим социјалним групама и често 
лични успех зависи од заједничког деловања, веома је значајно 
темеље социјалних способности поставити у најранијем 
детињству, који се касније могу надограђивати, али веома тешко 
мењати уколико су прихваћени асоцијални обрасци интеракције 
са другима. Просоцијално оријентисани појединци ће бити 
прихваћени у друштвеним групама, што ће се директно 
рефлектовати на стварање реалне слике о себи, развијање 
самопоуздања и сигурности у своје снаге и постизање успеха у 
свим животним сферама. Због тога је важна подршка кроз 
промоцију социјално прихватљивих облика понашања, пружање 
примера одраслих, али и инхибирање ризичних фактора који 
могу утицати на развој асоцијалних облика понашања. Општи 
приступ развијању просоцијалности се мора темељити на 
повезивању фрагментираног деловања васпитних чинилаца и 
креирању концептуалног оквира њиховог партнерског деловања. 
У том смеру најзначајнију улогу имају васпитно-образовне 
установе, као иницијатори грађења партнерских односа, 
полазећи пре свега од уклањања баријера унутар установе, на 
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начин који би омогућио да оне постану прилика за промену 
актуелног стања у пожељно.  

Имајући у виду да на положај породице и школе утичу 
културне и социоекономске специфичности друштвеног 
окружења, у релевантној литератури (Зуковић, 2013) је 
препозната важност грађења партнерства и са локалном 
заједницом. Уважавањем специфичности локалне заједнице 
могуће је мапирати кључне тачке које указују на оквир за 
разумевање начина даљег деловања у функцији превенције 
проблема. Екосистемски приступ пружа користан оквир за 
разумевање појединачног, али и заједничког деловања у смеру 
постизања заједничког интереса. У погледу утицања на 
просоцијални развој, значајно је заједничко сагледавање 
ризичних фактора за појаву асоцијалних облика понашања и 
стратешко деловање у њиховом инхибирању. На тај начин је 
могуће заједничким деловањем пружити помоћ и подршку деци 
да развију своје потенцијале и адекватно и правовремено се 
припреме за различите животне улоге (Elias et al., 2003).  

Истраживања и школска пракса показују помак у грађењу 
партнерства између породице и школе, али када је реч о 
укључивању локалне заједнице у тај однос, постоји неразумевање 
и отпор свих страна, што показује да још увек није у довољној 
мери препознат значај за покретање дијалога између система. 
Мултифакторски приступ стварности, потребама и 
потенцијалима, пружа прилику креирања програма промовисања 
друштвено прихватљивих облика понашања, а с друге стране 
усвајања мера које ће се доследно поштовати приликом појаве 
асоцијалних облика понашања. Важно је доследно спровођење 
програма и интервентних мера без изузетака по било ком основу. 
У пракси партнерство није лако спровести, а да би се направио 
искорак, школа мора да креира климу отворености у којој се 
промовише значај деловања и доприноса свих система којима 
дете припада. Одлучујући фактор у томе је квалитет 
комуникације унутар школе, међу наставницима, међу 
наставницима и ученицима, са родитељима, са укупним 
окружењем. Једино у позитивној, топлој клими развојна 
окружења могу да делују јединствено на пољима у којима морају 
да делују свако из аспекта своје позиције и улоге. Практично, 
породица, школа и локална заједница могу реализовати низ 
активности заједно (спортске, драмске, музичке, едукативне…), 
како би се приближили једни другима и разумели значај 
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партнерства, а уједно идентификовали и интегрисали ресурсе 
који могу бити у функцији заштите деце од неприхватљивих 
облика понашања, а у функцији просоцијалног развоја и 
понашања.  
 
ЗАКЉУЧАК 

 

На основу критичких анализа приказаних у овом раду, може 
се закључити да су за укупан квалитет васпитно-образовног 
процеса одговорни сви васпитни чиниоци, а да се пожељни 
резултати могу очекивати само ако постоји њихова 
јединственост, односно партнерство у које сви добровољно улазе, 
које почива на истим интересима и вредностима, у коме 
доминира позитивна комуникација и међусобно уважавање. 
Лидери у остваривању партнерства морају бити васпитно-
образовне установе које својим професионалним компетенцијама 
иницирају дијалог и промовишу значај подршке и равноправног 
учешћа свих васпитних чинилаца у промоцији просоцијалних 
вредности и одговорном поступању у складу са њима. Неопходно 
је стога програмско утемељење партнерског деловања кроз 
школски програм и школски развојни план, почевши од 
формирања тима који ће израдити акциони план партнерског 
деловања у функцији просоцијалног развоја. Сагледавањем снага 
и слабости, као и могућности, потреба и очекивања партнера, 
прецизирају се и активности у чију реализацију је потребно да 
буду укључени актери из свих система.  

При укључивању актера у планирање и реализацију 
акционог плана, важно је водити рачуна о вештинама 
комуникације и евентуалним искуствима у тимском раду и 
партнерском деловању. Такође је важно да у израду акционог 
плана буду укључени и ученици, и да се сагледа и њихова 
перспектива. Уважавање примера добре праксе је значајно са 
аспекта усаглашавања почетних идеја са реалним могућностима, 
уз промоцију постигнутих резултата, који опет могу бити мотив и 
послужити као пример добре праксе за остале школе у заједници. 
Због традиционалног приступа образовању и подељене 
одговорности, пре свега породице и школе, успостављање 
партнерског деловања је тешко остварљиво, али није немогуће. И 
када се успостави, партнерско деловање не искључује препреке и 
несугласице, али у томе и јесте снага за даље заједничко 
деловање. Дијалог и сучељавање мишљења могу оснажити 
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партнере и водити конструктивном решавању почетних 
проблема. 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
Bronfenbrener, J. (1997). Ekologija ljudskog razvoja. Beograd: Zavod za udžbenike 

i nastavna sredstva. 

Cowan, R., Napolitano, S. & Sheridan, S. (2004). Home-School Collaboration, 
Educational Psychology Papers and Publications. Paper 18. Retrieved Juni 
20, 2016. from the World Wide Web: http://digitalcommons.unl.edu/ 
edpsychpapers/18Freeman, 2000. 

Delor, Ј. (1996). Obrazovanje skrivena riznica − izveštaj međunarodne komisije o 
obrazovanju za 21. vek. Beograd: Ministarstvo prosvete Vlade Republike 
Srbije 

Domović, V. (2004). Školsko ozračje i učinkovitost škole. Zagreb: Naklada slap. 

Eisenberg, N, Miller, P.A. (1987). The relation of etpamthy to prosocial and 
related behaviors. Psicological Bulletin, 101 (1), 91−119. 

Elias, M.,Bryan, K., Patrikakou, E. & Weissberg R. (2003). Challenges in Creating 
Effective Home-School Partnerships in Adolescence: Promising Paths for 
Collaboration. The School Community Journal, 13(1), 133−153. 

Epstein, J. (1995). School/ Family/Community Partnerships. Caring for the 
Children We Share. Phi Delta Kappan, 76 (9), 701−712. 

Ferić, M. i Bašić, J. (2000). Prosocijalno i agresivno ponaπanje djece rane školske 
dobi kao zaštitno-rizični čimbenici njihovog razvoja. U: J. Bašić i J. Janković 
(ur), Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i 
mladeži (97−106). Zagreb: Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za 
prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s 
poremećajima u ponašanju. 

Fulan, D. (2008). Potpuno upravljanje kvalitetom u obrazovanju. Zagreb. KIGEN. 

Jesper, J. и Jensen, H. (2014). Компетенције у педагошким односима- од 
послушности до одговорности. Београд: Едука. 

Katz, L. & McClellan, D. (2005). Poticanje razvoja dječje socijalne kompetencije. 
Zagreb: Educa. 

Klarin, M. (2006). Razvoj djece u socijalnom kontekstu. Jastrebarsko: Naklada Slap 

Knoll, J. (2000). Razvoj kvalitete u obrazovanju odraslih i u visokim učilištima: У: 
Perspektive i tendencija obrazovanja odraslih u Evropi (izbor tekstova) 
(59−67). Zagreb. Hrvatska zajednica pučkih otvorenih sveučilišta. 

Крстић, К. (2016). Социоемоционални аспекти наставе и учења. Настава и 
васпитање, 65 (3), 471−490. 

Половина, Н. (2011). Породица у системском окружењу. Институт за 
педагошка истраживања у Београду. 



 

298 НАУЧНИ СКУП С МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 

 

 

Поповић, Д. и Зуковић, С. (2014). Партнерство породице и школе у условима 
транзиције, Зборник радова филозофског факултета у Приштини, 
44(1), 219−235. 

Skoko, H. (2000). Upravljanje kvalitetom. Zagreb. Sinergija. 

Špelić. A. и Zuliani, Đ. (2014). Uloga prosocijalnosti, empatije i sociometrijskog 
statusa učenika tipičnog razvoja u socijalizaciji učenika s teškoćama, 
Hrvatska revija za rehabilitaciona istraživanja, 49(2), 100−114. 

Трнавац, Н. и Ђорђевић, Ј. (2007). Педагогија. Београд. Научна књига. 

Vasta, R., Haith, M. M. и Miller, S. A. (1998). Dječja psihologija. Jastrebarsko. 
Naklada Slap. 

Зуковић, С. (2013). Партнерство породице, школе и заједнице – теоријски и 
практични аспекти. Годишњак филозофског факултета у Новом Саду, 
38 (2), 55−68. 

Зуковић, С. (2015). Претпоставке развоја партнерског односа између 
породице и предшколске устаове. У: М. Јоковић (ур.) Наше стварање, 
бр. 15 (13−23). Висока школа за васпитаче струковних студија у 
Алексинцу. 

 

PARTNER ACTIVITIES IN FUNCTION OF PROSOCIAL 
DEVELOPMENT OF CHILDREN 

 
Abstract: Nothing can improve the quality of life of a certain community as a 
high-quality educational system, because such system inhibits destructive 
destructives activities of children and the young, thereby contributing to 
overall social development. It is a fact that in school period the total growth 
and development are most intense, this refers us to the necessity of ensuring 
the stimulative environment in which upbringing-educational work can be 
done and also contributes to the prosocial development of children. Due to the 
fact that the prosocial development is not only contributed to by teachers, but 
by parents as well, as well as individuals and institutions from the 
environment, the paper emphasizes the significance of their co-operation in 
development of prosocial forms of behavior and in adoption of prosocial 
values. Moreover, the necessity of positive communication with children as 
well as partners is emphasized which ensures understanding of social context 
in which the young are developing, and on the other hand, strategies of co-
operation and of exploitation of available resources which contribute to 
prosocial development can be more adequately examined. Finally, the author 
emphasizes the key assumptions of efficient development of co-operation in 
systemic environment, while special attention is focused on the tendency of 
changing the approach of “separate responsibility” into the approach of 
“divided responsibility” for prosocial development of children of the earliest 
age.  
Key words: partnership, teachers, parents, system envinroment. 
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ИСКУСТВЕНО УЧЕЊЕ У НАСТАВИ 
 

Сажетак: У раду су представљене основне одлике и могућности 
примене искуственог учења у наставном процесу. Искуствено учење, као 
иновативни модел учења и стицања знања, представља модел учења у 
коме се инсистира на већој активности ученика, подстицању ученика на 
коришћење сопствених знања и разумевања проблема и ситуација, при 
чему наставник усмерава и олакшава тај процес. Реч „искуствено” у 
суштини значи да се учење и развој остварују кроз лично стечено знање 
и укљученост у тај процес а не примањем готових знања кроз предавања. 
Најчешће се реализује у већим групама, кроз слушање, гледање, учење и 
доказивање теорема и хипотеза, или кроз неки други вид трансфера 
информација. Рад представља анализу теоријских и практичних виђења 
искуственог учења у настави. Полазећи од ставова Џона Дјуија (Dewey) и 
Карла Роџерса (Rogers) о значају ученичког искуства, а затим Колба 
(Kolb), Бордоа (Bourdeau), Белкина, Слаја (Sleigh), у раду долазимо и до 
артикулације наставног часа засноване на искуственом учењу коју је 
поставио Хајнс (Haynes). Тиме је представљен један од могућих модела 
артикулисања искуственог учења и етапе кроз које пролазе ученик и 
наставник у овако моделованој настави. Описане су могућности 
коришћења искуственог учења у настави, ефекти који се њиме постижу 
као и улоге наставника и ученика у овом моделу наставе. У раду се 
налази и шема која представља Колбов круг искуственог учења. 

Кључне речи: искуство, ученик, наставник, образовање. 
 

УВОД 
 
Традиционална настава у којој наставник има централну 

улогу, a ученици су пасивни слушаоци, нема никакву искуствену 
компоненту. Искуствено учење је супротно оријентисано у односу 
на класично учење. Код класичног учења сазнање долази из 
спољашње средине ка ученику, док је код искуственог учења тај 
процес обрнут, односно креће се од самог ученика ка спољашњој 
средини. Искуствено учење је филозофија и методологија у којој 
наставници и ученици, кроз сарадњу стичу директно искуство с 
циљем повећања знања, развијања вештина и умећа (Bourdeau, 
2004). Искуствено учење такође можемо назвати и учење кроз 
акцију, учење кроз рад, учење кроз искуство, учење кроз 
откривање и истраживање. „Постоји интимна и неопходна веза 
између искуства и образовања” (Dewey, 1938:67). Белкин, који је 
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поставио и разрадио модел искуствене наставе у Русији, полази 
од идеје да се оваква настава остварује кроз сарадњу имеђу 
ученика и наставника, да се сјединују образовање и 
самообразовање коришћењем ученичког животног искуства 
(Вилотијевић и Мандић, 2016). 

Наставник као стручњак у образовању мора искористити 
важност искуства као методе за ефективно учење. Непрестано 
учимо из искустава, садашњих и прошлих. Искуство је упорно и 
стално присутно и прелазимо увек с једног на следеће искуство 
(Sleigh, 2007).  Колб сматра да искуство представља све што смо 
икада урадили, осетили, доживели, лепо и ружно, љубави и 
веровања, циљеве, жеље, наде, маштарије (Kolb, 1984). Међутим, 
Белкин сматра да у искуственој настави није реч о било ком 
искуству. Он сматра да је темељ за искуствену наставу животна 
информација која је постала саставни део ученикове личности и 
која се може актуелизовати у одговарајућим ситуацијама  
(Вилотијевић и Мандић, 2016). Искуствено учење се као концепт 
учења појављује и у ранијим теоријама. Џон Дјуи и Карл Роџерс, 
као и Дејвид Колб, поставили су основе својим теоријама о „учењу 
кроз искуство” или „учење кроз рад”. Дјуи је популаризовао 
концепт искуственог учења кроз решавање проблема и 
критичког размишљања и закључивања насупрот  меморисању и 
учењу „напамет”. Укупно људско понашање произилази из 
догађаја. Учење је део целовите интеракције ученика са 
окружењем. Учење је „учити како да се мисли” (Вилотијевић, 1999). 

Роџерс такође сматра да је искуствено учење умногоме 
квалитетније у односу на „бесмислено” учење материјалних 
чињеница. Он сматра да је појединац космос за себе, средиште 
сопственог искуства (Вилотијевић, 1999). Колб истиче да је 
искуствено учење од кључног значаја за смислено учење на коме 
је засновао и своју теорију. Кључни елемент и основа искуственог 
учења јесте ученик и његово властито искуство стечено у процесу 
долажења до знања (Kolb, 1984). Када се ученику омогући да учи 
у реалним условима, у школи или у другој средини, његова знања 
постају реалнија и трајнија. Учионица, лабораторија или било 
који други простор може бити окружење за учење у коме ће 
ученици решавати проблеме, вршити експерименте, симулације 
или стварати уметничка дела (Wurdinger и Carlson, 2010).  

Ангажовањем ученика у формалним, аутентичним, вођеним 
искуствима реалног света, они: 
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1) продубљују своја знања кроз непрестано деловање које 
се одражава на саму активност; 

2) развијају вештине кроз практичан рад и размишљање о 
поступцима; 

3) усвајају вештину схватања нових ситауција и сналажење 
у њима; 

4) увећавају свој ниво знања и лакше врше трансфер истих.  
 

КОЛБОВ МОДЕЛ ИСКУСТВЕНОГ УЧЕЊА 
 
Колб (1984) у свом делу „Искуствено учење као наука о 

учењу и развоју” описује тзв. Колбов круг учења којим 
представља процес искуственог учења. Према овом кругу 
искуствено учење обухвата следеће: 

1) знање − појмова, чињеница и информација до којих се 
дошло кроз претходно учење и искуство; 

2) активност − примена знања у реалним ситуацијама; 
3) рефлексија − анализа и синтеза стечених и стицање 

нових знања. 
 

 
Слика 1. Колбов круг искуственог учења 

 
Хајнс елементе који чине Колбов круг преводи на ниво 

наставе артикулишући је кроз следеће кораке (Haynes, 2007 ): 
 

Претходно 

искуство 

Директно 

запажање 

Апстраховање 

Активна 

примена 

знања 

 

Претходно искуство на 
које се позивимо у новој 

ситуацији 

Тестирање нових идеја 

и искустава у новим 

ситауцијама 

Превођење чулних 

доживљаја на 

апстрактни  ниво 

Посматрамо шта се 

догађа, повезујемо  и 

разумемо у складу с 

претходним 

искуствима 
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Стицање искуства/извођење истраживања 
Ученици ће извести или направити нешто без или уз 

минималну помоћ наставника. То могу бити: прављење модела 
или неких производа, играње улога, израда презентације, 
решавање проблема, играње неке игре. Кључна ствар код 
експерименталне наставе јесте шта су ученици научили из  
искуства насупрот количини или квалитету искуства. 

 
Размена искуства/сагледавање „шта се догодило?” 
Ученици размењују резулатате, реакције и запажања с 

вршњацима. Они разговарају једни с другима о властитим 
искуствима, реакцијама које су доживели, осећањима које је то 
искуство изазвало у њима. Размена искустава подстиче ученике 
да сагледају шта су све открили током те активности и на који 
начин стечено искуство могу искористити у будућим 
активностима. 

 
Обрада/анализирања „шта је важно?” 
Ученици разговарају, анализирају и размишљају о искуству. 

Описивање и анализирање сопствених искустава омогућава 
ученицима да их повежу с будућим искуствима који су у вези са 
учењем. Ученици такође расправљају о темама, проблемима, 
задацима на које су наилазили у току учења.  Расправљају о томе 
на који начин су били постављени задаци и какве су садржине. 
 

Генерализација „шта?” 
Ученици повезују искуство са реалним примерима из 

живота, препознају начине деловања и заједничке особине ових 
појава, и у стварном животу проналазе принципе које су научили. 

 
Примена „шта сада?” 
Ученици примењују искуствено стечено знање у сличним 

или различитим ситауцијама. Такође, ученици разговарају како 
новостечено знање могу применити у другим ситуацијама. 
Ученици дискутују како питања и задаци са којима су били 
суочени могу бити корисни у будућим ситуацијама и које 
позитивне ствари се могу развити из онога што су научили. 
Наставник сваком ученику понаособ помаже да осети 
самозадовољство због онога што је самостално научио. 
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УЛОГА НАСТАВНИКА У ИСКУСТВЕНОМ УЧЕЊУ 

 
У искуственом учењу наставник има у већој мери улогу 

организатора и водитеља процеса учења, него директног 
преносиоца знања. Наставник преузима улогу модератора и 
организатора наставног поцеса који планира и предвиђа кораке у 
реализацији искуственог учења. (Wurdinger & Carlson, 2010). 
Наставници у искуственом учењу немају централну улогу, као 
што је то случај у традиционалној настави. Они морају имати 
позитиван став према искуственом учењу. То значи да 
наставници морају бити упознати с могућностима и ефектима 
оваквог начина учења и сматрати га корисним за своје ученике и 
себе. Такође, они имају задатак да препознају области и наставне 
теме које су погодне за искуствено учење, за које ће ученици бити 
заинтересовани и активно учествовати у њима. Њихов је задатак 
да објасне ученицима сврху искуственог учења и шта се њиме 
жели постићи. У току реализације оваквог учења наставник 
размењује своја осећања и размишљања са ученицима, 
наглашавајући да и он учи из искуства. Наставник повезује 
циљеве са задацима учења и директним искуством тако да 
ученици знају шта се од њих очекује. Од њега се очекује да 
обезбеди релевантне и значајне ресурсе и изворе знања како би 
помогао ученицима у току учења. Дозвољава ученицима да 
самостално експериментишу и откривају решења. Добрим 
планирањем и вођењем наставног процеса наставник остварује 
равнотежу између образовних и васпитних задатака наставе. 
Свестан је ученичких  и наставничких улога у овом процесу. 

 
УЛОГЕ УЧЕНИКА У ИСКУСТВЕНОМ УЧЕЊУ 

 
Квалитетно искуствено учење је оно у коме су ученици 

лично укључени у овај процес на тај начин што активно учествују 
у процесу долажења до знања и од њих зависи смер и ток тог 
процеса. Ученици нису препуштени сами себи, већ наставник 
води и организује овај процес. Ученици у току искуственог учења 
имају следеће улоге  (Wurdinger & Carlson, 2010): 

1) ученици су укључени у решавање практичних, 
друштвених и личних проблема; 

2) ученицима се дозвољава слобода у овом процесу све док 
показују напредак; 
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3) ученике треба укључивати у тешке и изазовне ситуације 
у току истраживања; 

4) ученици сами оцењују сопствени напредак и развој на 
основу успешности самог пројекта; 

5) ученици уче из самог процеса учења и прихватају 
потребу да се мењају; ове промене подразумевају свест да се 
мање ослањају на наставника у току учења, а више на сарадњу 
с вршњацима, развој способности истраживања и учења из 
директног искуства, као и способност за објективну 
самоевалуацију. 

 
ИТЕГРИСАЊЕ ИСКУСТВЕНОГ УЧЕЊА У НАСТАВУ 

 
Примарна улога наставника јесте да препозна ситуације и 

садржаје који могу бити изазов ученицима да их упознају и науче 
кроз решавање проблема, сарадњу, рад у групама, самостално 
откривање. У исто време, треба знати шта из одабраних садржаја 
ученици искуственим учењем треба да науче. Организовање и 
планирање искуственог учења треба да обухвати неколико фаза 
(Loretto, 2011):  

1) планирање − планира се начин повезивања искуства с 
циљевима и задацима наставног садржаја и начин на који ће 
ученици најбоље остварити предвиђене задатке; врши се 
припрема након  комплетног плана, припремају се материјали и 
средства како би се обезбедила сигурност да постоји све што је 
неопходно за планирано искуствено учење; 

2) вођење − наставник започиње наставни процес дајући 
упутства, а након тога би требало да се повуче како би оставио 
простор ученицима да самостално долазе до потребних 
информација и стичу искуство у самосталном раду;  

3) евалуација − успех искуственог учења може се сагледати 
кроз дискусију или осврт на научени садржај кроз извештавање.  

 
ЗАКЉУЧАК  

 
Искуствено учење је одређено и контролисано од стране 

појединца ради остваривања личног развоја. Индивидуални раст 
− преко искуственог учења – омогућава појединцу да развије 
самопоуздање, оствари своје капацитете, задовољи властита 
интересовања. У традиционалној настави и учењу примарни циљ 
јесте остварити потребе друштва, његове захтеве и слично. У 
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искуственом учењу полазна тачка је сасвим другачија − полазна 
тачка је особа, а примарни циљеву су да се омогуће 
индивидуални развој и учење на основу својих могућности, 
интересовања и на свој начин. Развијање појединца који чини срж 
искуственог учења, имплицира да се у процес учења уклопи стил 
који одговара појединцу у складу с његовом природом. Ученици 
се подстичу и помаже им се да уче на свој начин, онако како њима 
највише одговара. Искуствено учење омогућава стварање 
позитивног односа према учењу јер утиче на развој 
самопоуздања и ученика подстиче на даље напредовање чак и у 
оним областима за које сматра да су непотребне и претешке. 
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TEACHING BASED ON EXPERIENTIAL LEARNING 

 
Abstract: This paper presents the basic features and application possibilities 
of experiential learning in the teaching process. Experiential learning as an 
innovative model of learning and acquiring knowledge is a model of learning in 
which it insists on being more active students, encouraging students to use 
their own knowledge and understanding of the problems and situations in 
which the teacher directs and facilitates this process. The word "experiential" 
essentially means that learning and development is achieved through personal 
knowledge and involvement in this process and not only based on receiving 
knowledge through lectures. The most commonly implemented in larger 
groups, through listening, watching, learning and proving theorems and 
hypotheses, or through some other form of information transfer. This paper 
presents an analysis theoretical and practical vision of experiential learning in 
the classroom. Starting from the views of the John Dewey and the Carl Rogers 
about the importance of student experience, and Kolb, Bourdeau, Belkin, 
Sleigh, in the paper we come to the articulation of the class based on 
experiential learning set by Haynes. That way is represented one of the 
possible models of articulating experiential learning. In the paper is  described 
the possibility of using experiential learning in teaching, effects with it, as well 
as the role of teachers and students in this model of teaching. The paper 
contains a diagram that represents the circle of Kolb's experiential learning. 
Key words: experience, student, teacher, education. 
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КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА У 
ДАНСКОЈ И СРБИЈИ* 

 
Сажетак: У раду је приказан систем образовања у Данској. 

Демократија је основа образовања у Данској, а вредности које 
образовањем треба развити код ученика су: неприкосновеност људског 
живота, једнакост мушкарца и жене, солидарност са слабима и 
немоћнима и стицање темељних знања, вештина и умења који ће бити у 
функцији обављања одређене делатности. Образовање у Данској више 
него у било којој другој држави Европе, једнако третира девојчице и 
дечаке у погледу захтева и очекивања у било којој научној области и 
тиме превазилази традиционалну поделу полова пружајући им једнаке 
могућности за развој способности и интересовања. На крају рада је дата 
компаративна анализа система образовања у Данској и Србији. 

Кључне речи: Данска, Србија, образовање, систем образовања, 
компаративна анализа. 

 
УВОД 

 
Данска је земља са мало природних сировина. Зато су људи, 

њихово знање и умење најважнији ресурси ове земље. С једне 
стране, брзи развој науке и глобализација током последњих 
деценија, појачали су захтеве за професионалним усавршавањем, 
а с друге, образовање је исто тако важно и за појединца. У 
садашњем друштву има све мање посла за људе без образовања. 
Чак и наизглед обични физички послови захтевају образовање и 
учење. Тако, хигијеничар мора да чита како се употребљавају и 
како се користе средства за чишћење, носач мора да учи како да 
диже тешке ствари да се не повреди, власник киоска мора да води 
књиговодство и пореска плаћања. Зато сви у Данској имају 
приступ школској лепези могућности школовања, професионалног 
усавршавања и личног развоја.  

                                            
* Рад је резултат истраживања у оквиру два научна пројекта: 1) Материјална и духовна 
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Данска има традицију просвећивања која је исто тако стара 
као и данска демократија. То је у вези са уверењем да је народ 
важна претпоставка уигране демократије. У пракси то значи да 
сви могу да уче целог живота у народним и/или вечерњим 
школама, путем образовних програма на радију и телевизији или 
у оквиру курсева на радном месту. Сматра се да Данска има 
најразвијенији систем професионалног усавршавања у Европи. 
Томе су управо допринеле данске народне и вечерње школе, које 
су далеко превазишле домете универзитетских екстензи у 
Енглеској и шведских народних школа. 

Дански образовни систем чине: 1) предшколски разред који 
обухвата децу од пет или шест година; 2) основна школа коју 
похађају деца узраста од седам до петнаест односно шеснаест 
година; 3) средње школе у које иду ученици узраста од 
седамнаест до деветнаест година; 4) високо образовање за лица 
старија деветнаест година; 5) образовање одраслих.  

Дете је обавезно да пође у школу са седам година. Мада није 
обавезно, већина деце полази у школу са шест година у 
предшколски разред. После деветог разреда, наставак 
школовања је добровољан. Највећи број ученика наставља 
школовање у стручним школама и гимназији или вишим 
припремним школама. Многи настављају школовање и после тога 
у школама високог образовања које се у Данској деле на кратка, 
средња и дуга образовања. Дански образовни систем се заснива 
на слободи и самосталном одлучивању. Од најнижих разреда па 
до универзитета ђаци могу да учествују у доношењу одлука о 
школи и образовању. Само школовање се карактерише стицањем 
основних знања, разговорима и сарадњом. Зато деца већ од првог 
разреда уче да раде заједнички по групама и да заједно решавају 
задатке, што је случај и у средњим стручним школама, 
гимназијама, на високим школама и на универзитету. 

Уочљиво је да није приказан период предшколског 
васпитања у Данској. Ово је зато што се на том узрасту деца 
првенствено васпитавају кроз игру и забаву, тако се правилно 
психофизички развијају, зато овај период осим предшколског 
разреда није обухваћен у овом раду. На крају рада биће дат 
компаративни приступ система образовања Данске са системом 
образовања у Србији. Компаративном анализом ће бити 
обухваћени сви нивои школовања. Када је у питању високо 
образовање, компаративном анализом ће бити обухваћено и 
високо образовање које је претходило Болоњској декларацији.  



                                                                           
  

ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ И МОДЕЛИ 309 

 

                                     УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ   

 
ОСНОВНА ШКОЛА У ДАНСКОЈ 

 
Школовање у данским основним школама је бесплатно и 

сва деца поред једнаког права имају и исте могућности за 
образовање. То подразумева да се сваком детету омогући 
образовање које му највише одговара. Зато се и каже да Данска 
има развијен систем инклузивне наставе. Она је међу првим 
државама у Европи увела потпуну инклузију у васпитању и 
образовању у сва одељења редовних школа. По узору на Данску, 
развијају се остали системи инклузивне наставе у Европи.  

Основна школа обухвата једногодишњи предшколски 
разред који није обавезан и обавезно деветогодишње школовање 
– као и евентуални десети разред. Иако није обавезан, већина 
деце похађа предшколски разред у који полази са пет или шест 
година. У предшколском разреду се мешају учење и игра. Деца 
уче слова, певају, играју се и уче стихове песама. Циљ 
предшколског разреда је „да деца стекну правилан утисак о 
животу у школи” (Delmotte, 2001: 84). На овом узрасту се у 
Данској води рачуна да деца коју дете среће у овом разреду, 
постану касније његови школски другови у првом разреду. 

Данска основна школа је целовита основна школа. То значи 
да се деца не деле успут и остају заједно из године у годину у 
истом одељењу током целог школовања. Основна школа даје 
деци основна знања из следећих предмета: математика, језик, 
познавање друштва и природе, као и општа знања о Данској и о 
другим културама. Осим тога, школа јача развој личности и 
стимулише дечју машту и жељу за учењем. Основна школа у 
Данској „припрема децу за живот у друштву слободе, 
равноправности и демократије” (Джуринский, 1998: 115). То се 
чини тако што се дете навикава заједничкој одговорности и 
заједничком одлучивању уз истовремено учење права и 
дужности. Деца уче да изражавају своје мишљење. Она имају и 
право организовања ђачког савета који има удела у доношењу 
важних одлука у школи.   

Током првих година основне школе родитељи се 
обавештавају о успеху деце на консултацијама. Оцене, пробе и 
испите, деца сусрећу тек у осмом разреду. Данска народна школа 
је заснована на Закону о основном школству (Simovska & Prøsch, 
2016). На његовом почетку је зацртан циљ и задатак основне 
школе. Према члану 1 Закона о основном школству задатак 
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основне школе је да у сарадњи са родитељима унапређује 
стицање знања, способности, радних метода и избор форми које 
потпомажу свестран лични развој појединог ученика (Исто). Циљ 
основне школе прописан је чланом 2 где се наводи да основна 
школа треба да тежи стварању таквих оквира за доживљај, 
деловање и продубљивање који омогућавају и развијају 
сазнавање, машту и жељу за учењем те им тиме стварају 
самопоуздање и предуслове за самостално одлучивање и 
деловање (Исто). Даље се наводи да основна школа треба ђацима 
да приближи данску културу, допринесе разумевању других 
култура и укаже на повезаност с природом. Школа припрема 
ученике на самостално одлучивање, заједничку одговорност, 
права и дужности у друштву слободе и демократије. Зато се 
настава и целокупни живот у школи морају градити да духовној 
слободи, равноправности и демократији.  

Родитељи могу за своју децу да изаберу и другачије 
школовање, односно да га упишу у слободну основну школу. 
Родитељи који желе да пошаљу дете у слободну школу, треба 
сами да се обрате школи ради стављања детета на листу чекања 
зато што је због велике заинтересованости то потребно урадити 
и неколико година пре поласка у школу. У таквој школи, део 
школовања родитељи сами плаћају. Теоретска претпоставка 
једне слободне школе може бити другачија него у народној 
основној школи. Разлике могу бити у одређеним педагошким 
принципима али и у религији. Такве школе нуде и предмете којих 
нема у народној основној школи. Законом је прописано да настава 
у слободним основним школама мора да одговара оној из 
народне основне школе (Wiborg & Larsen 2017). То значи да 
настани програм данског језика, стручних знања и познавања 
друштва мора да буде исти као и у народној основној школи.  

У осмом, деветом и десетом разреду основне школе, деца 
могу похађати продужену школу у трајању од једне или две 
године. То је врста колеџа, али се деца не ангажују на одржавању 
чистоће и припремању хране. Ове школе су другачијег типа од 
основне школа а доприносе бољој социјализацији деце и њиховој 
социјалној интеграцији у друштвену средину. Настава у основној 
школи у Данској концентрише се на опште васпитање, развој 
личности и сазревање ученика. Продужене школе у циљу 
развијања креативности ученика имају поред општих и 
практичне предмете, а они су: драмска уметност, музика, спорт, 
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фотографија, пољопривреда, различите форме занатских 
предмета и др.  

До поласка у четврти разред основне школе деца се могу 
чувати у дневном боравку – SFO. Та деца се играју с друговима, 
пишу домаће задатке, али то није обавезно ако не желе или се 
одмарају. Ове институције се затварају у седамнаест или 
осамнаест часова (Ottensen et al., 2013). Одређени број деце добија 
бесплатан боравак у институцији продуженог боравка, док 
родитељи остале деце плаћају дневни боравак. Висина плаћања 
зависи од висине прихода родитеља. Општине у којима основне 
школе немају просторне могућности за организацију дневног 
боравка, организују клубове за провод слободног времена деце.  

Настава у основној школи организована је тако да се од 
ученика траже минимални захтеви градива које ученици у школи 
морају да науче. Поред ових минималних захтева, свака школа за 
себе организује наставу. У народној основној школи дечаци и 
девојчице имају исте предмете. То важи за предмете: дански 
језик, енглески језик, познавање друштва и математика, као и за 
креативне предмете. Оба пола уче да шију, справљају храну и 
употребљавају алат. У почетним разредима основне школе 
ученици иду на пливање и гимнастику. Настава хришћанства у 
основним школама одређује општа људска питања која се 
постављају и на која се дискутује како у хришћанству тако и у 
другим радним и животним схватањима. Настава није 
проповедање вере него информисање о вери. Улога хришћанске 
наставе је да допринесе разумевању историјских основа многих 
модерних друштава које данашња цивилизација познаје. 
Родитељи могу да изузму своју децу од наставе хришћанства уз 
изјаву да ће то сами урадити и организовати наставу о 
хрићанству за своју децу.  

За децу са сметњама у развоју и препрекама у учењу и 
учешћу, организује се инклузивна настава. Деца у школи имају и 
сексуално васпитање. У оквиру тога, деца уче како функционише 
њихово тело, разговара се о љубави и заљубљености. Сексуално 
васпитање се не налази у распореду часова. О томе се говори када 
наставник процени да је то потребно да уради.  

У Данској постоји двојезично образовање. Двојезично је оно 
дете које као матерњим језиком говори неким другим језиком и 
које учи дански језик у сусрету с околином или кроз наставу у 
школи. Општине се обавезују да двојезичној деци која још нису 
пошла у школу а имају потребу за тим, понуде помоћ за језичко 
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образовање како би боље учила дански језик. Понуда обухвата 
различите активности које могу да стимулишу језички развој 
детета. Приликом пријема двојезичних ученика у народне 
основне школе, директор школе процењује њихове потребе и 
одлучује да ли ученика треба да упути на посебну наставу 
данског као другог језика. Допунска настава данског језика 
могућа је до десетог разреда основне школе. Општине су дужне 
да понуде наставу матерњег језика деци из земаља чланица 
Европске уније, земаља обухваћених Уговором о европској 
економској сарадњи (Норвешка, Швајцарска, Исланд и 
Лихтенштајн) као и са Фарских острва и Гренланда (Jorgensen, 
2015). Настава у појединим општинама организује се само ако су 
испуњени одређени предуслови, а најважнији је довољан број 
ученика. 

Велика пажња у данским народним основним школама 
поклања се школи у природи. Најчешће су то излети и они су део 
школске наставе. Излети су важни за социјални живот у школи и 
за солидарност међу ђацима. За децу, школски излети су најбољи 
и најсрећнији тренуци школског живота. Пре самог пута деца се 
припремају за излет решавањем задатака и израдом писаних 
задатака. У школама у природи деца заједно спремају храну, 
пецају или возе бицикле, пале логорску ватру, играју се у разним 
животним ситуацијама. Школа у природи деци даје могућности 
конкретних доживљаја и искустава. Настава протиче у 
сигурносним оквирима, под надзором наставника и према 
његовим упутствима (Gessler & Moreno Herrera, 2015). Практична 
питања која се односе на храну, боравак и спавање унапред се 
решавају с родитељима тако да они могу бити мирни код куће за 
време боравка њихове деце у школи у природи. Колики број 
излета ће се организовати у току године зависи од школе до 
школе. Излет обухвата најмање два ноћења негде у Данској а 
понекад и у другој земљи.  

Законом о основној школи у Данској прописана је могућност 
родитељског остваривања учешћа у школи. То се дешава путем 
управе коју има свака школа. Управе се састоје од председника и 
изабраних представника родитеља. Школа даје родитељима низ 
могућности да се ангажују и утичу на школовање деце. Већина 
родитеља учествује у раду на родитељским састанцима, 
прославама и другим аранжманима у школи. На овај начин 
родитељи стичу увид у школски дан, наставу и живот детета у 
школи, а сусрећу се и са осталим родитељима деце у школи.  
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СРЕДЊА ШКОЛА У ДАНСКОЈ  

 
У Данској постоји гимназија као средња школа и средње 

стучне школе. Постоји и низ образовних курсева који се 
организују како за ученике после завршеног десетог разреда 
основне школе тако и за старије људе. Гимназије трају две до три 
године и омогућавају упис на високо образовање. Данске стручне 
школе су успешније од гимназија. У њима се образују одлични 
професионалци који су потпуно оспособљени за самостално 
обављање професије за коју се припремају. 

Настава у општим гимназијама обухвата: 1) гимназије које 
трају три године или пак имају матурску наставу на две или три 
године где се школовање завршава матурским испитом; 2) вишу 
припремну наставу – hf која траје две године; 3) стручне 
гимназије које трају две или три године, које се завршавају 
вишим техничким испитом – htx или вишим трговачким испитом 
hhx (Капранова, 2004). После тога се може наставити школовање 
или пронаћи запослење у привреди. 

У Данској постоји преко сто разних стручних образовања 
која трају три или четири године. Образовање се састоји од 
школске наставе и праксе у компанијама и предузећима. На овај 
начин отвара се пут пословима у низу области као што су: 
трговина, администрација, финансије, грађевина, транспорт, 
пољопривреда, метална и графичка индустрија (Ringsmose, 2013). 
Могуће је изабрати и двогодишње образовање у социјалном и 
здравственом сектору, где се стичу звања социјалног и 
здравственог радника или социјалног и здравственог помоћника. 
Млади испод двадесет пет година могу да похађају неку од 
стотинак продуктивних школа широм земље (Ahrenkiel & Worm 
Leonhard, 2014). Ове школе комбинују наставу с производњом 
различитих производа. Низ образовања за младе састоји се од 
теоретске наставе и праксе на радном месту. Место за праксу 
ученици сами бирају, само што то место мора бити признато за 
погодно место на којем се може обавити практична настава. На 
пракси, ученици добијају плату која је већа од државне 
стипендије, али нижа од праве плате радника запосленог на 
радном месту где ученик изводи практичну наставу.  
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ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ У ДАНСКОЈ  

 
Данска је једна од првих потписница Болоњске декларације. 

Без обзира на то, Данска је ипак задржала многе елементе 
традиционалног високог образовања. Задржала је и новине које 
је увела реформом сопственог високог образовања започете још 
осамдесетих година 20. века. То се нарочито односи на традицију 
и културу Данске.  

Након потписивања Болоњске декларације, студије у 
Данској се организују по болоњском моделу. Значајније се не 
разликују од осталих држава. Студенти основних академских 
студија стичу завршетком четворогодишњих студија 240 ЕСПБ. 
Они су у обавези да заврше и мастер програм у једногодишњем 
трајању од 60 ЕСПБ. Најбољи студенти могу наставити студије на 
докторским академским студијама.  

Пре прихватања Болоњске декларације, ученици који су у 
Данској завршавали гимназију, школовање су могли наставити на 
институцијама за високо образовање. Таквих институција има 
три врсте: 1) кратка висока образовања на две године (тада се 
може постати нпр.: лаборант, економиста, електроинсталатер и 
сл.); 2) средња, која трају три до четири године  (занимања су 
нпр.: наставник, педагог, болничарка или социјални радник);                
3) дуга, када се иде на универзитет или друге институције за 
високо образовање (тако се постаје нпр. наставник у гимназији, 
зубар, инжењер) (Нејматов, 2002: 54). Овакво образовање могло 
је евентуално да се настави на докторским студијама где се 
прима плата, а студент је истовремено и асистент или предавач 
током три године, колико трају докторске студије.  

Сваке године Министарство просвете Данске одређивало је 
број студената који се може уписати на поједине студије. На 
основу тога одређивани су на сваком факултету и услови за 
пријем студената. Они су били базирани на оценама претходно 
завршеног испита и на томе шта је ко до тада радио: радно 
искуство, путовања и претходно школовање (Callagher et al., 
2015). За нека образовања постојао је и пријемни испит. То су 
типично испити на креативним образовањима као што су глумац, 
филмски режисер, новинар и дизајнер.  

Настава на већини универзитета и високих школа 
почињала је бруцошијадом. Нови студенти су се упознавали са 
студијама и осталим студентима, с предавањима и другим 
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битним питањима. Бруцошијада је обухватала дводневни излет и 
прославу. На универзитетима студенти су могли да се 
органиузују у струковне савете, студијске савете, студенске 
одборе и сл. На тај начин су репрезентовали своје интересе и 
дефинисали захтеве о садржају и квалитету наставе и могли да 
утичу на студије кандидујући се за студентски савет (Jensen, 
1988). На већини универзитета постојао је и низ удружења која су 
заступала интересе појединих студијских група. Многи савети и 
удружења на институцијама за високо образовање давали су 
студентима широку лепезу могућности за упознавање осталих 
студената са истог или других универзитета кроз прославе, 
спортска такмичења и друге активности.  

На већини универзитета школовање је било бесплатно. За 
нормалан и достојанствен живот студената за време школовања 
као и за књиге, студентима који су похађали неко од признатих 
образовања давана је економска помоћ. Државне стипендије – SU 
могле су се добити као месечни износ који се не мора вратити. 
Студенти су могли да добију и кредите уз ниску камату који су 
били обавезни отплатити заједно с каматом после завршетка 
студија. Управо због обавезе враћања кредита, многи студенти су 
их избегавали. Да би зарадили за студије, они су у слободном 
времену обављали различите послове да студије не би завршили 
с дуговима због добијених стипендија. Помоћ у проналажењу 
послова пружале су им студентске задруге и различита 
удружења, које су нудиле послове за студенте различитих 
способности и интересовања. 

 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ДАНСКОЈ 

 
Опште образовање за одрасле је понуда свима старијим од 

осамнаест година. Циљ образовања нису неке одређене стручне 
квалификације него пружање могућности одраслима да употпуне 
или модернизују своја општа знања. Заступљени су следећи 
предмети: математика, енглески језик, познавање природе, 
филозофија, психологија, дански као други језик, информатика и 
познавање друштва. Школовање се може завршити испитом који 
одговара нивоу деветог или десетог разредна основне школе или 
више предметне наставе – hf-a. Реализује се на Центру за 
школовање одраслих – VUC. Настава се одржава и преко дана и 
увече а курсеви започињу са радом више пута годишње 
(Савићевић, 2006). Систем образовања одраслих у Данској 
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„обухвата следећа подручја: 1) опште непрофесионално 
образовање одраслих, 2) професионално образовање одраслих и 
3) оспособљавање за рад и континуирано усавршавање у оквиту 
тржишта рада” (Овесни, 2001: 67). 

Образовање одраслих у Данској може бити опште 
професионално и професионално образовање. Опште 
професионално образовање одраслих се односи на: опште 
образовање за доколицу, универзитетско екстра-мурал 
образовање, опште непрофесионално образовање одраслих у 
резиденцијским колеџима и комуналне књижнице и читаонице. 
Основну одлику представља изузетно богатство институција и 
облика образовно-васпитног рада, али је и даље присутна широка 
лепеза професионалне припремљености одраслих чија се улога 
остварује кроз сараднички и аниматорско-туторски рад. 
Професионално образовање одраслих креирано је још педесетих 
година прошлог века и пружа могућности које су паралелне 
онима које пружа систем редовног школовања и може се 
класификовати на следећа подручја: три завршена разреда 
основне десетогодишње школе, прва два разреда средње школе, 
практично-оријентационо обучавање и отворено основно даље 
образовање теоријске природе.  

Поред поменутих облика, постоји и образовање одраслих у 
оквиру тржишта рада. Овај облик је условљен убрзаним 
променама у технологији, друштву и индустрији. Представља 
„кључни фактор у повезивању позитивног образовања одраслих 
са новим захтевима тржишта рада” (Овесни, 2001: 69). На овом 
подручју организују се бројни програми за освежавање знања, 
усавршавање и преквалификацију. Програми се изводе у оквиру 
организације запослених (Национални синдикат и Асоцијација 
наставника), организација послодаваца (Асоцијација данских 
послодаваца, Индустријски савет, Асоцијација пољопривредника 
и Савет синдиката) и тржишта рада. По узору да данске моделе 
образовања одраслих, развијали су се многи системи образовања 
одраслих у читавом свету. Из наведеног се може закључити да се 
у Данској највише пажње придаје управо образовању одраслих. 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Компаративном анализом образовања Данске с 

образовањем у Србији уочљиве су бројне разлике, док сличности, 
осим у високом образовању по Болоњској декларацији, има веома 
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мало. И у Данској и Србији постоји припремни разред за полазак 
деце у школу. Највеће разлике су у основној школи, почев од 
њеног трајања, циљева, задатака па и самог приступа настави 
која је у Србији још увек организована по разредно-предметно-
часовном систему наставе Јана Амоса Коменског, под 
непосредним надзором наставника и уз континуирано 
оцењивање ученика током школовања, док се у Данској са 
оцењивањем започиње тек у осмом разреду. У Данској као и у 
Србији основна школа је обавезна. Осим у народну данску 
основну школу, у Данској родитељи своју децу могу уписати и у 
слободне основне школе што није могуће у Србији, осим када су у 
питању приватне основне школе којих је у Србији за сада мало. У 
Данској, акценат је на наученом и учењу за живот, а у Србији на 
учењу чији је резултат одговарајућа оцена. Такође, у Данској 
постоји двојезичко образовање док у Србији тога нема, осим када 
је у питању образовање неких националних мањина.  

Средње школе у Данској се битно разликују од средњих 
школа у Србији. Средње школе у Данској дају квалификовани и 
стручно-професионалан кадар за рад у привреди што није случај 
у Србији, зато што је наставним планом и програмима средњих 
школа у Србији предвиђен мали број стручних предмета који се 
изучавају док су у средњим школама Данске углавном 
заступљени стручни предмети. У Данској има доста 
професионалне праксе за време школовања у средњим школама а 
прима се и плата за рад што није случај у Србији.  

Високо образовање у Данској има доста сличности са 
високим образовањем у Србији. То се односи како на студије по 
болоњском моделу, тако и на студије које су претходиле 
Болоњској декларацији. Разлике у студијама пре Болоњске 
декларације се огледају у трајању студија које је у Данској 
посебно изражено. Уз то, на студије у Данској могу се уписати 
само ученици који су завршили гимназију док у Србији на студије 
могу да се упишу сви ученици који су завршили гимназију или 
неку од четворогодишњих средњих школа.  

Образовање одраслих у Данској има дугу традицију за 
разлику од образовања одраслих у Србији, али су сличности 
изражене у погледу образовања: општег, професионалног и у 
складу с потребама на тржишту рада. У Данској одрасли могу 
похађати различите програме оспособљавања за различите 
делатности. То су углавном кратки курсеви који трају понекад 
само један дан, седмицу или неколико дана и седмица. На тај 
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начин се одрасли у Данској оспособљвају да обављају различите 
кућне послове и на тај начин остварују велике уштеде у новцу и 
времену. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF EDUCATIONAL SYSTEM IN 

DENMARK AND SERBIA  
 

Abstract: This paper presents the educational system in Denmark. Democracy 
is the foundation of education in Denmark. The values that education should 
developed in students are: the inviolability of human life, equality of men and 
women, solidarity with the weak and the powerless and the acquisition of 
basic knowledge, skills and knowledge that will be used for carrying out 
certain activities. Education in Denmark, more than in any other country of 
Europe, treats boys and girls equally in terms of demands and expectations in 
any scientific field, and thus goes beyond the traditional division of the sexes 
by giving them equal opportunities to develop skills and interests. At the end 
of paper comparative analysis of the education system in Denmark and Serbia 
has been given.  
Key words: Denmark, Serbia, education, education system, comparative 
analysis. 
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Сажетак: Овим радом је учињен покушај да се укаже на значај 

примене савремене образовне технологије у наставном процесу, 
афирмације позиције ученика у таквом наставном контексту, али и 
несмањена доза коришћења традиционалноих и модерних  
комуниколошких вештина у настави. Евидентно је да је коцепција рада 
подељена на поменута три подручја проучавања. Акценат је стављен на 
методичкој и комуникационој способности наставника, под 
претпоставком да савремену наставну технологију треба користити као 
драгоцен концепт савремене наставе, али да се не сме до краја на њу 
ослонити као на наставну технологију која „уместо њега(наставника) 
треба ученицима и студентима да презентује и обавља његов посао“.  
Крајњи циљ рада је унапређивање и осавремењивање постојеће теорије и 
праксе, а у функцији нужне реформе појединачних сегмената васпитно-
образовног рада. Научни допринос овог рада огледа се у подршци у 
науци новог приступа наставном раду, а који се огледа у афирмацији и 
споју традиционалног и новог и афирмацији комуниколошких концепата 
као саставном сегменту васпитно- образовног рада. 

Кључне речи: савремена образовна технологија, традиционална 
настава,  иновације у настави, комуникација у настави. 
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велики значај и улогу у животу савременог човека. Васпитно-
образовни систем у нашој држави представља модеран модул 
произашао из научно-технолошке револуције, а то имплицира и 
промене у свим областима образовања. Све то у великој мери 
утиче на развој, програмирање и практично увођење савремене 
образовне технологије у свим сферама образовања. 

Пре свега тога неопходно је да се педагошка технологија 
стручно опреми програмима, који ће се користити на начин који 
диктира педагошка наука.У оваквом образовном амбијенту прети 
реална опасност превеликог очекивања од технологије.У оквиру 
рада презентоване су обе варијанте као умерено потребне. 
Наставник је незаменљив не  само за наставу и ваннаставну  
активност, већ и за сарадњу школе и друштвене средине, 
породице и школе.Суштина овога рада огледа се у препоруци 
савременом наставнику да се не ослобађа предавања и 
поучавања, бави искључиво планирањем, припремањем, 
организовањем, васпитног радакако данас већина аутора 
препоручује и тако се претерано ослања на технику и  
технологију, већ се његова незаменљива улога подвлачи заједно 
са савременим комуниколошким вештинама наставника. 

 
ЗНАЧАЈ САВРЕМЕНЕ ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
 

У настави се под технологијом сматра свеобухватност 
активности којима утичемо на развојне промене ученика. 
Технологија наставе, премамишљењу неких аутора, рецимо 
Безића, која се темељи  на наставниковом предавању(такозвана 
вербална настава) одговара занатској технологији(иако се не 
могу поистоветити) (Безић, 1983:178) У индустријској етапи 
развоја наметнута је потреба планског приступања раду и 
оптимална производња уз најкраће време и са најмање утрошка 
енергије. Како истиче МаријанБлажич, рецимо (у разматрањима и 
илустрацији димензија индустријског развоја), „укупност 
научних сазнања, с којим је располагало човечанство 1800. 
године удвостручена је тек за сто година, а данас је тај интервал 
већ смањен на пет година“(2007:12). Такав приступ производњи 
је врло брзо био пренесен и на наставни процес, те су открића 
фотографије, радија, филма, телевизије итд. условила и 
допринела изменама и у методици наставниковог излагања, као 
и начинима њиховог коришћења. Овај (ранији) период везан је и 
за употребу низа наставних техника које углавном носе карактер 
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једносмерности, али и некреативно коришћење постојеће 
образовне технологије у наставном процесу учења. Повећањем 
научних, стручних и практичних информација, дошло се до 
тражења адекватних могућности њиховог савлађивања и 
инкорпорирања од стране ученика. 

Анализом схватања образовне технологије и њеног 
поимања од стране многобројних стручњака може се уочити да 
свакако не постоји један примарни правац, већ да она има више 
значења која јој чине основу. Можемо уочити да се, како је рекао 
Видемајер, заиста ради о „интердисциплинарном конгломерату“ 
научних дисциплина и схватању наставне технологије иде тако 
широко да се она изједначује са дидактиком или чак замењује 
дидактику. Са друге стране, под појмом „наставна техника“, 
углавном подразумевамо скуп разноврсних средстава које 
наставник и ученик примењују у наставном процесу. Тако се 
може говорити о аудио-визуелној техници у настави, 
окомпјутерској техници, о класичној техници. Под „наставном 
техником се подразумева и умешност наставника у практичном 
извођењу наставе и примени метода, средстава и облика 
организације наставе, па се она може сматрати значајним 
саставним делом педагошке културе наставника. Израз наставна 
технологија – образовна трехнологија је новијег датума“ 
(Продановић и Ничковић,1984:47). У Дидактици поменутих 
аутора, под овим појмом се означава скуп мера, поступака и 
метода организације наставног процеса. (Исто, 1984: 47). Услед 
промена у образовном систему због образовне технологије 
долази до модернизације васпитно-образовног система и 
увођења иновација. 

Модернизацијом означавамо мере и путеве 
осавремењавања наставних садржаја, наставних средстава, 
наставних метода и облика организације наставног процеса. 
Модернизација као термин се употребљава када желимо повући 
разлику између застарелог и савременог или указати на путеве 
напретка васпитања и образовања. Поменути процес у области 
васпитања и образовања је незамислив без иновација, које значе 
намерно уношење промена у наставу и васпитно-образовни 
систем у целини и подстицај за њихово даље унапређење. Ове 
промене, према схватању већ поменутих аутора „обухватају не 
само наставна средства већ и методе и облике рада и 
организације наставног процеса. Под новим се не подразумевају 
само сасвим нова средства или облици рада у некој средини или 
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земљи, већ све оно што је за ту средину ново, непознато и 
неиспитано“ (Продановић и Ничковић, 1984: 47). Сходно свему 
описаном,образовна технологија обухвата и средства и поступке 
који се користе у наставном процесу и у процесу учења да би 
повећали ефикасност рационализације и оптимализације 
наставног процеса. Према савременој концепцији образовне 
технологије она се више не схвата као примена техничких медија, 
иако јој то чини основу, већ и као примена разних научних 
поступака, принципа, модела, метода и теорија у образовном 
процесу који су настали у педагогији, психологији, теорији 
комуникација, односно комуникологији, социологији, 
кибернетици итд. 
 
ПОЗИЦИЈА УЧЕНИКА КАО СУБЈЕКТА У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 
 

Када је реч о савременој школинеминовно се намеће 
потреба за индивидуализацијом наставе у оквиру које се 
афирмише позиција ученика као субјекта у наставном процесу. 
Отоме пишу не само педагози, већ соцолози, психолози. (Дедић, 
1996; Ђукић, 1995; Кркљуш, 1986; Квашчев, 1984; Ђорђевић, 
1981; Марковац, 1970).Незаобилазно је поменути и неколико 
суштинских разлога (обележја) који представљају основу 
диференцијације, поткрепљују нужност примене индицидуали-
зације у наставном процесу и уједно објашњавају какве 
сверазлике постоје међу ученицима, одакле оне потичу и најзад, 
зашто је важно да се у настави што више афирмише субјекатска 
позиција ученика. 

Разлике у пред/знањима ученика су уочљиве и присутне 
већ у првом периоду похађања наставе и у каснијем периоду 
школовања. Не може се говорити само о знањима, већ су у питању 
и вештине и навике, имајући у виду  чињеницу да дете полази у 
школу, већ у извесној мери стеченим искуством и предзнањима - 
из породице, предшколских установа, под утицајем медија и др. 
Информационо доба у коме живимо и које карактериште 
свеопшти технолошки напредак и општедоступност информација 
један је од стубова подметача тог процеса. Дете већ од малих ногу 
има приступ различитим медијима: радију, телевизији и 
нарочито интернету као новом медију. Овакав друштвени 
контекст учинио је да се медији, по мишљењу аутора„придружују 
класичним васпитачима – родитељима и школи, али свој утицај 
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шире на начин који је модернији и свакако ефикаснији“ 
(Радојковић и Стојковић, 2009: 184). 

За проверу значаја образовне функције медија ови аутори 
препоручују „да свако себи постави питање о нечему што значи 
да ли сам ово научио током школовања? Ако је одговор 
негативан, сва је прилика да је извор таквих знања неки од 
масовних медија“ (Исто, 2009:188).Телевизија је до скоро имала 
примат у вршењу образовне и сазнајне функције – „посредством 
телевизије деца највећим делом сазнају какав је свет у коме живе. 
Медији пружају младом нараштају готове моделе понашања тако 
што једне афирмишу, а друге дезаувишу. Некадашње бајке су 
увелико заменили цртани филмови који садрже исте оне 
архетипске јунаке и ситуације који су некада налажени у бајкама 
и причама за децу“ (Исто, 2009: 188-189). Број часова који деца 
проводе пред телевизијом потврада су неупитном медијском 
утицију, а данасчини се као још значајније, говори се о времену 
које деца проводе „сурфујући“ Интернетом. На овакав начин 
различито стечено (пред)знање које дете доноси у школу 
потврђује и оправданост давно превазиђеног мишљења да је дете 
„табула раса“, и да се још на почетку школовања јављају велике 
разлике у интензитету и екстензитету знања које се из разреда у 
разред све више увећавају. 

У литератури која се бави проблемом субјекатске позиције 
ученика, претежно се користи термин индивидуализација 
наставе, као један од савремених дидактичких принципа. Реч је о 
специфичним поступцима којима се програмски захтеви и 
дидактичко-методичко обликовање наставе усклађују са 
особинама ученика које су значајне за успех у учењу. На пример, 
са ученичким предзнањима, способностима и интересовањима. 
Индивидуализација наставе представља поступак који насупрот 
фронталном облику наставе, допушта сваком ученику да у 
одређеном временском периоду различите дужине, 
индивидуално обавља рад који је сам одабрао или му га је 
наставник одредио, а који је еквивалентан његовим 
способностима и интересовањима Неки аутори, попут Мандића, 
заступају мишљење да је суштина принципа индивидуализације 
наставе да се „исказује у захтеву да се настава прилагоди, одмери, 
дозира, усклади, да се у настави задовоље и уваже дечја 
интересовања и да се води рачуна о индивидуалним својствима 
ученика“(Мандић, 1998: 43). Неопходно је направити оштру 
разлику између индивидуалног и индивидуализованог рада, с 
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обзиром на то да се индивидуална настава врло често 
употребљава као синоним за индивидуализовану наставу што је 
погрешно. И ово је констатација коју су потврдили многи 
аутори(Илић, 2012; 2001 и 1984; Стрмчник, 1987; Ђорђевић, 
1981). У оквиру индивидуалне наставе, сви ученици су актери у 
оквиру истог наставног времена и садржаја, тј. самостално 
савладавају једнаке задатке. У индивидуализованој настави, пак 
самостални рад такође остаје њено садејство, док су сви други 
елементи различити: учење тиче индивидуалним темпом и 
ритмом, решавају се задаци различите тежине, на бази 
диференцирања садржаја и радних налога за зваког ученика 
понаособ и различитим путевима. 
 
ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА КАО НУЖНОСТ САВРЕМЕНОГ 
ОБРАЗОВАЊА 
 

Образовна технологија већ дуго је присутна у реализацији 
образовног процеса и процеса учења и била је позната под 
називом „образовна техника“, „наставна средства“, „А/б 
средства“, „филм у настави“, „наставне машине“. Основни 
недостатак у тумачењу и примени ових наставних средстава, 
односно образовне технологије, био је тај што се приликом 
њиховог тумачења, највише пажње придавало техничким 
карактеристикама, могућностима и начину коришћења у смислу 
мануелног манипулисања и техничког функционисања, док је 
врло мало пажње посвећивано педагошком оправдању њихове 
примене. Проблем је у томе, што се образовна технологија схвата 
на разноврсне начине и што је она као појава, 
интердисципинарни конгломерат разних научних дисциплина, 
теорија, техника, технологија, међусобно повезаних са једним 
циљем, а то је да образовни процес и процес учења учини 
ефикаснијим, а тиме и рационалнијим и оптималнијим и да се 
прилагоди брзим променама друштвеног система, производње, 
технике и науке. Циљ читаве наставне технологије је исти, а то је, 
„да повећа ефективност и квалитет процеса подучавања и учења, 
али, свака технологија има своје поље деловања и могућности 
употребе“(Даниловић, 2006: 9). Данас се са правом и говори о 
свестраној примени рачунара у образовању, практично у свим 
деловима тог комплексног система. Ужа примена рачунара у 
образовању је примена у настави и учењу. И након вишегодишње 
примене компјутера у образовању и даље се истражује њихова 
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рационална примена и ефекти те примене на образовне 
резултате.Са педагошког аспекта (полазећи од становишта да је 
право времена и валидна информација императив развоја) једно 
од најважнијих достигнућа у савременој информатичкој 
технологији је управо могућност електронске мултимедијалне 
презентације информација. 
 
УЛОГА НАСТАВНИКА У САВРЕМЕНОЈ ШКОЛИ СА ПРИМЕНОМ 
НОВИХ ОБРАЗОВНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 
 

Позив наставника је један од најстаријих позива који своје 
корене има у периодима пре настанка школе као институције. 
Свако друштво за овај частан позив бирало је људе у које су 
имали највише поверења и који су били најцењенији у датом 
друштву. Од самог наставника, његовог стручног квалитета, 
његовог стила рада у многоме је зависило да ли ће се достигнути 
ниво педагошког знања адекватно спровести у праксу. У учењима 
старогрчких филозофа (Платона, Аристотела и др.) налазимо 
бројне условеи захтеве које су будући учитељи морали испунити. 
Наглашавајући значај васпитања и образовања за државу, Платон 
сликовито наглашава да „држави неће штетети ако обућар нема 
појма о свом занату, једино ће Атињани ићи лошије обувени, али 
ако васпитачи буду лоше испуњавали своју обавезу, онда ће 
стварати поколења незналица и порочних људи који ће 
упропастити земљу“(Илић, 2006:72). Од наставника се увек 
очекивало и очекује се, да својим радом, залагањем, особинама, 
понашањем, стручном оспособљеношћу буде пример, не само 
ученицима, већ и друштву као целини. Лични пример је најбоље 
средство образовања и васпитања, тако да није свеједно ко ће тај 
пример давати. Деца се често идентификују са својим 
наставником. Осим моралних врлина, стручне компетенције, од 
наставника се очекује да има високе или релативно високе 
интелектуалне способности. Од нивоа тих способности зависи 
које ће врсте активности наставник моћи успешно да обавља и 
какви ће бити домети тих активности. Осим тога, неопходно је да 
наставник поседује и добро памћење. Он треба да памти не само 
садржаје наставе коју предаје, него му је добро памћење потребно 
да би могао познавати и индивидуалне разлике и способности 
сваког ученика. Под утицајем најновијих научно-технолошких 
промена, дешавају се значајније промене у структури, положају и 
улози наставника. Захваљујући новим техничким помагалима и 
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савременим наставним средствима, рутински део наставниковог 
ангажовања на преношењу знања смањује се у корист креативног 
планирања наставног процеса. Некада је наставник био основни и 
главни носилац васпитно-образовне делатности у школи. Данас 
се ситуација значајно мења, као и улога наставника и ученика у 
наставном процесу у зависности од самих односа у васпитању и 
образовању. 

За разлику од традиционалне наставе која више води 
рачуна о наставном градиву, последњих година прилази се 
диференцијацији наставе и индивидуализацији васпитно-
образовног рада, како би се што успешније реализовали циљеви 
које друштво поставља пред школу. Савремена школа сваким 
даном прераста из установе за преношење знања у васпитно-
образовну организацију у којој се то знање стиче, где ученик уз 
сарадњу и партнерство са наставником развија своје способности 
и формира људске вредности. Савремена квалитетна школа 
оспособљава ученика да спознајући свет учествује у његовом 
мењању и својом еластичном и динамичном структуром рада у 
којој доминира демократски стил рада, све се више ослања и 
користи богатством васпитно-образовних извора за ученике а све 
мање остаје засебан, изолован информациони систем. Према 
наводима Вилиама Гласера, да би остварили квалитетан рад 
„веома је важно који стил рада користимо у раду са 
децом“(Гласер, 1994:79). Он при том наводи четири услова за рад: 

- да вас познају и ценекао особу која је креирала угодно 
радно окружење; 

- да верују како је то што од њих тражите корисно; 
- да су вољни дати све од себе, 
- да су научили вредновати властити рад и на темељу 

тога и побољшавати. 
 

На основу предходно наведеног, можемо закључити да 
наведене услове за квалитетан рад може да испуни једино 
наставник са демократским стилом рада. Позната је чињеница да 
традиционална настава не само да потискује и гуши 
самосталност и самоиницијативност ученика, већ и спутава 
иновативност наставника. Ефикасност овог вида наставе 
огледала се у количини информација које су ученици усвојили, а 
не у којој су мери оспособљени да самостално стичу знања и да ли 
су способни да одвоје важније од мање важног. Савремена школа 
омогућава стварање боље организације у којој су укључени, 
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поред наставника, ученици и родитељи. Промене у друштву 
рефлектују се на промене у школи, а промене у школи у најбољем 
делу, односе се на промену позиције наставника и његове улоге и 
стила рада у наставном процесу. Да би наставник био васпитач тј. 
да би испунио своју васпитну улогу, треба децу волети, уважавати 
њихово мишљење, подстицати их на постизање добрих 
резултата, али са њима делити и евентуалне неуспехе. Успешност 
и делотворност наставника као васпитача више зависи од 
квалитета успостављених односа, а мање од доброг познавања 
предмета који предаје, мада се и ова компонента не може 
занемарити. Захваљујући добром стилу рада, наставник може 
постићи и боље резултате у васпитно-образовном раду, о чему ће 
подробније бити речи у следећем одељку рада који се бави 
комуниколошким вештинама наставника. 

У оквиру овога дела вреди поменути и коришћење 
најновијих техничких достигнућа током образовног процеса који 
на неки начин прекида традиционалан  начин једносмерног 
процеса наставе, у коме наставник  емитује знање које ученици 
пасивно усвајају, а онда репродукују као научено. Према 
мишљењу ДанимираМандића, настава је „у таквим условима 
често формализована, вербализована и недовољно очигледна 
што смањује трајност знања и повезивање теорије са реалним 
животом“ (2003: 33). Међутим, у овом случајуне води се рачуна о 
индивидуалним разликама међу ученицима. 
 
ПАРТНЕРСКИ ОДНОСИ У НАСТАВИ КАО ФАКТОР 
ПОДСТИЦАЊА УЧЕЊА И КОГНИТИВНОГ РАЗВОЈА 
 

Модерне концепције схватају учење више као конструкцију, 
него као трансмисију знања, вештина и вредности. Према 
схватању Виготског,резултат настојања да се наш животни свет 
разуме је процес учења у коме различити социјални, културни и 
историјски чиниоци имају формативну улогу (1983:82) Виготски 
је заступао тезу да се „развој детета не може разумети само 
поучавањем конкретног детета, већ проучавањем и упознавањем 
спољашњег социјалног окружења и интеракција које у њему 
постоје“. По схватању овог аутора се „свака развојна функција 
јавља два пута: на социјалном плану, као интерпсихичка 
функција и на психолошком плану, интрапсихичка функција“ 
(Исто:1983: 85). На социјалном плану, кључно за сваку развојну 
функцију је да се она јавља кроз процес социјалног учења и да тај 



 

330 НАУЧНИ СКУП С МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 

 

 

процес укључује интеракцију одрасли– дете у „зони наредног 
развоја“. Интеракција се заснива на међусобној комуникацији и 
различитим односима који се у току комуникације успостављају. 
Један од могућих односа је и партнерски однос одрасли– дете. 
Под партнерством ћемо подразумевати однос у коме постоји 
једнако уважавање између партнера, првенствено једнако 
међусобно уважавање личности. У настави се остварује дијада 
наставник– ученик коју карактерише изражена асиметричност у 
искуству и компетенцијама у корист наставника. Асиметричност 
не би требало да постане асиметричност моћи, већ да поприми 
облик сарадње коју наставник подстиче, а ученик је у тој сарадњи 
активни чинилац сопственог развоја. Наставник помаже ученику 
тако што му, захваљујући сопственом знању и искуству, олакшава 
процес „заједничког изграђивања значења“ (Њелис, 1986:18). На 
тај начин, учење кроз процес наставе постаје партнерски однос 
заснован на асиметричној интеракцији. 

Партнерски однос карактерише и комплементарност 
потреба и очекивања наставника и ученика, укључујући посебно 
комуниколошке вештине наставника. Комуникологија која за 
предмет проучавања има друштвено комуницирање, представља 
интердисциплинарно подручје чија се сазнања и теоријски 
резултати могу применити у различитим областима. Како наводи 
М. Радојковић „интердисциплинарно поље комуникологије је 
привлачно и привлачиће увек велику пажњу јер је лоцирно у 
самом средишту света човека и бави се његовом 
егзистенцијачном ситуацијом. Тако је било од момента настанка 
homosapiensa, и тако ће бити у наилазећем, постмодерном, 
постиндустријком друштву“ (Радојковић, 2005: 21). Јасно да 
комуникација чини темељ друштвених односа и заједништва од 
памтивека. Са развојем друштва и нарочито захваљујући 
технолошким променама, дешавале су се и промене у начинима 
комуникације и средствима путем којих је реч преношена – 
промене настале развојем нових комуникационих канала које су 
утицале на све сфере живота.Из тог разлога као незаобилазна 
област примене комуниколошких сазнања јесте педагогија. 
Наиме, сама комуникација подразумева двосмеран процес. За 
разлику од информисања који подразумева једносмерну 
трансмисију знања, информација,  података, а који је као што је у 
раду претходно назначено, био претежно практикован у ранијим 
периодима наставно-образовног система, комуницирање 
обухвата активни однос свих субјеката у комуникацији. 
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У образовно-васпитном систему наставник је тај који води, 
а ученик је вођен у процесу учења когнитивног развоја. Ученик у 
аспекту своје интенције за комуникацијом изражава потребу за 
откривањем новог, а на наставнику је да ту потребу препозна и 
усмери у различите форме стицања знања и изградње сопствене 
стратегије учења од стране ученика. Наставник, као 
компетентнији партнер у интеракцији и комуникацији, има 
задатак да учини доступним све  што социјални и културни миље 
пружа, да се усредсреди на оне делове стварности који су битни 
за развој ученика и да пронађе најпогодније начине 
интерактивног учења. У светлу поменуте теорије Виготског, зона 
наредног развоја нема сврхе ако је одрасли само преносник знања 
и вештина. Зона наредног развоја је, према својој суштини, 
интерактивни феномен са развојном тенденцијом који је 
незамислив без партиципације детета, односно ученика. Учешће 
ученика засновано на партнерству са наставником, има ефекте на 
развој личности ученика и на развој друштвене средине.  

Теоретичари образовања, Галимор и Тарп наглашавају да је 
у целокупној организацији процеса образовања битно 
обезбедити адекватне форме социјалне интеракције у зони 
наредног развоја, да би дошло до процеса интернализације и да 
би се са интрапсихичког прешло на интерпсихичко 
функционисање у области у којој се одвија процес образовања. 
Као најзначајније форме потпомагања, које се остварују у 
интеракцији детета и одраслог, истичу се: моделовање понашања 
у чијој основи је процес имитације, одговарајући програм 
поткрепљивања, обезбеђивање повратне информације, давање 
упутстава, постављање питања и когнитивно структурисање. У 
операционализацији зоне наредног развоја, поред одређених 
теоријских проширења, као централна остаје поставка о улози 
интеракције и комуникације у процесу наставе у којој значајну 
улогу игра говор или прецизније, наставна конверзација. Како 
наводи Лазаревић, Галимор и Тран сматрају да „појам  наставна 
конверзација садржи у себи парадокс: настава, односно 
инструкција, подразумева ауторитет, а конверзација једнакост и 
учествовање.“ (Лазаревић, 1995: 121-137).Настава би требало да 
„реши овај парадокс, а наставнике би требало обучавати за 
наставну конверзацију тако да се она одвија у зони наредног 
развоја“(Лазаревић, 1995:137). 

У оквиру партнерства у настави, важна је природа 
интеракције и комуникације наставника и ученика. За ту 
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интеракцију је карактеристично да се највећи ефекти 
партнерског приступа учењуостварују онда када наставник води 
с циљем да помогне ученику да дође до сопственог циља. 
Наставник и ученик деле одговорност, што не умањује 
наставникову стручност јер удео наставника и ученика није 
једнак, с обзиром на то да се они разликују у нивоу знања, 
вештина и искуства. Иако је у партнерском односу у настави 
присутна асиметрија у корист наставника, веома је важан 
„контролисан“ ниво доминације наставника. Уколико је ниво 
доминације наставника веома висок, онда се смењују активност, 
одговорност, иницијативност и креативност ученика, а однос 
наставник – ученик, уместо комуникације, поприма својства 
једносмерног информисања у коме се презентовано знање лако 
заборавља. Ако наставник препусти децу саму себи, ефекти учења 
и социјализације биће ниски. Колико ће наставник 
интервенисати, зависиће од садржаја активности у настави као и 
од узраста и зрелости ученика.  

У остваривању оваквог модела партнерства у настави 
између наставника и ученика, потребно је имати у виду неке 
типичне противречности у схватањима детињства, позиције 
детета у социјалном окружењу као и схватању партнерства и 
партиципације. Иако модерне теорије које се баве детињством 
заступају активну улогу детета у властитом животу и развоју па и 
у школској настави, реалност често демантује те афирмативне 
теоријске приступе. Поставља се питање: каква настава може да 
оствари максималне образовне ефекте, као што су стицање 
знања, развој критичког мишљења, способност аргументовања 
сопствених ставова, отвореност за сазнајне и социјалне 
перспективе других? Овакве образовне ефекте могуће је остварити 
кроз наставу у којој је ученик активни партнер наставника у 
изграђивању система знања и у којој је ученику омогућено да 
поставља питања, трага за одговорима, експериментише, учи на 
грешкама, дискутује о предмету учења и износи критичка 
запажања и мишљења. Једном речју, ученик је активни субјекат у 
комуникацији. У таквој настави, међу најзначајније методе учења 
спадају кооперативно и учење по моделу. 

Кооперативне методеотварају ученицима могућност за 
развој низа когнитивних компетенција, као што су 
аргументовање сопственог мишљења, развој самосталности, 
учешће у доношењу одлука, вештине заједничког рада на 
садржајима, отвореност за другачија  мишљења и планирање и 
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реализација циљева. Ове методе  поред наведеног подстичу и 
развој важних социјалних компетенција и демократских 
поступака у групи: успостављање интерперсоналних реакција, 
ненасилна комуникација, активно слушање, преговарање и 
сличне компетенције. Разлике у погледима на исти проблем и у 
нивоу искуства, доводе до когнитивног сукоба који значи 
могућност практиковања дијалога и размене мишљења. 
Кооперативно учење наставник- ученик полази од основне 
претпоставке да ученици поседују предходна знања и вештине у 
области у коју се уводи ново знање. Захваљујући тој 
претпоставци, учење се не третира као процес преношења знања 
од стране онога ко зна, тј. наставника, ономе ко не зна, тј. 
ученику. Учење постаје права педагошка интеракција наставника 
и ученика. Иако је овде у питању асиметрично партнерство, 
ученик је активан партнер у изградњи знања. Како истиче Икор 
„између одраслог и детета постоји природна несразмера– 
одрасли има предности које се заснивају на његовим годинама и 
животном искуству и суштинско питање комуникације у 
образовно-васпитном процесу је како се та несразмера изражава. 
У кооперативном учењу наставник– ученик, несразмера је у 
функцији подстицања ученика да развије сопствене моћи“ (Икор, 
1980: 159). У „таквој ситуацији“, сматрају Ивић и 
сарадници,„наставник првенствено практикује своје следеће 
улоге: улогу онога ко подстиче мотивацју ученика, улогу 
партнера у педагошкој интеракцији, регулатора односа у 
социјалној групи, евалуатора и афективног партнера“ (Ивић и 
сар., 1997: 86). 

У кооперативном учењу наставник– ученик издвајају се два 
општа облика интеракције. Први је сазнајни конфликт између 
партнера, који потиче из саме асиметричности педагошке 
интеракције. Између наставника, као неког ко је интелектуално 
зрелији и више зна, и ученика, који је мање интелектуално зрео и 
мање зна, потенцијално може да дође до разлика и несагласности 
о свим новим садржајима који се усвајају. Когнитивна 
несагласност је плодна основа за педагошку интеракцију која 
води усвајању нових знања. Други важан облик интеракције је 
сарадња наставника и ученика. Сарадња се најчешће испољава у 
облику заједничке изградње нових знања и комплементарних 
активности наставника и ученика. У наставниковој пракси, 
наставникове активности би биле да осмисли ситуацију учења и 
проблемске ситуације, припрема дидактичких средстава, планира 
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ток часа и организује рад. Главне активности ученика су да 
мобилишу своја постојећа знања и вештине и да решавају 
предочене проблемске ситуације. „Асиметричност партнерства 
између наставника и ученика огледа се у томе што наставник 
представља ослонац или подршку све док се ученик не оспособи 
да сам обавља различите активности учења. Посебна предност 
кооперативног учења је могућност да ученици погреше и да за 
грешку не буду кажњени, да у току рада исправљају грешке и уче 
са њима“ (Шевкушић, 2003:94-110). Постоји сагласност о томе да 
кооперативно учење доприноси већем постигнућу, вишим 
нивоима резоновања, бољој ретенцији и трансферу знања, 
унутрашњој мотивацији за учење, развоју социјалних вештина, 
бољим интерперсоналним односима и сличним личним 
компетенцијама. 

Суштина учења по моделује у томе да се ново знање усваја, 
као нови образац понашања већ виђен код других, а потом се под 
одређеним условима понавља и усваја. Према мишљењу Николе 
Рота, „оправдано је говорити о три облика учења по моделу- 
идентификацији, имитацији и учењу улога“ (1972:13). Као један 
облик учења по моделу, Ивић наводи и учење путем посматрања 
или опсервационо учење. Из бројних до сада спроведених 
истраживања учења по моделу, закључено је да само постојање 
модела понашања не гарантује да ће се такво учење и 
реализовати. До учења по моделу доћи ће само ако се стекте низ 
предуслова: „велика учесталост јављања модела, културна 
укорењеност модела, социјална подршка и награђивање једног 
модела понашања, процена ученика да ће имати неку добит или 
награду уколико усвоји дати модел понашања, мотивисаност 
ученика да усвоји модел понашања, социјални углед онога ко 
показује неки модел понашања, разумљивост показаног модела 
понашања и блискост модела понашања ученику према полу, 
узрасту, социјалном статусу и сличним карактеристикама“ (Ивић 
и сар.,1997: 221).  

Учење по моделу је прави облик партнерског учења у коме 
се одвија интензивна интеракција између понуђених модела 
понашања и ученика. У школи постоји већи број различитих 
облика учења по моделу. Најважније активности наставника су да 
развијају богату, позитивну понуду модела понашања (модела 
сопственог понашања, модела садржаних у школским 
програмима), да што јасније покажу ове моделе како би их 
ученици што боље разумели, да анализирају и објасне те моделе 
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понашања, да покажу резултат, да охрабре ученике да испоље 
конкурентске моделе понашања и наведу их да упоредо 
анализирају моделе које нуди школа и моделе које они 
преферирају и да обезбеде подршку и стално награђивање 
модела чије усвајање сматрају педагошки оправданим. 
Активности ученика нису унапред планиране, већ се одвијају 
спонтано. То су процеси разумевања понашања, процеси 
идентификације, активног бирања међу понуђеним моделима, 
као и активног експериментисања са понашањима виђеним код 
модела. У току учења по моделу,ученик успоставља комуникацију 
са наставником, процењује и вреднује понашање и карактеристике 
модела, формира одређени однос према њему, активно 
експериментише са одређеним облицима понашања модела и 
мање или више успешно усваја оно што модел емитује, било да је 
то на нивоу понашања или вредносних ставова и система 

Познато је да је учење по моделу врло утицајан облик 
учења. Више пута је потврђено да уколико постоји несклад 
између онога што особа која васпитава или подучава вербално 
саопштава и онога што изражава кроз друге форме свог 
понашања, онај ко је изложен тим утицајима, према резултатима 
неких истраживања, мање ће усвојити вербални садржај, а више 
оне поруке које се емитују кроз остало понашање, такозвану 
невербалну комуникацију. Асиметрично партнерство у настави 
између ученика и наставника почива на одговарајућој 
комуникацији. Један од највиших и најделикатнијих облика 
вербалне комуникације у коме наставник и ученик или сами 
ученици излажу и аргументују мишљења и ставове о одређеном 
наставном градиву је дискусија. По мишљењу МиланаБаковљева 
„наставна дискусија је успешна само ако није наметнута 
ученицима од стране наставника, већ до ње долази спонтано, на 
иницијативу ученика или наставник индиректно коришћењем 
одређених педагошких метода, утиче да ученици пожеле 
одговарајућу дискусију“ (Баковљев,2001:256-259). Као 
најцелисходнији начин индиректног утицања на ученике, Милан 
Баковљев предлаже да се у настави стварају проблемске ситуације 
и то првенствено ненаметљивим изазивањем код ученика 
конфлитних ситуација између знања којима већ располажу и 
захтева проистеклих из градива и задатака које уче, јер је то 
истовремено и стварање услова за спонтано јављање дискусија. 

Да би комуникација, односно наставне дискусије биле 
успешне, код ученика треба да се развијају и негују одређена 
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правила и вештине дискутовања. Као најважније издвајају се 
следеће: све што се тврди треба солидно образложити и 
аргументовати; потребно је говорити сажето, јер је време за 
дискусију ограничено, а и условљено респектом према 
саговорнику који треба да такође добије своје време и изложи 
свој став и аргументе да би комуникација била рационална 
продуктивна. Никако не треба понављати већ презентоване 
чињенице. Онај ко води комуникацију требало би да се држи 
предмета дискусије. Сви актери комуникације требају бити добри 
слушаоци других, са трудом да другом не упадају у реч. 
Неопходно је усађивати и  развијати толеранцију за мишљења и 
ставове који су различити, као и неговати не само критичност, 
већ и самокритичност.  

Неприхватљиво је робовање емоцијама које замагљују 
чињенице и логику. Као кључну карактеристику комуникације 
треба истакнути идеју да комуникација не резултира ставом да 
на крају даје победника и побеђеног, већ да се сви актери, 
односно и наставник и ученици, труде да дођу до заједничког 
решења. Посебна вредност комуникације је у следећем: значајна 
активност ученика и висока групна динамика, унапређивање 
вештине слушања, сарадње и прихватања различитих мишљења 
и ставова. Неопходно је радити и на развијању способности вођења 
разговора, као што су: брзо реаговање на питања, јачање 
концентрације, разликовање битног од небитног због 
формулисања аргументације. Као један од важних узрока 
неприхватања комуникације у школској пракси, посебно се истиче 
то што је велики број наставника навикао да сувише говори о 
својим ученицима. Такви наставници често заборављају да поред 
говорне спретности, иницијативе и организационих способности 
вођења, њихова улога је да покажу спремност у помагању 
другима, прилагођавању и развијању иницијативе код ученика. 

Разговор у кругу је посебан облик дискусије с високим 
захтевима. Након што се чује излагање о проблему, сви учесници 
разговора износе своје гледиште о том проблему или се 
изјашњавају за неко већ саопштено мишљење. Да би се 
поштовале договорене процедуре неопходно је да разговор води 
наставник или ученик који већ поседује одговарајуће вештине. 
Када се заврши један круг разговора, постоји  могућност да се 
поново јави за реч неко ко је већ говорио, уколико жели нешто да 
допуни или разјасни неку нејасноћу. Главна предност разговора у 
кругу је што оваква форма комуникације у настави помаже 
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нееластичним и пасивним одељењима, јер постоји обавеза да се 
учествује у разговору, тако да су ученици подстакнути да изнесу 
властито мишљење и формулишу говорни исказ. Препоручује се 
да се разговор у кругу користи у мањим одељењима или са 
групом ученика. Разговор у кругу захтева од ученика да 
размишљају, постављају питања, преиспитују сопствено 
мишљење, јер свака изговорена реч представља подстицај за све 
ученике. Ако желе да смислено учествују, морају да прате шта 
други говоре и тако вежбају своју пажњу. Улога наставника је да 
ствара и негује атмосферу у којој ће се ученици осећати сигурним 
и слободним да се изразе, односно у којој не страхују да ће 
њихова питања бити процењена као смешна или неумесна. 

Са друге стране, свако спонтано постављање питања од 
стране ученика које јесте у контексту наставног садржаја, 
представља висок ново интелектуалне и социјалне иницијативе, 
самосталности, слободе, активизма и преузимања одговорности. 
На тај начин ученик покреће сазнајну интеракцију са 
наставником. Ивић и сарадници, описали су ту интеракцију као 
однос у коме „улога наставника није само да буде аниматор, већ и 
активни партнер“ (Ивић и сар., 1997: 222). С обзиром на то да се 
не ради о преношењу готових знања на ученика, већ о активном 
овладавању системом знања, ученик је врло активан партнер. У 
тој интеракцији развијају се различити облици размене знања и 
искустава између наставника и ученика.  Ученичка питања 
нажалост нису успела да се довољно афирмишу у школи јер је 
школа у највећој мери остала трансмисивна. Настава почива на 
претпоставци да наставници знају шта би ученици, у просеку, 
требало да науче, они им преносе знања, а ученици би требало да 
слушају и уче. У раду Школа по мери Едуарда Клапарада, Љубомир 
Коцић разматра Клапаредово схватање „школе по мери“ која би 
водила рачуна о природи деце и уважавала њихове разлике у 
способностима и другим личним карактеристикама. Коцић 
наводи да Клапаред приговара укупној концепцији школе која је 
оријентисана на „просечног ученика“ који нигде у стварности не 
постоји, већ је вештачки продукт управо такве концепције 
усмерене на неговање осредњости, безбојности и једноличности 
(2002:819). Једно од решења које може ублажити овакву 
ситуацију, јесте развијање наставне концепције која уважава и 
подстиче ученичка питања. 

Истовремено питања која ученици постављају у настави су 
једна од форми партнерске комуникације. Партнерска 
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комуникација наставник– ученик у којој ученик својим питањима 
иницира сазнајни проблем а наставник олакшава пут до решења, 
подстицајна је за напредовање ка зони наредног развоја. Она 
само спорадично налази своје место у савременој настави, иако 
има потврда о њеној успешности у пракси васпитно-образовног 
рада и у прошлости и садашњости. У истраживању улоге и смисла 
питања од стране ученика, Павловић користи већи број техника 
којима је наставник подстицао ученике да постављају питања. 
Најчешће коришћене технике су биле: асоцијације у облику 
питања на назив наставне јединице, односно подстицање 
ученика да слободно асоцирају на одређену наставну јединицу у 
форми питања која им падају на памет када чују или прочитају 
назив наставне јединице; очекивања ученика од наставног часа 
саопштена у форми питања; формулисање питања на која 
одговара неки текст из уџбеника или приручника на коме 
ученици непосредно раде; ученици састављају питања за 
интервију са писцем уџбеника; ученици састављају питања за 
интервију са познатом личношћу из одређеног историјског 
периода која се помиње у садржају градива (државник, научник, 
уметник); постављање питања која структуришу и разрађују по 
корацима проблем- ситуацију у учењу у оквиру наставе (шта 
треба откривати, на чему би требало радити и којим редоследом 
); у току процеса обнављања градива, ученици  формулишу што 
већи број разноврсних питања о градиву и покушавају да на њих 
одговоре; ученици састављају квиз питања као део процеса 
обнављања наставног градива; ученици састављају питања за 
писмену вежбу или тест, а наставник са те листе бира питања која 
ће им задати. 

Да би се ове технике успешно примениле, неопходно је 
створити услове за подстицајну комуникацију наставник– ученик 
у којој ће се изградити међусобно партнерство. Настава чијаје 
основа у питањима које формулишу сами ученици има и много 
јаче мотивационо дејство него настава коју својим питањима 
води наставник. Резултати неких истраживања улоге и смисла 
питања од стране ученика у наставном процесу, показују да је 
овако конципирана настава имала првенствено значајне 
когнитивне ефекте. Квалитет и врста питања која су се јавила у 
партнерској комуникацији наставник– ученик, указују на то да су 
ученици развили проблемски приступ свету и учењу и 
интересовања за везе и односе између ствари и појава, за 
процењивање вредности и значаја различитих ствари, што 
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представља базу за значајнију конструкцију знања. Настава 
заснована на дечјим питањима била је подстицајна за испољавање 
радозналости и иницијативе од стране ученика, што је довело до 
њихове веће партиципације. Ово је став и закључак већ поменутог 
и цитираног аутора Павловића (2003:31).Он се у извесној 
мерипоклапа са идејом овог рада. Слични резултати су добијени 
и у експерименталном истраживању дечјих питања у настави, 
који су на Питсбуршком универзитету обавили Бек и сарадници. 
(Becetal., 1996, према: Станковић, 2013: 31) Циљ тог истраживања, 
био је да се ученици четвртог разреда основне школе доведу у 
позицију да „постављају питања аутору уџбеника“.  

Кључни исход је био повећана партиципација ученика у 
настави, која се манифестовала као склоност ученика да 
иницирају сопствена питања и коментаре о проблемима о којима 
се дискутује. Посебно је занимљив налаз да је до тога дошло 
услед промене наставникових акција, односно метода и техника 
рада у настави. Јасно је да истраживања улоге и смисла питања од 
стране ученика у настави показују да настава која се заснива на 
питањима, поред когнитивних има и значајне мотивационе, 
комуникацијске и емоционалне ефекте. Комуникација између 
наставника и ученика мање је формална, опуштенија је и 
динамична, што делује мотивационо на ученике и више их 
ангажује у процесу учења у настави, него у ситуацији када 
наставу својим питањима води наставник. Учење које се одвија у 
атмосфери ученичких питања, поред мотивационе, има и 
позитивну емоционалну компоненту. Вербално и невербално 
„испољавање подршке од стране наставника слободном 
саопштавању идеја, размишљања, питања или асоцијација 
ученика, координирање тих испољавања у складу са циљем часа, 
одсуство процењивачког и крутизерског става ученици 
препознају као подстицај за сопствену радозналост и 
иницијативу“(Павовић, 2003:150). Поред значаја који настава 
заснована на ученичким питањима има за сазнајни и укупни 
лични развој ученика, оваква настава има високо позитиван 
утицај и на наставника као другог учесника у партнерској 
комуникацији, на шта су такође указали резултати 
горепоменутог истраживања. 

Стварање опуштене и нехијерархијске атмосфере у процесу 
учења подразумева да процес учења као процес изградње знања 
треба да буде позитивно и привлачно искуство које подстиче и 
сазнајне и стваралачке напоре. Да би до тогадошло неопходно је 
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да настава буде растерећена ригидности, сувишног формализма 
који се понавља по навици или зато што нико не зна за боље 
могућности и хијерархијског односа у коме наставник води и увек 
је у праву, па чак када и евидентно, то није. Ако желимо да 
настава буде функционална и омогући ученицима да се сазнајно 
развијају ка зони наредног развоја онда је неопходно да почива 
на интеракцији наставник – ученик коју карактеришу живост, 
спонтаност, усмереност на заједнички формулисан циљ и 
подражавајући и подстицајан однос наставника према ученику, 
чак и онда када ученик греши у току процеса учења. Опуштену и 
нехијерархијску атмосферу може да карактерише и одређена доза 
примереног хумора који подстицајно делује на процес учења. 
 
ЗАКЉУЧАК 
 

Суштина овога рада огледа се у умећу наставника да 
успешно користи традиционалне и савремене комуниколошке 
вештине у раду са ученицима, уз адекватно дозирање и 
коришћење савремене наставне технике и технологије.Познато је 
и у раду подвучено да традиционална настава не само да 
потискује и гуши самоиницијативност ученика, већ и спутава 
иновативност наставника. Ефикасност традиционалне наставе 
огледа се у конгломерату информација које су ученици усвојили, 
а не у којој мери су ученици оспособљени да самостално стичу 
знања и да ли су способни да одвоје важније од мање важног. 
Савремена школа омогућава стварање боље организације у коју 
су укључени, поред наставника, ученици и родитељи. Промене у 
друштву утичу на промене у школи, а промене у школи у 
најважнијем делу односе се на промену позиције наставника и 
његове улоге и стила рада у наставном процесу. Са друге стране, 
коришћење најновијих техничких достигнућа током образовног 
процеса прекида традицију у којој је настава једносмеран процес 
где наставник емитује знање, које ученици пасивно усвајају, а 
онда репродукују научено. Не смемо заборавити чињеницу да и 
данас, иако у ери глобализације и коришћења савременог, 
поготову на подручју Космета, врло често су наставници  у 
ситуацији да изненада остану без електричне енергије, и 
изненада често ослањајући се на припремљен час у виду слајдова, 
филмова итд. бивају принуђени да користе несавршене варијанте 
традиционалне наставе. Тек у таквој ситуацији се види њена 
вредност и значај. 
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Основна метода наставе у традиционалној настави је 
предавање које доводи наставника у положај субјекта, док 
ученика ставља у улогу објекта који пасивно прима информације. 
Тако је улога наставника доминантна. У традиционалној настави 
највише питају наставници јер ученицима није остављен простор 
за то, што доводи до кидања повратне спреге. Мањкавости 
традиционалне наставе које се огледају у већ поменутим и 
другим аргументима, као што је спољна мотивација, затвореност 
информација, недостатак повратних сазнања о учинку наставе 
итд. треба да прерасте у способност комуниколошких вештина 
наставника да поменуте мањкавости традицоналне наставе 
превазиђе уз хипотезу да од ње преузме оно највредније из овог 
вида, а то је жива реч наставника, невербална непосредна 
комуникација којом се ученицима шаље идеја добре воље, 
предусретљивости, отворености за евентуалне одговоре на 
питања ученика итд. Наставници на Космету, се никако не смеју 
осетити ускраћеним због честих неповољних услова рада, налазе 
се у добити, управо зато што су за разлику од својих колега 
широм централне Србије и Европе који су искључиво постали 
ослоњени на наставну технику и технологију, принуђени да се 
докраја могу ослонити једино на своје знање и умење преношења 
истог у виду перфектних комуниколошких вештина којима 
непрестано теже. 
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MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN THE FUNKCION 
OF TRADITIONAL AND NEW COMMUNICATION SKILLS OF 

TEACHERS 
 

Abstract: This paper is an attempt to highlight the importance of the 
application of modern educational technology in the teaching process, to 
affirm the position of students in such teaching context, but also to indicate on 
undiminished need of using traditional and modern communicational skills 
and techniques in schooling. It is evident that the long leaming work divided 
into these three fields of study. Emphasis is placed on the methodological and 
communication skills of teachers, under the assumption that modern teaching 
technology should be used as a valuable concept of modern teaching, but it 
may not be relied on fully as a teaching technology that "presents and carries 
out the pupils students work for them". The ultimate goal is the improvement 
and modernization of the existing and practice, in the function of the necessary 
reforms of the individual segments of educational work. The scientific 
contribution of this work is reflected in the support for the new approach to 
science teaching, which is reflected in the affirmation and the combination of 
traditional and new and affirmation of communication concepts as an integral 
segment of educational work. 
Key words: modern educational technology, traditional teaching, innovation 
in teaching, subject position of students. 
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Петар Анђелковић 
 
 

САВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА  
И КРЕАТИВНОСТ УЧЕНИКА 

 
Сажетак: Научно-технички напредак се све више убрзава, зато се 

све више од људи тражи и очекује интелектуални и креативни рад. 
Друштвене појаве и односи су у савременом свету све сложенији па се не 
могу решавати само учењем чињеница. Зато и образовни систем  децу 
треба све више да учи решавању проблема. За креативно мишљење и 
понашање потребно је и имати поуздања у властита просуђивања и 
храбрости за залагање за властите идеје. Стога децу треба да учимо и 
критичком просуђивању, а не преузимању туђих идеја. С друге стране, 
рад се све више одвија тимски па је потребно учити децу сарадњи и 
решавању конфликата. Циљ васпитања и образовања није више 
једнострано интелигентан, добро прилагођен човек ослобођен 
конфликата, већ креативна (стваралачка), критична особа која је 
способна решавати конфликте (сукобе). Увођење савремене образовне 
технологије постаје нужност наставног процеса у новем веку у који смо 
закорачили. Али поставља се питање на које у овом раду управо и 
настојимо да дамо одговор: да ли и у којој мери превелико коришћење 
образовне технологије убија машту ученика? 

Кључне речи: савремена образовна технологија, настава, ученик, 
креативност, машта. 

 
УВОД  

 
Развој науке, технике и технологије, брзе и нагле промене у 

свим сферама живота, на бази знања и информација, чине 
најважнију карактеристику времена у коме живимо. Знање 
постаје најважнији производни ресурс и најбитнији фактор 
развоја сваке земље. Бројни резултати научних истраживања се 
све више примењују у производњи, техници, технологији и 
доприносе томе да се борба за научни и технички прогрес врши и 
у области образовања. Никада као данас реч знање није имала 
већи значај и већу улогу у животу савременог човека. Никада није 
постојала већа потреба за знањем и његовим коришћењем него 
сада. Ствара се нови свет − свет науке, учења и мишљења. 

Нема сумње да савремена технологија заузима централно 
место данас у наставном процесу и да се њеном применом мења 
како улога наставника, нарочито у вођењу и организацији 

Стручни рад  
ISBN 978-86-84143-43-5 
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наставе, тако и место и положај ученика. Односе ученика према 
настави Н. Сузић разврстава у три групе: а) кретање према 
настави (ученик прихвата наставу као властиту активност која 
му није наметнута), б) кретање против наставе (опонирање 
наставних активности, разни видови омаловажавања и 
деструкције наставе и школе) и в) избегавање наставе (бежање са 
часова или напуштање школе). „Увођењем самосталног и 
интерактивног рада у групи у информатичком образовању 
створиће се педагошка клима у којој ће већина ученика 
преферирати први однос – однос ‘кретања ка настави’ са високим 
нивоом интересовања, мотивације, радозналости и задовољства у 
стицању знања и вјештина у раду са компјутерима. Отуда су 
промене положаја ученика и наставника у процесу 
информатичког образовања постале нужност” (Сузић, 2003: 159). 

У активној настави се дете третира као целовита личност и 
полази се од дететових интересовања. Учење се повезује са живо-
том, искуствима и знањима ученика. Методе рада у савременој 
настави су практичне, радне, мануелне активности, цртање, лабо-
раторијске вежбе, социјалне активности, теренски рад и сл., што 
наставника доводи у нови положај где је он планер активности, 
усмеривач, координатор, партнер. Од њега се захтева да припре-
мање буде обогаћено медијима и средствима, да подстиче развој, 
мишљење, истраживачки рад, да наставу индивидуализује и при-
лагоди потребама ученика а не унифицира. Сваком ученику се 
прилази као посебној личности и не третира се као универзални 
просечни ученик. Све ово захтева од наставника да буде инфор-
мисан о новим методама и облицима рада, да се стално усаврша-
ва и похађа курсеве и семинаре, да прати стручну и методичку 
литературу и да сарађује са стручним сарадницима у школи. 

Захваљујући употреби нових технологија, наставни 
садржаји могу бити доступни ученицима и студентима увек и 
свуда, у различитим облицима, омогућавајући им на тај начин 
неометану и константну сарадњу – са наставницима и међусобно. 
И заиста, како пракса показује, образовање и технологија се све 
више преплићу. Енормно велики број информација које расту из 
часа у час, динамика садржаја и независност доступности од 
времена и места учинили су да интернет постане велики 
потенцијал за учење. Наставник више није једини носилац знања. 
Нове образовне технологије пружају широк простор за 
самообразовање. Модерни системи за учење дизајнирају потпуно 
нов амбијент за учење. Велике су могућности за индивидуално 
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учење и савладавање знања, истраживање, комуникацију и 
интеракцију са најразличитијим изворима знања. Самостално 
управљање учењем даје шансу проблемској и хеуристичкој 
настави друштвено-хуманистичких наука у средњој школи, као 
одговору на потребе нових генерација ученика који одрастају уз 
нове информативне технологије. Електронске генерације имају 
потпуно другачију перцепцију окружења, па и учења. Новине се 
огледају у потреби за брзом доступношћу информација, да су 
извори информација вишеструки и вишедимензионални. Брзина 
интернета је нови стандард у доступности, приступу и обради 
информација. Социјалне интернетске мреже су нов начин 
интерперсоналног комуницирања е-генерација, а и место 
креирања медијског садржаја. Нова образовна технологија 
креира нову економију знања. Е-ученици исказују потребу за 
значајном аутономијом у приступу знању. Активно учење је 
карактеристика нове економије знања и стицања знања. 
Образовање се не може сводити на прикупљање и акумулацију 
чињеница, већ динамично окружење и нова образовна 
технологија отварају просторе образовању кроз креативност, 
самоиницијативу, нов начин образовне комуникације и нову 
улогу наставника. Новина је у приступу, конекцији, линковању, 
веб-претраживању информација које се деле, као некада 
„лекције”.Образовни садржаји, информације се сада на веб-
порталима креирају, дизајнирају, ремиксују, допуњују, 
прекомпонују, прилагођавају вишенаменској употреби и шаљу на 
даљу употребу и рекреирање. Социјално умрежавање и 
дигитално обједињавање светског друштва, кад је у истом 
тренутку доступна информација о било ком догађају на планети 
Земљи и изван ње, свима у систему дигиталне мреже.   

Неки од најинтересантнијих сегмената напредних процеса 
образовања помоћу рачунара обухватају: 

1) организовање, структурирање и чување едукативних 
материјала у виду разних електронских записа; 

2) електронско администрирање наставног процеса у целини, 
укључујући креирање и  спровођење наставних планова и 
програма, извођење наставе, евиденцију ученика и 
наставника, извођење провере знања, комуникацију 
ученика и наставника, као и електронско креирање и 
вођење распореда свих наставних активности на нивоу 
једне образовне институције; 
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3) електронске учионице, које се појављују у два вида – једном, 
у коме су ученици физички лоцирани на истом месту на 
коме постоје и одговарајући рачунарски ресурси и 
образовање на даљину (distance learning). 

 
Све више је заступљено учење путем мреже тј. e-учење (e-

learning).Са рачунара који има приступ интернету ученик може да 
користи базе знања, похађа различите курсеве, користи помоћ на 
мрежи, комуницира са осталим студентима и наставником путем 
дискусионих група и електронске поште, учествује у сесијама 
(http://www.scribd.com/doc/96468741/Primena-ICTuobrazovanju). 
Према томе, улога ученика у савременој школи са применом 
нових образовних технологија, знатно је измењена првенствено у 
правцу подстицања самосталног истраживачког рада ученика, а 
самим тим и у правцу развоја његових индивидуалних 
способности и карактеристика. 
 
УЛОГА САВРЕМЕНЕ ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У РАЗВОЈУ 
КРЕАТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 

Термин креативност је латинског поријекла – „creare” значи 
стварати, рађати. Најчешће се под креативношћу означавају 
ментални процеси који доводе до нових решења, идеја, замисли, 
уметничких форми, теорија и производа који су јединствени и 
нови. За оно што је креативно кажемо најчешће да је – 
оригинално,  ново, неуобичајено, спонтано, примјерено итд. За 
креативне особе кажемо да имају особине као што су – 
отвореност, продуктивност, флексибилност, способност 
проналаштва итд. Често се као синоними за креативност користе 
ријечи – генијалност и оригиналност. Мислити креативно значи 
увидјети везе између неповезаних искустава којa се појављују у 
облику нових мисаоних схема, идеја и производа. Овај креативни 
потенцијал има сваки појединац и може га употребити у свакој 
животној ситуацији. 

Веома давно се дошло до сазнања да су даровити и 
креативни појединци највеће благо сваког друштва. Још су стари 
народи (Кинези, Грци, Египћани, Индуси, Јевреји) уочавали 
њихов значај за укупан развој и напредак људске заједнице. 
Посебно снажну подршку оваква сазнања су добила у 20. вијеку, а 
нарочито после другог свјетског рата, када и започиње 
озбиљнији приступ изучавању и третману даровитости и 
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креативности. Такође, човечанство се већ сада суочава са 
чињеницом да су скоро сви природни ресурси, тј. различити 
извори енергије (угаљ, нафта, водена енергија итд.) на којима је, 
углавном, и почивао досадашњи развој цивилизације, већ при 
крају своје искориштености и да су још само људске способности 
једини преостали али „неисцрпни резервоар” даљег развоја 
човјечанства и цивилизације. ,,Извесно је да су могућности 
даровитих и креативних појединаца у том погледу и највеће, те 
би образовање требало да постане одлучујући фактор њихова 
откривања, подстицања и развоја” (Стојаковић, 2000: 21). 

Раније се о појму даровитости најчешће говорило у смислу 
интелектуалне даровитости. Појавом Гарднерове (Х. Гарднер, 
1983) теорије о вишеструкој интелигенцији ти се појмови знатно 
проширују јер се даровитост и креативност, према Гаднеру, могу 
манифестовати у седам различитих области: лингвистичкој, 
логичко-математичкој, музичкој, просторној, тјелесно-
кинестезичкој, интерперсоналној (познавање других) и 
интраперсоналној (познавање себе). За Гањеа (Ф. Гагне, 1990) о 
даровитости се најчешће говори као потенцијалу, а о таленту као 
(показаној) даровитости. Он сматра да даровитост као 
потенцијал може да постоји у више области као: интелектуалној, 
креативној, социјално-емоционалној, сензомоторној итд. 
(Стојаковић, 2000: 25). Управо имајући у виду ово Гањеово 
одређење и динстинкцију између даровитости и талента  
Стојаковић указује да данас у свету доминирају два приступа том 
проблему. ,,Први приступ гледа на даровитост као потенцијал 
гдје се све више имају у виду квалитети и могућности појединаца, 
а мање стварна постигнућа или резултати (продукти) у некој 
области рада или учења. Супротно томе − други приступ узима 
више у обзир стварне резултате или постигнуће особе у 
одређеној области рада и учења” (Исто).  

Размишљајући о будућој или новој и савременој школи не 
можемо избећи размишљање о значају и улогама савремене 
образовне технике, технологије и информатике у побољшању 
образовног процеса и повећању креативности и даритости код 
деце. 

 
Како интернет поспешује креативност?  
Услед флексибилности интернета, данас су учионице мање 

ригидне него икад. Технологија се брзо развија и пружа 
ученицима бројне прилике да истраже теме које их занимају и 
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науче нешто на нетрадиционалне начине. Користећи алате које 
им пружа модерна технологија, ученици могу да креирају 
материјале по професионалним стандардима, који могу да буду 
представљени публици широм света. Они могу да изводе 
различите експерименте и симулације у учионици или на самом 
интернету кроз интеракцију са ученицима из целог света. 
Интернет је довео до глобализације образовања и омогућио 
ученицима да у реалном времену остваре контакт са вршњацима 
из целог света. Помоћу дигиталног приказивања и 
тродимензионалне структуре неког предмета ученик има 
могућност да га сагледава са разних страна. Он може бити 
приказан и виђен од стране ученика на различите начине и то: у 
виду пресека „изнутра” или са свих страна. Предмет може да се 
ротира контролисаном брзином око одређене осе окретања и 
ученик га зато може проучавати у сваком детаљу. То све 
омогућава ученицима да истражују последице промена у односу 
на постављене параметре или карактеристике система који их 
интересују, а које настају њиховим деловањем на добијене 
податке и параметре и то у великом распону могућности. 
Примена, коришћење и даље усавршавање компјутера, компакт-
дискова, сателитске, кабловске, дигиталне, интерактивне 
телевизије, видео-технологије, тј. видео дискова и трака, 
видеодигитализованих дискова, видео-текста, телетекста, кућне 
видео-технике, видеоелектронских библиотекарских услуга и 
електронског издаваштва, ТВ дифузије преко микроодашиљача, 
оптичких влакана, тродимензионалне телевизије, телевизије 
високе дефиниције, дигиталних телефона, телефонског бирања 
видео-програма, виртуелних приказа стварности и друге 
компјутерске мултимедијалне технологије, смањиће значај 
штампане и писане речи и створити огромне могућности 
визуелизације стварности и њеног бржег, а тиме и ефикаснијег 
учења тј. сазнавања. За савремену образовну технологију скоро 
да нема препрека у могућностима да визуелно прикаже било који 
облик или врсту стварности и да је адаптира према чулним и 
сазнајним могућностима ученика. 

Успешно увођење технологије у учионице нуди ученицима 
шансу да покажу своју иновативност, индивидуалност и 
креативност. Употреба креативних програма и интернета 
омогућава да се процес учења обогати и побољша на смислен 
начин. Такође, могућност да ученици изразе креативност и 
преузму активнију улогу даје замајац њиховом развоју и начину 
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учења. Ученици могу преко интернета да остваре контакт са 
уметницима широм света да би их питали за савет или мишљење 
о свом раду. Уметници користе чет, видео-конференције или 
виртуелне састанке у оквиру којих одржавају радионице. На 
интернет форумима ученици могу да сарађују на заједничким 
пројектима. Ово пружа нови подстрек за креативност, а 
брејнсторминг може да стимулише креативни процес. 

Такође, ученици могу да поставе изазов својој креативности 
тако што ће направити свој лични сајт. Ово стимулише процес 
креативног размишљања јер захтева рад на различим 
садржајима, графицима и тексту. Ученици могу да развијају своју 
вештину писања тако што ће сарађивати у прављењу онлајн 
књига и прича. На друштвеним мрежама могуће је пронаћи низ 
сајтова који подстичу машту и креативност. Тако рецимо: 

− Програм Врући кромпири је бесплатан на сајту 
http://hotpot.uvic.ca/ и може се користити за прављење 
интерактивних квизова на мрежи. 

− Студенти могу да праве интерактивне приче са више 
различитих завршетака уз помоћ програма који нуди сајт Квија: 
http://www.quia.com 

− Ученици средњих школа и студенти факултета могу да 
створе себи 3D средину за учење са програмом као што је Active 
worlds на сајту http://www.activeworlds.com. Они могу да изграде 
цело окружење, свој виртуални кампус, а могу да сарађују са 
другим студентима на пројектима о различитим темама. 

 

Интернет и друге модерне технологије омогућавају моћну 
комуникацију и сарадњу између ученика из различитих земаља и 
култура. Ученици могу да размењују идеје и креативна решења са 
већом групом вршњака него икада раније. Друштвене мреже јесу 
посебне могућности за учење у области друштвено-
хуманистичких предмета. Оне повезују људе истих и сличних 
интересовања, што додатно може проширити капацитете 
образовања и самообразовања ученика. Позиција у којој ученик 
самостално управља процесом учења, кроз решавање проблема и 
уз сарадњу не само са наставницима, већ и са свима који имају 
иста интересовања, преко електронске социјалне мреже, јесте 
нов приступ образовању. 
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Да ли савремена образовна технологија убија машту 
ученика? 
Наше време које многи воле да одређују као време краја 

историје, филозофије, науке у традиционалном смислу, у сфери 
образовања може се дефинисати као време владавине 
антипедагогије у њеним најразноврснијим облицима. Постало је 
евидентно да је краткотрајни период владавине идеја педагогије, 
насталих у време просвећености, с крајем епохе просвећености и 
потом перманентном јавном или прикривеном критиком идеје 
рационалности, дефинитивно остало за нама. Након времена 
педагогије којем су припадали Коменски, Песталоци, Дидро, Русо, 
па и остарели Кант, наступило је време антипедагогије. Ако су 
просветитељи открили време детињства, указујући на једну 
специфичну, квалитативну фазу у развоју човека, антипедагози 
као идеолози „новог доба” настоје да сруше мит о детињству 
истичући како је „најбољи пут васпитања детета, оставити га на 
миру” и не стварати представу о детињству као посебном свету, а 
најмање детету наметати неке ставове старијих, јер оно већ од 
свог рођења зна шта му треба а шта не. Глобализам са 
идеологијом глобализма намеће нове вредности – безвредности, 
нудећи нову педагогију – антипедагогију, васпитање и 
образовање без јасно дефинисаних вредности. 

Култура поробљавања и обешчовечења корача напред. Због 
полуделог материјалистичко-бандитско-капиталистичког злочина 
над човеком, свет је постао лудница. Модерно доба, нарочито 
путем технике,  од људи а посебно од младих, ствара зомбије. 
Стручњаци већ неко време упозоравају на распрострањеност 
новог порока од ког болује све већи број особа – зависност од 
употребе савремених технологија. Ту спада све, од гледања 
телевизије, преко употребе рачунара и телефона па чак до 
употребе шпорета, микроталасне пећнице и сличних апарата. 
Ипак, оно што највише узима данак јесу мобилни телефони и 
интернет. Без рачунара, мобилних телефона и интернета већина 
људи више не може да замисли живот. Многи су постали толико 
зависни од друштвених мрежа попут Фејсбука, играња онлајн 
игрица и сурфовања да је то прешло у психичку болест. Познат је 
случај Марка Напа и Елизабет Пестер из Оклахоме који су много 
времена проводили играјући игрицу Second Life да су занемарили 
своје стварне животе. Они су по цео дан контролисали аватаре у 
виртуелном свету, док је њихова двогодишња ћерка гладовала. 
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Кнапови су ухапшени због сумње да су запостављали дете, након 
што је њихова двогодишња ћеркица завршила у болници у 
критичном стању. Многи се не одвајају од својих мобилних 
телефона ни у кревету, ни у WC-у, куцају и дању и ноћу поруке и 
шаљу их чак док возе аутомобил. Док седе у друштву, свако од 
упорно буљи у телефон! Људи су спремни да се дословно 
поубијају како би дошли до ајфона, или стоје у реду десет сати 
када тај телефон треба да се појави у трговинама. Некада су 
малишани једва чекали да заврше са писањем задатака и истрче у 
оближњи парк да се друже са вршњацима и смишљају начине да 
се добро забаве. Били су срећни. Ко би пре двадесетак година 
помислио да ћемо децу морати да наговарамо да изађу на свеж 
ваздух и да се играју? Данас се деца све слабије друже, а школа им 
је засад једино место где могу нормално да се развијају. Када дете 
дође из школе, седа за компјутер и креће да живи свој виртуелни 
живот. Уместо да дечаци трче за лоптом, а девојчице играју 
„школице” или прескачу ластиш, већину слободног врема 
проводе за рачунарима где имају слободан приступ свему па чак 
и порнографским садржајима! Док лупите дланом о длан, некада 
узорни тинејџери и одлични ђаци постадоше отуђени људи који 
су потпуно неспособни да у директној комуникацији успоставе 
било какву врсту социјалних контаката. Уместо да излазе у град и 
радују се стварима које са собом носи живот, све више људи, 
посебно младих, у мраку собе, коју једино осветљава рачунарски 
монитор, „лајкују” и „шерују”. Светска асоцијација психијатара 
крајем прошле године на листу менталних поремећаја који 
најчешће погађају савремену људску популацију уврстила је и 
тзв. интернетску зависност, од које, према неким проценама, 
болује четвртина становништва у развијеним земљама света. 
Истраживање је показало да два сата играња игрица на 
компјутеру утиче на појаву агресије код деце. Након четири сата 
коришћења интернета, видљиве су одређене промене на мозгу, а 
после осам сати могу се уочити велике промене праћене 
одређеним физичким стањима. Уколико не можете да престанете 
да шаљете поруке мобилним телефоном или имејлове, да 
крстарите по интернету или да играте видео-игрице, сва је 
прилика да имате ментални поремећај, кажу стручњаци. 

У савременом свету развија се визија друштва коју можемо 
назвати релативизмом, у коме доминирају таква правила игре 
која омогућују свакоме да ради оно што жели уколико поштује 
туђа права. Ново божанство које се људима намеће као 
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колективни култ, као вредност изнад свих вредности јесте 
толеранција. Секуларизовани, постхришћански свет ствара 
систем у коме различите оријентације, различити човекови 
произвољни избори, без објективног и признатог моралног узора 
иду руку под руку, а да се не зна ни куда иду, ни куда воде. Нема 
хармоније, нема позитивног општеприхваћеног узора. Окружени 
материјалним добрима и уплашени од помисли да их могу 
изгубити људи, не виде прави смисао живота. Човек постаје роб 
технике, односно техника постаје судбина човека (Хајдегер). 
Стога је потпуно у праву Христо Јанарас који ту цивилизацију 
назива ,,цивилизација егоцентричности” а што је по њему 
contradictio in adjecto. ,,То су два несводива и противуречна појма: 
цивилизација (civilisatio) јесте историјски плод града (civitas), тј. 
заједничког живљења у граду, док је егоцентричност  управо 
супротна томе – себично живљење у складу са сопственим 
инстиктима, без суштинског општења за друге” (Yannaras, 2007: 129). 

У потрошачком друштву нема места за опште добро, 
узвишене циљеве, питање сврхе живота се не поставља, моралне 
вредности су релативизоване. Таквом друштву је потребан 
грамзива индивидуа, подводљив и похлепан човек који јури за 
материјалним вредностима и личним задовољствима. 
Индивидуално је потиснуло опште добро, „ја” постало битније од 
„ми”. Колективна свест о националном интересу и колективна 
спремност на жртвовање за његово остварење супростављени су 
индивидуалним интересима појединаца, прагматизованом ,,свету 
живота” (Хаберманс). Осакаћени егоизмом и хедонистичким 
слепилом, деца све више тону у моралну немаштину, и све мање 
имају осећај за заједничко добро, милосрђе, солидраност, једном 
речју, врховне вредности. Сваки индивидуализам, свака 
превелика тежња ка материјалном благостању, без духовног 
раста, води и индивидуе али и народ у безнађе. Индивиуализам 
ствара празнину у души, јача осећај препуштености самом себи и 
неминовно производи патњу. Егоистична затвореност у себе 
самога човека води ка томе да почне да верује да је сам творац 
своје судбине, да је самодовољан. Све своди на интерес, а губи 
смисао за узвишенија добра, за милосрђе, солидарност. 
Индивидуализам као самољубље веома угрожава све оне који га 
прихвате као једини могући начин одређења припадности. Ми 
живимо доба у којем су, како је уочио Ентони Гиденс крајем 
деведесетих, „сви открили демократију”. Ако је човек затворен у 
себе, у свој „људски свет” (како је говорио Маркс „човек, то је 
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човеков свет”), онда је он осуђен егоцентризмом на безизлаз и 
немоћан је да оствари истинску и пуну заједницу са другим 
људима. У људској заједници, у којој је човек затворен у својој 
хоризонт, он се отуђује и од себе самога и од других. Служење 
претпоставља повишено осећање одговорности и способност 
емпатије за друге. Управо, у том односу са другим и према другом 
на прави начин одређује се наша личност. Одговоран и успешан 
људски живот, тј. моралан живот претпоставља: културу 
одрицања, култивирање нагона, солидарност са свим створењима 
и с другим људима, онима данашњице и онима сутрашњице. 
Најбоља мотивација за успешност на свим пољима живота јесте 
осећај личне вредности. Да бисмо га изградили, потребна нам је 
позитиван знак од других људи, вербална и невербална повратна 
информација (осмех, наклон, додир, похвалне речи, речи 
признања). Једино од друге особе можемо добити такве 
надражаје. Однос према другом, однос у ком настојимо да смисао 
људског пронађемо изван онтологије, сведочи о томе да етички 
план претходи онтолошком, да је прва философија етика а не 
метафизика. 

Поједине земље већ схватају куда све ово води и почињу да 
реагују. Тако у Јапану, земљи која је један од главних бастиона 
мобилне телефоније, мобилни телефони би требало да нестану 
из школа. Министарство образовања је од свих основних и 
средњих школа затражило да забране доношење мобилних 
телефона у школу. Циљ ове мере је да се отежа шиканирање и 
проституција малолетника уз помоћ интернета, што су појаве 
које у последње време све више узимају маха. Јапански оператери 
мобилне телефоније су почели да својим муштеријама млађим од 
осамнаест година блокирају приступ сумњивим веб-сајтовима за 
дружење и успостављање контаката. Према подацима којима 
располаже Министарство образовања,  90% малолетних жртава 
напада договорило се о сусрету с нападачем преко интернета. 
 
ЗАКЉУЧАК 

 
Развој личности као основни циљ савремене наставе са 

применом нових образовних технологија, треба да се остварује 
кроз подршку ученику. У овој врсти наставе није најважније да 
ученик добро савлада наставни предмет него да „ослободи” своје 
снаге за стваралаштво. Треба пронаћи такве методе и поступке 
који ће одговарати сваком појединцу да израста као личност. 
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Атмосфера за индивидуални развој се може постићи ако 
наставник: а) има апсолутно поверење у ученике, б) циљеве и 
задатке поставља сваком ученику појединачно, в) помаже сваком 
ученику, г) осећа и прихвата расположење групе и сарађује са 
њом, д) отворено изражава шта осећа, и ђ) уживљава се у осећања 
сваког појединца. Личносно усмерена настава реализује се кроз 
стваралачке акције, даје ученику довољно простора да сам бира 
индивидуални развој, садржаје, стваралачки се испољава и кроз 
то развија своју личност. Сарадња је, уз подршку, најбитнија 
компонента личносно усмерене наставе, а њен циљ је да се пређе 
са педагогије захтева на педагогију односа, индивидуални 
приступ сваком ученику и постизање јединства учења и 
васпитања.  

Добробити технологија које свакодневно користимо су 
јасно видљиве, међутим, у кратком раздобљу свет се драстично 
променио, а нама је на располагању било мало времена да се 
прилагодимо. Човек никада није био отуђенији, депресивнији, 
несигурнији и усамљенији него данас. Дакле, нема сумње да нам 
техника олакшава живот, али такође нас отуђује од других, да нас 
све више чини зависним од ње. Готово да сва решења за 
ситуације пред које нас ставља живот тражимо да нам реши 
техника, чиме спутавамо своју креативност и машту. Учитељица 
Елен Кеy у књизи Стољеће детета, изриче упозорење које све 
више постаје реалност времена у које живимо: Ако нам туђе 
мишљење постане смерница, почет ћемо се потчињавати и туђој 
вољи и тако постати само део хорде коју ’надчовјек’ води на 
темељу своје воље, воље која не би могла свладати број личности 
које су свака обликоване за себе. 

Стога, није наодмет да макар размислимо о слоганима које 
све чешће чујемо: 

Гаси компјутер, време је за игру и дружење! 
Живи живот уз много пријатеља, а не уз Фејсбук профил! 
Не буди роб технике, нека ти послужи само за праве 

ствари…   
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MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGY  

AND CREATIVITY OF PUPILS 
 

Abstract: Scientific - technical progress is accelerating, so more and more 
people are asked and expected intellectual and creative work.Social 
phenomena and relationships in the modern world are more complex and can 
not be solved only by learning the facts.Therefore, the education system needs 
to learn children more about problem-solving. For creative thinking and 
behavior it is necessary to have confidence in their own judgment and courage 
to advocate for their own ideas. Therefore, children should learn about critical 
judgment and not taking other people's ideas. On the other hand, teamwork is 
increasingly taking place,so it is necessary to teach children cooperation and 
conflict resolution.The goal of education is no longer unilaterally intelligent, 
well-adjusted man acquitted of conflict, but a creative a critical person capable 
solveing conflicts.The introduction of modern educational technology becomes 
a necessity teaching process in modern times in which we stepped in.But the 
question, and in this paper  precisely we strive to answer the question, 
whether and to what extent the excessive use of educational technology kills 
the imagination of student o can it contribute developing students creativity. 
Key words: Modern educational technology, teaching, student, creativity and 
imagination. 
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ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА КАО НУЖНОСТ САВРЕМЕНОГ 
ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА 

 
Сажетак:Један од највећих умова педагошке науке, Коменски, 

давно је као примарни задатак дидактике поставио, да тражи и налази 
начин на који ће учитељи мање поучавати, а ученици више учити, како 
би у школама било мање буке, досаде а више активности и слободног 
рада. Под утицајем научно – техничког развоја који мења начин рада у 
свим областима па и у образовању, стварају се могућности да се овај циљ 
и оствари. Појам образовна технологија подразумева не само средства, 
методе и облике рада који се примењују у образовном процесу, него и 
нову област, методе и организацију рада која условљава иновирање већ 
постојећих начина рада. Она доприноси рационализацији наставе и 
промени положаја и функције како наставника тако и ученика. Њу треба 
схватити као примењену науку која у себе укључује разне системе, моделе, 
анализе и поступке учења и истраживања. Зато модерна организација 
наставе незамислива је без савремене образовне технологије (нови 
медији). Данас се у настави користе бројни, различити нови образовни 
софтвери од којих су најпознатији: Pinterest, Edmodo, EduBlogs, 
Skype,Wikispaces, Schoology, Schoolbinder, Engrade,видео пројектори и 
многи други. Намера овог рада је управо да укаже на важност и нужност 
примене савремене образовне технологије у образовном процесу. 

Кључне речи: образовање, образовна технологија, нови медији у 
настави, образовни софтвери. 

 
УВОД  

 
Технологија је изазвала револуцију индустрије, забаве, 

пољопривреде, ратне технике, а очекује се с правом, да ће то 
изазвати и у образовном процесу. Технологија се често користи 
као синоним за различиту опрему, објекте, апарате, инструменте 
и за неодређену комбинацију опреме и неопходног знања за 
реализацију нечега. Сама реч технологија је комбинација грчких 
речи techneшто значи спретност, вештина, начин, знање, правило, 
умешност, оруђе, уметност, занат, средство и logos што значи 
наука, реч, учење, душевно стање. Иако ни данас не постоји њено 
јединствено, опште прихваћено значење,  већина стручњака 
прихвата одреднице које означавају сам процес рада, производњу 
и због тога се под термином технологија најчешће подразумева 
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знање потребно за производњу добара и услуга. Због тога и једна 
од најопштијих дефиниција технологије гласи: „Технологија је 
систематична примена знања да би се постигао циљ“. Ово знање 
не мора бити само из једне специфичне области, већ из разних 
научних области. Знање се примењује на систематични начин и 
већином се односи на одређене поступке да би се произвели или 
постигли предвиђени резултати. Технологија се односи и на 
планирање, системе, методе, организацију целокупног процеса 
производње.Њу сачињавају средства за постизање неког циља и 
систематски и организовани процес рада.Теоријску основу, 
образложење и оправдање примене образовне технологије у 
образовном процесу чине знања из разних научних области и 
дисциплина, као што су: педагогија (дидактика и методика), 
психологија (психолошке теорије учења, рецепција, памћење, 
пажња, имагинација), кибернетика (теорије управљања и 
регулисања, алгоритма и модела, фидбека), комуникологија. Ове 
дисциплине идентификују разне факторе који утичу на процес 
учења, наставе и ефикасност разних медија. 

Образовна технологија је већ дуго присутна у реализацији 
образовног процеса и процеса учењаи била је позната под 
називом „образовна техника“, „наставна средства“, „А/В 
средства“, „демонстрациона средства“, „инструкциона средства“, 
„очигледна средства“, „филм у настави“, „наставне машине“. 
Основни недостатак у тумачењу и примени ових наставних 
средстава,односно образовне технологије, био је што се 
приликом њиховог тумачења највише пажњепридавало 
техничким карактеристикама, могућностима и начину 
коришћења у смислу мануелногманипулисања и техничког 
функционисања, док је врло мало пажње посвећивано 
педагошкомоправдању њихове примене. Проблем је у томе што 
се образовна технологија схвата наразноврсне начине и што је 
она као појава, интердисциплинарни конгломерат разних наука, 
теорија, техника, технологија међусобно повезаних са једним 
циљем, а то је да се образовни процес ипроцес учења учини 
ефикаснијим, тиме и рационалнијим и оптималнијим и да се 
прилагоди брзим променама друштвеног система, производње, 
технике и науке. 

Појам образовна технологија подразумева не само средства, 
методе и облике рада који се примењују у образовном процесу, 
него и нову област, методе и организацију рада која условљава 
иновирање већ постојећих начина рада. Она доприноси 
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рационализацији наставе и промени положаја и функције како 
наставника тако и ученика, и омогућава развијање креативности 
и индивидуализацију наставног процеса. Њу треба схватити као 
примењену науку која у себе укључује разне системе, моделе, 
анализе и поступке учења и истраживања. Образовну технологију 
не треба схватати само као примену разноврсних технолошких 
средстава, већ и као примену нових наставних метода у склопу са 
новом образовном техником, као нову организацију реализације 
наставе и учења и као комбинацију свих могућих ресурса у циљу 
побољшања наставног рада и процеса учења. Она је област учења 
и праксе која се бави истраживањем, планирањем, развојем, 
наставном праксом, управљањем образовним процесима и разним 
аспектима примене образовних система и процедура. Планирање 
у образовању обухвата питање социо-економских потреба, 
администрацију и организацију материјалних, финансијских и 
људских ресурса потребних за њихово задовољавање. Образовна 
технологија се не може и не треба поистоветити са 
информационом, информатичком, телекомуникационом и 
компјутерском технологијом. Свака од њих има свој циљ, 
функцију и садржаје, они одређују њихову аутономност, 
уникатност и вредност у педагошкој пракси. ,,Сматра се да појам 
образовна технологија обухвата ширу област примене, 
коришћења и тумачења образовног процеса, док остали појмови 
означавају неку његову ужу карактеристику примене и 
коришћења у образовном процесу тј. чине поље, области, начин 
њихове употребе, деловања и захватања. Циљ свих технологија је 
исти, а то је да повећају ефективност и квалитет процеса 
подучавања и учења, али свака технологија има своје поље 
деловања и могућности употребе“ (Даниловић, 2006: 9). 

Данас се са правом може говорити о свестраној примени 
компјутера у образовању,практично у свим деловима тог 
комлексног система. Ужа примена компјутерау образовању је 
примена у настави и учењу. И после вишегодишње 
применекомпјутера у образовању, још се истражује њихова 
рационална примена и ефекти тепримене на образовне 
резултате. Одоткрића (1944), па допримене у настави и 
учењу(1959), компјутери су увелико нашли примену у многим 
другим делатностима исферама људског рада.Ако се ток 
образовног процеса посматра са кибернетичког становишта 
(саелементима циља, улаза, тока и излаза), онда се рачунари у 
примени дотичу сваког поменутог елемента. Модели интеракција 
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уз помоћ компјутера у којима се огледају одговарајући 
педагошко-психолошки и дидактичко-методички захтеви (или 
логика тих захтева) називајусе наставне стратегије. Са 
педагошког аспекта (полазећи од становишта да је право времена 
и валидна информација императив развоја), једно од 
најзначајнијих достигнућа у савременој информатичкој 
технологији је управо могућност електронске мултимедијалне 
презентације информација. Истраживања о медијима у настави 
показала су, на уверљив начин, супериорност представљања 
материје уз помоћ више носилаца у односу напредстављање 
путем једног јединог носиоца информације.Ђорђе Надрљански и 
Бошко Влаховић (2000: 79), истичу да мултимедија у настави/ 
учењу омогућава: 

− индивидуализацију учења и напредовање ученика; 
− пријем информација (аудитивно и визуелно); 
− неограничено понављање датих садржаја; 
− организацију кооперативног – интерактивног учења; 
− управљање процесом учења; 
− правовремене повратне информације и др.; 
− лакши приступ различитим изворима знања; 
− могућност лакшег увида у различита виђења једног 

проблема; 
− побољшање квантума и квалитета знања.   
 

Мултимедији у настави користе се унутар наставних 
стратегија. Свака класичнанастава на нивоу разредне наставе у 
основној школи је мултимедијска сама посеби, јер су основни 
носиоци наставе мултимедији: учитељ и ученици. Да би 
мултимедијиу настави били подстицајни чинилац у учењу 
неопходно је је дидактички осмислити улогу сваког појединог 
медија у некој мултимедијској комбинацији. Треба избећи 
непотребно понављање истих садржаја путем различитих медија. 
У мултимедијској комбинацијитреба сваком поједином медију 
дати одређене дидактичке улоге које ће зависити од обележја и 
предности самог медија као и од менталне кондиције полазника 
и циљева наставе.У наставним стратегијама планирамо употребу 
мултимедија кроз интерактивниоднос с другим елементима 
наставних стратегија (нпр. методама, наставнимциљем, 
социолошким облицима рада и сл.). Мултимедији су средства која 
преузимајупосредничку улогу између ученика, учитеља и 
информације, када говоримо о наставној активности у учионици. 
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При томе, применом мултимедија у настави, остварујесе пренос 
дидактичких функција са персоналних на неперсоналне 
мултимедије. Значи да су мултимедији обликовани на начин 
поседовања дидактичких функција као што су нпр. мотивација, 
поседовање информација, упутстава за рад, давањеповратних 
информација које су некад биле у већини случајева специфичне 
самоза учитеља као комплексног примарног мултимедија. Пренос 
дидактичких функцијаса персоналних на неперсоналне 
мултимедије може бити делимичан када се објективизуједео 
наставне активности или потпун, јер обухвата целокупну 
наставну активност. Објективизација преноса дидактичких 
функција са персоналних на неперсоналне мулти/медије ,,не сме 
се поистоветити с објективизацијом информација које садрже, 
што зависи о нивоу свести њихових обликоватеља“ (Блажич, 
2007: 42–43). 

Модерна организација наставе незамислива је без увођења 
иновација. Дидактичко-методичка реформа и модернизација 
подразумевају коришћење нових дидактичких материјала и 
стратегија наставног рада. Мултимедијалним приступом 
наставномпроцесу не мењају се само стил и начин рада већ у 
великој мери и квалитет знања.Тиме се стварају услови за 
стицање разноврснијих, динамичнијих и комплекснијих знања. 
Будући да се укупни квантум знања свакодневно увећава, то 
имплицира потребу за перманентним учењем и усавршавањем. 
Једна од нових савремених тенденција и приступа је и концепт 
електронског (e-learning) учења који даје новипечат и умногоме 
олакшава овај процес. У традиционалној настави где доминира 
фронтали облик рада са израженом предавачком функцијом 
наставника не омоућава се довољна интеракција са ученицима 
нити оставља довољно времена за самосталне активности 
ученика у функцији кавлитетнијег овалдавања наставним 
садржајима. Таква настава смањује трајност знања и повезивање 
теорије са реалним животом. Последњих десет година 
интензивно се развијају и усавршавају дидактички медији, 
наставне методе и облици рада у финкцији подизања 
ефикасности и ефективности наставног процеса. Садашња 
организација наставе није моделована као целовит сазнајни 
систем. Један од разлога за овакво стање је и неповољно 
дидактичко-техничко окружење у којем се одвија настава. 
Учионице нису опремљене за организацију ,,системски засноване 
наставе“ (Вилотијевић, 1999: 157).  У последњих десетак година 
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са масовнијим коришћењем рачунара у школама створени су 
предуслови за квалитетније иновирање образовне технологије. 
Мултимедијални програми крирани за персоналне рачунара нуде 
могућност креирања електорнских уџбеника са текстом, сликом, 
звучним аномацијама и филмовима тако да ученици могу 
самостално да напредују у овладавању наставних садржаја, да се 
врате на садржаје који им нису довољно јасни, да добију додатне 
и повратне информације у складу са својим могућностима и 
нтересовањима. Интерактвиност и квалитет презентованих 
материјала уз коришћење мултимедије и хипер текста даје 
знатно богатије садржаје у поређењу са наставом која се одвија у 
традиционалним учионицама. Развој телекомуникационе 
технологије и масовније коришћење интернета омогућили су 
интерактивно учење на даљину базирано на системском 
приступу уз коришћење мултимедијалних електронских извора 
информација. 

  У последњој деценији производи се велики број 
компјутера универзалне намене који су у поређењу са раније 
произведеним технички савршенији, са високим перформансама, 
флексибилни, јефтини и погодни за коришћење у разним 
условима и у различите сврхе. Микрокомпјутери најновије 
генерације са брзим процесорима са великим капацитетом радне 
и периферне меморије имају значајне предности у процесу учења 
у односу на раније генерација. У развијеним земљама света 
интензивно се користе видео-пројектори који се повезују са 
рачунарима и омогућавају квалитетан приказ садржаја на 
пројекционом, платну, активне електронске табле, микрокамере 
за презентовање тродимензионалних модела и сл. Електронске 
енциклопедије и интернет представљају значајне изворе 
информација које ученици и наставници користе у стицању 
знања. Нема сумње, тврди Мандић (2010: 85),,,да нова 
технологија пружа могућност наставнику да подиже квалитет 
поучавања и да обезбеди двострану комуникацију у настави“. 
Мултимедијска презентација доприноси лакшем одржавању 
дисциплине у настави и креирању педагошких ситуација у којима 
ће се повећати мисаона активност ученика и долазити до 
изражаја њихова одговорност за успех наставе и учења. Ученици 
марљивије прате мултимедијску презентацију, боље памте 
наставне садржаје (нарочито оне који се теже уче слушањем и 
читањем) и активније учествују у процесу сазнања нових 
садржаја. Брже стицање знања пружа могућност ученицима да 
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размишљају, анализирају и закључују; да се више посвете учењу 
истраживањем, откривањем и решавањем проблема и да на тај 
начин дају већи допринос своме развоју. Посебно је значајно 
споменути да се савременим компјутерима могу користити 
ученици код куће ,,и на тај начин стицати разноврсна знања која 
су у вези с наставним планом и програмом и шире“ (Исто: 86). 

Иновације у васпитно-образовној делатности су усмерене 
на подизање нивоа и квалитета васпитно-образовног рада, уз 
рационално коришћење кадрова, времена и креативности 
наставника и ученика. Оне означавају ствање услова за 
праћење,нормирање и вредновање педагошког рада, за 
изналажење адекватних материјалних и моралних чинилаца који 
ће мотивисати ученике у наставном раду. Према мишљењу 
Младена Вилотијевића (1999: 142),  „наставне иновације су 
прогресивне, развојне, научно утемељене промене у дидактичко-
методичкој организацији наставе које се, као релативно нове, 
појављују наставном процесу“. Данас се најчешће помиње 
мултимедија, вирутелна реалност, вештачка интелигенција, 
експертни системи, образовни рачунарски софтвер, веб-портали, 
учење на даљину, e-learning, укључујући и раније дидактичке 
медије који нису у довољној мери заживели у школама, као што 
су дијаслајдови, филмови, графофолије, телевизијски програми за 
образовање, видео-касете и сл. ,,Организаторима савреме наставе 
стоје на располагању бројни дидактички медији и учила од оних 
који се налазе у природи до оних која су произведена и 
представљају последњу реч технике. Из природне околине у којој 
школа ради наставник користи разне предмете, биљке, 
животиње, појаве, материјале, друштвене одосе, показује у 
реалитету међузависност биљака, животиња и човека и на тај 
начин илуструје своје предавање, даје ученицима могућност да 
сами прикупљају разне збирке, истражују, проучавају свет око 
себе, себе у том свету и повезују теорију с праксом, наставу са 
животом. Од вештачких произведених дидактичких медија 
наставнику стоје на располагању: аудитивни (репродукција тона 
и извођење тона помоћу различитих учила), визуелни (текстови, 
слајдови, слике, апликације, цртежи, дијафилмови, неми 
филмови, графикони, карте, рељефи, модели, ликовна дела, разни 
предмети итд.) аудиовизуелни (филм, магнетоскопска трака, 
телевизијски програм отвореног и затвореног типа, материјали 
који се емитују преко видео-система, касете)“ (Мандић, 2013: 96). 
Данас се све више користе мултимедијални дидактички медији 
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(компакт-дискови, садржаји који се примају преко компјутера) у 
којима је интегрисана слика, текст, звук и филм, са могућношћу 
интеракције између ученика и извора информација.  

 
НОВИ МЕДИЈИ У ОБРАЗОВАЊУ 

 
Модерна организација наставе незамислива је без 

савремене образовне технологије (нови медији). Данас се у 
настави користе бројни, различити нови образовни софтери од 
којих су најпознатији: Skype, Pinterest, Edmodo, EduBlogs, 
Wikispaces, Schoology, Schoolbinder, Engrade, видео пројектори и 
многи други. 

Skype (видео комуниикација) може допринети 
квалитетнијој, функционалнијој и креативнијој настави на више 
начина – у смислу међусобне сарадње и комуникације, не само 
између ученика/наставника у истој школи већ и на нивоу земље 
и света и у сврху мотивације за додатноучење.Поред размене 
информација, корисници вежбају своје говорне вештине, што је 
нарочито корисно уколико се комуникација одвија на страном 
језику. Такмичења и разни квизови између физички удаљених 
лица могу се неометано одвијати путем Скајпа.Дебате на 
одређену тему и консултације се могу успешно водити и у 
времену ван наставе, што доприноси продубљивању знања 
стеченог за време часа, али и развоју критичког мишљења. 
Такође, уз помоћ Скајпа ученици могу пратити виртуелна 
предавања на одређену тему, где су предавачи јавне, значајне 
личности из области које су важне за усвајање конкретног 
градива. Pinterest, за који се предвиђа да ће постати једна од десет 
најпопуларнијих друштвених мрежа на интернету, 
најприближније се може описати као виртуелна табла (pinboard). 
Функционише тако што корисници креирају своје плоче унутар 
којих се налазе категорије, тј. разврставају садржаје које 
намеравају делити са другим корисницима: фотографије, поруке, 
линкови и слични садржаји који се налазе и на другим 
друштвеним мрежама сличног профила. Многи наставници 
користе ову мрежу како за прикупљање занимљивих 
информација за наставу, тако и за објављивање садржаја који 
могу бити од користи колегама или ученицима. Edmodo је веома 
популарна платформа за учење и социјална мрежа, намењена 
наставницима и ученицима, у циљу повезивања наставе на 
мрежи. Основан је 2008. године, а данас има преко шест милиона 
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корисника. Едмодо је најпре био платформа за микроблогинг да 
би данас посао друштвена мрежа са бројним апликацијама 
корисним за све оне који учествују у наставном процесу. 
Сликовито би се могао описати као Фејсбук за наставнике и 
ученике. Осим размене порука између наставника и ученика, 
Едмодо даје могућност размењивања линкова, свих врста 
мултимедијалних датотека, квизова, текстова. Ту је и календар 
догађаја, као нека врста онлајн роковника за текуће наставне и 
ваннаставне активности. Такође, наставници имају могућност 
повезивања с другим колегама у школи и ван ње, могу се 
удруживати у формиране групе у оквиру којих размењују своја 
искуства, планирају заједничке активности, обуке, курсеве, 
семинаре. Едмодо је намењен раду са ученицима, у циљу 
побољшања услова одвијања наставе, али има и изузетно 
значајну улогу у професионалном развоју и усавршавању рада 
просветних радника. Од недавно, Edmodo даје могућност 
приступа и родитељима. Рад у троуглу наставник – ученик – 
родитељ може дати најбоље резултате у васпитно-образовном 
процесу.  

EduBlogs је једна од највећих едукативних заједница на 
интернету, која нуди могућност бесплатног регистровања и 
остављања WordPress блога. Обезбеђује наставницима и 
ученицима блог платформу која у великој мери олакшава 
комуникацију на релацији наставник – ученик и наставник – 
родитељ. Реч је о комуникацији намењеној искључиво 
образовању, без маркетиншких претензија. EduBlogs пружа 
могућност размене знања, стицања нових информација и сталног 
учења кроз онлајн контакт. Генерално, употреба блогова, 
односно било какво јавно презентовање, доприноси 
аналитичком, критичком и креативном размишљању ученика. 

Wikispaces су странице на интернету које пријатељи, групе 
или сарадници могу заједнички уређивати. Присутне су у настави 
као корисно помагало за размену информација, лекција, 
електронских књига, планова и програма. Корисници могу додавати 
нови, брисати стари и мењати постојећи садржај. Најпознатији 
пример вики-сајта је Википедија, онлајн енциклопедија. У 
наставном процесу вики-сајтови се могу користити за заједничке 
пројекте, стварање информатора, уџбеника, вежбанки, белешки и 
скрипти. Такође, вики-сајт може бити и једноставнија верзија 
школског веб-сајта или сајта једног одељења.  
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Schoology је још једна платформа за учење. По 
једноставности функционисања, а и по могућности повезивања, 
сарадње и размене информација, веома је сличан Едмоду. 
Примена у настави иста је као и код било које друге платформе са 
овом функцијом. Првенствено је намењен раду са ученицима – 
учење на даљину, али врло је користан и за наставнике – у смислу 
рада на њиховом професионалном развоју. Скулоџи је директно 
повезан са Гугл документима, а могуће је и директно увожење 
ресурса из још два система за управљање учењем – Mudla и 
Blekborda. 

Schoolbinder има сличне могућности као Едмодо и Скулоџи – 
школске и ваннаставне активности, повезивање наставника међу 
собом, као и наставника са ученицима и родитељима. Ова 
платформа има и своју про-верзију, па су могућности у бесплатној 
варијанти ограничене.      

Engrade је платформа веома слична Edmodu, с тим што, за 
разлику од Edmoda, има и Viki. У принципу, обе платформе за 
учење најбоље функционишу и најкорисније су уколико се 
обједине са сајтом школе.     

Видео пројектори представљају савремене, портабилне и 
компактне уређаје који верно приказују аудио-визуелни сигнал 
са рачунара и видео система на платно. Захваљујући снажним 
светлосним изворима, видео пројектори новије генерације 
представљају одличан избор и за приказивање наставних 
филмова ограниченом броју ученика. Једна од главних 
карактеристика је јачина осветљености, која се изражава у 
луменима. Видео пројектори имају велику перспективу када је у 
питању примена у наставном процесу, они треба да замене креду 
– таблу - графоскоп и разне врсте пројектора. Видео-пројекторе 
можемо класификовати у две групе. Прву групу класификујемо 
према технологији коју користе за приказ слике, а другу групу 
према општој намени видео-пројектора.  

Свакако да постоје још низ других савремених образових 
средстава које нисмо овим прегледом поменули, а који се користе 
или могу да користе у настави. 

 
ТЕХНОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ДРУШТВО УЧЕЊА И ЗНАЊА 

 
Услед промена у образовном систему због све веће примене 

образовне технологије долази до модернизације васпитно-
образовног система и увођења иновација. Модернизацијом 
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означавамо мере и путеве осавремењивања наставних садржаја, 
наставних средстава, наставних метода и облика организације 
наставног процеса. У том смислу може се говорити и о 
савременим васпитно-образовним циљевима, о модернизацији 
целокупног васпитно – образовног система или појединих 
његових делова, о модернизацији система образовања наставног 
кадра. Модернизација се као термин употребљава када желимо 
повући разлику између застарелог и савременог или указати на 
путеве напретка васпитања и образовања. Модернизација у 
области васпитања и образовања је незамислива без иновација, 
које значе намерно уношење промена у наставу и васпитно-
образовни систему целини и подстицај за њихово даље 
унапређивање. Ове промене обухватају не само наставна средства 
већ и методе и облике рада и организације наставног процеса. 
Под новим се не подразумевају само ,,сасвим нова средства или 
облици рада у некој средини или земљи, већ све оно што је за ту 
средну ново, непознато и неиспитано“ (Ничковић и Продановић, 
1984: 49). Технолошка револуција – период софтверске, глобалне 
информатичке технологија захтева да се у школским програмима 
и у пракси далеко више пажње посвећује знању, нарочито 
општем, затим оригиналности, стваралаштву, природно – 
научним знањима, а мање мануелним вештинама, 
специфичностима, рутини, репродуктивности. Давно је прошло 
време када је идеал школе био да формира личност 
енциклопедијског знања.  

Са захтевима савремене образовне технологије се лакше 
могу носити појединци оспособљени да истражују и решавају 
проблеме и на тај начинстичу продуктивно знање. 
Непродуктивно знање мање значи и њиме се мање може. 
Појединац који није оспособљен за трансфер знања, за 
коришћење принципа и закона из једне области да би решио 
проблеме у другој, мало ће користити себи и друштву. Човек 
информатичке ере мора владати трима језицима: матерњим, 
најмање једним страним и информатичким. А информатички 
језик се може савладати ,,ако се у школи учи информатика и ако 
се укупни рад у школи информатизује“ (Вилотијевић,1999: 393).У 
последњих десетак година са масовнијим коришћењем рачунара 
у школама створени су предуслови за квалитетније иновирање 
образовне технологије. Мултимедијални програми креирани за 
персоналне речунаре нуде могућност креирања електронских 
уџбеника са текстом, сликама, звучним анимацијамаи 
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филмовима, тако да ученици могу самостално да напредују у 
овладавању наставних садржаја, да се врате на садржаје који им 
нису довољно јасни, да добијају повратне и додатне информације 
у складу са својим могућностима и интересовањима. 
Интерактивност и квалитет презентованих материјала уз 
коришћење мултимедије и хипертекста даје знатно богатије 
садржаје у поређењу са наставном која се одвија у 
традиционалним учионицама. 

Развој персоналних рачунара у последњих пет година, 
доживљава значајан успон, тако да је брзина процесора повећана 
и до 100 пута, капацитет главне и периферне меморије 
стандардних конфигурација повећан је најмање педесет пута, а 
усавршени су и периферни уређаји. Усавршавањем оперативних 
система (Windows 98 I Windows NT) олакшан је рад корисницима 
система, тако да је велики број институција, а нарочито 
факултета и школа уместо великих компјутерских система, своје 
рачунарске мреже базирао на персоналним мултимедијалним 
рачунарима. У својој докторској дисертацији З. Станковић истиче 
да ,,стална веза са интернетом обезбеђује да се на класичан начин 
користе телекомуникациони медији, али се у последње две 
године интензивно ради на коришћењу целуларних 
комуникационих веза што ће обезбедити везу са извором 
информација на било којој локацији уз коришћење преносног 
рачунара. Коришћењем софтвера за препознавање гласа и 
рукописа очекује се да ће тастатура постати секундарни улазни 
уређај, а микрофон и електронске оловке постаће примарни. 
Коришћењем нове технологије образовање постаје доступније 
ширем кругу људи заинтересованих за перманентно 
усавршавање у својој делатности. Информациона технологија у 
образовању пружа могућности за употребу нових наставних 
метода и нову организацију наставе чиме би се недостаци 
традиционалне наставе могли свести у границе толеранције. 
Класичне учионице и облици рада се не избацују него се додаје 
нова технологија која интегрише позитивне елементе 
традиционалне технологије мењајући положај ученика и 
наставника са циљем да се повећа активно учешће ученика 
унаставном процесу и активно праћење његовог напредовања у 
раду“ (Станковић, 2013: 46-47). 

У условима савремене наставе више се не поставља питање 
да ли треба примењивати савремене информационе технологије, 
већ је главни задатак доћи до одговарајућих решења, како и на 
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који начин применити нове технологије у контексту датих 
предметних области. Прије свега, да би се побољшао квалитет 
наставе, а учење постало ефикасније.Комуникациона технологија 
омогућава наставнику да унапређује своју информисаност, 
односно да се боље и целовитије, у складу са савременим 
научним достигнућима, припреми за наставу. С друге стране, 
наставник је у позицији да и саме ученике подстиче на 
истраживачки рад и учење, тако што ће их ваљаним и добро 
осмишљеним задацима усмеравати да траже и добијају 
одговарајуће информације, да их разумјевају и тумаче. 
Информацијско-комуникацијска технологија дефинише се као 
комбинација информатичкетехнологије с другим технологијама, 
посебно са комуникацијском технологијом. Информацијско-
комуникацијске технологије (енг. ICT – Informationand 
Communication Technologies) ,,укључују широк спектар склоповске 
(енг. hardware) и програмске (енг. софтwаре) подршке и 
телекомуникацијских система који се служе рачунарским 
системима и служе људима који комуницирају путем њих“ 
(http://www.scribd.com/doc/29657063/primenasavremeneinforma
cionokomunikacionetehnologije-u-nastavi-filozofije ). 

Испитивања која су спровели Петар Мандић и Данимир 
Мандић (1997: 57). показују да су настава и учење уз помоћ 
компјутера ефикаснији од традиционалне у погледу квалитета и 
квантитета стечених знања, трајности и апликативности тих 
знања, а посебно у погледу мисаоне мобилности ученика, његове 
мотивисаности за учење, као и бржег хуманијег и праведнијег 
вредновања и оцењивања рада студената. У структури 
компјутерске наставе и наставном процесу наставник и ученик 
добијају нове улоге и положаје. Наставник није више само 
преносилац информација и оцењивач учениковог знања, већ 
постаје још управљач и регулатор тока информација, организатор 
и водитељ  целокупног процеса усвајања наставних садржаја, а 
ученик постаје активни учесник, наставников сарадник, а 
понекад и креатор процеса наставе и учења. У компјутерској 
настави функција наставника се преноси својим тежиштем на 
припремања наставног рада, на мотовисње ученика, на његово 
оспособљавање за рад, на моделисању наставног процеса и на 
егзактну контролу и евиденцију наставног рада. 
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ЗАКЉУЧАК 

 
Из свега овога може се закључити да је употреба 

информацијске и комуникацијске технологије у настави преко 
потребна, зато што се многи аспекти модерне концепције 
образовања не могу бити остварени без ње или би их јако тешко 
остварили. Унутар образовања ИКT заузима све већи значај и 
њена примена у настави довела је домодернизације наставног 
процеса и све популарније наставе познате као e-learning или е-
настава. Основни циљ увођења информационе и комуникационе 
технологије у образовни процес је брзо, тачно и поуздано 
стицање знања. Наставни систем се, неминовно, треба 
прилагодити променама у образовању насталима утицајем 
информатичко-комуникационе технологије на свеукупно 
примарно образовање. Само наставници који своје студенте 
подучавају комуникационим компетенцијама (учењу тражења 
информација, учењу примене информација итд.) могу своје 
студенте усмеравати на доживотно образовање као темељ 
друштва знања у коме је ИКT и рачунар постао његов саставни 
део.Главни циљ примене ових образовних технологија у настави 
јесте повећање нивоа интерактивности. Императив за 
наставнике, али и за родитеље јесте што већи уплив технологије 
у наставни план и програм, јер на тај начин исти постаје 
квалитетнији, процес учења персонализованији, прилагођенији 
потребама сваког корисника понаособ. Наставник треба да, 
захваљујући својој креативности, код ученика пробуди свест о 
неопходности употребе интернета у наставним и ваннаставним 
активностима. Зато је битно да најпре он сам усвоји и препозна 
вредности које ће користити у образовном процесу. 

Каква треба да буде школа по „мери будућности“?  То је 
веома сложено питање на које одговори могу бити само 
назначени.Школа је веома сложен систем, тачније подсистем 
већег броја система (друштвеног, политичког, правног, локалног 
као и непосредног окружујућег система школства, система 
образовања и васпитања и сл.). Школа је увек изложена дејству 
бројних чинилаца, како оних који долазе, тако и чинилаца који 
долазе из система чији је подсистем, из њеног окружења као 
система. Тешкоће у проучавању школе и одређивању праваца 
њеног даљег развијања, заснованог на резултатима таквог 
проучавања не потичу само из бројности и комплексног дејства 
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тих чинилаца, већ из чињенице да школа није никада била нити 
је данас само проста резултанта тих сложених дејстава. Наравно 
да то не важи на исти начинза сваку школу као васпитно-
образовну институцију, а још мање за различите типове и врсте 
школа, почев од предшколских установа, преко основних и 
средњих школа, до различитих високошколских институција. Не 
може се говорити ни о истоветности једног модела за исти тип 
школе. Ово посебно важи за земље сложеног састава и 
организације, као што је случај са Србијом (вишенационалност, 
неједнак степен регионалног привредног развоја, различита 
култура и школска традиција, различита образовна структура 
становништва, различи степен децентрализације и сл.). Данас више 
није спорно да се у свакој школи, од предшколских установа па до 
високошколских институција, мора много тога мењати у циљу 
образовања ,,новог човека“ за ,,ново време“ које увелико наступа. 

Одговор на питање какватреба да буде школа по „мери 
будућности“ можда можемо потражити и у прошлости у једној 
констатацији коју је изрекао један од највећих умова педагогије 
Коменски, а она гласи: „Задатак је дидактике: тражити и наћи начин 
на који ћеучитељи мање поучавати, а ученици више учити; по коме 
ћеу школама бити мање буке, досаде, узалудног напора,а више 
активности ислободног напретка“. За остваривање овог циља 
образовна технологија се намеће као нужност образовног процеса. 
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MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGY AS A NECESSITY OF 

CONTEMPORARYEDUCATIONAL PROCESS 
 

Abstract: As the primary task of didactics one of the greatest minds of 
pedagogical thought, Komenski, had set, long time ago, to seek and find ways 
for teachers to teach less and for studets to learn more, where schools would 
have less noise and bordom but more activites and free work. Right under the 
influence of scientific - technical development, which is changing the way of 
work in all areas including education, opportunities to achieve this goal is 
created. The term educational technology does not only the mean methods and 
forms of work applied in the educational process, but also a new area, methods 
and organization of work that causes innovation of existing way of work. It 
contributes to the rationalization of teaching and change the position and 
function of both teachers and pupils. It should be considered as an applied 
science which implies a variety of systems, models, analyzes and processes of 
learning and research. Today it is used in teaching many, various new 
educational software, most notably: Pinterest, Edmodo, Edublogs, Skype, 
Wikispaces, Schoology, Schoolbinder, Engrade, video projectors and many 
others. The intention of this paper is to point out the importance and necessity 
of the application of modern educational technology in the educational 
process.  
Key words: Education, educational technology, new media in teaching, 
educational software. 
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ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА И КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
НАСТАВНИКА* 

 
Сажетак: Образовање се, историјски посматрано, значајно 

променило. Брзе и корените промене су значајним делом захватиле 
образовање. Сходно томе, утицајем модернизма класична настава је 
оплемењена бројним технолошко-образовним иновацијама, које 
доприносе креативнијим и квалитетнијим образовном процесу. 
Данашње, модерно друштво захтева и од образоватеља да буду у кораку 
са садашњим временом, да стално усавршавају своја знања и вештине, 
које се сматрају неопходним за даље унапређење наставно – образовног 
процеса. Међутим, поставља се питање да ли се превише обавеза намећу 
образоватељима? Да ли у мору образовно-технолошких иновација, 
трудећи се да ученицима представе на што бољи начин и подстакну 
њихову креативност, образоватељи губе осећај за најважнију лекцију коју 
деци треба да усаде, да развију осећај људскости, солидарности, 
поштења? Данас уместо образовања имамо едукацију, уместо образа и 
душе коју је стара школа брижљиво неговала и чувала, намећу нам се 
нове вредности, нов модел образовања и васпитања. Да ли велике 
централне силе стварају од наше омладине „слатке мале роботе“ 
(Љубиша Митровић), који ће касније постати њихова јефтина радна 
снага? Намера овог рада нам је да укажемо на нове компетенције које 
образовање поставља пред образоватељима и у којој мери оне утичу на 
образовни процес. 

Кључне речи: образовање, образовна технологија, иновације, 
компетенције, образоватељи. 

 
УВОД 

 
Школа је таласом технолошког напретка изгубила 

привилегију да буде највећи извор нових информација и знања. 
Садашњи ученици уче путем интернета, путовања, компјутера, 
филма. Према томе, морамо бити свесни чињенице да школу 
треба оплеменити бројним технолошко-образовним иноваци-
јама, како би настава постала креативнија, ефикаснија, 
рационалнија. Kако бисмо парирали садашњем, модерном 
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друштву који пред нас стално и изнова поставља нове захтеве. Да 
бисмо испунили овај задатак, иницијативу за реформисањем и 
увођењем иновативних модела у наставни процес, морамо 
кренути од самих школа. То значи да би наставници требало да 
постану компетентни за увођење иновативних поступака и 
метода у своју свакодневну наставну праксу, а за то им је 
неопходно континуирано стручно усавршавање. Наставник се 
оспособљава како да на најбољи начин осмисли, искористи или 
направи мултимедијални материјал, а уместо предавача, добија 
улогу оног који помаже и води ученика кроз процес учења. Поред 
тога што се очекује од наставника да уме да користи ИКT, треба 
да познаје и начине на које електронска настава и електронско 
учење могу унапредити процес стицања знања.   

Међутим, поставља се питање да ли се превише обавеза 
намећу образоватељима? Да ли у мору образовно-технолошких 
иновација, трудећи се да ученицима представе на што бољи 
начин и подстакну њихову креативност, образоватељи губе 
осећај за најважнију лекцију коју деци треба да усаде, да развију 
осећај људскости, солидарности, поштења? Данас уместо 
образовања имамо едукацију, уместо паметног детета имамо 
паметну таблу, уместо образа и душе коју је стара добра школа 
брижљиво неговала и чувала, намећу нам се нове вредности, нов 
модел образовања и васпитања.  За разлику од „старе школе“ која 
је децу снадбевала класичним знањима и моралом, а образовање 
без морала води ка изопаченом друштву, Џон Дјуи, оснивач тзв. 
„прогресивног образовања“ сматра да школа мора превасходно да 
обликује њихово понашање у пожељном смеру. „Потребно је не 
учење, него социјализација. Уместо класичних моралних норми, 
уводи се ситуациона етика; маргинализацијом читања, писања и 
рачуна, отвара се простор предметима попут тзв. вежбања 
осећајности“ (Димитријевић, 2005: 100). Задатак да се то 
реализује поверен је наставнику, он је добио  неколико нових 
функција, а оне су: 

1) планер и програмер, 
2) организатор и реализатор образовно-васпитног 

процеса,  
3) водитељ, саветодавац и васпитач, 
4) дијагностичар и истраживач и 
5) верификатор образовно-васпитног процеса. 
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Поставља се питање, да ли велике централне силе уз помоћ 
новог образовног процеса који нам је наметнут, стварају од наше 
омладине „слатке мале роботе“ (Љубиша Митровић), 
„макинијане“ (Доситеј Обрадовић)?  Претварајући их у мале 
шрафове који одржавају њихову велику машинерију, а да они 
сами тога нису ни свесни. Још је велики писац Достојевски то 
предвидео у Злим дусима где описује друштво будућности: „Сваки 
члан друштва мотри свакога, и сви морају да потказују. Свако 
припада свима јер су робови. Мора се, на првом месту, спустити 
ниво образовања, науке и даровитости. Велики таленти су увек 
били деспоти, зато их најсуровије треба одстранити. Образовање 
није потребно, доста је науке. И без науке имаће материјала за 
хиљаду година, али ваља се припремити за послушност! У свету 
недостаје само једно: послушност!“ (Димитријевић, 2005: 122).  С 
тога, можемо закључити да је главна скривена намера савременог 
образовног процеса управо послушност. Мада, на нама је да ли 
ћемо се тиме слепо водити и постати послушни грађани света, 
клањати се идолу златног телета, бити „пијани од Кока-Коле“ 
(Љубиша Митровић) или ћемо успети да у овим вртлозима 
глобализације сачувати наш образовни систем заснован на 
православним основама и не заборавити чињеницу да „компјутер 
и кандило могу заједно, као и информатика и веронаука. То је 
први корак ка циљу да будемо „Исток на Западу и Запад на 
Истоку“ (Стојановић, 2017).  

 
ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 
Технолошка револуција донела је демократичнију употребу 

технологија. Технолошки изуми нису више доступни само 
економски елитној мањини, већ многобројнијој популацији. 
Разне врсте технологија је данас заступљено (медицинска 
технологија, информатичка, образовна, саобраћајна, инжењерска, 
производна, машинска итд.). Термин технологија је грчког 
порекла, састоји се од речи  τέχνη што значи вештина и λογία – 
наука. Доба технологије, чији смо савременици, подразумева да 
свака информација треба да буде доступна у свако доба и у 
сваком месту. У односу на последњу деценију ХХ века, 
свакодневни живот, пословни свет, политички дискурс 
промењени су из корена. Промене које су исходиле из данашњег, 
савременог света захватиле су апсолутно сваку сферу друштеног 
живота (породицу, образовање, однос међу пријатељима, посао 
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итд.). Налазимо се у убрзаној, дигиталној фази развоја 
цивилизације, коју карактерише преносиви рачунари, таблети, 
паметни телефони, слушалице у ушима, обнављење више 
задатака у исто време, стално умрежавање. Економија знања 
захтева компјутерски образовану радну снагу и све више постаје 
јасно да образовање може и мора да има „пресудну улогу у 
задовољавању поменуте потребе“ (Гиденс, 2003: 511).  

Најпрецизније дефиниције појма образовна технологија 
налазе се у релевантним изворима пре свега у педагогији. У 
Педагошком речнику образовна технологија се дефинише као 
„...умешност рационалне и продуктивне организације наставног 
рада у целини и сваке његове етапе“ (Теодосић (ред), 1967: 439). 
Петар Мандић и Данимир Мандић наводе да ,,образовна 
технологија обухвата познавање ученика, утврђивање циљева 
њиховог образовања, прецизирање могуће организације наставе, 
планирање садржаја образовања, избор метода и наставних 
средстава, одређивање положаја наставника и ученика у настави 
и вредновање остварених резултата наставе и учења. Технологија 
образовања укључује организацију, реализацију и верификацију 
процеса наставе и учења. Зато је она суштински фактор наставе и 
учења, а не техника или средство којим се користи наставник” 
(Мандић и Мандић, 1996: 42). Образовна технологија се може 
проучавати, анализирати и сагледавати из различитих углова и 
због тога долази до велике сложености и разлика у њеном 
тумачењу и приказивању. Чак и језичке финесе утичу да се она 
другачије види. Тако, није исто „технологија образовања“, 
„технологија у образовању“, „образовна технологија“, „наставна 
технологија“. Образовну технологију треба схватати као примену 
нових наставних метода у склопу са новом образовном техником, 
као нову организацију реализације наставе и учења и као 
комбинацију свих могућих ресурса у циљу побољшања наставног 
рада и процеса учења. Она је област учења и праксе која се бави 
истраживањем, планирањем, развојем, наставном праксом, 
управљањем образовним процесима и разним аспектима 
примене образовних система и процедура.  

Модерна организација наставе незамислива је без увођења 
иновација. Дидактичко-методичка реформа и модернизација 
подразумевају коришћење нових дидактичких материјала и 
стратегија наставног рада. Мултимедијалним приступом 
наставном процесу не мењају се само стил и начин рада већ у 
великој мери и квалитет знања. Будући да се укупни квантум 
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знања свакодневно увећава, то имплицира потребу за 
перманентним учењем и усавршавањем. Мултимедијални 
програми креирани за персоналне рачунаре нуде могућност 
креирања електорнских уџбеника са текстом, сликом, звучним 
анимацијама и филмовима, тако да ученици могу самостално да 
напредују у овладавању наставних садржаја, да се врате на 
садржаје који им нису довољно јасни, да добију додатне и 
повратне информације у складу са својим могућностима и 
нтересовањима. Развој телекомуникационе технологије и 
масовније коришћење интернета омогућили су интерактивно 
учење на даљину базирано на системском приступу уз 
коришћење мултимедијалних електронских извора информација.  

У развијеним земљама света интензивно се користе видео-
пројектори који се повезују са рачунарима и омогућавају 
квалитетан приказ садржаја на пројекционом платну, активне 
електронске табле, микрокамере за презентовање 
тродимензионалних модела и сл. Електронске енциклопедије и 
интернет представљају значајне изворе информација које 
ученици и наставници користе у стицању знања. 
,,Организаторима савремене наставе стоје на располагању бројни 
дидактички медији и учила од оних који се налазе у природи до 
оних која су произведена и представљају последњу реч технике. 
Из природне околине у којој школа ради наставник користи 
разне предмете, биљке, животиње, појаве, материјале, друштвене 
односе, показује у реалитету међузависност биљака, животиња и 
човека и на тај начин илуструје своје предавање, даје ученицима 
могућност да сами прикупљају разне збирке, истражују, 
проучавају свет око себе, себе у том свету и повезују теорију с 
праксом, наставу са животом. Од вештачких произведених 
дидактичких медија наставнику стоје на располагању: аудитивни 
(репродукција тона и извођење тона помоћу различитих учила), 
визуелни (текстови, слајдови, слике, апликације, цртежи, 
дијафилмови, неми филмови, графикони, карте, рељефи, модели, 
ликовна дела, разни предмети итд.) аудиовизуелни (филм, 
магнетоскопска трака, телевизијски програм отвореног и 
затвореног типа, материјали који се емитују преко видео-
система, касете)“ (Мандић, 2009: 96). Данас се све више користе 
мултимедијални дидактички медији (компакт-дискови, садржаји 
који се примају преко компјутера) у којима је интегрисана слика, 
текст, звук и филм, са могућношћу интеракције између ученика и 
извора информација.  
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА 

 
Наставнички позив је један од најстаријих позива који своје 

корене има у периодима пре настанка школе као институције. 
Свако друштво за овај частан позив бирало је људе у које су 
имали највише поверања и који су били најцењенији у датом 
друштву. Од самог наставника, његовог стручног квалитета и 
његовог стила рада у многоме је зависило да ли ће се достигнути 
ниво педагошког знања адекватно спровести у праксу. У учењима 
старогрчких филозофа (Платона, Аристотела и др.) налазимо 
бројне услове и захтеве које су морали испунити будући учитељи. 
Наглашавајући значај васпитања и образовања за државу, Платон 
сликовито наглашава да „држави неће штетити ако обућар нема 
појма о свом занату, једино ће Атињани ићи лошије обувени, али 
ако васпитачи буду лоше испуњавали своју обавезу, онда ће 
стварати покољења незналица и порочних људи који ће 
упропастити земљу“ (Илић, 2006: 72). Од наставника се одувек 
очекивало и очекује да својим радом, залагањем особинама, 
понашањем, стручном оспособљеношћу буде пример, не само 
ученицима, него и друштву као целини. Лични пример је најбоље 
средство образовања и васпитања, тако да није свеједно ко ће тај 
пример давати. Деца се идентификују са својим наставником. 
Осим моралних врлина, стручне компетенције од наставника се 
очекује да има високе или релативно високе интелектуалне 
способности. Од нивоа тих способности зависи које ће врсте 
активности наставник моћи успешно да обавља и какви ће бити 
домети тих активности. Осим тога, неопходно је да наставник 
поседује и добро памћење. Он треба да памти не само садржаје 
наставе коју предаје, него му је добро памћење потребно да би 
могао познавати и индивидуалне разлике и способности сваког 
ученика. Под утицајем најновијих научно-технолошких промена, 
улога наставника у школи мења се и у зависности од самих 
односа у васпитању. У ауторитарној васпитно-образовној 
организацији наставник је у целокупној активности 
доминирајућа личност. Наставникова улога у савременој 
демократској школи није само образовање већ и васпитно 
деловање. У тој улози он мора стално расти и развијати се и у 
свом мишљењу и у свом деловању. Данас наставник не треба 
бити само предавач и оцењивач, већ све више „планер, 
програмер, дијагностичар, истраживач, организатор, водич, 
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иноватор, саветодавац и васпитач. Што наставник у већој мери 
врши те савремене функције, његов стил рада је мање класични 
ауторитаран, а више инветиван и демократичан“ (Илић, 2006: 
141). Да би се остварио квалитетан рад веома је важно који стил 
рада користи наставник у раду са децом, Гласер наводи четири 
услова за квалитетан рад: 

1) да вас познају и цене као особу која је креирала угодно 
радно      окружење, 

2) да верују како је то што од њих тражите корисно, 
3) да су вољни дати све од себе и 
4) да су научили вредновати властити рад и на темељу тога 

га и побољшавати (Гласер, 1994: 79). 
 

На основу наведеног, можемо закључити да наведене 
услове за квалитетан рад може да испуни једино наставник са 
демократским стилом рада.  У квалитетној школи задатак 
наставника је да објасни ученицима корисност онога што 
тражимо од њих. „Успешни наставници у савременој школи са 
ученицима раде више демократски, а мање аутократски: 

1) више партнерски а мање ауторитативно, 
2) више кооперативно а мање патријахално, 
3) више конзултивно а мање савјетодавно, 
4) више колегијално а мање директивно, 
5) више партиципирајуће а мање хијерархијски, 
6) више индиосинкратски а мање биократски“ (Брајша, 

1995: 106). 
 

Успешан наставник је успешан вођа који, демократски, 
колегијално и хуманистички поспешује васпитно-образовни 
процес у школама. Демократски стил рада који поспешује тимски 
рад је предуслов квалитетне школе. Савремена школа је екипно 
усмерена школа. У њој се учи заједно радити, креирати повољно 
окружење, заједно водити и одлучивати. То је школа 
колегијалности и тимског рада, а не школа индивидуалне 
еволуације. Наставник својим радом, или рекли бисмо својим 
стилом рада, мора проналазити иновације да би његов рад 
задовољио све аспирације и потребе данашњих ученика и 
савременог друштва. Он би требао бити помагач, стратег, 
пријатељ и особа која треба да омогући сваком ученику 
максимално да развије своје способности и умећа. Иновативног 
наставника могли бисмо препознати по следећим 
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карактеристикама, а то су оргиналност идеја, истраживач, 
критичан је у просуђивању, перманентно се образује, влада 
савременим методологијама и слично.  
 
ЗАКЉУЧАК 
 

Данас практично у свим развијеним земљама света 
створена је потреба за индивидуално оријентисаним 
образовањем у коме ученик заиста представља централну фигуру 
наставног процеса, јер успех образовања зависи од жеље детета 
да учи, од његовог самосталног рада. Савремено образовање, пре 
свега је образовање које узима у обзир индивидуалне склоности 
и могућности ученика, модерне прогресивне образовне 
технологије, не само ради тога да би сваки ученик овладао 
одређеним знањима, умећима и навикама, већ, што је много 
важније, ради развоја личности ученика.  

У једном извештају Удружења школских учитеља у оквиру 
Националног образовног удружења, пише: Школе ће постати 
клинике чији ће циљ бити појединачни психо-социјални третман 
ученика. У то ће бити укључена и биохемијска и психолошка 
помоћ приликом учења, пошто ће се очигледно уводити лекови 
„који ће код ученика побољшати квалитете личности, 
концентрацију и памћење“ (Димитријевић, 2005: 101). Док Џин 
Едварт Веит запажа: „Нису сва полазишта постмодерног 
образовања лоша, као што ни сва полазишта досадашњег 
образовања нису била добра. Али она одржавају постмодерни 
поглед на свет. У одсуству апсолута, постмодерно образовање се 
усредсређује на оно што је опипљиво и огледно. Уместо да ђаци 
пре свега уче у области језика – из књига и помоћу менталних 
дисциплина писања и читања – нови курикулум се окреће 
сликама – компјутерским екранима и сличном“ (Димитријевић, 
2005: 114).  

Један од предуслова тога је оно што Најл Поусмен назива 
„технополом“ – доминацијом технологије над свим областима 
људског живота и рада. Технолошка опседнутост процесом 
уместо садржаја руши сав мисаони и етички свет на коме је 
човечанство заснивало своје постојање до сада. Технологија је, с 
обзиром на то да је стално усмерена ка „усавршавању“, у 
„директној супротности с традицијом“ (Димитријевић, 2005: 114-
115). Сходно томе, примећујемо да се применом образовне 
технологије настава и улога наставника знатно променила. Треба 
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да будемо свесни да је „наука без савести пропаст душе, а 
технонаука је само спорт без савести за који се мало зна. И 
образовање у једном таквом, нељудски убрзаном свету, може да 
постане спорт без савести“ (Димитријевић, 2005: 117). Обратимо 
пажњу на наставнике, у прошлости су наставници били елита 
неког града, вароши, села, па и држава, а данас скоро их ретко ко 
и запажа и поштује.  

Они су изгубили моћ ауторитета од стране друштва, 
родитеља, па и самих ученика. Закон је на страни ученика, а 
наставници се морају „прилагођавати“ многобројним 
друштвеним захтевима, очекивањима, прописима, законима, а 
одузет им је било који облик ауторитета. Према новој филозофији 
образовања постају само „извршиоци ученичких захтева“, 
„продавци знања“, „услужни сервиси“ за подучавање, где основну 
улогу игра тржиште и новац и где је моћ новца неприкосновен. 
Уместо да наставнички позив добије онај значај који и заслужује, 
наставници су данас приморани да се стално  боре за свој 
материјални опстанак који је главни узрок и за њихово 
невредновање и губљење сваке врсте ауторитета. Друштво данас 
очекује и захтева од наставника да поседује око две стотине 
позитивних моралних особина, да врше око стотину деведесет 
пет улога и функција, да поседују педесет врста и облика 
компетенција, да поседују знања из најмање десет научних 
области и дисциплина и да могу да остварују осамдесет врста и 
облика учења тј. врста наставе и подучавања, што се ни за једну 
постојећу професију не очекује и не захтева, а које се више цене и 
имају већи ауторитет у јавности.  

Према томе, на уму треба да нам буде упозорење академика 
Крестића, који поручује да „наш образовни систем ни сада ни 
убудуће не би смео да буде прилагођен неким захтевима и 
потребама иностранства, које жели да га претвори у машинерију 
за производњу интелектуалних медиокритета неспособних за 
озбиљније и одговорније јавне послове. С образовним системом 
који нам је наметнут, Србија неће корачати ка лепшој 
будућности“ (Крестић, 2008: 17), а када се укрцамо у погрешан 
воз све станице су погрешне. Дакле, српском друштву је у име 
будућности неопходна модернизација, али не модернизација у 
којој се одричу своје националне мисије ради некаквог 
апстрактно схваћеног напретка, јер би тиме негирали сами себе, 
већ модернизација држатворна и национална.  
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EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMPETENCE OF 
TEACHERS 

 
Abstract: Education, historically, has changed significantly. Rapid and radical 
changes have affected a significant part of the education. Accordingly, the 
influence of modernism classic teaching is enriched with numerous 
technological and educational innovations, which contribute to more creative 
and better educational process. Today, modern society demands from 
educators to be in step with the current time, to constantly improve their 
knowledge and skills, which are considered necessary for further 
improvement of the teaching - learning process. However, the question 
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whether too many obligations imposed by educators? Whether in the sea 
educational and technological innovation, trying to students performances in 
the best way and encourage their creativity, educators are losing a sense of the 
most important lesson that children should inculcate, to develop their sense of 
humanity, solidarity, honesty? Today, instead of education have education, 
instead of the face and the soul by the old school carefully nurtured and 
preserved, we impose the new value, a new model of education. Whether large 
central force generating of our youth "cute little robots" (Ljubiša Mitrović), 
who would later become their cheap labor? The intention of this paper is to 
point out the new competencies that education poses to educators and to what 
extent they affect the educational process. 
Key words: Education, educational technology, innovation, competence, 
educators. 
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УЛОГА ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА У 
САВРЕМЕНОМ ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ* 

 
Сажетак: Интеркултуралност представља посебан облик 

интеракције међу појединцима и групама које акценат ставља на 
поштовање међусобних традиција, религија, језика, вредности и норми, 
уобичајених образаца понашања, што, кроз промене доводи до 
формирања нових облика интеракције. Оваква комуникација је у области 
образовања праћена специфичним интеркултуралним образовањем. 
Интеркултурално образовање представља образовање које промовише 
јачање толеранције, оспособљавање за опажање, прихватање и 
поштовање различитости, развијање духовних и моралних вредности, 
развијање критичког мишљења, социјалне одговорности.У овом раду 
ћемо се бавити анализом интеркултуралног образовања и његовим 
местом у образовном систему у целини. Сва мултикултурална друштва 
треба да развијају интеркултурално образовање као и компетенције 
наставника за овај вид образовања. Његова посебна важност јесте у 
развијању духа толеранције и стварања окружења у коме ће појединци 
разумети и прихватати једни друге ради успостављања конструктивних 
међуљудских односа који доприносе ефикасности читаве заједнице. 

Кључне речи: интеркултуралност, интеркултурално образовање, 
толеранција, компетенције за интеркултурално образовање, 
конструктивни међуљудски односи. 

 
 

УВОД 
 
У данашњем свету ретка су друштва које одликује 

хомогеност и непостојање различитих етничких или религијских 
заједница. Живот модерног друштва је испреплетен 
различитостима које имају своје културолошко порекло. 
Поменуто намеће питање интеркултуралности и неопходности 
интеркултуралног образовања које има за циљ учешће у 
формирању личности коју ће одликовати толеранција, 
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прихватање различитости, поштовање других, њихових права, 
вредности, уверења, а што разултира добром међуљудском 
комуникацијом. Триф (2011: 3) сматра да  ће у растуће 
плуралистичким друштвима, будуће генерације у процесу 
социјализације требати да усвајају вештине које ће омогућити 
мирну коегзистенцију између припадника група које имају 
различите идентитете и интересе и који се етнички, 
културолошки, верски разликују. Интеркултурално образовање 
је усмерено на спајање различитости, развој у правцу формирања 
толеранције и мирне коегзистенције. Истовремено подвлачи 
различитост људске расе, али и подиже свест о сличностима међу 
људима и њиховој међузависности (Delors: Voinea, 2011:290). 

Интеркултурално образовање захтева и наставника који 
поседује интеркултуралне компетенције. Наставници морају 
поседовати отвореност, флексибилност, вештине комуникације, 
способност доброг разумевања вербалних и невербалних сигнала 
и бити толерантни и спремни за упознавање и разумевање 
других култура. Од тих наставничких вештина и способности у 
великој мери зависи и ефективност интеркултуралног 
образовања. Због тога у програм образовања наставника треба 
укључити и садржаје који се тичу културалних различитости 
како би били оспособљени да одговоре својим наставним 
задацима (Sanchez, 2009:85). 

 
ОДРЕЂЕЊЕ КУЛТУРЕ 

 
Када говоримо о култури, ми говоримо о устаљеним 

нормама једне заједнице, о њеној традицији, обичајима, 
обележјима, доприносима развоју онога што зовемо 
цивилизацијом. Култура одликује нације, али и друге мање групе 
попут оних које се издвајају по религији, полу, занимању, језику 
итд.  Култура утиче на понашање, ставове, уверења предрасуде 
њених припадника. 

Основна полазишта у одређењу културе неких аутора 
(Бранковић, 2009: 498; Хердер, 1962: 2) говоре о томе да се 
култура односи на човекова достигнућа у области материјалног и 
духовног стваралаштва. Национални Саветодавни Комитет за 
креативност и културално образовање (1999) даје три одређења 
културе. Прво, секториалне дефиниције одређују културу као 
процес интелектуалног и социјалног унапређивања који доводи 
до тога да неку особу можемо назвати културном. У том смислу 
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различита друштва раде на унапређењу различитих уметности, 
попут музике, кинематографије, визуелне уметности, литературе, 
плеса, посебно традиционалне музике и игара који чине 
традиционалну и фолклорну културу. Елитистичке дефиниције 
промовишу уметност са високим естетским стандардима попут 
класичне музике, опере, балета, озбиљне литературе, насупрот 
популарној култури коју чине комерцијална музика, 
комерцијални филмови, мода, дизајн итд. Ове дефиниције 
претпостављају дубок јаз између популарне културе и „озбиљне“ 
уметности, што имплицира да би у културалном образовању 
требали бити укључени садржаји који оспособљавају за 
разумевање овакве уметности. Озбиљна уметност је само део 
културе, те она у образовном процесу треба бити део учења о 
култури, али без занемаривања осталих сегмената културе.  

У социјалним дефиницијама култура представља начин 
живота једне заједнице, где различите групе деле заједничке 
вредности, уверења, уобичајене начине понашања који их 
разликују од других група и чине њихов идентитет. У том смислу, 
културално образовање подразумева усвајање знања, уверења, 
вредности карактеристичних за једно друштво. С обзиром да 
многи млади људи пролазе кроз различите културе миграцијама 
и да се утицаји култура преплићу, социјалну културу одређују три 
карактеристике: 1) динамичност, која се односи на то да 
различити елементи културе попут религије, правног система, 
технологије, уметности, економске активности, обрасци 
понашања итд. утичу једни на друге чинећи културу;                              
2) диверзитет, који се односи на помешаност етничких заједница, 
њихових уверења, религија, вредности итд.;развојност, која се 
односи на промене и 3) трансформације у културама које су 
последица динамичности и диверситета.  

Одређујући културу Никола Рот (1983: 130) наводи да 
култура представља за једну заједницу карактеристичан начин 
организовања живота и систем понашања и вредности који се 
формирају и мењају током живота групе. Битна одлика културе 
јесте да култура није статична. Индивидуа може припадати 
различитим културама истовремено при чему садржи елементе 
културе у којој је рођена, али и усваја елементе неких других 
култура зависно од својих преференција. Обзиром на то да 
култура није урођена, већ научена, људи се мењају крећући се 
кроз различита окружења. Интеркултуралност се односи на 
интеракцију између група, при чему припадници сваке групе 
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вреднују традицију, перспективе и допринос других група при 
чему се, кроз промене, стварају заједнички обрасци интеракције 
(The Alberta Teachers Assosiation, 2011: 5). Према томе, циљ 
интеркултуралности јесте смањење маргинализације, јачање 
међусобног разумевања, као и развој инклузије 

 
ИНТЕРКУЛТУРАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
Интеркултуралност подразумева разумевање, прихватање 

другачијих ставова, вредности, уверења који проистичу из 
другачијих култура, њихово поштовање и размену становишта са 
индивидуама и групама које се етнички, религиозно, језички, 
културолошки разликују од нас. Ово, наравно, захтева заједнички 
став јер је интеркултуралност ствар узајамног поштовања. У 
расправи о интеркултуралном образовању, у Стратегији 
интеркултуралног образовања Ирске (2010: 1-2) се наводи да је 
оно „образовање које поштује, признаје и препознаје нормалност 
разлика у свим областима људског живота. Оно ученике чини 
пријемчивим за идеју да људи имају природно развијено знање о 
постојању различитих начина живота, обичаја и погледа на свет 
што обогаћује све нас. То је образовање које промовише једнакост 
и људска права, изазове нефер дискриминације као и вредности 
на којима се гради једнакост“. Ужички Центар за права детета 
(2009:1) одређује интеркултурално образовање као образовање 
које уважава различитости и свим областима живота, обезбеђује 
једнаке могућности за све подржавајући људска права и 
равноправност и супротстављајући се разним облицима 
дискриминације. Идеја нтеркултуралног образовања тиче се 
уклањања дихотомија између културалних група, наглашава 
заједничке изазове са којима се среће човечанство и охрабрује 
учеснике да ове изазове користе за стварање нових, заједничких 
знања и формирање неке врсте  „светског“ погледа на свет 
(Aikman: Burford,еtal., 2012: 33). 

Чириак и Панцуиц (Chiriac, Panciuc) као основне циљеве 
интеркултуралног образовања виде: унапређивање интеркулту-
ралних односа, јачање толеранције и прихватања других, као и 
оспособљавање људи да опазе, прихвате и поштују различитости. 
Слично, (The National Council for Curriculum and Assesment, 2005: 
20) као специфичне циљеве основно школског курикулума виде 
реализацију разумевања света кроз усвајање знања, концепата, 
ставова, вештина и способности критичког мишљења; развијање 
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духовних, моралних и религијских вредности; развијање 
поштовања за културалне различитости, социјалне одговорности 
и разумевања прошлости и будућности; развијање способности 
за разумевање света као скупа становника који треба да развијају 
међуљудске односе; лични и социјални развој уз повезивање са 
другима са поштовањем и разумевањем. Ирско министарство за 
интеграције (Department of Education and Skills, 2010: 44-55) као 
кључне компоненте интеркултуралног образовања наводи: 
лидерство– лидери у образовним установама треба да се 
прилагоде променама и изазовима и да промовишу 
интеркултурално образовање како би оно постало норма; 
мејнстриминг у образовном процесу – заснован на принципима 
једнакости, равноправности и диверзитета, а захтева 
идентификовање образовних потреба сваког ученика што ће 
ученицима обезбедити могућност да уче заједно, без обзира на 
националност; права и одговорности – образовни процес треба да 
буде усмерен на јачање поштовања за људска права и слободе, за 
другачије културе и традиције, али ова права повлаче и 
одговорности које се тичу реципроцитета; високе аспирације и 
висока очекивања- наставници, породица, заједница  пред све 
ученике, без обзира на њихово порекло, треба да постављају 
висока очекивања зарад јачања самопоштовања јер 
самоперцепција „нижих способности“ има негативнан утицај на 
резултате учења; унапређивање квалитета подучавања- 
наставници имају одговорност да креирају инклузивно, 
интегрисано и интеркултурално окружење за учење, и развити 
способност да сваког ученика укључе у образовни процес. Ово 
захтева стално унапређивање стандарда знања, вештина, 
подучавања и компетенција наставника; познавање језика на 
коме се индивидуа образује – познавање језика је кључна тачка 
ефективне комуникације; партнерство и ангажовање – за 
постизање добрих образовних резултата потребно је ангажовање 
и сарадње што већег броја субјеката попут школе, родитеља, 
заједнице, што представља кључ интеграције мањинских група у 
већинске; ефективна комуникација – образовање на може бити 
успешно уколико нема разумевања школског система заједнице у 
којој се образовање одвија, те је неопходно постојање доступних 
информација о образовном систему; прикупљање података и 
истраживање – интеркултурално образовање захтева 
лонгитудиналне студије о демографским трендовима што 
омогућава дизајнирање политике и праксе образовног система; 
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акцију, мониторинг и евалуацију – сви претходни принципи биће 
преточени у акцију зарад постизања циљева интеркултуралног 
образовања, и та акција се надгледава и евалуира. Основни 
циљеви јесу постизање  поштовања свих ученика за различите 
вредности, уверења, језике, традиције, као и креирање повољне 
климе за спровођење интеркултуралног оберазовања у којој оно 
постаје норма. 

Говорећи о мултикултуралном образовању, Горски (Gorski, 
www.edchange.org) истиче неколико основних принципа који се 
провлаче кроз литературу, а неопходни су за његову 
ефективност. Принципи су следећи: 

- свим ученицима потребно је пружити могућности да 
максимално реализују своје потенцијале; 

- сви ученици требају бити припремљени за компетентно учешће 
у мултикултуралном друштву; 

- наставници морају бити припремљени да олакшају учење 
сваком ученику, без обзира на културолошке разлике у односу на њих 
саме; 

- наставници морају бити активни учесници у спречавању сваке 
врсте угњетавања, најпре спречавајући угњетавање у свом разреду и 
школи, а потом и подржавањем развоја свесних и критички 
орјентисаних ученика; 

- образовање треба да буде орјентисано према ученицима, 
подржавајуће и да укључује искуства и мишљења ученика; 

- наставници треба да заузму активну улогу у преиспитивању 
образовне политике и праксе и њиховог утуцаја на све ученике. 
Потребно је преиспитати методе процене, наставничке процесе, 
курикулум, образовне материјале и књиге, руковођење школом, 
укљученост шире заједнице и све остале аспекте који се тичу школског 
живота; 

- крајњи циљ је стварање образовног система који пружа 
једнакост свим ученицима без обзира на пол, расу, матерњи јњзик, 
економски статус, сексуалну орјентацију, ниво способности или било 
који културолошки аспект. 

 
НАСТАВНИЦИ У ИНТЕРКУЛТУРАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

Интеркултурално образовање очигледно пред наставнике 
поставља одређене захтеве и задатке. Они се сигурно тичу 
отворености за прихватање других, за толеранцију, за нова 
искуства, за промене. Флексибилност наставника има велики 
значај. Део интеркултуралних компетенција заснива се на знању 
и свести о вредностима и уверењима која леже у основи неке 
културе. Ово води генерализацијама које нам служе као основа за 
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предвиђање понашања појединца (Apedaile & Schill, 2007:14). 
Примењивање оваквих генерализација као основе за разумевање 
појединца може водити стереотипима. Стога је способност 
наставника да схвати спој индивидуе и културолошких одлика 
њене средине од изванредног значаја. Стир са сарадницима 
(Stierеtal.: Leutwyler, B. Еt al., 2014: 28) даје типологију 
наставничких уверења о културалним различитостима наводећи 
четири различита типа које можемо сматрати ефикасним у 
разумевању етничких и културалних различитости: 
инструментални тип, копродуктиван, фацилитативно проактиван 
и агитативно проактиван. Ово очигледно представља градацију 
наставникове ефективности, при чему агитативно проактивне 
наставнике можемо сматрати најефективнијим услед њихове 
спремности да промовишу и шире интеркултуралне вредности. 

Један од задатака наставника јесте развој компетенција за 
интеркултурално образовање. Тејлор (Taylor, 1994) 
интеркултуралне компетенције третира као трансформациони 
процес у коме „странци“ развијају адаптивне капацитете што 
подразумева ефективно разумевање и прилагођавање „домаћој“ 
култури. Дејвис, Чо и Хагенсон (Davis et al., 2004) наводе 
различита истраживања која као основне компетенције за 
интеркултурално образовање налазе кроскултуралну адаптацију, 
кроскултуралну ефективност, компетенције интеркултуралне 
комуникације, интеркултурални трнсформациони процес. 

Предуслов за формирање интеркултуралних компетенција 
јесте познавање и разумевање сопствене културе и културног 
идентитета као и спремност за упознавање  других култура и 
разумевање њихових припадника. Ово подразумева познавање 
језика, историје, невербалних одлика понашања, вредности, 
норми, навика, обичаја, традиције, бихејвиоралних образаца, 
погледа на свет итд. Такође, наставници морају познавати и 
ресурсе којима располажу и бити спремни да прилагођавају 
наставне садржаје, програме и активности потребама 
различитости ученика. У том смислу, Бенк (Bank: Trif, 2011:7) 
разликује четири нивоа структуирања интеркултуралног 
курикулума: дискретно уметање различитих културалних 
елемената и обраћање пажње на различите културне догађаје; 
систематско обогаћивање садржаја додавањем нових секвенци 
садржаја, нових концепата и тема специфичних за друге културе 
уз одржавање оригиналне структуре курикулума; 
трансформисање структуре курикулума тако да он омогућава 
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ученицима анализу тема, концепата и догађаја из перспективе 
различитих културалних садржаја; активни приступ 
конфликтним или потенцијално конфликтним ситуацијама и 
учешће ученика у разрешавању акутних социокултуралних тема 
које су повезане са културалним, етничким, расним или 
религијским разликама. 

Сумирајући излагања различитих аутора, Драндић (2012: 
84) наводи да интеркултурално компетентан наставник треба да 
има: способност да мисли и делује на културно прикладан начин; 
да има културну емпатију, социјалну иницијативност, да буде 
емоционално стабилан и флексибилан; да има толеранцију према 
двосмислености, способност вербалне и невербалне 
комуникације, разумевања других; да поседује социјалну 
одговорност, говорне и комуникацијске вештине и способност 
успостављања пријатељских односа. Сили (Seelye: Drandić, 2012: 
85) истиче три димензије интеркултуралних компетенција:  

- когнитивна димензија која подразумева знање о себи и 
другима, познавање језика комуникације; 

- бихејвиорална димензија која се тиче деловања и 
прилагођавања и заснована је на специфичним вештинама; 

- афективна димензија која се односи на отвореност, 
радозналост и поштовање других. 

 

Стир (Stier, 2006: 7) истиче значај интерперсоналних,али и 
интраперсоналних компетенција за интеркултурални приступ 
наставника. Интерперсоналне компетенције односе се на 
интерактивне вештине, детектовање и интерпретацију 
различитих невербалних знакова, овладавање вербалним и 
невербалним језиком, комуникационе компетенције и 
ситуациону сензитивност која се очитава у адекватном одговору 
у односу на контекст дешавања. Интраперсоналне компетенције 
тичу се когнитивних вештина, способности постављања себе у 
туђу ситуацију, саморефлективност, емоционалне вештине 
разумевања порекла емоција и њихових импликација. 

Када се наставници нађу у ситуацији у којој имају ученике 
различитог религијског, културалног, економског порекла, 
различитих интересовања, мотивације и особина личности са 
различитим нивоом интеркултуралних способности, онда је 
њихов основни задатак да спроводе индивидуализовану наставу 
која ће ићи у сусрет потребама за учење сваког појединачног 
ученика,што наставни процес чини комплекснијим и поставља нове 
изазове пред наставника (Santrock, 2011:7). Интеркултурално 
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образовање, се очигледно, тиче промена. Циљеви могу бити 
промена ученика као појединца, промена школе и школског 
система, и у најширем смислу, промена друштва. Образовање треба 
да буде усмерено на потпуни развој личности и на јачање 
поштовања за људска права и основне слободе (unesdoc.unesco.org). 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Мултикултуралност савремених друштава намеће потребу 

за развојем интеркултуралног образовања. Ово је својеврстан вид 
инклузије која се одвија у процесу образовања. Сама идеја 
спајања различитих културалних, религијских, етничких итд. 
група у јединствени школски ситем, у коме се уз одржавање 
постојећег курикулума уносе и извесне промене, а у складу са 
културолошком структуром образовне средине уствари упућује 
на идеју интеграције.  

Интеркултурално образовање уважава различитости, 
настоји да формира односе равноправности и једнакости између 
свих ученика, да помири супротности кроз конструктивни 
дијалог, кроз симулације различитих културолошких ситуација, 
кроз тражење сличности између припадника разних раса, 
етницитета, религија и култура. Интеркултурално образовање 
захтева и наставнике који имају компетенције за овај вид 
образовања. Њих одликује толеранција, отвореност за иновације 
и прихватање различитости, спремност на промене, 
комуникационе вештине и вештине разумевања, емпатија, 
прихватање моралних, религиозних, демократских, социјалних 
норми и обичаја у заједничком животу са другим заједницама, 
поштовање људских права, поштовање према себи и прењма 
другима. Ови наставници излазе у сусрет образовним потребама 
својих ученика, што подразумева специфичан вид 
индивидуализације наставе, што наставни процес чини 
сложенијим. Емоционална стабилност и социјална зрелост такође 
одликују интеркултурално компетентне наставнике јер њихова 
улога захтева и учешће у разрешавању потенцијалних 
конфликата који могу настати у заједници коју одликују 
различитости. Дакле, један од важних задатака образовног 
процеса јесте и едукација наставника за интеркултуралне 
компетенције јер велики број савремених друштава одликује 
нехомогеност и присуство различитих субкултура. 

 



 

396 НАУЧНИ СКУП С МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 

 

 

 
ЛИТЕРАТУРА 
 

Apedaile, S. & Schill, L. (2007). Critical Incidents for Intercultural 
Communication. Edmunton: Nor Quest College 

Бранковић, Д. (2009). Култура и слободно време. Научна и духовна 
утемељеност друштвених реформи, (10), 497-509 

Burford, G., Kissmann, S.,  Ronado May, J., Alvardo, H. & Harder, K. (2012). 
Indigenous Participation in Intercultural Education: Learning from 
Mexico and Tanzania. Ecology and Society, 17(4),  30-48. 

Voinea, M. (2011). The role of intercultural education in defining the system 
of individual values. Procedia Social and Behavioral Sciences, (33), 288-
292 

Chiriac, A. & Panciuc, L.: Intercultural Education- Objectives, Values and 
Perspectives. Retrived May 19. 2017, from the World Wide Web 
https://conference.pixel-online.net  

Davis N., Cho, O. & Hagenson, L. (2004). Intercultural Competence and the 
Role of Technology in Teacher Education, The City Journal, 4(4), 384-
394. 

Department of Education and Skills and the Office of the Minister for 
Integration .:Intercultural Education Strategy, 2010-2015. Retrived 
May 10, 2017 from the World Wide Web https://www.education.ie/ 
.../intercultural-education-strategy 

Drandić, D. (2012). Interkulturalne kompetencije nastavnika i barijere u 
interkulturalnoj komunikaciji. Pedagogija i kultura.  (3), 83-92. 

Жунић Цицваревић, Ј. и Цицваревић, Р. (2009). Интеркултуралност. 
Ужице: Ужички Центар за права детета.'  

Leutwyler, B., Mantel, C., Petkovic, S., Dimitrijevic, M. & Zlatkovic, B. (2014). 
Teachers Beliefs about Intercultural Education: Different Levels of 
Intercultural Sensitivity in Schooling and Teaching, Educational 
Research. 5(8),  380-289 

National Advisory Committee on Creative and Cultural Education: All Our 
Futures: Creativity, Culture and Education. Retrived April 18.,2017 
from the World Wide Web https://www.amazon.com.uk.  

Рот, Н. (1983). Основи социјалне психологије. Београд: Завод за уџбенике 
и наставна средства. 

Santrock, W. (2011). Educational Psychology. Boston: McGraw Hill. 

Stier, R. (2006). Internationalization, intercultural communication and 
intercultural competence, Journal of Intercultural Communication, (11), 
1-12. 



                                                                           
  

ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ И МОДЕЛИ 397 

 

                                     УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ   

The Alberta Teachers Assosiation.:Here Comes Everyone. Teaching in the 
Intercultural Classroom. Retrived April 15, 2017 from the World Wide 
Web https://teachers.ab.ca. 

Gorski, C.: Defining multicultural education. Retrived May 3, 2017 from the 
World Wide Webhttp://www.edchange.org/multicultural. 

United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization.:Intercultural 
Competences, Conceptual and Operational Framework.Retrived April 
22, 2017 from the World Wide Web https://www.unesco.org. 

Sanchez, H. (2009). Intercultural Education-Perspectives and Proposals. Ed. 
Odina, A. T., Del Olmo, M. The Anthropological Perspective on Cultural 
Diversity in Education ( 67-89), ALFA. 

Taylor, E. (1994). Intercultural Competency: A Transformative Learning 
process, Adult Education Quartetly, 44(3), 154-174. 

The National Council for Curriculum and Assesment (2005). Intercultural 
Education in the Primary School. Dublin: NCCA. 

Trif, L. (2011). Characteristics of educational policies from the perspective of 
interculturality. Educatia, 21(9),  2-9. 

 
THE ROLE OF INTERCULTURAL EDUCATION IN THE 

MODERN EDUCATIONAL SYSTEM 
 

Abstract: Interculturality represents specific form of ineraction between 
individuals and groups which stresses respect of mutual traditions, religions, 
languages, values and norms, common patterns of behaving, which trought 
changes, leads to forming of new forms of interaction. In the field of education, 
such communication is followed by specific intercultural education.  
Intercultural education represents education which promotes strenghtening of 
tolerance, learning of perciving, accepting and respecting of differences, 
developing of spiritual and moral values, developing of critical thinking, 
citizenship behaviour. In this article, we will analyse intercultural education 
and its role in the whole educational system. Every multucultural society 
should develop intercultural education, like as  competencies of teachers for 
this kind of education. Its specific importance is in developing of the spirit of 
tolerance and creationg of environment in which individuals will understand 
and accept eachother for making of constructive interpersonal relationships 
which will contribute to the efficiency of the whole community. 
Key words: interculturality, intercultural education, tolerance, competenties 
for intercultural education, constructive interpersonal relationships. 
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Бошко Стаменковић 

 
 

МЕЂУЗАВИСНОСТ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ И ЕСТЕТСКОГ 
ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА  

 
Сажетак: У раду су изнесени резултати теоријско-емпиријског 

истраживања о утицају физичке активности деце предшколског узраста 
на њихово естетско васпитање у предшколској установи. У истраживању 
се пошло од опште претпоставке да физичка активност значајно 
доприноси развоју естетских вредности деце предшколског узраста по 
свим његовим елементима: уочавање, доживљавање, вредновање и 
стварање лепог и од посебне претпоставке да ће истраживањем бити 
утврђено да васпитачи процењују да физичка активност деце 
предшколског узраста увек и повремено доприноси њиховом естетском 
васпитању и да постоји значајна разлика у проценама васпитача о значају 
и доприносу физичке активности у естетском васпитању деце 
предшколског узраста у зависности од њихове школске спреме. Да би се 
то утврдило, у месецима април и мај 2017. године, на узорку од 68 
васпитача запослених у дечјим вртића на подручју града Врања, 
спроведено је истраживање приказано у овом раду. Подаци прикупљени 
Скалером − ПВ-ДФАЕВДПУ (α = 0,768), обрађени су дескриптивном 
статистиком и анализом варијансе. Дескриптивном статистиком је 
утврђено да сви васпитачи процењују да физичка активност доприности 
естетском васпитању деце предшколског узраста. Анализом варијансе је 
утврђено да постоји значајна разлика у резултатима три групе васпитача 
у њиховим проценама  о доприносу физичких активности естетском 
васпитању деце предшколског узраста у зависности од њихове школске 
спреме: F (2, 65) = 12,322, p = 0,000, η =  0,274. Резултати истраживања 
приказани су у форми закључка и дате су дидактичко-методичке 
импликације да је потребно интензивирати физичке активности деце 
предшколског узраста као услов њиховог свестраног развоја (Табела 2, 
Графикона 1).  

Кључне речи: васпитање, физичко васпитање, уочавање лепог, 
доживљавање лепог, вредновање лепог, стварање лепог. 

 
УВОД 

 
Физичко васпитање је облик физичке културе за који је 

посебно карактеристично то да се у највећој мери остварује у 
институцијама система образовања и васпитања, почевши од 
предшколских установа, па све до високошколских институција. 
Физичка активност је темељан и категоријалан појам физичког 
васпитања (Мижериков, 2004; Коџаспирова и Коџаспиров, 2000; 

Оригинални научни рад  
ISBN 978-86-84143-43-5 
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Давидов (ред.), 1999). Подразумева „организовану делатност 
појединца усмерену према неком циљу” (Круљ и сар., 2005: 85). 
Физичка активност, посебно активност спортског карактера има 
здравствени и васпитни значај.  

У предшколској установи, физичко васпитање је повезано 
„са читавим развојем личности...” (Каменов и Спасојевић, 2008: 
123). Зато се и каже да оно има сложене циљеве који се повезују 
са свим развојним аспектима на које се делује у васпитно-
образовном процесу (Крившенко, 2005; Бородовска и Рин, 2004). 
Један од основних циљева физичког васпитања јесте повољно 
утицање на општи развој организма (Подласи, 2003; Сластенин и 
сар., 2003; Lohithakshan, 2002). Физичким васпитањем обезбеђује 
се и нормално стање апарата за кретање, посебно зглобова, веза и 
мишића. Оно даље доприноси правилном држању тела, 
свестраном образовању моторике, усавршавању чулних органа и 
развоју интелектуалних способности (Вигман, 2005; Guđons, 
1994). На крају, физичко васпитање доприности развоју и 
неговању радне културе и формирању интереса и смисла за лепо 
(уочавање, доживљавање, вредновање и стварање лепог).  

Естетско васпитање подразумева „формирање и развијање 
емоционално-чулних сазнања и развијање способности уочавања, 
доживљавања, вредновања и стварања лепог” (Круљ и сар., 2005: 
139). Представља један од аспеката културе личности и у уској је 
повезаности са психофизичким и социјалним растом и развојем. 
Настаје на темељу искуства у непосредној животној реалности, у 
оквиру система образовања и васпитања под утицајем 
различитих фактора васпитања. Основни задаци физичког 
васпитања деце предшколског узраста су бројни. Најзначајнији су 
физички раст и развој, развој моторике и развој свестране 
личности детета. Задаци естетског васпитања остварују се на 
различите начине и у корелацији са свим активностима у 
предшколској установи.  

 
МЕТОД 

  
Циљ истраживања је идентификација ставова и мишљења 

васпитача предшколске установе о значају и доприносу физичке 
активности у естетском васпитању деце предшколског узраста. 
Према дефинисаном проблему и циљу истраживања, постављени 
су задаци истраживања утврђивања учесталости доприноса и да 
ли постоји значајна разлика у проценама васпитача о значају и 
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доприносу физичке активности у естетском васпитању деце 
предшколског узраста у зависности од њихове школске спреме. 
Општа хипотеза гласи: физичка активност доприноси развоју 
естетских вредности деце предшколског узраста по свим 
његовим елементима: уочавање, доживљавање, вредновање и 
стварање лепог. Претпоставља се да ће истраживањем бити 
утврђено да васпитачи процењују да физичка активност деце 
предшколског узраста увек или повремено доприноси њиховом 
естетском васпитању и да ће истраживањем бити утврђено да 
постоји значајна разлика у проценама васпитача о значају и 
доприносу физичке активности у естетском васпитању деце 
предшколског узраста у зависности од њихове школске спреме. 

Примењени су историјски и компаративни поступак. 
Коришћена је дескриптивна метода. Истраживачка техника је 
скалирање. Као инструмент коришћена је тростепена скала 
процена васпитача о доприносу физичких активности естетском 
васпитању деце предшколског узраста (Скалер – ПВ-ДФАЕВДПУ). 
Скалер се састоји се од десет тврдњи са тростепеном скалом 
учесталости:  а) увек доприноси, б) понекад доприноси и в) не 
доприноси. Инструмент је сачињен за ово истраживање. 
Поузданост инструмента испитивана је Кронбаховим алфа 
коефицијентом (α = 0,768).  

Популацију чине сви васпитачи запослени у дечјим 
вртићима на подручју града Врања у месецима април−мај 2017. 
године када је  истраживање спроведено. Истраживање обухвата 
68 васпитача у узорку. Узорак је случајан и репрезентативан. 
Према школској спреми, структура узорка је следећа: а) са вишом 
школом 5,90%, са високом школском спремом – 60,30% и в) са 
завршеним мастер студијама – 33,80%.  

Подаци добијени истраживањем обрађени су 
дескриптивном статистиком и анализом варијансе, приказани су 
табелама и графиконом.  

 
РЕЗУЛТАТИ 

 
Дескриптивном статистиком према израчунатим 

фреквенцијама и процентима истражене су процене васпитача о 
учесталости доприноса физичких активности деце предшколског 
узраста њиховом естетском васпитању у зависности од школске 
спреме васпитача.  
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Графикон 1. Физичка активност и естетско васпитање 
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Подаци показују (Графикон 1) да 1,47% васпитача са вишом 

школом, 26,47% васпитача са високом школском спремом и 
32,35% васпитача са завршеним мастер студијама процењује да 
физичка активност увек доприноси естетском васпитању деце 
предшколског узраста. Да физичка активност повремено 
доприноси естетском васпитању деце предшколског узраста 
мисли 4,41% васпитача са вишом школом, 33,82% са високом 
школском спремом и 1,47% васпитача са заврђеним мастер 
студијама. Уочљиво је да није било васпитача који сматрају да 
физичка активност не доприноси естетском васпитању деце 
предшколског узраста.  

Анализом варијансе истражен је утицај процена васпитача о 
доприносу физичких активности деце предшколског узраста 
њиховом естетском васпитању у зависности од школске спреме 
васпитача. Према школској спреми, васпитачи су били подељени 
у три групе: 1 (виша), 2 (висока) и 3 (мастер).   
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Табела 1. Физичка активност и естетско васпитање (Anova) 

 Збир квадрата df М F P 

Унутар групе: 4,475 2 2,238 12,322 0,000 
Између група: 11,804 65 0,182   
Укупно: 16,279 67    

 

Добијени Ф-индекс (F = 12,322) уз 2 степена слободе (df = 2), 
показује да у звисности од школске спреме васпитача 
предшколске установе (виша, висока и мастер) постоји разлика у 
њиховим проценама о доприносу физичке активности естетском 
васпитању деце предшколског узраста. Ова разлика је значајна на 
нивоу 0,001 јер је p = 0,000 (Tабела 1). Према изачунатом ета 
коефицијенту (η = 0,274) тај утицај је велики. 

 

Табела 2. Физичка активност и естетско васпитање (Descriptives) 

 
N M SD SE 95% интервал разлике 

    
Доња 

граница 
Горња 

граница 
Виша: 4 1,7500 0,50000 0,25000 0,9544 2,5456 
Висока: 41 1,5610 0,50243 0,07847 1,4024 1,7196 
Мастер: 23 1,0435 0,20851 0,04348 0,9533 1,1336 
Укупни: 68 1,3971 0,49293 0,05978 1,2777 1,5164 

  

Израчуната аритметичка средина показује да је највећи 
ниво схватања васпитача предшколске установе о доприносу 
физичке активности естетском васпитању деце предшколског 
узраста код васпитача са завршеним мастер студијама (M = 
1,0435). Потом следе васпитачи са високом школском спремом (M 
= 1,5610), док је најмањи ниво код васпитача са завршеном 
вишом школом (M = 1,7500 ( Tабела 2).  

 
ЗАКЉУЧЦИ И РАСПРАВЕ 

 

Резултати истраживања су показали да са порастом нивоа 
школске спреме, васпитачи постају креативнији и у свом раду, 
уочавају успешност корелације васпитно-образовних активности 
у свестраном развоју личности детета у предшколској установи. 
На основу тога се може закључити да су потврђене посебна и 
општа претпоставка од којих се пошло у истраживању да физичка 
активност доприноси развоју естетских вредности деце 
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предшколског узраста у свим његовим елементима: уочавање, 
доживљавање, вредновање и стварање лепог. То је у сагласности 
са резултатима бројних теоријских и емпиријских истраживања у 
области педагогије (Каменов и Спасојевић, 2008: 123), али и 
осталих научних области и њихових дисциплина (Лескошек, 
1980: 51−53), како у прошлости, тако и данас у васпитно-
образовном раду у дечјем вртићу.  

Резултати овог теоријско-емпиријског истраживања су 
показали успешност корелације физичке активности деце 
предшколског узраста и њиховог естетског васпитања у 
предшколској установи. Потврђене су све претпоставке да 
физичка активност у предшколској установи пружа деци велике 
могућности за развој многих позитивно вољно-карактерних 
особина и доприноси свестраном развоју њихове личности. 
Физичка активност деце предшколског узраста значајно утиче на 
формирање смисла за опажање, доживљавање, вредновање и 
стварање лепог. Очекивања да физичка активност деце у 
предшколској установи доприноси њиховом естетском 
васпитању, добила су потврду у налазима емпиријског 
истраживања. Зато остваривању ових задатака у процесу 
физичког васпитања деце у предшколској установи увек треба 
посветити одговарајућу пажњу. 

Да би у свему томе успео, потребно је да васпитач буде 
укључен у стално стручно усавршавање. Такође су потребни 
његова креативност и иновативност. Васпитач треба и да прати 
савремене методе у физичком васпитању и исте примењује у 
свом раду. То се нарочито односи на примену иновативних 
дидактичко-методичких модела (Миленовић, 2017. и 2015). Такав 
приступ васпитнообразовном раду у дечјем вртићу доприноси 
успешном раду васпитача и ефикасној реализацији 
васпитнообразовног рада у овој установи. 

На основу приказаних резултата истраживања је утврђено 
да физичке активности значајно доприносе ефикасности у 
остваривању циљева и задатака естетског васпитања деце 
предшколског узраста. Зато је потребно интензивирати физичке 
активности. Током физичких игара и спортских активности, деца се 
навикавају на ред, пожртвовање, колегијалност, тимски рад и 
поштовање прописа. То су значајне карактеристике моралног 
васпитања. Лепота покрета, елеганција у извођењу физичких вежби 
у дечјем вртићу, указује да физичка активација и остали елементи, 
доприносе естетском развоју деце предшколског узраста. 
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LA INTERDEPENDENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA 
EDUCACIÓN ESTÉTICA DE LOS NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR 
 

Resumen: En este estudio se presentan los resultados de 
investigaciones teóricas y empíricas sobre la influencia de la actividad física de 
los niños en edad preescolar en su educación estética en instituciones 
preescolares. La investigación se centra en una suposición general de que la 
actividad física contribuye de manera significativa al desarrollo del valor 
estético de los niños en edad preescolar en todos sus elementos: observación, 
interpretación, evaluación y creación de lo bello. También, según las 
investigaciones se supone que los educadores estiman que la actividad física 
de los niños en edad preescolar siempre y en ocasiones contribuye a su 
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formación estética y que hay una diferencia significativa en las estimaciones de 
los educadores sobre la importancia y la contribución de la actividad física en 
la educación estética de los niños en edad preescolar dependiendo de su 
formación académica. Por esta razón, en los meses de abril y mayo de 2017 se 
realizó una investigación, presentada en este estudio, en una muestra de 68 
educadores que trabajan en las escuelas infantiles en la ciudad de Vranje. Los 
datos recogidos por el escalador - EE-CFAEENPE (α = 0,768) se procesaron 
mediante estadística descriptiva y análisis de varianza. Según la estadística 
descriptiva, todos los educadores estiman que la actividad física contribuye a 
la educación estética de los niños en edad preescolar. El análisis de varianza 
mostró una diferencia significativa en los resultados de los tres grupos de 
educadores en su estimación de la contribución de la actividad física educación 
estética de los niños en edad preescolar, dependiendo de su formación 
académica: F (2, 65) = 12,322, p = 0,000, η = 0,274. Los resultados del estudio 
se muestran en la forma de la conclusión y se presentan las implicaciones 
metodológicas para que se intensifique la actividad física de los niños en edad 
preescolar como condición de su desarrollo general (Tabla 2, Gráfico 1). 

Palabras clave: educación, educación física, visión de lo bello, 
experiencia de lo bello, evaluación de lo bello, creación de lo bello. 
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ЈЕЗИК БИЉА У ИНОВАТИВНОМ МОДЕЛУ ИНТЕГРАТИВНЕ 

НАСТАВЕ 
 

Сажетак: У раду дајемо иновативни модел интегративне наставе 
која повезује програмске садржаје предмета  у млађим разредима 
основне школе. Реч је о интегративном повезивању наставних садржаја 
из  предмета Српски језик са садржајима из наставних  предмета: Чувари 
природе, Свет око нас и Природа и друштво. Интерпретацију књижевног 
поетског текста која представља полазну основу за остваривање 
образовних циљева наставе српског језика повезујемо са остваривањем 
образовних циљева из предметних области претходно наведених 
наставних предмета. Иновативност модела који представљамо огледа се 
у примени савремене дигиталне технологије која омогућава да се у 
настави испоштује принцип очигледности и да нова сазнања доступна 
чулима постану трајне вредности ученика. У закључцима сагледавамо 
значај обједињених иновативним моделом интегративне наставе 
постигнутих образовних, васпитних и функционалних циљева, који се 
огледају: 1) у стицању нових  знања; 2) развијању и подстицању љубави 
не само према књижевности,  већ и према природи и свету који дете 
окружује, и 3) богаћењу речника детета и стицању знања из граматике 
матерњег језика и 4) развијању и неговању свести о значају очувања  
нашег природног окружења.  

Кључне речи: лексикологија, граматика,  наставни предмети: 
Српски језик, Свет око нас, Природа и друштво. 

 
УВОД 
 

Интегративна настава представља наставу у којој се 
повезују програмски садржаји из различитих наставних 
предмета. По Лејку (Kathy Lake), она омогућава рационално 
кретање кроз наставне области и обједињавање различитих 
елемената у логичне мисаоне целине које реално одражавају 
животну стварност (Lake, 1994). У савременом образовању све 
више се тежи „међудисциплинарном знању које се заснива на 
интегративним и синтетичким процесима” (Вилотијевић и 
Вилотијевић, 2010: 6). Повезивање програмских садржаја 
омогућава трајност и примењивост стеченог знања, чиме се у 
настави постиже да ученици стичу знања и умења на напредном 
нивоу што их оспособљава за процес целоживотног 
самообразовања.   
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Интегративни приступ настави пружа могућност да се 
превазиђе не само прост ниво репродукције, већ и степен 
практичне примене који се заснива на репродуктивном нивоу. 
Повезивањем знања у систем обезбеђује се продукција као 
примена стеченог знања у околностима које су за дете нове и 
непознате, чији  највиши домет представља стваралачка и 
проблемска настава. Стваралачки приступ у решавању проблема 
ученика ставља у улогу истраживача, он изналази нова креативна 
решења у проблемском сагледавању нових ситуација. Да би се то 
постигло у наставној пракси, неопходно је и да сама настава буде 
креативна и ученику интересантна, да истовремено подстиче и 
осећања и размишљања, и машту и рефлексију. Примена 
дигиталне технологије представља један од потенцијалних 
начина  да се  у наставном процесу наведено испоштује.   

Дигитална технологија омогућава да се појмовни свет речи 
претвори у слику, јер се у наставној пракси  практичари неретко 
суочавају са потешкоћом да апстрактност појмовног језика 
приближе ученицима. Неадекватно прилажење овом питању 
може да води или ка стварању одбојности ученика према 
одређеном предмету или ка непримереном упрошћавању  
појмовног језика. Неопходно је да се оно што је детету појмовно 
непознато, што представља новину, упозна и учини доступним 
посредством чула. На чулној доступности заснива се и један од 
основних наставних принципа, принцип очигледности који, иако 
потиче од Јана Амоса Коменског који је у XVII веку у Великој 
дидактици записао: „Што год моје чуло вида, слуха, мириса, укуса 
и пипне и дотакне, то оставља као неки облик печата, а и у мозак 
урезује слику ствари” (Коменски, 1965: 40), и данас  представља  
постулат модерне наставе.  

Поред тога што дигитална технологија, мултимедијални 
садржаји и примена рачунара и интернета у настави, омогућавају 
да се испоштује принцип очигледности, они пружају могућност 
креирања модерне наставе која испуњава стандарде о 
ефикасности учења. Новија истраживања о ефикасности учења 
показују да човек запамти само 10% онога што прочита, 20% 
онога што види, 30% онога што чује, 50% онога што види и чује и 
80% онога што види, чује и уради (Терзић и Миљановић, 2009: 
736). Повезаност интегрисане наставе са дигиталном 
технологијом, условљена је тиме што је интернет револуција 
„променила начин на који тражимо знање, замењујући линеарне 
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моделе хипертекст линковима који не познају границе међу 
дисциплинама” (Ђорђевић, 2007: 78). 
 
ИНТЕГРАТИВНО ПОВЕЗИВАЊЕ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА ИЗ 
ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК СА НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА: 
ПРИРОДА И ДРУШТВО,  СВЕТ ОКО НАС И ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 
У наставној пракси могуће је остварити бројна 

интегративна повезивања наставних садржаја из различитих 
предметних области.  Интегративни приступ условљен је 
постојањем додирних тачака у прописаним програмским 
садржајима различитих предмета које омогућавају да се стицање 
знања сагледа као целовит процес. У наставним програмима дате 
су прецизне смернице и упутства за остваривање програмских 
садржаја. Научна појмовност једне предметне области није 
изолована категорија и у функцији је општеобразованости. 
Знања из различитих наставних предмета се повезују и доводе у 
контекст свакодневног животног искуства и природног и 
друштвеног окружења детета, а наставни предмет Српски језик 
нарочито је погодан за организовање бројних креативних модела 
интегративне наставе. Погодност овог предмета садржана је у 
његовој комплексности, будући да органски део програмских 
садржаја представља и настава књижевности, односно, књижевни 
текст. Књижевни текст је репрезентативни уметнички језички 
предложак на коме ученици стичу знања не само из 
књижевности, већ и из  унутарпредметних области: граматике, 
правописа и лексикологије. Садржинска подручја у оквиру 
наставе српског језика, по Милији Николићу, прожета су и 
условљена и јављају се заједно (Николић, 2012). Поред 
унутарпредметне повезаности, књижевни текст пружа 
могућности и за бројне међупредметне корелације. До тога 
долази јер књижевно дело,  иако створено као облик личне 
уметничке језичке креације аутора, истовремено представља и 
сложену језичку структуру која обухвата и осликава сам живот у 
свој многоликости његове сложене појавности. Готово да нема 
наставног предмета који се  не може довести у везу са 
књижевним текстовима који се  читају и анализирају не само у 
млађим разредима основне школе, већ и на свим нивоима 
образовања уопште. Нужно је добро планирање и правилан избор 
конкретног књижевног текста који својим семантичко-естетским 
слојевима омогућава како унутарпредметне, тако и 
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међупредметне корелације које су основа интегративне наставе. 
Основа за избор погодног књижевног текста је и планирање 
заједничких међупредметних васпитних и образовних циљева 
који се током школске интерпретације књижевног дела желе 
реализовати. 

Школска анализа и тумачење књижевног текста сагледани 
у контексту интегративне наставе омогућавају да ученик стекне 
знања и умења на напредном нивоу, првенствено када је реч о 
вештини читања и разумевања прочитаног на којој се темељи и 
стицање свих других знања у процесу образовања. Интегративни 
приступ на напредном нивоу омогућава извођење сложенијих 
закључака на основу текста, повезивање и обједињавање 
различитих информација, оспособљава ученика да разликује 
различита гледишта, да представља текст у нелинеарној форми, 
да процењује његову сврху у односу на предвиђену намену 
(Општи стандарди постигнућа – Образовни стандарди за крај 
првог циклуса обавезног образовања – Српски језик, 2011). 
Наведена знања и умења су општефункционална и када је реч о 
другим наставним предметима, што ћемо показати на примеру 
интегративног повезивања наставних садржаја из предмета 
Српски језик са садржајима предмета: Природа и друштво,  Свет 
око нас и Чувари природе.  

Избор наставних предмета који ће послужити као пример за 
интегративно повезивање наставе условљен је тиме што су 
програмски садржаји наведених предмета међусобно 
корелативни и сами интегрисани. Наставни предмет Природа и 
друштво који се изучава почев од трећег разреда основне школе, 
представља интегрисан наставни предмет, јер наставља 
контитуитет наставног предмета Свет око нас који се изучава у 
прва два разреда основне школе  и тиме представљају „развојну  
концепцију  узлазних спиралних кругова у грађењу појмова, 
усвајању знања, умења, ставова и вредности из  интегративних  
области  природе  и  друштва” (Правилник о Наставном плану за 
први, други, трећи и четврти разред основног образовања и 
васпитања и наставном програму за трећи разред основног 
образовања и васпитања, 2013). Циљеви овог предмета у 
програму су дати двојако: као експлицитни и имлицитни. 
Експлицитни су јасно наведени у програму, док имплицитни 
наглашавају васпитну компоненту образовања, „превазилазе 
оквире самог предмета и разреда, залазе у све области које се 
обрађују у оквиру првог циклуса образовања и надаље” 
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(Правилник о Наставном плану за први, други, трећи и четврти 
разред основног образовања и васпитања и наставном програму 
за трећи разред основног образовања и васпитања, 2010). И у 
четвртом разреду, реч  је о предмету који наставља програмски  
континуитет  интегрисаног предмета  из  прва  три  разреда, те је 
у наставном програму предвиђено да током планирања и 
реализације наставе учитељ оствари интегрисани тематски 
приступ. Инсистира се на комбиновању садржаја унутар 
предмета, као и оних на нивоу разреда, али и из других наставних 
предмета. Младен и Нада Вилотијевић наводе посебне 
погодности  предмета Природа и друштво када је реч о 
интеграцији са предметом Српски језик које су засноване на 
тематској повезаности грађе, чиме се уштеђују време и енергија, 
нема непотребног понављања, „појаве се не посматрају 
изоловано, него у њиховој комплексности”, а „настава постаје 
разноврснија, емоционално богатија, значењски и интелектуално 
вреднија” (Вилотијевић и Вилотијевић, 2016: 279). 

Као нарочито погодан за корелацију због међусобне 
компатибилности програма, у трећем и у четвртом разреду  
основне школе наведен је и изборни предмет Чувари природи. 
Реч је  о  предмету са мултидисциплинарним садржајима, који 
има за циљ да подигне код ученика знање о заштити природне 
средине, и развије код њих одговаран однос према себи, биљкама 
и животињама, али и животној средини у целини (Правилник о 
Наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног 
образовања и васпитања, 2011). 
 

Језик биља у иновативном моделу интегративне наставе 
Поетски текст Бранка Миљковића Песма о цвету изабрали 

смо за репрезентативни језички предложак који ће послужити за 
представљање иновативног модела у интегративном приступу 
настави који повезује програмске садржаје наставних предмета 
Српски језик са предметима: Свет око нас,  Природа и друштво и 
Чувари природе. Песма се налази у наставном програму за трећи 
разред основне школе, када се може и планирати извођење 
иновативног модела који ће бити представљен. Основа за 
планирање његовог извођења садржана је у прописаним 
циљевима и задацима програма  образовања у трећем разреду 
основне школе, који се огледају у следећем: 1) развој 
интелектуалних капацитета и знања ученика нужних за 
разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу 
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са њиховим развојним потребама, могућностима и 
интересовањима; 2) оспособљавање за рад и самостално учење, у 
складу са начелима сталног усавршавања и начелима 
доживотног учења, и 3) развијање свести о значају заштите и 
очувања природе и животне средине (Наставни програм 
образовања и васпитања за трећи разред основног образовања и 
васпитања, 2010). 

Књижевни текст, конкретно, песма Бранка Миљковића, 
представља и језички предложак за унутарпредметну 
интеграцију наставних садржаја из књижевности са садржајима 
из граматике, правописа и културе говора. Кроз интерпретацију 
лирске песме, када је реч о настави књижевности  развија се код 
ученика осећај за аутентичну естетску вредност и они се 
оспособљавају за доживљавање, разумевање, тумачење и 
вредновање лирске песме, док кроз планирану унутарпредметну 
интеграцију стичу знања из: 1) граматике: о именицама и 
придевима; 2) правописа: о писању великог слова, 3) језичке 
културе: о основном и пренесеном значењу речи, експресивној 
стилској улози именица и придева у књижевном тексту и богате 
активни речник. 

У уводном делу часа, у циљу мотивације, ученицима ће се 
поставити проблемско питање које је иницирано слојевитим и 
симболичним значењским потенцијалом песме. 
– Може ли цвет да говори? 

Сугестивност наведеног питања има за циљ стварање 
проблемске ситуације и изазивање „супротних мишљења, што ће 
значити да се проблемска ситуација већ зачела и да је питање 
уздигнуто на ниво проблемског интересовања” (Николић, 2012: 
371). Претпоставља се да ће већина ученика дати одговор који је 
рационално  утемељен да цвет не може да говори, али да ће 
постојати и одговори супротног типа, који потичу из маште и 
дечје фантазије: да нам природа и цвеће говоре. Учитељ води и 
усмерава ученике да потраже нова и креативнија решења и 
усмерава њихово стваралачко мишљење у правцу спознавања 
фигуративности и  симболичности језичког израза и увиђања 
преноса значења заснованог на сличности и фигуративности 
речи. Наведени подстицај може се остварити посредством 
следећег проблемског подстицаја: 

– Кад некоме кажемо да је наш цвет, може ли такав цвет да 
говори и хода? 
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Конфронтирањем различитих одговора, њиховим 
образлагањем кроз изношење аргумената „ученици ће 
рашчланити проблем” (Стакић, 2015: 534). Кроз дијалог увиђа се 
пренос значења који је заснован на метафори, без теоријског 
именовања стилске фигуре које би било непримерено узрасту. 
Цвет је леп, нежан, па и особу која је лепа, нежна, нама драга, 
можемо назвати цветом. И за децу кажемо да су цвеће. Учитељ 
може подсетити и на чувене деци добро познате стихове из песме 
„Деца су украс света” Љубивоја Ршумовића („Цвет је украс баште/ 
лептир је украс цвета, а деца пуна маште / деца су украс света”). 

Стварање проблемске ситуације у уводном делу часа 
представља мисаону –емотивну припрему и изазива код ученика 
радозналост да чују књижевни текст/песму у којој је песник 
описао један необичан цвет. Изражајном читању претходи радни 
налог да уоче све оно што тај цвет чини необичним. Необичност 
персонификованог лирског субјекта утемељена је на оживљеном 
свету природе који га окружује: цвет зна тајне Сунца и зна све 
што земља крије. Необичан цвет још није ни проходао, а већ се 
храни: светлошћу, ваздухом и водом. Пренос значења песничког 
језика посматра се у интегративном споју са садржајима 
наставног предмета Природа и друштво, посредством разговора о 
томе како се хране биљке и шта је све њима потребно за живот. 
Симболичност коју носи последња строфа откривајући да је реч о 
цвету који не зна да чита и пише иницира стварање нове 
проблемске ситуације мотивисане питањем: 
– На кога вас подсећа цвет из песме Бранка Миљковића? 

И дете док је мало још увек не уме да чита и пише, што 
ученике може навести да одговоре конотирају у правцу 
скривеног значењског потенцијала стихова. Наставник води и 
усмерава проблемску ситуацију ка тумачењу идејних слојева које 
остварује у интегративном споју са садржајима наставног 
предмета Чувари природе. Као даљи подстицај могу послужити 
проблемска питања: 

 

Шта је суштина цвета? и Шта је суштина човека? 
У стиховима стоји да цвет зна шта је живот и шта је свет и 

да „мирише, мирише”. Суштина цвета која се огледа у његовој  
спознаји живота која се остварује посредством мириса, води и ка 
увиђању лепоте као естетског феномена, али и природе као 
симбиозе свих живих бића. Угрожавање само једне врсте чију 
суштину постојања не морамо да знамо или разумемо доводи до 
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нарушавања природе која нас окружује и тиме, угрожава и 
опстанак људске врсте.  

Током тумачења идејних слојева песме остварује се 
повезивање са програмским садржајима предмета Природа и 
друштво и Чувари природе  и тиме остварују прописан 
програмски захтев да знање треба да буде у функцији одговорног 
односа према себи, другима и природи  и да је за ученике важно 
„да место и улогу човека у окружењу не посматрају по 
антропоцентричном моделу већ да развијају екоцентрични 
поглед на свет, јер је човек део природе и у складу са њом треба 
да се понаша” (Наставни програм образовања и васпитања за 
трећи разред основног образовања и васпитања, 2010). 

Након тога, учитељ дели ученике у три групе: I група: 
маслачак; II група: далија; III група: орхидеја (Лакета и 
Василијевић, 2006: 217). Називи група установљени су према 
врстама цвећа које расту на различитим стаништима: ливадско 
цвеће, баштенско цвеће и собно цвеће. Свака група путем Power 
Point презентације добија пет истраживачких задатака чијом се 
реализацијом остварују планирани васпитно-образовни циљеви. 

 
Истраживачки задаци за I групу (маслачак – ливадско цвеће): 

Наставни листић 1: Поред сваког цвета правилно напиши назив 
врсте којој припада. 

   
              ________________              __________________ 

     
             _____________              ___________        __________ 

МАСЛАЧАК       КАЋУН              ХОЋУ-НЕЋУ 
КУКУРЕК          ЉУБИЧИЦА 
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1) За сваки цвет приказан на слајду на интернету сазнајте 
следеће податке:  

2) а) где расте (станиште); б) какве му временске прилике и 
услови одговарају (клима);  в) када цвета;  г) потенцијална 
лековитост и корист за човека. Најважније податке 
запишите у свеску. За сваки цвет одредите по једног члана 
групе који ће се припремити да најважније податке о 
цвету  исприча осталим друговима у одељењу.  

3) Одаберите цвет за који ћете пронаћи на интернету што 
више фотографија. На основу фотографија покушајте да 
што сликовитије опишете изглед цвета. Запишите 
најлепше описе који ћете касније прочитати у одељењу. 

4) Нека сваки члан групе напише за домаћи задатак краћи 
састав или песму на тему:  

Шапнуо ми је цвет шта замера људима. 
5) Одаберите  ливадски цвет који ћете следећег часа донети 

у школу и у оквиру групе поделите задужења тако да 
другове у одељењу упознате са најважнијим 
карактеристикама цвета који сте одабрали. 

 
Истраживачки задаци за  II групу (далија – баштенско цвеће): 

Наставни листић 2: Поред сваког цвета правилно напиши назив 
врсте којој припада. 

             
_____________         ________________          _____________ 

       
                     _____________  _____________  _________________  

ДАЛИЈА               РУЖА                 ЗУМБУЛ                    
КАРАНФИЛ        ПЕТУНИЈА       БЕГОНИЈА 
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1) За сваки цвет приказан на слајду на интернету сазнајте 
следеће податке:  

2) а) порекло цвета; б) какво му земљиште, временске 
прилике и услови (клима) и нега одговарају;  в) када 
цвета. Најважније податке запишите у свеску. За сваки 
цвет одредите по једног члана групе који ће се 
припремити да најважније податке о цвету  исприча 
осталим друговима у одељењу.  

3) Одаберите цвет за који ћете пронаћи на интернету што 
више фотографија. На основу фотографија покушајте да 
што сликовитије опишете изглед цвета. Запишите 
најлепше описе који ћете касније прочитати у одељењу. 

4) Нека сваки члан групе напише за домаћи задатак краћи 
састав или песму на тему:  

a. Да сам цвет.... 
5) Одаберите  баштенски цвет који ћете следећег часа 

донети у школу и у оквиру групе поделите задужења тако 
да другове у одељењу упознате са најважнијим 
карактеристикама цвета који сте одабрали. 

 
Истраживачки задаци за  III групу (орхидеја – собно цвеће): 

Наставни листић 3: Поред сваког цвета правилно напиши назив 
врсте којој припада. 

 
                     _____________       ____________       _____________ 

 
                  _____________          _____________       _____________ 

      ФИКУС                                      ФИЛОДЕДРОН 
ОРХИДЕЈА                                    ЦИКЛАМА 

АФРИЧКА ЉУБИЧИЦА             ГУЗМАНИЈА 
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1) За сваки цвет приказан на слајду на интернету сазнајте 
следеће податке:  

2) а) порекло цвета; б) какво му земљиште и нега одговарају;  
в) када цвета. Најважније податке запишите у свеску. За 
сваки цвет одредите по једног члана групе који ће се 
припремити да најважније податке о цвету  исприча 
осталим друговима у одељењу.  

3) Одаберите цвет за који ћете пронаћи на интернету што 
више фотографија. На основу фотографија покушајте да 
што сликовитије опишете изглед цвета. Запишите 
најлепше описе који ћете касније прочитати у одељењу. 

4) Нека сваки члан групе напише за домаћи задатак краћи 
састав или песму на тему:  

Негуј ме, па ћу ти узвратити лепотом.... 
5) Одаберите  собни  цвет који ћете следећег часа донети у 

школу и у оквиру групе поделите задужења тако да 
другове у одељењу упознате са најважнијим 
карактеристикама цвета који сте одабрали. 

 
Решавањем наведених истраживачких задатака остварује се 

мултидисциплинарност уз поштовање корелације на свим 
нивоима. Чланови свих група саопштавају резултате својих 
истраживања пред свим ученицима у одељењу.  

Први истраживачки  задатак код свих група обухвата 
интеграцију знања из Српског језика са знањима из садржаја 
предмета Природа и друштво (Свет око нас). Утврђује се знање из 
правописа о писању заједничких именица и кроз активно 
богаћење речника из лексикологије стиче сазнање о човековом 
природном простору и упознаје се карактеристични биљни свет у 
копненим животним заједницама. 

Други истраживачки задатак код свих група, такође, 
подразумева интеграцију предметних садржаја из Српског језика 
са садржајима предмета Природа и друштво (Свет око нас) и 
Чувари природе. Упоредо са развијањем  вештине читања и 
разумевања прочитаног (што припада програмској области 
предмета Српски језик), стичу се знања из Природе и друштва  
(Света око нас) о животним заједницама: саставу земљишта и 
његовој влажности, утицају светлости и топлоте на опстанак и 
развој биљног света и сагледавају међусобни утицаји у животној 
заједници. Ученици посредством овог задатка стичу знања и из 
предмета Чувари природе која се тичу  разумевања појава 
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везаних за непосредну животну средину, уочавају узрочно-
последичне везе у животној средини, што подстиче  њихово 
интересовање  и  развија способности  за  активно  упознавање  и  
чување  животне средине.  

Трећи и четврти истраживачки задатак код свих група 
омогућавају да се из предмета Српски језик у области језичке 
културе развија смисао и способност за правилно, течно, 
економично и уверљиво усмено и писмено изражавање. Богаћење 
речника, језичког и стилског израза кроз описивање  природе и 
увођење  ученика у  разумевање стилогене функције  језика 
увиђањем стилске експресивне улоге придева у функцији је 
увиђања повезаности животних заједница и улоге човека у 
очувању природне равнотеже (садржаји предмета Природе и 
друштво). Разумевање појава везаних за непосредну животну 
средину која ученика окружује има за циљ у овим задацима 
уочавање узрочно-последичних веза у животној средини и 
развијање  интересовања, способности и вештина да се она 
активно  упозна, чува и заштити (садржаји предмета Чувари 
природе). 

Пети истраживачки задатак, поред тога што обједињује 
претходно објашњену интеграцију програмских садржаја 
наведених предмета, представља и континуирани наставак 
самосталног истраживачког рада ученика. Он показује да 
увођење у процес самообразовања започиње у млађим разредима 
основне школе, постепеним мотивисањем ученика да самостално 
истражују и прикупљају податке, групишу знања из различитих 
области у систем и изводе закључке које јавно презентују као 
резултате свог истраживања и рада. 

Сваки одговор једне групе, чланови других група 
коментаришу и издвајају најинтересантније податке или 
најлепше описе биљног света, што представља синтезу у 
завршном делу часа. Рад се наставља и на наредном часу који 
представља обједињену проверу остварености креативног 
литерарног израза и истраживачких напора да се спозна улога и 
место човека у екосистему  који нас окружује. 
 
ЗАКЉУЧАК   

 
Проучавање интегративног приступа учењу показује да он 

„наглашава интелектуални, друштвени, емоционални и естетски 
развој, подржава целовит развој ученика, не усредсређује се на 
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издвојене, углавном когнитивне аспекте (Буљубашић 
Кузмановић, 2007: 148). Стога се у планирању приказаног 
иновативног модела интегративне наставе пошло од 
обједињених образовних, васпитних и функционалних циљева 
три различита школска предмета. Њиховом реализацијом 
потврђују се неки од позитивних ефеката интегративне наставе 
који су установљени у истраживањима Липсона (Lipson, 1993, 
према; Lejk, 1994): 

1. Интегративна настава помаже ученицима да примене 
вештине: ученици на часу примене иновативног модела 
интегративне наставе користе рачунар и примењују 
вештину коришћења интернета (трагање за 
информацијама у задатом временском оквиру).  

2. Интегративна настава обезбеђује дубину и ширину у 
учењу: ученици су стекли,  утврдили и објединили знања 
из три различита наставна предмета.  

3. Интегративна настава промовише позитивно владање код 
ученика: приказани иновативни интегративни приступ је 
остварен посредством групног облика рада који подстиче 
другарство, колективизам и солидарност код ученика. 
Приступ је утицао на и развијање и подстицање љубави 
према уметности  (књижевности) и према природи и свету 
који ученике окружује;  као и на развијање и неговање 
свести о значају очувања човековог природног окружења. 

 
За изучавање и природних и граматичких појава значајно  је 

проблемско и истраживачко конципирање садржаја чиме се 
постиже интелектуална радозналост ученика, која води ка креативном 
и стваралачком  знању које карактерише не само схватање и 
разумевање информација, већ и могућност њихове прераде 
(Стојановић, 2004). Сазнајни ефекат који је остварен у области 
лексикологије није само у функцији трајног богаћења речника 
ученика, већ и у њиховој мотивацији  да лексички фонд самосталним 
радом и истраживањем обогате, што је у складу са савременим 
приступима образовању који у институционалном школовању све 
већи значај придају „развоју способности и компетенција ученика 
важних за процес сазнавања” (Гајић, 2007: 120). 
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THE LANGUAGE OF PLANTS IN INNOVATIVE MODEL OF 

INTEGRATED TEACHING 
 

Abstract: In this paper we provide an innovative model of integrated teaching 
program that connects contents of subjects in elementary grades. It is an 
integrative linking of educational contents of the subject Serbian language with 
the contents of The World Around Us, Nature and Society and Custodians of 
Nature. Interpretation of literary poetic text that represents the basis for 
achieving the educational objectives of teaching literature we associate with 
the realization of educational objectives in the relevant fields above mentioned 
subjects. Our presented innovation model is reflected in the application of 
modern digital technology that allows teaching to comply with the principle of 
obviousness and new knowledge available to the senses become lasting value 
of students. The conclusion of this paper discusses the importance of 
integrated innovative model of integrated teaching achieved educational and 
functional objectives, which are reflected in: 1) the acquisition of new 
knowledge; 2) developing and encouraging the love not only of literature, but 
also to nature and the world that surrounds the child, 3) expanding vocabulary 
of the child and 4) developing and fostering awareness of the importance of 
preserving our natural environment. 
Key words: lexicology, grammar, subjects: Serbian language, The World 
Around Us, Nature and Society, Guardians of Nature. 
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ПРОБЛЕМСКИ МОДЕЛ РАДА НА ЧАСОВИМА ГРАМАТИКЕ У 
ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 
Сажетак: Применом проблемског модела на часовима граматике 

српског језика и књижевности активирајусе информативне, перцептивне 
и репродуктивне делатности, коментари и слободна импресија ученика. 
На проблемски модел у настави може се гледати као на трансформацију 
лингвистичких научних достигнућа према педагошким, психолошким и 
дидактичким критеријумима детерминисања образовног система.Рад 
садржи резултате примењивања проблемског модела на часовима 
граматике матерњег језика у четвртом разреду основне школе. 
Експеримент је спроведен на средњем, намерном узорку од 153 
испитаника. Добијени резултати показују: да је примена проблемског 
модела рада делотворнија од уобичајеног, традиционалног  начина; да 
доприноси трајнијем разумевању граматичких садржаја; да развија  
активнији однос ученика према решавању проблема и већу 
апликативност стечених знања; да води ка бољем општем успеху 
ученика.Утицај проблемски моделованих наставних јединица за 
подстицање самосталних, стваралачких активности експерименталне 
групе  је значајан (t=5,58; p<0,05) (Табела 5, Графикона 2). 

Кључне речи: проблемски задатак, образовна постигнућа, 
активни субјекти, истраживачки рад. 

 
УВОД 

 
Савремено време тражи потпуно ангажовање ученика, 

активирање свих његових снага и способности кроз стваралачки 
приступ у решавању проблема који су свакодневно присутни. 
Изискује и оспособљавање ученика да анализира, расуђује, 
креира критичко мишљење, да закључује, решава проблеме, 
уопштава, да буде креативан кроз свој самосталан и стваралачки 
рад. Између овако савршеног циља и праксе велики је раскорак, 
јер у настави доминира наставник предавач као једини извор 
информација, док ученик пасивно слуша и гомила информације, 
тако да има улогу рецептора знања.Уместо давања готових знања 
и инсистирања на њиховом меморисању, данас се од школе 
очекује организација наставног процеса у коме ученици 
претежно самостално трагају за информацијама и откривају их. О 
томе научник Никола Вученов пише: „Савремена школа мора 
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младе, пре свега, учити мислити“ (1971: 25). Зато се све гласније 
истиче захтев за темељитим променама у циљевима и задацима 
образовања, наставним плановима и програмима, процењивању 
менталног развоја и успеха у образовању. Истиче се захтев за 
стваралачком наставом која стимулише развој свих менталних 
функција и мишљења, маште, мотивације, воље итд. 

Према подацима UNESCO-а, број научних информација се 
удвостручује сваких пет година. Поменуте информације моћи ће 
да искористи само онај субјект који је оспособљен за самостално 
учење и целоживотно образовање. Зато треба осигурати нове 
начине учења, а учење решавањем проблема  управо је један од 
њих. Тада образовање добија нове смерове и постаје ствар развоја 
ученика и подручја спознајних процеса, ствар његовог 
интелектуалног развоја (Suchodolski, 1974). 

Професори наставне технологије Универзитета у Акрону 
(Индијана), Томас Дафи и Џон Сејвери (Daffy&Savery, 1994), 
наглашавају да традиционални образовни приступ, на пример 
предавања, не воде до високог степена знања као усвојеног. У 
року од деведесет дана ученици забораве 90% свега што им је 
речено. Са тако традиционалним окружењем, мотивација у 
учионици је обично ниска.Резултати самосталне активности 
ученика су трајнија, применљивија и далеко дубља знања, која 
примењена у решавању проблема, постају утврђена, употпуњена 
и обогаћена. Уместо механичког запамћивања чињеница, 
принципа, правила у традиционалној предавачкој настави, 
проблемска настава наглашава употребу знања. Проблемска 
настава наступа са захтевом да афирмише ученика као активног 
учесника који развија своју интенцију, своје стваралачко 
мишљење и који, захваљујући пажљиво одабраним методама и 
техникама, самостално открива лепоту учења и буди у себи 
задовољство постигнутим решењем проблема(Смиљковић и 
Милинковић, 2010). 

Веома је мало радова из ове области и углавном се своде на 
презентовање личног искуства аутора и декларативно указивање 
на неопходност промена. С обзиром на стално истицање 
проблема неактивности ученика и на чињеницу да је ово питање 
без јасних одговора и решења, конструисали смо моделе 
проблемског учења граматичких садржаја у којима смо ставили 
акценат на самосталне групе и индивидуалне активности 
ученика при овладавању граматичким знањем путем решавања 
проблема. Применом ових модела желели смо да омогућимо 
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ученицима да учествују у процесу стварања граматичких знања, 
да елиминишемо крутост и шаблонизам традиционалног начина 
рада на граматичким садржајима, да подстакнемо њихову 
радозналост и доведемо их у ситуацију да граматичка знања 
ефектно примењују у новим ситуацијама. Експериментом смо 
желели да проверимо оправданост, успешност и ефикасност 
нашег методичког модела проблемског учења граматике.  

 
МЕТОД 

 
Основни предметовогистраживања усмерен је на 

експериментално испитивање ефеката учења граматичких 
садржаја српског језика путем решавања проблема у  четвртом 
разреду основне школе.У складу са формулацијом проблема 
истраживања, основни циљ истраживања биће верификација 
утицаја учења решавањем проблемских задатака на образовни 
учинак у основној школи, у условима који су веома блиски 
природној ситуацији учења у разреду. Истраживање се темељи на 
педагошким (дидактичким) основама и начинима 
оспособљавања ученика за самостални рад на граматичким 
садржајима.Утицај независне варијабле (учење путем решавања 
проблемских задатака) на зависну варијаблу (образовни учинак) 
показаће резултати које ученици постижу у решавању задатака, а 
који се односе, у првом реду, на оспособљеност за самостално 
решавање проблема у настави граматике, а затим и на 
стваралачке способности ученика, критички однос према 
граматичким феноменима и квалитет и трајност ученикових 
знања.Из назначеног циља истраживања произилази да је 
најприкладније поставити нулту хипотезу да могући бољи успех 
ученика у условима учења решавањем проблемских задатака у 
четвртом разреду основне школе испод статистичке значајности 
(0,05) могу се приписати стицају околности, а не утицају 
решавања проблемских задатака током експерименталног 
истраживања. Задовољење или премашивање значајности 
значиће одбацивање нулте хипотезе.Према посебним хипотезама 
се претпостављало да ће решавање проблемских задатака, као 
продуктиван облик учења, утицати на знатно повећање укупног  
нивоа учења граматичких садржаја у четвртом разреду основне 
школе; знања стечена применом решавања проблемских задатака 
у настави граматике четвртог разреда, показати већу трајност од 
оних која су стечена у традиционалној настави; учење 
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решавањем граматичких проблемских задатака ће образовно 
постигнуће подићи на виши ниво, допринети стицању нових 
знања и значајно утицати на апликативност стечених знањa. 

Истраживање је спроведено у првој половини 2017. године 
у Новом Пазару. Узорак чине ученици четвртог разреда основне 
школе. Експерименталну групу (Е-групу) чини 77 испитаника, 
док је у контролној групи (К-групи) било 76 испитаника. У узорку 
је укупно 153 испитаника.Узорак припада групи намерних 
узорака и уједно је узорак средње величине с обзиром да да 
експеримент овог типа не наглашава број испитаника колико 
резултате самог истраживања. Приликом решавања дилеме да ли 
у истраживању треба користити хомогене или хетерогене групе 
имали смо у виду резултате истраживања (Рудерс,2003: 82-85) 
која указују да групе са хомогеним саставом показују слабије 
резултате у усвајању нових наставних садржаја, а да за групе са 
хетерогеним саставом важи супротно. Зато смо приликом 
усвајања то јест обраде новог градива користили хетерогене 
групе.Изабрали смо ученике четвртог разреда, ради провере 
успешности експерименталног модела, јер су већ имали искуства 
у групном раду. У овом узрасту се са конкретног мишљења 
прелази на формалне операције. У могућности су да проникну у 
нове везе и односе. Развија се критичност, односно успостављање 
критичког односа према предмету сазнања и социјалним 
односима (Пијаже, 1977: 159-81). Све ове способности су веома 
важне за процес решавања граматичких проблема. 

У истраживању је коришћена експериментална метода, 
метода моделовања и дескриптивна метода. Инструменти 
истраживања који су коришћени су: иницијални тест 
репродуктивних и продуктивних граматичких знања, финални 
тест репродуктивних  и продуктивних граматичких знања и 
анкетни упитник о искуствима наставника  и ученика у примени 
експерименталног модела. Експериментална и контролна 
групасу  уједначене по општем успеху, успеху из српског језика и 
према резултатима иницијалног теста продуктивних и 
репродуктивних знања. Тиме су створени услови за спровођење 
експерименталног програма и анализу података. 

Статистичка обрада и интерпретација резултата истраживања 
обухватају аритметичку средину, стандардну девијацију, постотак, 
коефицијент стабилности, стандардну погрешку аритметичких 
средина,  t - вредност и хи-хвадрат тест (χ²). 
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РЕЗУЛТАТИ 

 

Резултати добијени тестом „Занимљива граматика“ 
(петнаест задатака продуктивних граматичких знања и петнаест 
задатака репродуктивног типа са максимално 35 бодова) 
приказани су у Табели 1. Експериментална група је у завршном 
мерењу показала боље резултате и њихову правилнију 
дистрибуцију, иако су у оба мерења, иницијалном и завршном, 
радило о сличним задацима али различитим по конструкцији и 
структури.Упоредни преглед резултата обе групе, показује да 
експериментална група има бољи резултат за 8,2 бодова. Успех 
контролне групе није занемарљив и представља резултат који се 
обично постиже у традиционалној настави. У погледу укупно 
решеног теста и броју освојених бодова, експериментална група 
је постигла знатно боље резултате (рЕ=67,4о%, pK  =44,2о%). 

 
Табела 1. Резултати теста „Занимљива граматика“ 

 Ознака Е-група К-група 

Број испитаника N 77 76 

Аритметичка средина X 23,60 15,70 

Стандардна девијација ơ 5,00 6,76 
Постотак успешности p 66,4% 43,2% 
Коефицијент варијабилности V 21, 06 42,65 
Стандардна грешка ơx 0, 5476 0,7606 
Разлика аритметичких средина dx 7,90 

Стандардна грешка разлика X ơdx 0, 9468 

t –вредност t 8,15 

 
 
Разлика аритметичких средина између обе групе 

статистички је значајна јер  вредност од 8,15 знатно прелази 
границу значајности на нивоу 0,01 и на нивоу 0,05 (Табела 1). 
Сматрамо да је разлика настала под утицајем експерименталног 
решавања проблемских задатака у обради граматичких 
наставних садржаја. Зато се нулта хипотеза може одбацити.  
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Графикон 1. Упоредни преглед освојених бодова на проблемским 

граматичким задацима продуктивног типа 
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Иако постигнути резултати у решавању проблемских 

задатака продуктивног типа у експерименталној групи нису 
изразито високи, виши су од постигнутих у контролној групи. 
Таквих задатака је било десет. Ученици експерименталне групе 
су задацима прилазили креативније и делотворније имајући у 
виду релевантне чињенице и везе. То није било присутно у 
контролној групи (Графикон 1). 

Укупно гледано, експериментална група је имала знатно 
мање нерешених задатака од контролне групе: 338 нерешених 
задатака (14, 60%) према 653 у контролној групи (28, 60%). На 
основу овога може се речи да су ученици експерименталне групе 
показали активнији однос према решавању и проблемских 
граматичких задатака. 

 
Табела 2. Упоредни подаци контролне и експерименталне групе на 

почетном и завршном мерењу 
 Е-група К-група 
 почетно завршно Разлика почетно завршно разлика 
аритметичка 
средина 

15,23 23,6 8,37 16,12 15,7 -0,42 

постотак 57,3 66,4 9,1 58,7 43,2 -15,5 
коефицијент 
варијабилности 

31, 12 20, 15 – 10,97 29,87 41,05 11,18 

стандардна     
девијација 

5,04 5.00 – 0,04 4,92 6,76 1, 84 

 
Различит напредак експерименталне и контролне групе у 

знању током процеса наставе, тј. напредак експерименталне 
групе у односу на контролну, уочљив је након завршног 
испитивања (Табела 2). Осим тога, евидентан је напредак саме 
експерименталне групе у односу на иницијално тестирање.  

Обе групе су у експеримент ушле уједначене (VE= 31,12;  VK 
= 29,87). Након експеримента експериментална група је повећала 
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хомогеност ученика у настави (VE= 20,15), док је у контролној 
групи приметно смањење полазне хомогености (VK =41,05). Ова 
чињеница такође иде у прилог позитивним резултатима 
експерименталног начина рада. 

Експериментална група је у завршном мерењу остварила 
значајан пораст у аритметичкој средини и постотку успеха на 
тесту. У почетном мерењу аритметичка средина је износила 
15,23, а у завршном 23,60, што је повећање за 8,37 бодова по 
ученику. Контролна група је забележила негативан резултат који 
износи -0,42. Постотак експерименталне групе је са 57,30 у 
почетном мерењу повећан за 9,10 у завршном, док се у 
контролној групи бележи побачај (-15,50). Резултати без сумње 
указују на успех експерименталне групе јер се у завршном 
истраживању тражило свестраније и креативније приступање 
граматичким садржајима. 

За интелектуални развој ученика важно је усвајање 
брижљиво одабраних чињеница. Ученик их тако лакше користи и 
међу њима ствара адекватне везе и односе. Непренаглашена 
количина поменутих информација  представља важну 
компоненту компатибилну са једном од основних дидактичких 
функција наставе, са стицањем квалитетних, трајних и 
апликативних знања. 

 
Табела 3. Ниво усвојености чињеница и информација по групама 

 Ознака Е-група К-група 

Број испитаника N 77 76 

Аритметичка средина X 12,60 8,70 

Стандардна девијација ơ 2, 35 2, 89 
Постотак успешности p 81,4% 58,2% 
Коефицијент варијабилности V 18, 26 29,65 
Стандардна грешка ơx 0, 2325 0,3106 
Разлика аритметичких средина dx 3,90 

Стандардна грешка разлика X ơdx 0, 5464 

t –вредност t 8,45 

 
Експериментална група је у погледу усвојености чињеница 

и информација постигла знатно бољи успех: 3,90 бодова по 
ученику. Разлика у средњим вредностима (8,45) је статистички 
значајна на нивоу и 0,01 и 0,05 (Табела 3). Обе групе су на почетку 
истраживања биле уједначене по многим критеријумима па 
можемо закључити да узрок овог побољшања усвојености 
граматичких знања српског језика проблемски приступ 
садржајима. Проблемски приступ граматичким садржајима 
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показао је већи ниво усвојености граматичких знања од 
уобичајеног, традиционалног начина рада. 

Апликативност знања је један од основних услова 
развијања способности увиђања новог и непознатог  у 
новонасталим проблемским ситуацијама и проналажење 
рационалног пута за њихово решавање. Још остају неистражени 
путеви стварања повољних когнитивних услова како учење не би 
било само учење нових садржаја као чињеница и информација, 
већ учење за трансфер тих знања. 

 
Табела 4. Апликативност стечених граматичких знања 

 Ознака Е-група К-група 
Аритметичка средина X 3,10 0,90 
Постотак  P 38,40 11,40 

 
Тест „Занимљива граматика“ је садржао осам задатака  

којима је мерена апликативност граматичких знања. Резултат 
теста везаног за апликативност знања  (Табела 4) показује  да  
експериментална група није постигла висок проценат 
граматичких знања (38,40%) али да је он ипак виши од 
постигнутог у контролној групи  (11, 40%). 

У експерименталној групи је просечно по ученику решено 
3,10 задатак од укупно осам апликативног карактера, док је у 
контролној групи просек решених задатака износио ниједан 
задатак (0,90).Закључујемо да је већа апликативност стечених 
знања у експерименталној групи услед учења решавања 
проблемских задатака у настави граматике.Деведесетак дана од 
престанка експерименталног проблемског учења поново је 
спроведено тестирање „Занимљива граматика“ са поновљеним 
проблемским задацима завршног тестирања. 

 
Табела 5. Резултати поновљеног мерења на тесту „Занимљива 

граматика“ 
 Ознака Е-рупа К-рупа 

Број испитаника N 77 76 

Аритметичка средина X 21,60 13,70 

Стандардна девијација Ơ 6, 02 6, 89 
Постотак успешности P 62,8% 38,9% 
Коефицијент варијабилности V 26, 11 48,69 
Стандардна грешка Ơx 0, 6876 0,7802 
Разлика аритметичких средина Dx 7, 90 

Стандардна грешка разлика X Ơdx 1, 0267 

t –вредност T 8,01 
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Упоређивањем аритметичких средина поновљеног 
тестирања са аритметичким срединама завршног мерења 
(Табела 1), може се видети да је у обема групама дошло до 
незнатног пада нивоа општег успеха што значи да учинак 
ретенције задовољавајући ако имамо у виду да је од завршног до 
поновљеног тестирања прошло скоро три месеца. 
Експериментална група има предност са завршног мерења јер је 
сваки ученик те групе у просеку остварио више од 62% могућих 
бодова, док је у контролној групи просек износио преко 38%. С 
обзиром да t- вредност износи 8, 01, разлика међу аритметичким  
срединама статистички је значајна на оба нивоа.  

 
Графикон 2. Упоредни резултати почетног, завршног и поновљеног 
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Графичка илустрација показује да су резултати 

експерименталне и контролне групе у почетном мерењу довољно 
уједначени, али код завршног и поновљеног  мерења доминирају 
резултати које је остварила експериментална група. 

Испитивање деловања утицаја проблемског учења 
граматичких знања у нашем експерименту показао је да је дошло 
до незнатног пада општег успеха па се може рећи да је трајност 
стечених знања задовољавајућа. У експерименталној групи пад 
нивоа општег успеха је мањи него у контролној групи, па је тиме 
дошло до веће разлике међу групама. Решавање проблемских 
задатака обезбедило је већу стабилност знања у 
експерименталној групи.  
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ЗАКЉУЧЦИ И РАСПРАВЕ 

 
Настава граматике путем решавања проблема, као један од 

могућих начина унапређивања и осавремењивања наставног 
процеса, омогућава да се учењу садржаја из граматике приступа 
другачије, довођењем ученика у ситуацију да у складу са личним 
предзнањима и способностима, самосталним радом истражујући 
и решавајући проблеме открива и усваја језичке законитости. Под 
претпоставком да им је позната полазна основа и дате прецизне 
инструкције, ученицима треба омогућити да истражују, откривају, 
проналазе, покушавају и греше, али буду активни и до решења 
долазе путем и корацима који постепено воде до циља. На тај 
начин они неће долазити до решења једносмерним путем, већ 
изломљеном линијом, приближавајући се или удаљавајући од 
постављеног циља. Јован Ђорђевић (2003: 39) оправдано указује 
на то да је „свако мишљење истраживање, а свако истраживање 
лично постигнуће онога који га спроводи, чак и онда када је оно 
што тражимо познато осталима“. 

На основу спроведеног експеримента и добијених 
емпиријских података могу се извести следећи закључци: 

1. Резултати завршног теста „Занимљива граматика“ 
показали су да је експериментална група постигла бољи успех 
23,6 бодова или 66,4% могућих бодова по ученику у 
експерименталној, у односу према 15, 7 бодова или 43,2% у 
контролној групи.На статистичку значајност нађених разлика у 
аритметичким срединама експерименталне и контролне групе, 
упућује  t-вредност од 8, 15 (P<0,05). Тиме је потврђена главна 
хипотеза према којој учење решавањем проблемских 
граматичких задатака утиче на укупан образовни ниво ученика. 

2. Добијени резултати такође упућују на закључак да 
решавање проблемских граматичких задатака подстиче ученике 
на активнији мисаони рад и на динамичнији ток когнитивног 
процеса који претходи коначној консолидацији знања. 

3. Експериментална група је постигла бољи резултат и у 
усвојености нових знања, информација и чињеница (81,4% 
могућих бодова по ученику у односу на 58,2% у контролној групи. 
Учење граматичких феномена  решавањем проблемских задатака 
показало је већу делотворност у односу на уобичајени начин рада. 

4. У погледу апликативности стечених знања, резултати 
експерименталне групе су много већи у односу на контролну 
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групу тј.38%  према 12%.Ови проценти упућују на то да је 
апликативност стечених знања већа у експерименталној групи, а 
разлог томе је учење решавањем проблемских задатака. 

5. У верификацији хипотезе о већој трајности стечених 
знања стечених решавањем граматичких проблемских задатака, 
испунила су се наша очекивања. Ретенција у експерименталној 
групи била је знатно већа него у контролној групи (62,8% 
могућих бодова према 38, 9%. Статистичкој значајности иде у 
прилог t- вредност која износи 8,01 (P< 0,05). 

 
Морамо скренути пажњу на чињеницу да проблемску 

наставу, упркос њеним предностима, не треба сматрати 
универзалном и свеобухватном стратегијом самосталног, 
истраживачког и стваралачког учења. Она је само један од 
савремених наставних система и нема сумње да и традиционалне 
методе и поступци у настави граматике српског језика, правилно 
коришћени и усмерени, имају велики значај. Не можемо бити 
незадовољни и успехом контролне групе у овом истраживању. 
Истина је да су постигли слабији резултат на тестовима 
граматичких знања у односу на експерименталну групу и због 
тога указујемо на потребу да се наставни процес, не само српског 
језика, већ и осталих предмета, остварује применом активног 
учења и активним методама рада у настави, која ће поставити 
ученике у праву ситуацију учења и сазнавања, трагања и 
откривања. Овим су дате врло јасне смернице у ком правцу треба 
мењати наставу граматике српског језика. Потребна нам је 
настава која развија мишљење и помаже ученицима да боље 
користе свој ум. 
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PROBLEM-SOLVING GRAMMAR CLASS MODEL IN THE 

FOURTH GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL 
 

Abstract: By applying the problem-solving model in grammar classes of 
Serbian language and literature, the informative, perceptive and reproductive 
activities, comments and free impression of the student are primarily 
activated. The problem-solving model in class can be considered as a 
transformation of linguistic science accomplishments according to 
pedagogical, psychological and didactical criteria of determining the education 
system.The paper contains results of applying the problem-solving model in 
mother tongue grammar classes of the fourth grade in elementary school. The 
experiment was conducted on a medium, intentional trial of 153 examinees. 
The obtained results show that the application of the problem-solving model is 
more efficient than the usual, traditional method; that it contributes to a more 
consistent understanding of grammar subjects; that it develops a more active 
attitude of the student towards solving problems and a greater application of 
acquired knowledge; that it generally leads to success of the student. The 
influence of the problem-modelled class subjects that encourage independent 
creative activities of the experimental group is of great significance (t= 5,58; 
p<0,05) (Table 5; Chart 2). 
Keywords: Problem-solving task, educational achievements, active subjects, 
research paper. 
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Сажетак: Овим радом изнесена су теоријска разматрања о 

корелацији садржаја верске наставе и садржаја наставе српског језика и 
књижевности у млађим разредима основне школе. Корелација се може у 
терминолошком погледу користити и као узајамност, повезаност, 
испреплетаност, зависност двеју ствари или варијабли тако да су 
повезане и да је промена у једној праћена одговарајућим или паралелним 
појавама у другој. Настава српског језика и књижевности има велики број 
садржаја који може бити као основа за тумачење и повезивање садржаја 
са верском наставом. У том смеру највише ћемо се користити књижевним 
текстовима који су предвиђени за млађи школски узраст.  

Кључне речи: корелација, верска настава, настава српског језика, 
наставни план, наставни програм. 

 
УВОД  
 

Настава захтева динамизам. То је процес у коме је ученик 
активни учесник. Од ученика се захтева умни рад, захтева 
решавање задатака, упоређивање, закључивање, доношење нових 
идеја. Наставник је у остварењу својих основних функција, 
дијагностичар, верификатор, организатор. Уколико је наставник 
усвојио у свом раду честу примену корелације онда ће његов  и 
учеников рад у исто време бити лакши, занимљивији и 
систематичнији. Наставник ће правилном, примереном 
корелацијом да омогући ученику да своја знања из других 
наставних предмета сагледава шире, упоређује и закључује, те му 
на тај начин омогућава и трајније знање. Ученик оставрује своју 
важну особину радозналости. Рад да сазнаје. 

Данашња настава омогућава лакши приступ изворима 
садржаја путем информационих технологија. Образовна 
технологија има на тај начин изражену функцију у остварењу 
корелације. Уколико се хармонизују, правилна примена 
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образовне технологије, мултимедијалних средстава у настави, 
правилно одабрани садржаји, корелација ће бити успешнија. 
Корелације могу бити различито примењене у настави. Некада су 
оне примењене ради постизања боље мотивације, а некада у 
проширивању гледишта ученика на књижевноуметнички текст 
који се обрађује (Мркаљ, 2010). Овим радом желимо да укажемо 
на велику могућност коју пружа настава српског језика и 
књижевности у остваривању корелације са наставом 
православног катихизиса.  
 
ДЕФИНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ТЕРМИНА И ПОЈМОВА 
 

Како бисмо јасније приказали обрађену тему сматрамо 
неопходним да неке од термина и појмова дефинишемо. У светлу 
овог рада су свакако настава, српски језик и књижевност, верска 
настава (катихизис) и корелација. У приступу проблему 
проучавања у овом раду, кључни појмови и термини су верска 
настава и српски језик. 
 

Верска настава  
Најчешћи термин који се користи јесте несумњиво верска 

настава. Међутим, у званичним документима које прописује 
Министарство просвете јесте, православни катихизис. Тај термин 
и јесте далеко исправније користити ако сагледамо његово 
основно значење. „Катихизис значи оглашавање, поучавање у 
вери, и отуда долазе и катихезе( од грчког глагола (катихезис= 
говорити да одјекује) што значи јавно поучавање, па се чује као 
оглашавање, као гласно говорење поуке. Та се реч овде везује за 
Православну Хришћанску веру, и сама по себи значи оглашавање- 
гласноговорење вероучења= наше вере у Христа, у Цркви 
Православној“ (Јевтић, 2014: 59).  Тако да се катихизирање, 
поучавање, разликује од школског учења о вери. Умировљени 
епископ Атанасије (Јевтић) суштински поставља катихизацију на 
место „да је катихизација у Цркви дело апостолско-литургијско, 
пастирско, а не просто „дидактичко“, школско. Најпознатије су 
катихезе Св. Кирила Јерусалимског и Св. Јована Златоустог а код 
нас катихизис Светог Николаја Српског (Велимировића).   

 

Српски језик  
Под појмом језик, најучесталија дефиниција је да је то 

систем знакова- симбола којима се изражавају одговарајућа 
значења. Станојчић и Поповић дефинишу језик као „систем 
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знакова који је (говорно и писано) средство општења, 
споразумевања међу људима“.  Језик је чувар традиције и 
хранитељ једног народа. Нема бољег неговања традиције него 
преко језика. Када је у питању настава граматике српског језика, 
она за објашњење неке језичке појаве има полазне текстове. Ти 
текстови су најчешће које су ученици обрађивали, који су им 
познати. Они могу бити и књижевни и књижевноуметнички. 
Наводимо пример корелације наставе граматике српског језика и 
књижевности.  На стиховима песме „Запевала сојка птица“. У 
трећој строфи: Ја сам млада и сирота немам дарова. Усмеравамо 
ученике да обрате пажњу на реч дарова. Дар-једнина, дарови- 
множина, а она нема дарова. Девојка напомиње да нема дарова, 
дакле нема један део од укупног броја дарова који су чинили 
девојачку спрему. Није била пука сиротица. У овој корелацији 
направили смо корелацију са наставом историје, народне 
традиције, наставом музичке културе. Језик се у оваквим 
методичким  поступцима обраде негује на правилан начин са 
суштином учења.  
 
КОРЕЛАЦИЈА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ И НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 
КЊИЖЕВНОСТИ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
 

У анализи дидактичко-методичких питања процеса 
реализације наставе значајно је указати на важан сегмент коме у 
планирању настваних садржаја, времена њихове реализације у 
оквиру настваних програма, корелацији није довољно поклоњена 
пажња у досадашњој настваној пракси. И када је реч о основној 
или средњој школи дешава се да се у оквиру предмета 
предвиђених за одређени разред одаберу садржаји који се, када 
су у питању поједини, нарочито сродни наставни предмети, 
подударају. Садржаји се ученицима у оквиру сваког наставног 
предмета представљају из угла оне науке или уметности на чијим 
достигнућима се темељи тај наставни предмет. Смисао 
корелације није само у томе да кажемо како постоје сродни 
наставни предмети, и да се у њиховом оквиру срећу слични 
наставни садржаји; функционални смисао корелације настваних 
предмета биће постигнут онда када сами наставници једне 
школе, приликом израде својих наставних програма, поведу 
рачуна о наставним садржајима сродних наставних предмета, и 
временски уједначе обраду оних наставних садржаја који су 
слични или се подударају.  
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Према Педагошкој енциклопедији, корелација у настави 
„значи фукционално повезивање и усклађивање наставних 
садржаја из различитих предмета који су слични или се  
међусобно допуњавају“ (Поткоњак, 1989: 412). Без познавања 
наставне материје једног предмета не може се потпуније 
схватити и усвојити градиво другог предмета, као што и темељно 
познавање градива једног предмета омогућује брже, боље и 
квалитетније схватање и усвајање другог предмета, о чему треба 
посебно водити рачуна приликом израде наставних програма. 
Корелација доприноси стварању система који интегришу 
садржаје различитих наставних дисциплина. На тај начин 
корелација погодује трансферу и повезивању знања из 
различитих области и подручја (Гајић и Зуковић, 2007).  

Верска настава треба да буде у најтешњој вези с осталим 
предметима а понуђени садржаји треба да буду презентовани на 
занимљив, савремен и подстицајан начин, јер само ваљано 
одабрани педагошки поступци и методе, прилагођени  како 
узрасту и психофизичким способностима ученика тако и 
карактеристикама и типу одређене школе, могу обезбедити 
услове за успешно извођење верске наставе. Чврсту везу између 
наставних предмета српски језик и књижевност и верска настава 
је у томе што се у центар изучавања верске наставе налази 
Библија или Свето писмо, те је потребно посебну пажњу 
посветити неговању различитих врста усменог и писаног 
симболичког изражавања у раду на библијским текстовима, чиме 
се омогућава развијање личног сензибилитета ученика за 
понуђене садржаје, као и развијање моралних и социјалних 
ставова. Поред библијских текстова, у садржају верске наставе 
присутни су и изванбиблијски књижевноуметнички и други 
текстови. У том смислу треба рећи да корелација између верске 
наставе  и наставе српског  језика и књижевности обухвата 
књижевна дела која припадају и уметничкој и народној 
књижевности. Посебно бајке, басне и епско песништво (као 
жанрови народне књижевности) пружају велике могућности у 
том погледу (Гајић и Зуковић, 2007). 

Саоднос одговарајућих методичких поступака и радњи, 
адекватан избор наставних метода, одабир „носећих” 
интеграционих чинилаца интерпретације књижевноуметничког 
текста, воде до квалитетних тумачења књижевних дела у 
настави, на одређеном нивоу обраде (интерпретација, приказ, 
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осврт). За интерпретацију књижевноуметничког текста 
најзначајнија је такозвана функционална корелација.  

Улога корелација у настави може бити различита. Понекад 
се оне укључују у овај процес ради „мотивисања” ученика да 
прошире гледишта на књижевноуметнички текст који се 
интерпретира. У одређеним случајевима везују се за методичку 
радњу „локализо прихватањем, тако да је сазнајни пут скраћен и 
упрошћен, ослобођен је од теоријских предрасуда и догматског 
мишљења (феноменологија). Посебно се уважавају 
функционални односи, укупни и појединачни, између делова 
(знакова и исказа) у уметничком организму (структурализам). 
Читалац се прихвата као активан учесник у стваралачком чину, 
те му се и посебно признаје све оно што је сам разложно створио 
и ‘унео’ у свет књижевног дела (рецепција и феноменологија). 
Књижевно дело се посматра као естетички подешена 
комуникација, па самим тим постаје отворено према читаоцу 
(Николић, 1999: 195-197). НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И 
МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 50 вање” (нпр. у одређени историјски 
контекст), а њихов основни задатак је да омогуће остваривање 
„функционалних (практичних) циљева наставе” и да утичу на 
проширивање специфичних ученичких знања о наставној 
јединици која се проучава, као и општих знања. Тиме се омогућује 
широко постављање могућих наставних проблема и њихово 
решавање уз заузимање различитих тачака гледишта као 
полазишта у разматрању истог или сродног садржаја. 
Промишљене корелације (и унутар једног предмета и 
међупредметне) доприносе остваривању „принципа 
рационализације“, као и „принципа очигледности“, при чему се, у 
склопу обавештајних метода, посебно активира „метода 
показивања“. Корелације се, да би се остварило усвајање и 
повезивање знања ученика и остварио саоднос тих знања у једну 
заједничку целину, морају предвидети месечним планом и 
програмом. Важно је знати проценити који је садржај најбоље 
обрађивати у међупредметном повезивању. Оваква процена 
захтева тимски рад и континуирану сарадњу свих чланова 
стручних већа у школи. Дубљи смисао корелација назире се у 
повезаности образовно-васпитног процеса у хармоничну целину. 
Успостављање корелација у настави врши се и ради остваривања 
„Циљева и задатака програма образовања“.3) Многи наведени 
циљеви и задаци захтевају нужно повезивање наставних и 
ваннаставних садржаја, као и стварање узајамних односа међу 
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школским предметима. Низ у том смислу најзначајнијих циљева и 
задатака, преузет је из уводника актуелних наставних програма 
за старије разреде основне школе: 

- развијање свести о државној и националној припадности, 
неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе 
националних мањина; 

- развијање свести о значају заштите и очувања природе и 
животне средине;  

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и 
моралних вредности демократски уређеног, хуманог и 
толерантног друштва; 3) Видети: Правилник о наставном 
програму за шести разред основног 
 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ С ХРИШЋАНСКОМ ТЕМАТИКОМ У 
ЧИТАНКАМА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 

Посебно издвајање књижевних текстова са хришћанском 
тематиком из ризнице старе српске књижевности, у оквиру 
поглавља посвећеног историјском аспекту верског и естетског 
васпитања у Србији, учињено је као основ за истинито и 
адекватно сагледавање естетског и верског елемента у 
данашњем времену и на овом простору. Зато је нарочито 
истакнута просветитељска мисија Светог Саве која подразумева 
верску, односно религиозну димензију, због чега је основа те 
мисије сасвим другога усмерења и значаја у односу на 
рационалистичку основу ренесансне западноевропске 
просвећености. У делу посвећеном читанкама у Србији у првој 
половини двадесетог века дат је посебан осврт на књижевне 
текстове са хришћанском тематиком у читанкама састављача 
Љубомира. Протића и Владимира Стојановића. 

Оквир овог проучавања је био у корелацији верске наставе 
и наставе српског језика и књижевности у настави у млађим 
разредима, посебно са аспекта књижевних текстова са 
хришћанском тематиком заступљених у тим читанкама. Како 
изузетно мали број заступљених текстова са хришћанском 
тематиком не би постао миноран, односно занемарљив, 
применили смо најшири могући оквир, па смо као 
књижевноуметничке текстове са хришћанском тематиком 
одредили све текстове у којима се истичу и на уметнички начин 
приказују основне хришћанске врлине. 
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И пре преласка на проучавање елемената хришћанске 
тематике, верског васпитања у читанкама од првог до четвртог 
разреда, утврдили смо да је изузетно мали број текстова са овом 
тематиком, поготово у поређењу са читанкама састављача 
Љубомира Протића и Владимира Стојановића. У читанкама смо 
налазили текстове са неким елементима, односно назнакама 
хришћанске тематике. Утврдили смо да постоји занемарљив број 
текстова у којима се прожимају верско и естетско, чиме се врши 
њихово мотивско и елементарно раздвајање, те да је наведено 
прожимање заступљено у неким текстовима у читанци Едуке за 
трећи разред и читанкама сва четири издавача за четврти разред. 

Када је у питању методички приступ читанци, посебно смо 
указали на специфичности интерпретације књижевно-
уметничких текстова са хришћанском тематиком, а посебно на то 
какав треба да буде приступ тим текстовима. Стављајући у први 
план ученика као активног учесника у сазнавању и тумачењу 
дела са хришћанском тематиком, утврдили смо да су поменути 
текстови врело надахнућа, те да су у функцији самоспознаје, 
односно верског и естетског образовања и васпитања. 
Примењујући свестрано сагледавање са ослонцем у делима из 
области методике, али и философије, закључили смо да је 
интерпретативно-аналитички систем најадекватнији за наставу 
српског језика и књижевности, и за ученика као субјекта у 
настави, чиме се уједно изналази прави однос између естетског и 
естетичког. Мотивисање ученика везали смо за појам 
самоспознаје, те за склад ума, душе и духа, при чему смо истакли 
изузетно значајну улогу учитеља који треба стално да тежи 
целини и савршеноме. Нарочито смо указали на етички, верски, 
естетски, имагинативни и емоционални моменат у уметничком 
доживљају дела са хришћанском тематиком, те на љубав као 
суштинско везивно ткиво ових елемената. 

Истражујући однос наставног програма и читанке по 
разредима, посебан осврт дали смо на књижевне текстове са 
хришћанском тематиком, схваћене у најширем смислу. Утврдили 
смо да састављачи читанки слободу избора текстова најмање 
користе када је реч о текстовима са наведеном тематиком. 
Извршили смо анализу тематско-мотивске и жанровске 
структуре читанке по разредима и издавачима, и утврдили 
заступљеност ауторских текстова и текстова из народне 
књижевности са хришћанском тематиком у читанкама. У 
табеларном прегледу по разредима дали смо и проценат ових 
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текстова у односу на све текстове у читанкама појединих 
издавача. Посебно смо указали на текстове у којима преовлађује 
естетски моменат, али који садрже и одблеске хришћанске 
тематике. Утврдили смо и заступљеност књижевних текстова са 
хришћанском тематиком домаћих и страних писаца у читанкама 
за млађе разреде, као и заступљеност ових текстова по избору 
аутора, такође по издавачима и разредима. Управо нас је сазнање 
да постоји свега 13 текстова са хришћанском тематиком у свих 16 
читанки по избору њихових аутора, и поред максимално широког 
оквира терминолошког одређења, навело да дамо предлог 
књижевних текстова са хришћанском тематиком које би требало 
да садрже читанке за млађе разреде. 

Сагледавајући и истражујући облике дидактичко-
методичке апаратуре у читанкама за млађе разреде, утврдили 
смо да се у тој апаратури манифестују основни принципи наставе, 
и посебно истакли адекватност и примереност апаратуре. Уз 
принципе истакли смо и основне особине адекватне апаратуре са 
становишта аутора уџбеника, као што су оригиналност, 
сврховитост, креативност и флексибилност, а навели смо и 
класификацију елемената апаратуре у осам основних група. 
Током истраживања учврстили смо властити став према 
дидактичко-методичкој апаратури као саставном делу 
уџбеника/читанке, односно мишљење да апаратура никада не 
сме да постане сама себи циљ, те да она нити може, нити треба 
потпуно да обухвати анализу и интерпретацију књижевног 
текста. Да би интерпретација књижевног дела била иманентна 
том делу и инвентивна, утврдили смо да карактер апаратуре 
треба да буде упућујући и инспиративан, што подразумева да 
елементи апаратуре не могу да буду основа за тумачење текста. 
Овакво становиште, које нема много заступника у теорији, 
заступамо због инсистирања на прављењу разлике између 
сазнања и учења напамет, као и између знања и вештине, односно 
знања и информације. 

Наведено становиште задржали смо и приликом анализе 
структуре дидактичко-методичке апаратуре у читанкама за 
млађе разреде, с обзиром да ничим не треба ослабити духовни и 
уметничко-естетски доживљај књижевног дела. Методичке 
поступке интерпретације књижевног текста испитивали смо на 
примеру народне епске песме Марко Краљевић и бег Костадин, 
коју садрже читанке за трећи разред сва четири издавача. 
Указали смо на нејасноће, као и могуће замке приликом 
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уобличавања питања, задатака и налога који чине апаратуру у 
читанкама везано за поменуту песму, и уочили да највећи број 
задатака припада активирајућем смисленом типу. Наведена 
песма послужила је и за критички осврт на интегралне задатке за 
анализу књижевног текста са хришћанском тематиком, садржане 
у пратећим апаратурама. Посебно смо указали на слабо 
посвећивање пажње доживљају ученика, као и лепоти и мелодији 
ове народне епске песме, указујући да без осврта на хришћанско 
етичко утемељење и хришћанске врлине није могуће извршити 
адекватну анализу и интерпретацију. Жанровске поступке обраде 
испитали смо, пре свега, у текстовима садржаним у читанкама за 
трећи и четврти разред, имајући у виду важеће наставне 
програме који жанровској обради посвећују пажњу почев од 
трећег разреда. Посебно смо истакли могућност да се на 
примерима народних песама ученици упознају са могућношћу да 
епско дело може имати драмски карактер, као и лирске елементе, 
чиме сазнање постаје целовито, док ученик добија свест о 
сличностима и разликама. То смо показали на примеру наведене 
песме Марко Краљевић и бег Костадин, као и лирско-епске песме 
Јетрвица адамско колено. 
 
ЗАКЉУЧАК 
 

Садашње време карактеришу активности новог историјско-
методичко-педагошког покрета, заснованог на идејама 
персонализоване, индивидуализоване и диференциране наставе, 
као и субјективистичког приступа који ученика ставља у 
средиште образовног процеса. Те идеје и стремљења су вредне, 
уколико их посматрамо у односу на наше запарложено школство, 
и поред свих опасности које прате деловање поменутог покрета. 
Опасности се махом огледају у поједностављеном приступу 
проблемима (који се, најчешће, непотребно праве и потом 
теоретски дефинишу), моделованим некреативним плановима и 
програмима, поистовећивању појмова информација и знање, 
давању предности формалном над суштинским, као и 
неадекватном „превредновању“ књижевних дела која припадају 
нашој и светској баштини. Од ученика, „малог човека“, не треба 
стварати ни Ничеовог надчовека, нити атеизираног нечовека, 
него треба омогућити пуну реализацију његове личности и 
непрестано напредовање ка бивању човеком. Циљ образовања и 
васпитања као целовите категорије може да буде само један – 
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стварање слободне и целосне личности. У том смислу, 
незаобилазан је значај књижевних текстова са хришћанском 
тематиком. 

Уовом раду аутор приказује повезаност верске наставе и 
наставе српског језика и књижевности. У настави Православног 
катихизиса у млађим разредима основне школе, због сложености 
наставних садржаја с једне стране и психофизичког развоја 
ученика млађег школског узраста с друге стране, често се користе 
наставн садржаји из књижевности. Тиме се применом наставних 
садржаја из језика и књижевности непосредно доприноси не само 
повезаности с наставом Православног катихизиса, него и њеној 
непосредној реализацији. Учење бројних дечјих песама су 
одлична основа за учење наставних садржаја и пре свега 
основних трпопара које ученици млађег школсг узраста уче да 
певају у настави Православног катихизиса. На примеру 
повезаности наставе Православног катихизиса и наставе српског 
језика и књижевности, може се представити и повезаност наставе 
Православног катихизиса с осталим наставним предметима у 
млађим разредима основне школе. 
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CORRELATION OF CONTENT OF RELIGIOUS EDUCATION AND 
SERBIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN YOUNGER CLASSES OF 

ELEMENTARY SCHOOL 
 

Abstract: This essay brings out the theoretic considerations about correlation 
of religious education and content of teaching Serbian language and literature 
in younger classes of elementary school. This correlation in terms of speak can 
be used as reciprocity, connection, interweaving, dependence of two things or 
variables in terms that they are connected or that change in one is followed by 
corresponding change in another. Teaching Serbian language and literature 
has a numerous content that can used as a basis for interpretation and 
connection with religious content. For that direction, we will most likely use 
literary texts that are forecasted for younger age. 
Key words: correlation, religious education, teaching of Serbian language, 
teaching plan, teaching program. 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ УЧИТЕЉА  ЗА НОВУ КУЛТУРУ 
РЕШАВАЊА ЗАДАТАКА У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ 

МАТЕМАТИКЕ* 
 

Сажетак: Рад разматра компетенције учитеља за решавање 
задатака отвореног типа који се одликују особином да имају више 
решења и више начина решавања. Такви задаци нису у довољној мери 
заступљени у почетној настави математике, а истраживања у свету 
потврђују да велики број учитеља који раде у почетној настави 
математике није довољно математички образован. Коришћење задатака 
отвореног типа у математичком образовању ствара неке проблеме. Један 
од проблема је и одговор на питање: Коју врсту математичких знања 
треба да поседује учитељ? У теоријском приступу изложени су основни 
појмови о отвореним проблемима, отвореним математичким задацима и 
компетенцијама учитеља за њихову примену. Истраживање има 
прелиминарни карактер у смислу прикупљања информација о знањима 
студената учитељских факултета о отвореним задацима и њиховом 
решавању. Циљ истраживања је процена и утврђивање стања знања 
студената да би се на основу њих предузели кораци за унапређивање 
почетне наставе математике. Узорак истраживања је тридесет студената 
треће и четврте године Разредне наставе Учитељског факултета из 
Призрена у Лепосавићу (Табела 2).  

Кључне речи: компентенције, настава математике, задаци 
отвореног типа. 

 
УВОД 
 

 Савремена настава математике наставни процес посматра 
са више аспеката. Ти аспекти односе се на: облике рада у којима 
учитељ више не игра доминантну улогу, облике рада у којима се 
способности ученика могу боље развијати, самосталност и 
активност ученика, експериментални и истраживачки рад, 
примену ИКТ технологија и другачији приступ задацима. 
Математички задаци су основни садржај  у почетној настави 

                                            
* Рад је резултат истраживања у оквиру интерног макропројекта Иновације у васпитању и 
образовању, евиденциони број ИМП 001, који у периоду 2017−2019. године реализује и 
финансијски подржава Учитељски факултет у Призрену с привременим седиштем у 
Лепосавићу. 

Оригинални научни рад 
ISBN 978-86-84143-43-5 

стр. 449-458 
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математике па начини њиховог решавања могу бити важан 
елемент унапређивања наставе. Практикује се моделовање 
реалних проблема, траже се различите методе решавања 
задатака, користе се ИКТ технологије, аргументује се начин рада, 
врши се интерпретација и проблеми се посматрају са више 
аспеката. Нова култура решавања задатака предвиђа примену 
задатака отвореног типа који имају више решења и више начина 
решавања. Метода отворених проблема први пут се развила  у 
Јапану 1970, а друге земље су је прихватиле 1997. г. (Богдановић, 
2013). Примена оваквих задатака у математичком образовању 
ствара одређене проблеме. Један од њих је одговор на питање: 
Коју врсту математичких знања треба да поседује учитељ? 

 
Компетенције учитеља 
Према Европској комисији,  унапређивање и стручно 

усавршавање учитеља треба да је интердисциплинарно и 
мултидисциплинарно, а то значи да учитељ треба да има: 

1) знања из предмета који предаје (подучава) и из других 
њему сличних; 

2) педагошко-психолошка знања ‒ разумевање развојних 
карактеристика ученика, стилова учења и културе; 

3) вештину подучавања ‒ познавање стратегије, метода и 
техника подучавања; 

4) разумевање друштвеног и културног контекста 
образовања и школе. 

 

Према Правилнику о стандардима компетенција за 
професију учитеља и њиховог професионалног развоја, 
предвиђено је да су наставничке компетенције капацитет 
појединца који се исказује у вршењу сложених активности у 
образовно-васпитном раду. Компетенције представљају скуп 
потребних знања, вештина и вредносних ставова наставника. 
Наставничке компетенције одређују се у односу на циљеве и 
исходе учења и треба да обезбеде професионалне страндарде о 
томе какво се подучавање сматра успешним. Оне се односе на 
компетенције за: 1) наставну област, предмет и методику 
наставе, 2) подучавање и учење, 3) подршку развоју личности 
ученика и 4) комуникацију и сарадњу. У вези са почетном 
наставом математике, специфична знања и вештина које 
учитељи треба да имају су знања из школске математике, 
методике наставе математике, психологије и логике (Сл. гласник 
РС − Просветни гласник, бр. 5/2011). 
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Отворени задаци 
Проблем је затворен ако су почетна ситуација и циљ 

ситуације затворени, односно тачно дефинисани (Поповић, 2016).  
 

Табела 1: Врсте отворених проблема 
 Почетак Начин 

решавања 
Циљ 

Проблем-ситуација Отворен Отворен Отворен 
Мутан проблем Отворен Отворен Затворен 
Интерпретациони проблем Затворен Отворен Отворен 
Проблем претраживања стратегије Затворен Отворен Затворен 
Интерпретациони задатак Затворен Затворен Отворен 
Једноставан отворен задатак Затворен Затворен Затворен 
Осмишљавање задатка Затворен Затворен Отворен 
Осмишљавање почетног стања Затворен Затворен Затворен 

 
Ако су почетна ситуација и/или циљ-ситуација отворени, 

онда имамо отворен проблем. Разликујемо осам (8) типова 
задатака према отворености (Табела 1). 

Да би се боље схватила проблематика отворених проблема, 
наводимо примере за сваку врсту отворених проблема.  

1. Пример за ситуацију проблема  
Задатак: На основу посматрања ручног сата, направити 

сунчани сат. 
Код овог задатка немамо тачне податке о почетном стању, 

већ само посматрањем сата решавамо проблем. Начин решавања 
такође није познат. Задатак можемо решити на разне могуће 
начине имајући у виду да крајњи резултат задатка с обзиром на 
изабрано почетно стање и на начин решавања задатка може 
бити различит. 

2. Пример мутан проблем 
Задатак: Колико кошта малтерисање викендице? 
Овде је јасно дефинисано само жељено циљно стање. Може 

се посматрати слика објекта. Слика коју посматрамо не пружа 
почетне информације. Потребне вредности можемо само 
проценити, односно морамо прикупити актуелне цене 
малтерисања и на основу овога можемо на више начина 
израчунати трошкове. 
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3. Пример за интерпретациони проблем 
Задатак: Направити кутију у коју могу да стану четири 

пингпонг лоптице пречника четири цм. 
У овом задатку имамо конкретне информације за почетно 

стање и оне су довољне за решавање задатка. Начини решавања 
могу бити  различити, лоптице се могу сместити на различите 
начине, а то значи да можемо направити много кутија, дакле, 
циљно стање је отворено. 

4. Пример за проблем претраживања стратегије 
Задатак: Израчунај која се пица највише исплати од 

понуђених (пица пречника 28 цм − 900 динара, пица пречника 32 
цм − 1290 динара, пица пречника 45 цм − 1480 динара). 

Овде су сасвим јасни и почетно и циљно стање. Дате су 
величине пица и њихове цене и ми бирамо ону која нам се највише 
исплати. На више начина можемо да упоређујемо вредности. На 
пример, можемо узети међусобни однос цена и онда можемо 
упоредити њихове вредности. Можемо у пару да узмемо површину 
пица и однос њихових цена, или узети по паровима односе 
површине пица и њихових цена и онда их упоређивати, а можемо и 
да рачунамо по цени која припада јединственој површини итд. 

5. Пример за интерпретациони задатак 
Задатак: Која просторија би била најбоља за дечју собу 

(узети план једног стана од 60 m2, узети у обзир распоред соба, 
њихове величине и облике). 

У овом задатку је само циљно стање нејасно. На основу 
плана стана, можемо решити проблем, али свако би могао да има 
и друго решење. 

6. Пример за једноставан отворен задатак 
Задатак: Израчунај основну површину стана чији план 

имамо.  
Код оваквог задатка је битно да се дода и то да − иако су на 

основу података на плану сва три корака затворена, свакако је 
важно да не буде сасвим јасан начин решавања задатка, јер иначе 
он не би био отворен. За  овај задатак се не може рећи да му је 
сасвим јасан начин решавања, јер се он, на пример, може на више 
начина решити: основна површина се може израчунати као збир 
односно разлика површина троуглова и правоугаоника. 

7. Пример за осмишљавање задатка 
Задатак: Формулисати задатак који ће бити повезан са 

шпилом од 52 карте (израчунати вероватноћу извлачења неке 
карте/карата). 
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Овде је јасно само почетно стање, а циљно стање 
осмишљају ученици. Пошто задатак не садржи конкретне 
податке који ограничавају могућности, ученици могу да осмисле 
много различитих почетних и циљних стања. 

8. Пример за осмишљавање почетног стања 
Задатак: Осмисли задатак који се решава линеарном 

једначином а резултат је тридесет. 
У односу на претходни задатак, разлика је у томе што смо 

поред начина решавања ограничили и резултат, дакле, овде је 
отворено само почетно стање. 

 
Отворени математички задаци  
Отворени математички задатак је задатак који има виша 

коректних решења и/или више начина решавања. Приликом 
решавања отворених задатака наглашавају се две важне 
компоненте: 1) процес њиховог решавања и дискусија (не само 
резултат) и 2) ученици самостално бирају методу и речима 
аргументују (како су приступили решавању задатака, када се 
може применити поједини приступ, објашњавајући сваки корак у 
поступку решавања, математичке разлоге за избор сваког корака 
и зашто се добија свако од решења). 

Постоје два поступка при избору задатака отвореног типа: 
1) креирање ситуације или примера који задовољавају 

дате услове; 
2) решавање проблема у коме недостају подаци или који 

садрже скривене претпоставке. 
 
Овакви задаци захтевају познавање и артикулацију 

карактеристика концепата који стоје у позадини задатог 
проблема. Учитељи морају употребити своје постојећа знања о 
концепту који треба применити приликом креирања и решавања 
задатка отвореног типа. Истовремено морају знати да: 

1) опишу и истраже проблем; 
2) користе своје знање о математици, можда на нови начин; 
3) развијају стратегије за решавање отворених проблема; 
4) разговарају о процесу и решењима, представљају резултате и 

добијају повратне информације (коментари). 
 

Задатак: Правоугаоник има површину 12 m2. Које све 
странице може имати овај правоугаоник? 

Решење: (12, 1), (6, 2), (4, 3). 
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Задатак: Без употреба типке са бројем 5, помоћу дигитрона 
израчунај   18 ∙ 25 = ? 

 

Неколико решења: 18 + 18 + 18 + ... + 18 = 450, 18 ∙ 24 + 18 = 
450, 18 ∙ 26 – 18 = 450, 18 ∙ 19 + 18 ∙ 6 = 450, 18 ∙ 100 : 4 = 450, ... 
 

У циљу примене отворених задатака у почетној настави 
математике неопходна је обука учитеља. У том смислу 
предлажемо одржавање семинара за обуку учитеља у оквиру 
пројекта на факултету. Учествовали би учитељи који предају 
почетну математику (први, други, трећи и четврти разред). 
Након тога организовао би се интервју са задатком да се изложе 
запажања и сугестије са фокусом на коришћење отворених 
проблема у настави математике (проблеми који са јављају и 
знања која су потребна). Учитељи би елементе курса користили у 
образовном процесу и радили би са отвореним проблемима не би 
ли тако квалитетније користили знања из курса школске 
математике. 

Успешна реализација семинара допринела би повећавању 
компетенција учитеља за математику у функцији решавања 
отворених задатака који у крајњој инстанци представља битан 
елеменат унапређивања наставе математике и развоја 
математичких способности. 

На обуци посебну пажњу треба обратити на следеће 
елементе повезане са отвореним задацима и научити учитеље да: 

1) знају да формулишу задатке који ће бити водичи и 
представљати реалну ситуацију из околине ученика; 

2) одабирају релевантне објекте и податке који имају смисла за 
ученике; 

3) знају да преводе објекте, податке и релације на математички 
језик; 

4) знају употребу разних метода да би се постигао математички 
резултат и изведу закључке; 

5) правилно тумаче резултате и формулишу закључке; 
6) умеју да изведу евалуацију тачности решења у поређењу са 

посматраним или предвиђеним подацима или са базом 
теоретског знања. 

 

Да бисмо показали оправданост организовања семинара, 
припремили смо иницијални тест за студенте треће и четврте 
године Учитељског факултета из Призрена са привременим 
седиштем у Лепосавићу у коме су били заступљени отворени 
задаци напредног карактера из математике за четврти разред. 
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МЕТОД 

 
Почетна настава математике се највећим делом своди на 

решавање задатака. Може се рећи да је врхунац математичког 
образовања и математичке културе ученика, њихова 
оспособљеност да решавају математичке задатке. Математички 
задаци отвореног типа захтевају знања и приступ учитеља за 
њихово решавање. Они имају више решења и више начина 
решавања. 

Истраживање је фокусирано на решавање задатака 
отвореног типа који могу позитивно да утичу на развијање 
математичких способности и разумевање математике. У њему 
смо се определили за примену упитника са задацима који имају 
напредни карактер.  

Циљ истраживања је да се прикупи више информација о 
успешности решавања задатака отвореног типа. Зато је потребно 
упознати студенте са таквим задацима и њиховим значајем за 
учење математике и развој математичког мишљења. 

Хипотеза истраживања претпоставља да студенти неће са 
успехом решити задатке отвореног типа.   

Узорком истраживања обухваћено је тридесет студената 
треће и четврте  године Разредне наставе Учитељског факултета 
из Призрена у Лепосавићу. 

У истраживању је коришћен упитник који садржи осам 
задатака отвореног типа напредног карактера. 

 Задаци за иницијални тест 
1. Пажљиво посматрај ове две табеле и покушај да откријеш 

како су попуњене, а затим по откривеном правилу настави да их 
попуњаваш: 

 

 1 2 3 4  2 4 5 7 
     1     
2  4   3  34   
3 4   7 6     
4     8   85  

 
2. Милица има две блузе (црвену и плаву) и три сукње 

(црвену, плаву и зелену). Може ли Милица седам дана у недељи 
да буде различито обучена (састави таблицу и провери свој 
одговор)? 
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3. Помоћу две различите цифре могу се написати два 
различита природна броја. Које треба да буду те цифре да би 
разлика записаних бројева била најмања, а које да би разлика 
била највећа? 

4. Саставите текстуални задатак који одговара следећем 
изразу: 

3000 – (3 ∙ 150 + 1200)? 
 

5. У табели заокружи бројеве који могу бити решења датих 
неједначина у скупу природних бројева: 

3 000 + х ˂ 8 000 400 2 500 6 000 20 1 5 000 7 
1 800 – а> 600 1 200 1 100 1 000 500 1201 1800 0 
n – 400 ˂ 1 000 1 000 600 450 400 300 3000 10 

 
6. Правоугаоник има димензије а = 1999 цм и b = 1 цм. 

Поделити правоугаоник на пет (5) различитих квадрата. Наћи 
бар једно решење. 

7. Израчунај количник бројева 108 и 9 тако што ћеш 
дељеник представити прво у облику збира, а затим у облику 
разлике. Задатак има више решења. 

8.  Ако се једна страница датог квадрата повећа за 8 цм, а 
друга смањи за  6 цм, добија се правоугаоник чија је површина 
једнака површини датог квадрата. Одреди обим квадрата и 
правоугаоника. 

 
Истраживање је организовано у мају 2017. године на 

Учитељском факултету из Призрена у Лепосавићу. 
 
РЕЗУЛТАТИ 
 

Табела 2. Резултати иницијалног теста 
Број 

задатка 
Решени Делимично 

решени 
Нерешени Σ 

N % N % N % 

1. 20 66,6% 3 10% 7 23,4% 30 
2. 21 70,00%   9 30,00% 30 
3.   2 6,67% 28 93,33% 30 
4. 23 76,60%   7 23,40% 30 
5. 11 36,66% 4 13,34% 15 50,00% 30 
6.   1 3,33% 29 96,67% 30 
7.     30 100% 30 
8.     30 100% 30 

Укупно 75 31,25 10 4,17% 155 64,58% 240 
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Резултати тестирања показују да степен знања који је 

потребан за решавање отворених задатака студента није 
задовољавајући јер је број нерешених таквих задатака висок 
(64,58%). У тој групи нерешених задатака предњаче задаци (3, 6, 
7, 8) у којима су потребна знања школске математике: структура 
природних бројева, геометријски облици, величине и мере, 
формуле. Студенти су највише решили задатке који се односе на 
комбинаторику (1, 2) и задатак у коме се захтевала текстуална 
формулација на основу математичког записа. 
 
ЗАКЉУЧАК 

 
Да би се унапредио рад учитеља у почетној настави 

математике потребно је организовати стручне семинаре у 
школама у оквиру пројекта који је у вези са иновацијама у 
наставном процесу. Потреба ја обука учитеља за нову културу 
решавања отворених задатака. Истовремено, студенти на 
учитељским факултетима треба да се обуче да  решавају задатке 
отвореног типа из школске математике. 
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COMPETENCE OF TEACHERS FOR A NEW CULTURE OF 

SOLVING PROBLEMS IN INITIAL TEACHING OF 
MATHEMATICS 

 
Abstract: Modern mathematics focuses on the types of work that a teacher 
does not have a dominant role and where the abilities of students can be better 
developed. The teacher is a manager, a student ability to develop independent 
and active work, experimentation and research, application of information 
technologies and a different approach to mathematical tasks. Solving the 
problem is particularly complex and interesting process in mathematics 
education students. Due to its complexity, it can be assumed that the teacher 
significantly affects the activity and motivation of students in the classroom. 
Many studies around the world confirm that a large number of teachers who 
work in teaching mathematics, not enough to mathematically knowledgeable. 
To make the work of teachers in practice showed results it is necessary that 
students at teacher training colleges use the formula: learn math because of 
the development of skills in problem solving; Learning to learn about problem 
solving and learning mathematics through problem solving. A new culture of 
solving tasks foresees the use of open-ended tasks that have multiple solutions 
and multiple ways of solving. Such an approach provides: modeling of real 
problems, finding different methods of solving tasks, the use of INT, reasoning 
modes, interpretation and observation of problems with several aspects. Using 
open-ended assignments in mathematics education creates some problems. 
One of the problems is the answer to the question: What kind of mathematical 
knowledge should have a teacher? The paper discusses the theoretical 
examination paper opening type in initial teaching mathematics, teacher 
competence for their implementation and research on their willingness to 
bring in the pedagogical practice (Table 2). 
Key words: competence, teaching mathematics assignments open. 
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ОБЛИКОВАЊЕ САДРЖАЈА – ПУТ КА РАЗВИЈАЊУ 
СТВАРАЛАЧКОГ МИШЉЕЊА УЧЕНИКА У НАСТАВИ 

МАТЕМАТИКЕ* 
 

Сажетак: У раду се скреће пажња на значај и потребу развијања 
стваралачког мишљења ученика у почетној настави математике и указује 
на неке од потешкоћа које прате остваривање овог задатка. Полази се од 
чињенице да способности стваралачког мишљења треба да се развијају у 
свакодневним ситацијама учења у настави математике, на конкретним 
садржајима који су блиски ученику. На бази таквих ставова, на 
конретним примерима, показује се на који начин се могу обликовати 
садржаји почетне наставе математике тако да буду у функцији развијања 
способности стваралачког мишљења ученика: оригиналности, 
флексибилности, флуентности, редефиниције, елаборације и 
остељивости за проблеме.  

Кључне речи: стваралачко мишљење, почетна настава 
математике, математика, задатак. 

 
УВОД 
 

Образовање се данас налази пред бројним изазовима. У 
креирању образовних политика изражен је мотив за постизање 
конкурентности на тржишту друштва знања, достизања врха на 
лествици на међународним тестирањима, побољшање квалитета 
наставе, учења и њених исхода. Последњих година помера се 
фокус образовања са усвајања садржаја на развој способности 
мишљења (Maričić & Špijunović, 2017; Sfard & Kieran, 2001). Све је 
више препорука на глобалном плану (UNESCO, Европски савет за 
образовање) које инсистирају на повећању активности ученика у 
процесу учења, промоцији надарених ученика, развоју 
креативности, независности у размишљању, оспособљавању 
ученика за решавање проблема и друго. Од школе се очекује да 
припреми ученика за живот у околностима у којима ће моћи да 
ствара, иновира, унапређује, буде оспособљен да примени 
стечена знања у решавању разноврсних проблема из живота и 
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науке (Maričić et al., 2016; Cotič i Felda 2011). Све је присутније 
сазнање да нагомилавање знања и чињеница више није довољно 
за стварање компетентног ученика, што имплицира постављање 
другачијег светла на васпитно-образовну стварност (Koludrović i 
Reić Ercegovac, 2010: 428). Отуда концепцију образовања уопште, 
а посебно концепцију математичког образовања, данас 
карактерише све већа усмереност ка развијању способности 
мишљења, а посебно способности стваралачког мишљења 
(Špijunović & Maričić, 2014). 

 
СТВАРАЛАЧКО МИШЉЕЊЕ КАО ЦИЉ МАТЕМАТИЧКОГ 
ОБРАЗОВАЊА 

 
Фокус у математичком образовању померио се са развијања 

способности рачунања на способности решавања проблема 
(National Research Council, 1989; National Council of Teachers of 
Mathematics Standards 2000). Све више се истиче значај 
стваралачког мишљења ученика које долази до изражаја у 
способности да се укључе различите могућности, да се изаберу 
одговарајући поступци, да се неки и модификују у процесу 
решавања проблема с циљем да се проблем реши (National 
Research Council, 2001). Препоруке су да у учионици „ученици 
треба активно да конструишу своја знања и разумевање, а да 
учитељ преузме улогу медијатора који поставља питања, 
подстиче, додељује истраживачке задатке и помаже ученицима 
да размишљају о различитим концептима, идејама и 
математичким контекстима” (Aizikovitsh Udi & Amit, 2011: 1087). 
Са друге стране, све је више критика које се упућене настави која 
„промовише памћење, слушање и понављање онога што је 
научено, поучавање које не инсистира на развијању способности 
за решавање проблема, што не доприноси развоју размишљања” 
(Felda et al, 2016: 5).  

Крeaтивност се издваја као кључна вештина 21. века, а 
стваралаштво, генијалност и  иновације посматрају као кључеви 
успеха у глобалној економији развоја (Henderson, 2008). Водећа 
напредна друштва ослањају се на креативност као капацитет 
појединца да неконвенционално мисли, осмишљава нове 
сценарије, предвиђа, производи (21st Century Skills, Education & 
Competitiveness, 2008). 

Упркос бројним захтевима за развијање способности 
стваралачког мишљења, резултати истраживања показују да 
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настава математике не доприноси у пуној мери његовом 
развијању. Бројни су разлози зашто је то тако. И даље је присутно 
учење чињеница, учење за оцену која се најчешће добија на тесту, 
а у таквом учењу је занемарен процес учења, а посебно занемарен 
процес развијања способности мишљења, решавања проблема од 
стране учeника, процес изналажења стратегија решавања 
проблема (Maričić & Špijunović, 2017). Део проблема произилази и 
из учионице: превише је шаблонског и стереотипног, ученици се 
непотребно исцрпљују у меморисању чињеница, појмова и 
правила, присутно је инсистирање на решавању задатака по 
одређеном моделу, мишљење ученика усмерава се само у једном 
правцу, присутне су строгост и прецизност које нису погодне за 
испољавање креативности, мало пажње се посвећује 
истраживачком приступу и  друго. Део проблема проистиче и из 
начина рада учитеља, његове оспособљености за обликовање 
стратегија рада које ће да допринесу развијању способности 
стваралачког мишљења, али и из уџбеника, традиције и других 
фактора. Истраживања показују да учитељи имају кључну улогу у 
подстицању стваралачког мишљења код ученика (Levenson, 
2013) и да њихова свест о значају креативности има велику улогу 
у развијању креативности (Runco & Johnson, 2002), али и да је 
њихово познавање стваралачког мишљења веома ограничено и 
уско (Bolden et al., 2010; Shriki, 2010), Осим тога, сам појам 
стваралачко мишљење је сложен. У дидактичко-методичкој 
литератури присутна су декларативна указивања на потребу да 
се развија стваралачко мишљење код ученика, али је мало 
конкретних упутстава о начинима на које се може подстицати и 
развијати (Špijunović & Maričić, 2014). Први корак у развијању 
стваралачког мишљења јесте разумевање шта се под овим 
појмом подразумева. За наставу математике прихватљиво је 
одређење стваралачког мишљења које даје Ј. Guilford (1957), а 
које прихвата и Р. Квашчев (1974) у својим радовима и 
истраживањима. Они стваралачко мишљење дефинишу као 
„сложену интелектуалну активност у којој до изражаја долазе 
следеће способности: оригиналност, флексибилност, флуентност, 
редефиниција, осетљивост за проблеме и елаборација” 
(Шпијуновић, 2005: 20). Само онај ко разуме које способности 
обухвата појам стваралачко мишљење може и развијати овај појам.  
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ОБЛИКОВАЊЕ САДРЖАЈА – ПУТ КА РАЗВИЈАЊУ 
СТВАРАЛАЧКОГ МИШЉЕЊА 

 
Одговор на питање „Како развијати способности 

стваралачког мишљења у почетној настави математике?” није 
лако дати. У литератури налазимо велики број сугестија и 
стратегија како га развијати, али је већина уопштена и настала за 
специфичан контекст употребе. При одабиру приступа мора се 
имати у виду узраст ученика, развијеност когнитивних 
структура, али и садржаји математике и знања којим ученици 
располажу. Без обзира на то за који начин ћемо се определити, 
треба имати у виду да је способности стваралачког мишљења 
најбоље развијати у реалним, свакодневним ситуацијама учења, 
на конкретним садржајима који произилазе из садржаја који се 
учи. То су, пре свега, ситуације у којима ученик решава проблеме 
који за њега имају смисла и у којима се лично ангажује. Са друге 
стране, истраживања показују да учитељи имају недовољну свест 
о задацима који подразумевају способности стваралачког 
мишљења (Levenson, 2013). У раду желимо да скренемо пажњу на 
значај обликовања садржаја математике тако да они доприносе 
развијању способности стваралачког мишљења ученика. Притом, 
полазимо од следећих чињеница:  

- стваралачко мишљење је способност коју, у већој или 
мањој мери, поседује сваки ученик, а не специфична мисаона 
обдареност која се статистички ретко јавља у некој популацији; 

- прихвата се као стваралачко решење задатка свако 
решење до кога дете само долази, које је за њега ново, без обзира 
на чињеницу да ли је неко други пре њега до истог решења 
дошао;   

- стваралачко мишљење означава истовремено и чин 
стварања и његов резултат (Špijunović & Maričić, 2014: 453). 

 
На конкретним примерима задатака ћемо показати како 

обликовати садржај тако да он доприноси развијању сваке од 
наведених способности стваралачког мишљења. Оригиналност, 
као способност стваралачког мишљења, подразумева оригиналан 
приступ решавању проблема (задатака), проналажење нечег 
новог и необичног, проналажење удаљених решења и одговора 
који су резултат креативне генерализације и способност 
антиципирања нових идеја, решења и одговора (Шпијуновић, 
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Маричић, 2016). Садржаји којима се може развијати 
оригиналност су сви задаци који захтевају оригиналан приступ 
решавању. Оригиналност је и Гаус испољио када је на оригиналан 
начин израчунао збир првих сто природних бројева. Наиме, он је 
посматрајући низ датих бројева уочио парове збирова (1 + 100 = 
101, 2 + 99 = 101, 3 + 98 = 101 итд.) и уочио да их има 50 што му 
је омогућило израчунавање збира бројева. 

 

 
 
Оригиналност је испољио и Талес када је на оригиналан 

начин измерио висину пирамиде на основу дужине сенке.  
 

 
 
Оригиналност у процесу решавања задатака може 

испољити и ученик на одговарајућим садржајима. На пример, 
приликом решавања следећег задатка до изражаја долази 
оригиналност ученика:  

Отац и два сина желе да се превезу на другу обалу реке. 
Свако од њих зна да весла, али чамац је мали и може да прими 
само по једну особу или синове заједно. Ипак, сви су успели да се 
превезу на другу обалу. Како? (Стошић Миљковић и 
Маринковић, 2005: 61).  

Исто тако и следећи пример доприноси развијању 
оригиналности код ученика: 

У једној кући удаљеној од продавнице имају 12 кг шећера и 
неколико кеса. Имају вагу, али немају тегове. Како ће одмерити 
9 кг  шећера? (Маричић, 2006: 64).  

Оригиналност у решавању наведеног задатка долази до 
изражаја у уочавању начина на који се може измерити задата 
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маса шећера. На пример, ученик може понудити следеће 
решење:  

Укупну количину шећера треба сипати у две кесе које 
стоје на ваги све док вага не буде у равнотежи. На тај начин ће 
се у две кесе добити по 6 кг шећера. Једну кесу треба оставити 
на страну, а шећер из друге кесе на исти начин поделити у две 
кесе од којих ће свака имати по 3 кг шећера. На крају треба у 
једну кесу сипати шећер из кесе од 6 кг и из кесе у којој има 3 кг 
шећера. Тако ће добити 9 кг шећера. 

Ученик ће оригиналност испољити и приликом решавања 
задатака који су дати у виду проблемске ситуације, било да је она 
исказана речима, сликом или је смештена у реалан контекст.  

Учитељ ће подстицати оригиналност код ученика задацима 
пресипања, превожења, задацима комбиновања, али и 
проблемима отвореног типа. 

Флексибилност, као способност ствралачког мишљења, 
„уско је везана за решавање проблема” (Маричић и Ђуровић, 
2017: 229). Многи аутори је посматрају као „кључну способност 
од које зависи примена знања у новим контекстима и као кључни 
елемент решавања проблема” (Warner et al, 2003: 371). Она 
подразумева „способност промене усмерености мишљења, 
ослобађање од шаблонског и стереотипног начина решавања 
проблема, прилагођавање измењеним условима задатка и 
изналажење различитих путева за њихово решавање” 
(Шпијуновић и Маричић, 2016: 442). Флексибилност се односи на 
способност изналажења нових различитих стратегија за 
решавање проблема (Heirdsfield, 2002).  

Флексибилност ученика у мишљењу у почетној настави 
математике може се подстицати задацима који се могу решити на 
више начина. Учитељ свакодневно треба да подстиче ученике да 
изналазе различите начине решавања задатака, да буду 
флексибилни према решавању, као и да подстиче дивергентност 
у размишљању, а посебно охрабрује ученике који имају другачији 
приступ решавању проблема. Исто тако, учитељи треба да 
формулишу и постављају пред ученике проблеме отвореног типа. 
На пример, уместо да ученицима постави задатак:  

Јован има пет кликера, а Петар осам. Колико укупно кликера 
имају Јован и Петар? 

учитељ може обликовати задатак отвореног типа: 
Јован и Петар имају укупно четрнаест кликера. Колико 

кликера је могао да има Јован, а колико Петар? 
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И најједноставнији математички задатак, ако подстиче 
ученике на размишљање и побуђује њихов интерес може се 
искористити у циљу развијања флексибилности. На пример: 

Милица има двадесет динара, а Алекса за тридесет 
динара више од ње. Шта све можеш да израчунаш?  

Ученици изналазе могућа питања: 
Колико Алекса има новца? 
Колико Милица и Алекса имају укупно новца? 
Поред формулација проблема које природно произилазе из 

дате проблемске ситуације, учитељ треба да подстиче ученике на 
предвиђање и увођење нових елемената у дату ситуацију. Тако 
ученици могу, на пример, осмислити и следеће формулације 
проблема: 

Колико новца недостаје Милици и Алекси да купе лопту која 
кошта сто динара?  

Алекса и Милица су купили две чоколадице које су укупно 
платили четрдесет динара. 

Колико динара је остало Милици и Алекси? и друго. 
И следећи пример пружа могућности за развијање 

флексибилности код ученика: 
 

 
 
Флуентност подразумева изналажење већег броја 

различитих решења истог задатка. Ову способност стваралачког 
мишљења могуће је подстицати садржајима који захтевају 
изналажење више решења неког проблема. На пример: уместо да 
учитељ пред ученике постави задатак: 

Обим правоугаоника је 12 цм. Ако је једна страница 3 цм, 
колика је површина правоугаоника? 

задатак може обликовати: 
Обим правоугаоника је 12 цм, а мерни бројеви страница су 

природни бројеви. Одреди мерне бројеве правоугаоника који 
имају ову особину и израчунај који има највећу површину. 

Флуентност у решавању овако обликованог садржаја 
огледа се у потреби да се идентификују сви правоугаоници чији 
су мерни бројеви страница природни бројеви, а обим им је 12 цм. 

Редефиниција подразумева способност ученика да податке 
дате у задатку употребе на нов, другачији начин, односно 
осмисле језичком формом која им је ближа и разумљивија, а која 
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омогућава лакше решавање задатка (Špijunović & Maričić, 2014: 
456). Садржај се може обликовати тако да сви подаци не буду 
екплицитно дати, већ је потребно односе дате у задатку изразити 
другачије, тако да имплицитно дати подаци постану 
експлицитни. На пример: 

Марија је имала толико новца да када је половину новца 
дала брату а половину остатка сестри, њој је остало десет 
динара. Колико динара је имала Марија? 

Ученик на основу уочавања односа међу датим подацима 
редефинише односе и закључује: Марији је остала четвртина 
новца. То значи да четвртина укупне суме новца износи 10 динара 
и да је Марија имала 4 • 10 = 40 динара. За подстицање 
редефиниције као компоненте ствралачког мишљења, подесни су 
и задаци „дешифровања”. На пример: 

 
     AAA 
+    BC 
      CB 
CDAB 
 
И следећи садржај доприноси развијању редефиниције:  
Свеска и оловка коштају осамдесет динара, а свеска и две 

оловке сто динара. Колико кошта свеска? 
Редефинисањем услова задатка, ученик уочава да је цена 

једне оловке једнака разлици између цене свеске и две оловке 
(100 динара) и цене свеске и оловке (80 динара), односно да 
оловка кошта: 100 – 80 = 20, а свеска: 80 – 20 = 60 динара.  

У делу „Како ћу решити математички задатак?” Ђ. Поља даје 
следећа упутства којих се треба придржавати у процесу 
решавања задатака, а која у основу подразумевају редефиницију:  

- Можеш ли задатак другачије изразити? 
- Задржи само један део улова, а одбаци други део. 
- Докле је тада непозната одређена? 
- Можеш ли из датих података извести шта корисно? 
- Можеш ли замислити неке друге задате податке који би 

били погодни за одређивање непознатог? 
- Можеш ли променити непознату или задате податке, или, 

ако треба обоје, тако да нова непозната и нови подаци буду 
међусобно ближи? (1966: 89–93). 
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Редефиниција представља важну способност од које у 
великој мери зависи решавање задатка од стране ученика. 

Елаборација је способност стваралачког мишљења која 
долази до изражаја  у ситуацијама када ученик на бази уочавања 
односа и услова датих у задатку открива нове идеје и предвиђа 
след корака који омогућавају постепен и систематски долазак до 
решења (Špijunović i Maričić, 2014). 

Ако три рибара за три дана улове три рибе, колико риба 
улови девет рибара за девет дана?  

У решавању задатака елаборација долази до изражаја у 
предвиђању и решавању задатака корак по корак: 

Први корак: Три рибара за три дана улове три рибе, то значи 
да један рибар за три дана улови 3 : 3 = 1 рибу.  

Други корак: Ако један рибар за три дана улови једну рибу, 
девет рибара ће за три дана уловити 9 • 1 = 9 риба. 

Трећи корак: Ако девет рибара за три дана улови девет риба, 
они ће за девет дана уловити 3 • 9 = 27 риба. 

Сличан је и следећи пример: 
У трци на 100 метара учествовали су Арсо, Божо, Саво, 

Дарко и Филип. Одреди редослед проласка кроз циљ ако су ти 
познати следећи подаци: 

− иако је постигао сопствени рекорд, Филип није успео да 
победи; 

− Саво је био бржи од Дарка; 
− Обрад је заузео треће место; 
− Арса је стигао после Филипа, али пре Сава. 
Осетљивост за проблеме учитељ ће развијати кроз сваки 

задатак у коме треба открити необичност у задатку, у коме треба 
уочитити грешку и недостатак одређених захтева задатка, у коме 
постоје противуречни и сувишни подаци, у коме задатак треба 
решити узимајући у обзир околности у којима је дат, проценити 
реалност ситуације. Такав је, на пример, следећи задатак: 

Бака је купила пет кифли. Треба да их подели петорици 
унука, тако да сваком дâ по једну кифлу, али да једна кифла 
остане у кеси. Како ће бака да подели кифле?  

На први поглед, задатак је нерешив јер је пажња усмерена 
на пет кифли и петорицу унука, као и на једну кифлу у кеси. 
Ученик који открије да ће један унук да добије једну кифлу у кеси 
испољиће осетљивост за проблеме. Дакле, решење је: четворица 
унука ће добити по једну кифлу, а један унук ће добити једну 
кифлу у кеси.  
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ЗАКЉУЧАК 

 
Бројни су садржаји који се могу обликовати, а да доприносе 

развијању осетљивости за проблеме. Неки од њих су и шаљиви, 
често немају чист математички облик већ њихово решавање 
захтева промишљање и испољавање осетљивости за њихово 
решавање. Они уносе посебан дух у наставу математике, 
освежавају је и деца се радо упуштају у њихово решавање. 
Развијена осетљивост за проблеме представља важну димензију 
мишљења ученика. „Она доприноси разумевању математике и 
решавању математичких задатака као независних од одређеног 
шаблона” (Маричић и Шпијуновић, 2014: 538). 

Између издвојених способности стваралачког мишљења 
готово да нема оштре границе. Све издвојене способности 
међусобно су чврсто повезане и испреплетане. Један исти задатак 
може доприносити развијању више способности стваралачког 
мишљења. То доприноси да стваралачко мишљење ученика у 
суштини представља јединствену способност, односно 
јединствен процес (Špijunović, Maričić, 2014).  

Као што се види, потребно је да учитељ осећа и препознаје 
могућности које конкретни математички садржај (задатак) 
пружа за развијање стваралачког мишљења ученика и да те 
могућности максимално искористи (Špijunović, Maričić, 2014). 
Управо та веза, „веза између постављеног циља (у овом случају 
развијања стваралачког мишљења), с једне, и садржаја, с друге 
стране, представља најслабију карику почетне наставе 
математике” (Шпијуновић, 2005: 114-115).  

У процесу развијања стваралачког мишљења кључна је 
улога учитеља. Он својим деловањем и поступцима ствара услове 
за развијање стваралачког мишљења. Исто тако „својим 
уверењима, крутошћу у прилагођавању непредвиђеним 
ситуацијама, затвореним приступом новим методама поучавања, 
може обесхрабрити у проналажењу нових, необичних и 
другачијих идеја” (Koludrović, Reić Ercegovac, 2010: 430). Треба 
имати у виду и то да математички задатак може бити погодан за 
развијање стваралачког мишљења, али и да његов креативни 
аспект не дође до изражаја, ако учитељ не може да омогући 
креативан приступ у учионици (Panaoura & Panaoura, 2014). 
Учитељ који жели да развија код ученика стваралачко мишљење, 
мора да ствара одговарајући амбијент у учионици, зна да одабере 



                                                                           
  

ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ И МОДЕЛИ 469 

 

                                     УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ   

и обликује садржаје који ће доприносити развијању способности 
стваралачког мишљења, али и методе и облике рада, затим да 
подржава ученике, охрабрује их, подстиче и мотивише на рад на 
таквим садржајима. 
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CONTENT CREATION – A WAY TO DEVELOP STUDENT 
CREATIVE THINKING IN MATHEMATICS EDUCATION 

 
Abstract: The paper draws attention to the importance and need to develop 
student creative thinking in initial mathematics education and points out 
certain obstacles that follow the realization of this task. We started from the 
fact that skills of creative thinking should be developed in everyday learning 
situations in mathematics education and on specific content that students can 
relate to. Using these attitudes as the basis and implementing specific 
examples, we will explain how content from initial mathematics education can 
be modeled so as to help students develop their skills of creative thinking: 
originality, flexibility, fluency, redefinition, elaboration and problem 
sensitivity.   
Keywords: creative thinking, initial mathematics education, mathematics, 
task. 
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KORIŠTENJE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE 

TEHNOLOGIJE U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA 
 

Sažetak: Današnji razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije 
(IKT) pruža neograničene mogućnosti u poučavanju učenika u školi i izvan 
nje. Korištenjem naprednih IKT rješenja učenici bogate i nadopunjuju svoje 
znanje. Razvoj IKT dovodi do novih mogućnosti, ali i potreba, kako u 
svakodnevnom životu tako i u suvremenoj nastavi. No, za korištenje IKT u 
nastavi moraju biti zadovoljeni neki uvjeti: kompetentan učitelj, posjedovanje 
računala i softvera, te učenik. Rad pokazuje učestalost korištenja IKT u 
svakodnevnom poučavanju učenika razredne nastave u predmetu Priroda i 
društvo u Republici Hrvatskoj. U ovom radu su prikazani rezultati istraživanja 
prikupljeni anketnim upitnikom na prigodnom uzorku studenata (N = 197) 
nakon odrađene stručno-pedagoške prakse. Deskriptivnom analizom se 
pokazalo da učitelji najviše koriste računalo u funkciji korištenja e-udžbenika i 
prikazivanja powerpoint prezentacija, dok učenici u nastavi ne koriste 
nikakve uređaje iz svijeta suvremenih IKT. Ako je cilj odgoja i obrazovanja u 
osnovnoj školi pripremiti učenika za život i rad u promjenjivom društvu 
nikako se ne bi smjelo zaobići mogućnosti upotrebe digitalne tehnologije u 
nastavnom procesu (Slika 1, Grafikona 3).  

Ključne riječi: medij, nastava, učitelji, učenici. 

 
 

UVOD 
 

Priroda i društvo interdisciplinaran je nastavni predmet koji 
integrira znanstvene spoznaje prirodoslovnoga, društveno-
humanističkoga i tehničko-informatičkoga područja. Prirodne 
znanosti uvode učenika u svijet istraživanja i spoznavanja prirode, a 
društvene i humanističke znanosti u život ljudi i društvene odnose koji 
se temelje na uvažavanju i prihvaćanju ljudske prirode. U procesu 
učenja i poučavanja bitne su i spoznaje tehničko-informatičkoga 
područja što uključuje pravilnu, sigurnu i svrsishodnu uporabu 
različitih oblika tehnologije, a posebice informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, IKT (kratica koja će se u daljnjem tekstu koristiti za pojam 
informacijsko-komunikacijska tehnologija). Sve veći značaj za učitelje 
predstavlja računalna i informacijska pismenost, odnosno digitalne 
kompetencije. 
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Računalna i informacijska pismenost je sposobnost pojedinca da 
koristi računala kako bi istraživao, stvarao i komunicirao radi 
učinkovitog sudjelovanja kod kuće, u školi, na radnome mjestu i u 
društvu (IEA 2013: 2). Sastoji se od „...dviju komponenti:  

 

1) Prikupljanje i upravljanje informacijama − odnosi se na 
receptivne i organizacijske elemente procesuiranja i upravljanja 
informacijama te sadrži tri aspekta: 

a) znanje i razumijevanje o uporabi računala − odnosi se na 
deklarativno i proceduralno znanje o generičkim obilježjima i 
funkcijama računala; ovaj je aspekt usmjeren na osnovna tehnička 
znanja i vještine potrebne za uporabu računala i rad s 
informacijama; 

b) pristupanje informacijama i njihovo vrednovanje – odnosi se 
na istraživačke procese pomoću kojih pojedinci traže i pronalaze 
informacije te ocjenjuju njihovu važnost, točnost i korisnost; 

c) upravljanje informacijama – odnosi se na sposobnost rada s 
digitalnim informacijama; ovaj proces uključuje sposobnost 
prihvaćanja i prilagođavanja klasifikacijskih i organizacijskih 
shema za organiziranje i pohranjivanje informacija kako bi se one 
mogle učinkovito koristiti. 

 

2) Stvaranje i razmjena informacija − usmjerena je na korištenje 
računala kao produktivnih alata za razmišljanje, stvaranje i 
komuniciranje i sadrži četiri aspekta: 

a) pretvaranje informacija − odnosi se na sposobnost pojedinca 
da koristi računala za promjenu načina na koji su informacije 
prikazane kako bi one bile jasnije određenoj publici i u određenu 
svrhu; 

b) stvaranje informacija − odnosi se na sposobnost korištenja 
računala kako bi dizajnirali i proizveli originalni informacijski 
proizvod u određenu svrhu ili za određenu publiku; 

c) dijeljenje informacija − odnosi se na razumijevanje o načinu 
na koji se računala mogu koristiti, kao i sposobnost korištenja 
računala u svrhu komuniciranja i razmjene informacija s drugima; 

d) sigurno korištenje informacija − odnosi se na razumijevanje 
pravnih i etičkih pitanja vezanih uz elektroničku komunikaciju i iz 
perspektive izdavača i iz perspektive čitatelja” (IEA 2013: 2). 

 
Važnost računalne i informacijske pismenosti prepoznata je i u 

Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i 
obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 
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Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske kao 
jedna od ključnih kompetencija podrazumjeva „razvoj nacionalnoga 
kurikuluma usmjerena na učeničke kompetencije predstavlja jedan od 
glavnih smjerova kurikulumske politike u europskim i drugim 
zemljama. Da bi uspješno odgovorila izazovima razvoja društva znanja 
i svjetskoga tržišta, Europska unija odredila je osam temeljnih 
kompetencija za cjeloživotno obrazovanje. Obrazovna politika 
Republike Hrvatske je prihvatila iste temeljne kompetencije. To su: [...] 
digitalna kompetencija – odnosi se na osposobljenost za sigurnu i 
kritičku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije za rad, u 
osobnomu i društvenomu životu te u komunikaciji. Njezini su ključni 
elementi osnovne informacijsko-komunikacijske vještine i 
sposobnosti: upotreba računala za pronalaženje, procjenu, 
pohranjivanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija te 
razvijanje suradničkih mreža putem interneta [...]” (MZOS 2010: 17). 
Definicija računalne i informacijske pismenosti po opsegu je vrlo 
slična definiciji digitalne kompetencije Europske komisije, s time da 
digitalna kompetencija u svojem konceptualnom referentnom modelu 
detaljnije navodi pet područja kompetencija i dvadeset jednu 
kompetenciju. 

Poticanjem prirodne radoznalosti, želje za učenjem i 
otkrivanjem svijeta oko sebe, učenik razvija zanimanje za prirodne i 
društvene pojave i odnose, usvaja ključna znanja i koncepte navedenih 
područja te razvija vještine i stavove. Učenje i poučavanje nastavnoga 
predmeta Priroda i društvo usmjerava učenika na: a) postavljanje 
pitanja o prirodi i promjenama koje se zbivaju oko nas; b) otkrivanje 
povezanosti i međuovisnosti procesa i pojava u prirodnome i 
društvenome okruženju; c) istraživanje i brigu za svijet u kojemu živi; 
d) spoznavanje sebe i odnosa čovjeka prema drugima i prema okolišu; 
e) informiranje, kritičko mišljenje i odgovorno djelovanje; f) 
poštivanje jednakosti i prava svih ljudi te prihvaćanje različitosti 
(Prijedlog nacionalnog kurikuluma nastavnog predmeta Priroda i 
društvo u Republici Hrvatskoj, 2016). 

Obrazovna tehnologija se definira na različite načine. Pod 
obrazovnom tehnologijom se podrazumijeva ukupnost svih tehničkih 
sredstava i pomagala, te s njima povezanih postupaka koji se 
primjenjuju u procesu usvajanja znanja i razvijanja sposobnosti 
(Pletenac, 1990). Obrazovna tehnologija podrazumijeva načine 
postizanja obrazovnih ciljeva, različite postupke i sredstva uspješnog 
poučavanja (Pastuović, 1999). Različiti autori pod medijima i 
tehnologijama razumijevaju nositelje informacija, oblike informacija, 
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načine komuniciranja kao i tehnologije za poučavanje (Pastuović, 
1999; Matijević, 1998 i 1999). Nastavna tehnologija sadrži najmanje 
tri sastavnice: nastavna sredstva, pomagala i postupke. Obrazovna ili 
nastavna tehnologija nastoji odgovoriti na pitanje kako primjenjujemo 
nastavna sredstva i pomagala u procesu učenja i razvitka učeničkih 
sposobnosti. 

Znanja, vještine i stavovi stečeni u nastavnome predmetu 
Priroda i društvo, kratica PiD omogućavaju učeniku bolje 
razumijevanje svijeta koji ga okružuje, lakše snalaženje u novim 
situacijama u prirodnome i društvenome okruženju te donošenje 
odluka za osobnu dobrobit, dobrobit zajednice i prirode. Cilj 
prirodoslovnih predmeta je razvoj prirodoslovne kompetencije koja se 
odnosi na upotrebu znanja kojima se objašnjava svijet prirode, ali i 
razvoj digitalnih vještina i kompetencija. Nastavnici korištenjem IKT u 
nastavi obogaćuju nastavu, ali i razvijaju vlastite vještine i 
kompetencije. Takva upotreba IKT učenicima nastavu pretvara u 
zanimljivo i poticajno okruženje. Također, za pripremu zadataka za 
vježbu nastavnik treba uzeti u obzir da će učenici biti motiviraniji za 
rješavanje ako je tekst zadatka koji moraju riješiti zanimljiv i u vezi s 
nečim što njihove vršnjake zanima (Petrović, 2016). Učenjem o domu, 
obitelji te lokalnoj i široj zajednici sustavno se izgrađuje osobni, 
kulturni i nacionalni identitet uz istodobno razvijanje osjetljivosti za 
druge i cjelokupno životno okruženje (Prijedlog nacionalnog 
kurikuluma nastavnog predmeta Priroda i društvo u Republici 
Hrvatskoj, 2016). 

 
Slika 1. Organizacija kurikuluma nastavnoga predmeta Priroda i društvo 
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Na Slici 1 je prikazana povezanost koncepata nastavnoga 
predmeta Priroda i društvo s generičkim kompetencijama i 
međupredmetnim temama u ostvarivanju odgojno-obrazovnih ciljeva 
(Prijedlog nacionalnog kurikuluma nastavnog predmeta Priroda i 
društvo u Republici Hrvatskoj, 2016). Prema Izvješću o ključnim 
podacima o učenju i inovacijama kroz IKT-a u školama u Europi 2011, 
pristup zadovoljavajućoj IKT infrastrukturi jedan je od najvažnijih 
čimbenika koji doprinose učinkovitoj upotrebi informacijskih 
tehnologija u svim nastavnim predmetima i za sve učenike. Međutim, 
neki problemi s infrastrukturom i dalje postoje te otežavaju 
integraciju novih tehnologija u poučavanje i učenje. Postojanje 
suvremene IKT opreme u školama glavni je preduvjet za uvođenje 
inovativnih nastavnih metoda i uporabu interaktivnog softvera i 
online materijala. Međutim, uvođenje IKT u školsko obrazovanje 
složen je proces na kojeg utječu mnogi čimbenici (Balanskat et al., 
2006). IKT tehnologije su ključne kao pomoć nastavnicima u pružanje 
mogućnosti inovativnog poučavanja i učenja, ali također igraju 
značajnu ulogu u učinkovitom vođenju škole. Europska komisija je u 
svojem zadnjem izvješću čak navela kako „uvođenje IKT-a u sustave 
obrazovanja i osposobljavanja zahtijeva daljnje promjene u 
tehnološkom i organizacijskom ozračju učionica, radnih mjesta te 
mjesta gdje se odvija informalno učenje kao i samom poučavanju i 
učenju” (Europska komisija, 2008).  

Posljednjih godina provedena su različita istraživanja o upotrebi 
informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u obrazovanju (Yang 
et al., 2009; Hutinski & Aurer 2009; UNESCO, 2005) koja su ukazala na 
probleme, ali i istakla važnost njihova integriranja u nastavni proces. 
Neki od rezultata spomenutih istraživanja su sljedeći: a) bolja 
motiviranost učenika; b) pozitivno utječe na obrazovna postignuća u 
osnovnoj školi; c) kod učenika kojima je materinji jezik engleski 
poboljšao se uspjeh u engleskom jeziku, znanosti i tehnologiji, a 
posebice u osnovnoj školi; d) bolja opremljenost škola omogućava i 
bolje rezultate učenika; e) omogućava veće diferenciranje s programima 
napravljenima prema individualnim učeničkim potrebama; f) povećava 
se odgovornost za vlastito učenje (Blažević, 2016).  
 
METOD 
  

U ovom radu su prikazani rezultati istraživanja prikupljeni 
online anketnim upitnikom na prigodnom uzorku studenata 
učiteljskog studija od prve do četvrte godine studija (N = 197) nakon 
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odrađene stručno-pedagoške prakse u osam županija Republike 
Hrvatske. Ciljevi i zadaci istraživanja su da se utvrdi učestalost: 1) 
korištenja IKT u nastavi Prirode i društva od strane učiteljice/učitelja 
po razredima; 2) korištenja IKT u nastavi Prirode i društva od strane 
učiteljice/učitelja zbirno; 3) korištenja IKT u nastavi Prirode i društva 
od strane učenika u razrednoj nastavi po razredima. U istraživanju se 
pošlo od opšte pretpostavke da učiteljice/učitelji nedovoljno koriste 
suvremenu obrazovnu tehnologiju na nastavi Prirode i društva. Podaci 
prikupljeni istraživanjem obrađeni su deskriptivnom statistikom 
izračunavanjem frekvencije i procenata. Rezultati istraživanja 
prikazani su grafikonima. 
 
REZULTATI 
 

Deskriptivnom statistikom utvrđena je učestalost korišćenja IKT 
od strane učiteljica/učitelja i učenika.  
 

Grafikon 1. Grafički prikaz učestalosti korištenja IKT u nastavi Prirode i 
društva od strane učiteljica/učitelja po razredima 
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Obradom odgovora studenata na česticu o učestalosti korištenja 
IKT u nastavi PiD u vrijeme stručno-pedagoške prakse od strane 
učiteljica/učitelja po razredima (Grafikon 1) u prvom razredu, 
studenti 52 puta bilježe niti jednom, 25 puta jednom, 36 puta ponekad, 
29 puta često i 10 puta na svakom satu. U drugom razredu 48 puta 
bilježe niti jednom, 25 puta jednom, 24 puta ponekad, 22 puta često i 
10 puta na svakom satu. U trećem razredu 43 puta bilježe niti jednom, 
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26 puta jednom, 31 puta ponekad, 27 puta često te 9 puta na svakom 
satu.  U četvrtom razredu 30 puta bilježe niti jednom, 28 puta jednom, 
29 puta ponekad, 21 puta često i 10 puta na svakom satu. 

 
Grafikon 2. Grafički prikaz učestalosti korištenja IKT u nastavi Prirode i 

društva od strane učiteljica/učitelja zbirno 

 
 
Učestalosti korištenja IKT u nastavi Prirode i društva od strane 

učiteljica/učitelja zbirno (Grafikon 2) studenti 173 puta bilježe niti 
jednom, 104 puta jednom, 120 puta ponekad, 99 puta često i 39 puta 
na svakom satu. 

 
Grafikon 3. Grafički prikaz učestalosti korištenja IKT u nastavi Prirode i 

društva od strane učenika  
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Na upit o učestalosti korištenja IKT u nastavi Prirode i društva 
od učenika (Slika 4), studenti u vrijeme stručno-pedagoške prakse, 
190 puta bilježe niti jednom tj. 7 puta u prvom razredu i drugom 
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razredu; u trećem razredu 184 ne koriste tj. 13 puta koriste; u 
četvrtom razredu 176 puta ne koriste tj. 48 puta koriste. Na upit o 
učestalosti korištenja IKT u nastavi Prirode i društva od strane 
učenika zbirno (grafikon 3), studenti u vrijeme stručno-pedagoške 
prakse bilježe 740 puta  negativan odgovor (ne) i 48 puta pozitivan 
odgovor (da). 
 
ZAKLJUČCI I RASPRAVE 
 

Upotrebom tehnologije u nastavi, učenici i nastavnici razvijaju 
digitalnu kompetenciju kao jednu od osam temeljnih kompetencija 
koje je odredila Europska unija. Uz pomoć informacijske i 
komunikacijske tehnologije u današnje vrijeme ljudima je omogućena 
brza dostupnost informacijama, jednostavniji način komuniciranja, ali 
i jednostavniji način učenja. Informacijske i komunikacijske 
tehnologije (IKT) nude širok spektar alata koji mogu stvoriti nove 
mogućnosti u učionici. Posebno mogu pomoći u oblikovanju 
obrazovnog procesa prema potrebama pojedinog učenika te 
učenicima mogu pružiti ključne digitalne kompetencije koje su 
potrebne u gospodarstvu temeljenom na znanju. Deskriptivnom 
analizom se pokazalo da učiteljice/učitelji najviše koriste računalo u 
funkciji korištenja e-udžbenika i prikazivanja PowerPoint 
prezentacija, dok učenici u nastavi ne koriste uređaje iz svijeta 
suvremenih IKT. Ako je cilj odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi 
pripremiti učenika za život i rad u promjenjivom društvu nikako se ne 
bi smjelo zaobići IKT.  

Prema provedenom istraživanju može se zaključiti:  
1) većina učiteljica/učitelja u nastavi Priroda i društvo koristi se 

tradicionalnim; 
2) sredstvima i pomagalima kao što su: uzorci iz učenikova 

okruženja, modeli, ploča, grafoskop; 
3) udžbenik, radna bilježnica ili vježbenica, metodički priručnik; 
4) neke učiteljice/učitelji koriste pametnu ploču, laptop i radio 

prijemnik u nastavi Prirode i društva; 
5)  manji dio učiteljica/učitelja koristi se IKT-om na satu Prirode i 

društva od čega; 
6) najveći dio koristi računalo i internet samo za pripremu 

nastave. 
 

U četvrtom razredu učestalost korištenja IKT je najveća, a u 
prvom razredu najniža. Dobiveni rezultati potvrđuju hipotezu H1: 
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Učiteljice/učitelji nedovoljno koriste suvremenu obrazovnu 
tehnologiju na nastavi Prirode i društva. Promjene u pedagoškoj 
praksi uključuju integraciju različitih tehnologija, alata i digitalnih 
sadržaja. Ta tehnologija mora biti potpora za didaktičko unapređenje 
nastave. Primjenom različitih strategija aktivnoga učenja i poučavanja 
promiče se odgovornost i osnažuje integritet čime učenik postaje 
pouzdan, moralan i dosljedan pojedinac koji poštuje sebe i druge. 
Time se potiče i osigurava cjelovit razvoj i dobrobit učenika 
uvažavajući jedinstvenost svake osobe. 

Online okruženje također može povećati motivaciju. Virtualnom 
stvarnošću i simulacijama možemo se koristiti kad nam neposredna 
stvarnost nije dostupna. Informacijsko-komunikacijska tehnologija 
omogućava nam i povezanost s učenicima ili stručnjacima u drugim 
mjestima i različitim dijelovima države i/ili Europe (Prijedlog 
nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Priroda i društvo, 
2016). Rezultati pokazuju i da najveći dio učiteljica/učitelja koristi 
trodimenzionalna i dvodimenzionalna vizualna sredstva kao i 
materijale iz učenikova okruženja i modele u nastavi dok najveći dio 
ispitanika ne koristi IKT u nastavi. Oni koji koriste IKT izjasnili su se 
da im računalo služi za obradu gradiva, zadavanje zadataka za skupni 
rad i prikaz plana ploče. Za razliku od nastavnika u europskim 
zemljama čini se da je kod nas najveći problem nedostatak 
primjerenih sadržaja na hrvatskom jeziku. Također jednako kao i kod 
drugih europskih zemalja, nastavnici ističu nedostatnu opremljenost 
učionica primjerenom tehnologijom za veće korištenje IKT u nastavi.  

Zabrinjavajući podatak je da unatoč prikupljenim podacima čak 
polovica ispitanika tvrdi da dovoljno koristi suvremenu obrazovnu 
tehnologiju. Zanimljivo je da svega 8% nastavnika smatra da nisu 
dostatno educirani za korištenje IKT u nastavi što bi pretpostavljalo 
dobru edukaciju preko 90% nastavnika što se čini vrlo malo 
vjerojatnim podatkom. IKT tehnologija sve je važnija u svakodnevnoM 
životu no manje je istraženo kako taj razvoj utječe na nastavu i učenje 
u europskim školama. OECD anketa 2004. pokazala je da uporaba IKT 
u obrazovanju, u većini zemalja, bez obzira na temu, samo sporadično 
koristi i to uglavnom preko korištenja informacija s interneta. Samo 
mali broj nastavnika redovito koristi IKT i aplikacije u nastavi. 
Najčešći razlozi za poteškoće u integriranju IKT-a u razredu su 
nedostatak informacija o upotrebi, ponekad problemi s brojem 
računala i uklapanju u vrijeme nastave, te nedostatak IKT vještina i 
znanja nastavnika (Welzel Breuer et al., 2009).  



 

482 НАУЧНИ СКУП С МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 

 

 

Iako u literaturi prevladavaju shvatanja da se upotrebom IKT-a 
otvaraju nove mogućnosti aktivnog učenja u kojem učenik kao 
istraživač preuzima odgovornost za vlastito učenje što doprinosi 
češćem doživljaju uspjeha kod učenika što utječe na samopoštovanje, 
kompetentnost, ali i razvoj pozitivnih stavova učenika prema učenju i 
školi (Evard, 1995). Ispitivani nastavnici uglavnom su isticali negativi 
utjecaj IKT -a na učenje i proces nastave čime pokazuju da teško 
prihvaćaju promjenu svoje uloge u poučavanju i da se boje gubitka 
uloge čuvara znanja. 

Prema jednom drugom istraživanju (Stamouls et al., 2009) na 
učinkovitost učenja značajan učinak ima način na koji se IKT 
tehnologija uključuje u nastavni proces. Prema njima važan je odnos 
nastavnika prema tehnologiji i način na koji se ona uključuje u nastavni 
proces. Stoga je izuzetno važna metodička edukacija nastavnika o 
upotrebi IKT tehnologije u nastavi (Stamoulis & Plakitsi, 2009). Prema 
ovom istraživanju, učenici nedovoljno koriste IKT jer općenito prema 
ostalim istraživanjima učenici koriste računala kod kuće uglavnom za 
zabavu (i prilično rijetko za školske zadatke) (Ključni podaci o učenju i 
inovacijama kroz  IKT u školama u Europi,  2011). 
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THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF NATURE AND 

SOCIETY SUBJECT 
 

Abstract: Today's development of Information and Communication 
Technology (ICT) provides unlimited opportunities for teaching pupils in and 
outside school. By using the advanced ICT solutions, the pupils are enriching 
and complementing their knowledge. ICT development leads to new 
opportunities and also needs, both in everyday life and in the modern teaching. 
However, some conditions must be met for the use of ICT: a competent 
teacher, a computer and software, and a pupil. This paper shows the frequency 
of ICT use in the everyday teaching of Nature and Society classes in the 
elementary schools in the Republic of Croatia. The research data were 
collected by a questionnaire survey on a sample of Faculty of Teacher 
Education students (N = 197) after their professional-pedagogical practice in 
the elementary schools. Statistics analysis shows that teachers use the 
computer for accessing the e-textbooks and displaying PowerPoint 
presentations, while their pupils do not use any part of ICT. If the goal of 
primary education is to prepare students for life and work in a changing 
society, then it should not be possible to bypass the possibilities of using ICT in 
the teaching process (Picture 1; Chart 3). 
Key words: media, teaching, teachers, pupils. 
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ТЕМАТСКИ ПРИСТУП У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ – СТАВОВИ 
УЧИТЕЉА О ТЕМАТСКОМ ПЛАНИРАЊУ 

 
Сажетак: У раду се разматра тематско планирање у разредној 

настави. Tеоријски део сагледава новије ауторске ставове о 
интердисциплинарном тематском приступу. Указује се на смернице 
реформских школских документа који планирање одређују као 
повезивање различитих садржајних и организационих елемената у 
јединствен систем рада, приликом кога наставници интегришу захтеве 
постојећег наставног плана и програма са карактеристикама деце и 
одељења, њиховим претходним знањем, могућностима и 
интересовањима, стварајући што више прилика за креативност и 
истраживање, осамостаљивање и развој универзалних компетенција. 
Предмет истраживања је сагледавање ставова учитеља о тематском 
планирању, с циљем да се утврди колико су упознати са тематским 
планирањем и да ли у пракси примењују овај приступ. Ставови о 
познавању, изради и примени тематских планова испитани су на узорку 
наставника разредне наставе у Војводини (N = 107), упитником у коме 
су процене извршене петочланом скалом Ликертовог типа. Резултати 
су показали позитивне процене о важности тематског приступа у 
настави. Међутим, учитељи у пракси не примењују тематско 
планирање. Главним потешкоћама сматра се много личног ангажовања 
и много времена које захтева тематско планирање. Поред теоријски 
утврђених предности: повећавање могућности стварања и коришћења 
веза између потпуно различитих предмета, интеграција и ефикасније 
повезивање садржаја са животним окружењем; добијени налази 
потврђују да се тематско планирање сасвим незнатно реализује у 
пракси. Потребна су будућа истраживања која би обухватила и друге 
аспекте питања тематског планирања у нашим школама.  

Кључне речи: интеграција садржаја, наставно планирање, 
тематска настава. 

 
УВОД 

 
Развој нашег друштва условљавао је различите промене у 

образовном контексту: мењали су се циљеви, задаци и наставни 
садржаји, aли је почетна тачка за њихову реализацију увек била 
планирање наставног процеса. Аутори истичу да је планирање у 
савременој школи креативни процес који наставнику даје 
могућност да на систематичан начин промишља о жељеним 
циљевима и исходима, као и о начинима на које ће их остварити 
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када уђе у учионицу. Резултат планирања је кохерентан оквир 
који садржи логичан редослед корака и задатака који ће 
створити услове за ефикасније учење и поучавање, односно, 
планови нису формална обавеза на папиру, него стварни 
„пројекти” које треба проводити у стварном разреду са стварним 
ученицима, прилагођавајући и мењајући их како бисмо их 
прилагодили потребама сваког ученика (Хебиб и Бауцал, 2003). 
У новијој литератури о методичким питањима наставе, најчешће 
се као главни задатак наставника помиње стварање мноштва 
богатих прилика за учење, уместо за реализацију програма. 
Ауторски тим, који је разматрао начине унапређења рада 
наставника и школа након Реформе започете 2003. године, 
покушао је да одговори на питање како се стварају такве 
прилике, истичући да се учење дешава у детету и око детета, а не 
у уџбенику, речима наставника, или у програму било ког 
предмета. Потребно је планирати наставу која подстиче учење 
као менталну конструкцију сваког детета понаособ, обезбедити 
смисленост градива, и кроз повезивање постојећег са новим 
научним знањима, структурирати га у појмовни систем (Мрше и 
сар., 2005). Ученици током наставе треба да имају прилику да 
сагледавају и вредност оног што се учи у стварним ситуацијама, 
чиме се обезбеђује повезивање наученог са животном праксом 
(Трбојевић, 2015). Дакле, савремена школа треба да охрабри 
наставнике у изналажењу различитих путева поучавања, и 
помогне им у креирању таквог образовног окружења које ће 
подржати процес учења и лични развој ученика, што може да 
омогући управо тематска настава. Оваква настава ученицима 
омогућава да уместо усвајања апстрактног и неразумљивог 
материјала подељеног на наставне предмете, решавају проблеме 
и уче кроз истраживачки рад и игру (Шефер, 2008), док 
учитељима омогућава да користе различите облике наставе (од 
малих пројеката до различитих облика тимског рада ученика), уз 
мноштво ученичких активности.  

Школе имају могућност да тематски планирају реализацију 
наставних програма и да организују наставу и учење у складу са 
овим приступом, па чак и да планирањем интегративних тема 
повежу потребе локалне и шире заједнице, што их чини 
активним и конструктивним учесницима у различитим темама и 
пројектима: „На тај начин школа постаје жив центар у локалној 
заједници, центар где се одвија учење и напредак и где 
заједница ствара своје будуће ресурсе” (Смернице за приступ 
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усмерен на учење и развој компетенција националног оквира 
курикулума – основа учење и наставе, 2013: 15). Са друге стране, 
дечјој радозналости одговара оваква настава, јер повезујући 
садржаје из различитих области, већ на раном школском узрасту 
уче о темама које објашњавају комплексан и променљив свет 
који их окружује. 

 
Теоријски оквир 
Током процеса поучавања у разредној настави потребно је 

имати на уму да ученици све што се дешава у друштвеном 
окружењу, природи, у породици, са пријатељима, доживљају као 
недељиво. Развојне карактеристике деце на раном школском 
узрасту јесу сазнајни егоцентризам, прекаузалитет, одсуство 
логике, синкретизам у мишљењу, анимизам и др., и оне им не 
дозвољавају да свет виде очима одрасле особе. Интеракција са 
учитељима морала би да им oмогући да о свету уче као 
јединственој целини, а не кроз парцијално разбијене школске 
дисциплине које одликују традиционални наставни приступи 
(Шефер, 2005; Павловски и сар., 1992). Инсистирајући на 
усвајању знања у оквиру строго задатих научних подручја 
(наставних предмета) за које се не траже додирне тачке, 
традиционална настава не може да припреми и оспособи 
ученике за ново друштво, зависно од способности грађана, 
његовог знања и континуираног оспобљавања (Трбојевић и 
Шпановић, 2013: 31). Ако желимо да омогућимо ученицима да 
природни и друштвени свет који их окружује разумеју као 
складну целину, онда се може рећи да је први корак на том путу 
интердисциплинарни приступ настави који се организује кроз 
тематско планирање. У многим земљама тематско планирање је 
озбиљно присутно у школским курикулумима. Тако, на пример, у 
нижим разредима у Финској (од првог до шестог разреда) 
наставници се професионално обучавају за интегрисано 
тематско планирање, и у тај процес укључени су сви учитељи 
(Lifelong guidance in Finland, 2012). 

  
Наставно планирање у светлу интеграцијских процеса 
Релевантна литература упућује да је тематски приступ 

наставним активностима утемељен у интеграцији садржаја. 
Идеја о интеграцији подржана је како у педагогији, тако и у 
психолошким ставовима о интелектуалном развоју, који указују 
да индивидуални процеси обраде информација теку у низу 
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повезаних, а не фрагментарно датих информација (Duran et al., 
2009). Трајан аргумент за укључивање интегрисаног приступа у 
наставни процес омогућује да се избегне расцепкано и 
ирелевантно усвајање изолованих чињеница, те да се знања 
трансформишу у корисне алате за учење следећих нових 
информација (Lake, 1994). У општем смислу, под термином 
интегрисано/интегративно учење (integrative learning) 
подразумева се главни процес стицања знања у оквиру 
интегрисане наставе, и назначава се да такво учење − усмерено 
на повезивање различитих подручја развоја ученика 
(когнитивног, афективног, психомоторног) најбоље одговара 
учењу у стварном животу (Буљубашић Кузмановић, 2007). Када 
је реч о интеграцији у смислу наставних програма, она се у 
радовима аутора најчешће препознаје као тематско планирање 
и курикуларни приступ. Разматрајући појам интегрисаног 
курикулума, Чан је утврдио четири суштинска обележја која 
карактеришу интегрисане планове и програме (Chan, 2005). То 
су: холистичко учење, садржаји релевантни стварном животу 
ученика, развој вештина решавања проблема и СТС приступ 
(Science-technology-society approach), који ученицима треба да 
помогне у разумевању окружења, укључивању утицаја науке и 
технологије, сагледавању решавања друштвених проблема из 
више перспектива и повећању одговорности за позитивне 
промене друштва у коме живе. 

У вези са тематским планирањем и учењем, аутори истичу: 
да је тематски приступ интердисциплинаран; да се своди на 
мрежно планирање чије су предности у омогућавању да ученици 
открију и повежу садржаје различитих научних дисциплина 
(Shoemaker, 1989), развију осећај повезаности и значаја 
наученог (Hargreaves & Moore, 2000), што активира трансфер 
знања која ће им бити неопходан током живота (Beane, 1995). 
„Интердисциплинарни приступ настави подразумева 
повезивање садржаја различитих дисциплина (предмета) у 
логичке целине организоване око једног проблема или теме. 
Знања из различитих дисциплина у функцији су вишестраног 
расветљавања проблема или теме која се истражује” (Шефер и 
Шевкушић, 2007: 361), па је таква настава најчешће проблемско-
истражујућа. То ученике чини активнијим, подстиче их и 
мобилише, те они, вођени личном радозналошћу, а уз помоћ 
одраслих и друге деце која су на различитим нивоима развоја − 
да пређу у зону свог наредног развоја (Виготски, 1983). 
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Тематски приступ настави и учењу „представља својеврсну 
куполу/кишобран, под којим школски предмети на конкретан и 
релевантан начин учествују у омогућавању сваком ученику да, 
што је целисходније могуће; одговори на захтеве с којима ће се 
суочити у стварном свету” (Смернице за приступ усмерен на 
учење и развој компетенција националног оквира курикулума – 
основа учење и наставе 2013: 21). Тематским планирањем, 
односно интеграцијом садржаја наставних предмета могу да се 
осигурају интердисциплинарна искуства, „створе повезнице 
између друштвених, хуманистичких и природних знаности” (Hus 
и сaр., 2008: 69), док се ефикасним повезивањем школских 
знања са стварним животом унапређује и квалитет наставе. 
Аутори су сагласни да „тематски планирана и интегрисана 
настава надмашује и превазилази класичну јер успоставља 
повољну педагошку климу за стицање продуктивних 
(употребљивих) знања, за обликовање пожељних образаца 
понашања код ученика, једном речју, за њихов целовит, 
оптималан развој” (Шпановић и Ђукић, 2009: 115). 

 
Тематски приступ у разредној настави  
Садржаји предмета који се изучавају у нижим разредима, а 

посебно теме којима се усвајају знања из корпуса друштвених 
наука, веома су погодни за различите видове интеграције и 
интердисциплинарно поучавање. Сазнања о догађајима и 
личностима из прошлости, о настанку и развоју друштва и 
друштвених организација, о односима између појединца и 
друштвених група које га окружују, стичу се повезивањем 
школског градива са природним и друштвеним окружењем, и у 
настави која подстиче критичко размишљање, истраживање и 
преиспитивање информација, упоређивање различитих 
стајалишта, обликовање прихватљивих решења и доношење 
заједничких одлука (Трбојевић и Шпановић, 2013: 38). Потребно 
је стицање ширег, а не обичног предметног знања, што усмерава 
на међупредметни и интердисциплинарни приступ. Остварује се 
у процесима тематске наставе и учења кроз повезивање 
различитих предмета (дисциплина) у логичке јединице 
организоване око једне теме, идеје или феномена (Шефер, 2005). 
Тако се проблем, концепт или феномен посматра из различитих 
углова, у различитим међусобним односима, кроз различите 
могућности комбиновања и из перспективе различитих 
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предмета (Посебне основе школског програма за први разред 
основног образовања и васпитања, 2003).  

Тематско планирање односи се на планирање које пролази 
следеће етапе: 1) анализа наставног плана и програма 
(претпоставља пажљиво сагледавање могућих корелација и 
идентификацију сродних тема које је могуће груписати и 
повезати у целину); 2) избор садржаја и дефинисање теме у којој 
ће бити извршена интеграција; 3) утврђивање циљева и 
задатака ове наставе; 4) планирање активности (наставника и 
ученика) којима ће се задаци теме реализовати; 5) израда 
тематског плана (дана, недеље). Тако је настави процес 
максимално рационализован, а пажња ученика сачувана: 
артикулација часа претпоставља само једну припремну фазу 
(мотивација, стварања радне атмосфере), после које час има 
јединствену развојну линију (Вилотијевић и Вилотијевић, 2009).  

Предмети Свет око нас/Природа и друштво веома су 
специфични по синтези основа природних и друштвених наука. 
Њима се утемељује каснија предметна диференцијација, те 
ширење и продубљивање знања по систему концентричних 
кругова. Од тога какви се темељи поставе у настави предмета 
Свет око нас/Природа и друштво битно зависи са колико ће 
успеха ученици бити припремљени за савладавање садржаја из 
историје, географије, психологије, социологије, физике, хемије, 
биологије). Ако ову наставу организујемо тематски, ученицима 
пружамо прилику да у процесу учења о друштвеним и 
природним феноменима промишљају из више углова, да 
формирају представе и редефинишу стечена знања кроз 
разговор и размену информација, у проблемском откривању, у 
истраживању разних извора о садржајима који се обрађују, кроз 
дискусије, вођење забелешки, али и путем слике, музичког или 
књижевног доживљаја, у драмским и игровним ситуацијама, и 
др. Она активно учествују у избору, разради и реализацији теме, 
истовремено користећи постојеће и развијајући нове вештине и 
способности потребне за искуствено учење, као што су: чулна 
осетљивост, кретање, размишљање, решавање проблема, 
комуницирање, игра, сарадња са другим (Посебне основе 
школског програма за први разред основног образовања и 
васпитања, 2003: 17). Ако се правилно користи, тематско 
планирање помаже ученицима да схвате на који начин је учење 
повезано са животом: у настојању да разуме свет око себе, дете 
мора проналазити везу између онога што зна, и онога што учи.  



                                                                           
  

ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ И МОДЕЛИ 491 

 

                                     УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ   

 

МЕТОД 
 

У овом истраживању испитивани су ставови наставника о 
тематском планирању у разредној настави, са циљем да се 
сагледа њихова процена колико су припремљени за овакав вид 
рада и утврди да ли примењују тематско планирање у пракси. 
Тражени су одговори на следећа истраживачка питања: 1) како 
наставници процењују своје познавање тематског приступа у 
планирању наставе; 2) да ли и колико често наставници 
приступају изради тематских планова; 3) која су мишљења 
наставника  о потешкоћама за тематски приступ наставном 
планирању. 

Истраживање је базирано на дескриптивној, каузално-
неексперименталној методи (Sagadin, 1993). Узорак обухвата 107 
наставника основних школа на територији Војводине у Новом 
Саду, Кикинди, Апатину и Сомбору. Популација је дефинисана у 
оносу на заједничку карактеристику − наставници који изводе 
наставу од првог до четвртог разреда. Највише испитаника у 
распону је између 36 и 40 година година живота (33%), а одмах 
затим су наставници са 46 до 50 година (17,30%) и наставници 
старији од 51 године живота (13,46%). Само 4% испитаника је 
старости испод 25 година живота. Највећи број испитаника има 
до 24 године радног стажа. Мушког пола у нашем испитивању је 
13% испитаника, а када је у питању стручна спрема, највећи број 
испитаника има високо образовање (61%), затим следе 
наставници са вишом школом (27%) и наставници са мастер 
степеном образовања (10%). У истраживању је учествовало и 2% 
испитаника са магистратуром.  

Инструмент чини анкетни упитник, састављен за потребе 
овог истраживања, који након утврђивања података о 
испитаницима чине две субскале – у првој је испитивана 
самопроцена наставника о познавању тематског приступа и 
утврђивано да ли имају практичних искустава у изради 
тематских планова; док су ајтемима друге субскале наставици 
изражавали мишљења  о потешкоћама које условљавају примену 
тематских планова, а процене вршене петочланом скалом 
Ликертовог типа. Резултати су обрађени дескриптивном 
статистичком методом (коришћен статистички пакет за друштвене 
науке, SPSS 17.0) и приказани мерама учесталости (ф, ф%), а у 
одабраним деловима и графички (табелама и графиконима).  
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 
Процене о познавању тематског планирања показале су да 

38% испитаника сматра да у потпуности познаје тематски 
приступ, док се за одговор „делимично” определило 58% 
испитаника. Само 4% испитаника процењује да је недовољно 
упознато са тематским планирањем. Међутим, на питање да ли 
су практично израдили и применили неки тематски план, 
резултати су показали да чак 88% испитаних никада није било у 
прилици да учествује или изради тематски план, док је само 12% 
ипитаника одговорило потврдно. Иако су на претходном делу 
упитника наставници исказали мишљења да „у потпуности” 
(38%) или „делимично” (58%) познају тематско планирање, они 
га у пракси не реализују (Графикон 1). 

 
Графикон 1. Примена тематског планирања 

 
 
Резултати показују да, иако сматрају да су упознати са 

тематским приступом планирању наставе, односно да теоријски 
познају тематско планирање, наставници га у пракси не 
примењују. Налази су у сагласју са сличним истраживањима (Hus 
i sar., 2008), а потврђују такође и ауторске ставове да је за 
остваривање иновација у наставном планирању неопходно прво 
створити предуслове који су повезани са променама у школском 
контексту (Анђелковић и Станисаљевић Петровић, 2013). Свака 
од промена у школи, па тако и у области планирања, 
првенствено мора добити „глас наставника” − односно без 
партиципације запослених у школама, повећава се ризик да се 
промене доживе као наметнуте и/или ирелевантне. За тематски 
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приступ настави неопходан је флексибилнији став према 
распореду часова (наставници би морали слободније да 
организују смену активности у одељењу), школско звоно не би 
требало да је толико обавезујуће, а подршка је неопходна и од 
стране школских управа, односно екстерног надзора. 

У наставку истраживања занимало нас је да утврдимо 
потешкоће које по мишљењу испитаника условљавају практичну 
примену тематског приступа. Првим питањем овог дела 
процењиван је сагласност тврдњама: потешкоће приликом 
примене тематског планирања су: дуготрајна припрема, много 
личног ангажовања, незаинтересованост колега. Резултати су 
приказани у Табели 1. 

 
Табела 1. Број (ф) и проценат слагања наставника са тврдњама о 

узроцима проблема за примену тематског планирања 
 

Потешкоће за примену тематског планирања ф ф % 

Дуготрајна припрема 58 54,2% 

Много личног ангажовања 37 34,57% 

Незаинересованост колега 12 11,21% 

 
Резултати показују да се наставници у врло високом 

проценту изјашњавају да су потешкоће приликом планирања у 
вези са дуготрајном припремом и личним ангажовањем. Њих 58 
(54,2%) процењује да је дуготрајна припрема велика потешкоћа 
тематског планирања, док 37 испитаника (34,57%) сматра да 
тематско планирање захтева много личног ангажовања. Само 
11,21% испитаника процењује да је незаинтересованост колега 
са којима би могли сарађивати главна потешкоћа при изради 
тематског плана. Иако релевантна литература упућује на 
предности и значај тематског приступа у планирању и извођењу 
наставе (Буљубашић Кузмановић, 2007; Klein, 2006; Шефер, 
1995), потешкоће идентификоване у истраживању значајно 
умањују примену тематског планирања у школској пракси.  
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Графикон 2. Однос година радног стажа према потешкоћама 

приликом примене тематског планирања  

 
 
У намери да са још неких аспеката испитамо недовољну 

примену тематског планирања у пракси, сагледали смо процене 
испитаника у односу на године радног стажа. Резултати показују 
да се за одговоре „дуготрајна припрема” и „много личног 
ангажовања” определио далеко највећи број испитаника који 
имају између 10 и 14 година радног стажа. Наставници са 
најмањим (до 4 године радног стажа) и највећим радним стажом 
(преко 25 година) признају да им је највећа потешкоћа „много 
личног ангажовања”, али је тај проценат много мањи. Графички 
приказ дат је Графиконом број 2.  

Резултати су сигнификантни и упућују да би требало даље 
испитати зашто наставници који су у најбољим годинама радног 
стажа, као велику потешкоћу за тематски приступ наставном 
планирању сматрају „много личног ангажовања” и „дуготрајну 
припрему” – иако процењују да су са тематским планирањем 
упознати. Обично се од наставника који нису више почетници и 
имају преко десетак година стажа, очекује да буду носиоци 
промена, да указују на конкретне проблеме и нуде практична и 
релевантна решења која су применљива (Fullan, 2007). Према 
одговорима наших испитаника, не постоји велика спремност за 
улагање додатног времена и залагања у тематском припремању 
наставе. Узроке вероватно треба потражити у постојећем 
(не)вредновању таквог рада, (не)разумевању школског 
руководства и др., и то је питање које би заслуживало даља 
истраживања. 
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Испитивањем процена наставника о факторима који би 
могли допринети значајнијој примени тематског планирања, 
утврђивана је значајност теоријског предзнања, перманентног 
укључивања у програме стручног оспособљавања и неопходност 
тимског рада наставника. Резултати показују да се наставници у 
врло високом проценту слажу да је теоријско предзнање о 
тематском приступу које су добили у иницијалном образовању 
веома значајно (42% процењује да је предзнање „изузетно 
значајно”, 46% да је предзнање „значајно”, 4% испитаника 
процењује да предзнање „није од велике важности”,  2% сматра 
да је „потпуно неважно”).  

  
Табела 2. Број (ф) и проценат слагања наставника са тврдњама о 

значају семинара и  тимског рада за примену тематског планирања 

  
У процени фактора који би допринели значајнијој примени 

тематског рада, испитаници су се у скоро истоветном − врло 
високом − проценту сагласили о важности стручног 
усавршавања (семинара) и значају тимског рада (Табела 2). 

Наставници сматрају да им је за тематски приступ 
наставном планирању потребно оспособљавање путем семинара. 
Ову тврдњу сматра значајном 39,28% испитанка, а изузетно 
значајном 31,77%, што укупно чини 71,05% испитаних. За 
трвдњу да су за примену тематских планова семинари потпуно 
неважни определило се 5,6% наставника. Дакле, наставници 
процењују да би примена тематског приступа у планирању 
наставе била успешнија уколико би им школе обезбедиле 
учешће у акредитованим програмима стручног усавршавања. 
Резултати су у сагласју са досадашњим истраживања, јер иако 
нека од њих показују да учешће наставника у различитим 

Фактори за успешнију 
примену тематског 

планирања 
Одговори ф ф % 

Стално стручно 
усавршавање − семинари 

Изузетно значајно 
Значајно 

Није од велике важности 
Потпуно неважно 

Нисам сигуран 

34 
42 
23 

6 
2 

31,77% 
39,28% 
21,49% 

5,6% 
1,86% 

Сарадња у тимском 
раду наставника 

Изузетно значајно 
Значајно 

Није од велике важности 
Потпуно неважно 

Нисам сигуран 

43 
52 

9 
2 
1 

40,18% 
48,59% 

8,41% 
1,86% 
0,93% 
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професионалним обукама не гарантује усвајање знања и његову 
примену у пракси (Половина и Павловић, 2010), те да 
успостављену праксу стручног усавршавања путем похађања 
акредитованих програма прати низ проблема (Пешикан и сар., 
2010) од којих наставници посебно истичу незадовољавајући 
квалитет програма и предавача (Џиновић, 2010) − мишљења 
експерата који се баве образовањем и искуства наставника 
потврђују да су семинари још увек најзначајнији видови 
стручног усавршавања.  

Наставници процењују да је за примену тематског 
приступа настави, па тако и тематског планирања, веома важно 
сарађивати у тиму. За тврдњу „изузетно значајно” определило се 
40,18%, а за тврдњу „значајно” 48,59% испитаника, што укупно 
чини 88,77% наставника. У релевантној литератури се наводи да 
тимска сарадња подразумева заједничко планирање, 
припремање, реализовање и вредновање наставе (Little, 2003; 
Minnett, 2003), па је зато сигнификантност одговора наших 
испитаника у практичној потврди да се успешност наставе данас 
неодвојиво везује за укључивање тимског рада (Somech & Drach-
Zahavy, 2007; 2002; Павловић Бренеселовић, 2000).  

 
ЗАКЉУЧЦИ  

 
Класично планирање наставе обележава оријентација на 

изоловане наставне јединице, због чега се оно налази у 
директној супротности са захтевима савременог приступа 
наставном процесу који почива на целовитости појава и процеса, 
холистичком гледишту и целовитој слици света који децу 
окружује (Трбојевић и Шпановић, 2013). Једна од могућности 
иновирања приступу планирања јесу тематски планови. У складу 
са законитостима дечјег развоја и учења, тематским приступом 
се делује на све аспекте дечјег развоја (New, 1992; Katz & Chard 
1989), па се сматра да управо тематско планирање представља 
адекватно полазиште за интегрисану наставу (Анђелковић и 
Станисаљевић Петровић, 2013) и имплементацију интеграције у 
школску праксу (Ђорђевић, 2006; Мрше и сар., 2005; Хебиб и 
Бауцал, 2003).  

У нашим образовним документима тематски приступ 
настави дефинисан је реформским смерницама: планирање је 
одређено процесом повезивања различитих садржајних и 
организационих елемената у један јединствен систем рада и 
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сматра се интегралним делом стручног усавршавања наставника 
(Опште основе школског програма, 2003). Предмет нашег 
истраживања представљало је утврђивање мишљења наставника 
о примени тематског планирања у настави. Добијени 
истраживачки резултати упућују на закључак да се тематско 
планирање не практикује у нашим школама. Иако сматрају да 
поседују теоријско предзнање, наставници у пракси не реализују 
тематско планирање. Главним потешкоћама сматра се много 
личног ангажовања и времена које би за овакав приступ требало 
уложити. Могућим решењем наставници виде семинаре који би 
посебно осветлили практичну страну тематског планирања, а још 
значајнијим сматрају тимски рад. У новој школи успешност 
наставника захтева да себе виде у тиму (Gerlach, 2002) у коме 
размењују идеје о организацији и реализацији наставе и долазе 
до решења која потенцијално могу бити много ефикаснија од 
оних која настају индивидуално. За тематски приступ настави 
тимски рад је неопходан, али за њега још нису створени 
системски организациони услови, сматрају наставници. Добијени 
резултати требало би да послуже будућим истраживањима која 
би обухватила и друге аспекте питања тематског планирања у 
нашим школама. 
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THEMATIC APPROACH TO CLASS TEACHING - TEACHERS’ 

ATTITUDES ABOUT THEMATIC PLANNING 
 

Abstract: The paper discusses thematic planning in class teaching. The theoretical part 
offers a review of the more current attitudes of authors about the interdisciplinary 
thematic approach. It points to the guidelines of school reform documents which define 
planning as a merger of different content and organizational elements into a unique system 
of activity, during which teachers integrate the demands of the current curriculum with the 
characteristics of the children and classes, their previous knowledge, abilities and interests, 
thus creating many opportunities for creativity and exploration, independence and 
development of generic (universal) competencies. The subject of the research is an 
assessment of teachers’ attitudes about thematic planning, with an aim to determine the 
extent to which they are familiar with thematic planning and whether they implement this 
approach in practice. Attitudes on the knowledge of, the design and implementation of 
thematic plans were examined on a sample of class teachers in Vojvodina (N=107). The 
instrument consisted of a questionnaire, designed for the purposes of the research, in 
which the assessment was conducted by using a five-point Likert type scale. The results 
have shown a positive assessment of the importance of the thematic approach in teaching. 
However, teachers do not implement thematic planning in practice. What is considered to 
be the main difficulty is a large amount of personal engagement and a large amount of time 
required by thematic planning. According to these findings, and despite theoretically 
established advantages (increase in the possibility of creating and using connections 
between completely different school subjects, integration and a more efficient connection 
between the contents and the living environment), it can be concluded that thematic 
planning is implemented in practice only to a negligible extent. The results are a valid basis 
for future research, which would also encompass other aspects of the issue of thematic 
planning in our schools (Table 2; Chart 2).  
Key words: integration of content, planning for teaching, thematic teaching. 
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ПРИМЕНА ЕГЗЕМПЛАРНЕ НАСТАВЕ НА ЧАСОВИМА 

ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 
 

Сажетак: У раду се говори о егземпларном настави и њеној 
примени на часовима природе и друштва. Циљ је да се утврди које се 
лекције из предмета Природа и друштво за четврти разред могу 
обрадити на егземпларан начин. Разматрају се појам и суштина  
егземларне наставе и сагледава начин његог остваривања на нивоу 
предмета Природа и друштво. Указује се на њене предности и слабости, 
као и на улогу наставника у оспособљавању ученика за самостално 
стицање знања. Закључује се да егземпларна настава делимично 
проналази примену у настави природе и друштва, тј. само у оним 
садржајима који могу да се обраде на узоран начин. У раду је приказан 
практичан пример писане припреме за реализацију часа из природе и 
друштва применом егземпларне наставе на примеру наставне јединице 
Лековите биљке која се реализује у четвртом разреду. 

Кључне речи: наставни предмет Природа и друштво, 
егземпларна настава, писана припрема. 

 
УВОД 
 

Савремена наука је изнедрила бројне иновативне моделе 
рада који налазе своју примену у настави. „Иновације морају 
постати начин и стил рада наставника у школи, пошто је 
одговорност у томе врло велика, онда сваки наставник мора бити 
оспособљен за извођење иновација и употребу иновативних 
модела рада у настави појединих наставних предмета“ (Банђур и 
Лазаревић, 2001: 213). Поред изражене потребе и одговорности 
да се ученицима пруже целовита и темељна знања која ће 
представљати основу за даље учење и усвајање знања, веома је 
битно да наставник води рачуна о мотивацији ученика за учење, 
која  представља један од основних предуслов за успех у учењу. 
Једноличан, тј. шаблонски начин рада с временом у великој мери 
смањује мотивацију за учење. Како се наставници не би 
суочавали са оваквим проблемом веома је битно да стално 
иновирају свој рад. Примена иновативнх модела рада у оквиру 
егземпларне наставе допринеће мотивацији ученике и помоћи да 
постану активни учесници у настави. 

Стручни рад  
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Иако примена егземпларне наставе има велики број 
предности, уочава се да се ова настава не примењује у довољној 
мери. У истраживању које је спроведено на територије општина 
Јагодина и Параћин наводи се да „егземпларна настава, у односу 
на могућности које пружају програмски садржаји  предмета Свет 
око нас/ Природа и друштво, недовољно заступљена, јер учитељи 
немају потребна предзнања и искуства за планирање, 
организовање и реализацију часова на којима ће бити примењена 
ова врста наставе“ (Цекић Јовановић и Голубивић Илић, 2010: 
229). У истраживању се наводи и то „да  већина учитеља има 
проблем да препозна садржаје погодне за егземпларну наставу“ 
(2010: 229). Подстакнути наведеним проблемима са којима се 
суочавају наставници, циљ овог рада је да се утврди које се 
лекције из предмета Природа и друштво за четврти разред могу 
обрадити на егземпларан начин. У раду су изложени резултати 
анализе садржаја уџбеника Природе и друштва за четврти разред 
основне школе у издању Креативног центра. Tакође је у раду 
приказан и практичан пример писане припреме за реализацију 
часа из природе и друштва применом егземпларне наставе. 
Наставна јединица која је дата као пример је Лековите биљеке. 

 
ПОЈАМ, СУШТИНА И ФАЗЕ ЕГЗЕМПЛАРНЕ НАСТАВЕ 
 

Именица егземплар (exemplar) потиче из латинског језика и 
значи, пример, примерак, углед. Док се у Великом речнику 
страних речи и израза наводи „егземпларан, -рна, -рно [лат, 
exemplarris] exemplum пример] 1. коју служи као пример, 
примеран, узоран“ (2008: 410). Када је у питању егземпларна 
настава у Педагошком речнику наводи се и „парадигматско учење“ 
(1967: 271). Парадигма (παράδειγμα) је реч грчког порекла и 
значи узорак, образац, пример. 

Егемпларна настава настала је средином двадесетог века у 
немачком граду Тибингену. Повод за разматрање идеје о 
егземпларној настави јавио се са развојем научно-технолошког 
прогреса и немогућности традиционалне наставе да успешно 
одговори потребама савладавања обимнијих наставних садржаја. 
У складу са захтевима васпитно-образовног рада  егземпларна 
настава омогућава обимнију и ефикаснију обраду наставног 
градива, на тај начин што активну улогу на часу преузимају 
ученици, а наставник их усмерава и показује како да самостално 
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стичу знања. Посебан значај и суштина егземпларне наставе 
огледају се управо у том другачијем начину рада.  

За ефикасну обраду егземпларних садржаја из преобимних 
наставних програма у које улази велики број научних чињеница 
потребно је много времена, а време се не може повећавати, већ се 
мора пронаћи начин који ће омогућити да се за исто време 
савлада сав садржај предвиђен планом рада. Решење овог 
проблема творци егземпларне наставе виде „у издвајању битног 
из веома сличног и њихово диференцирање у егземпларне (уже) 
и аналогне (шире) садржајне целине (Поткоњак, 1996: 145-146). 
Обрада одабраних (егземпларних) садржаја ученицима служи као 
узор (пример) за обраду (аналогних) садржаја. 

Савремени теоретичари (Василијевић, 2014; Митић, 2014; 
Ћетковић, 2013; Банђур, 2001) истичу да ова настава проналази 
примену у реализацији наставних садржаја у трећем и четвртом 
разреду основне школе, а с друге стране постоје и теоретичари 
(Голубовић Илић, 2010; Цекић Јовановић, 2010; Seleši, 2005) који 
истичу да са егземпларном наставом преба почети од првог и 
другог разреда основне школе. Мишљења смо да је потребно 
ученике припремати од првог разреда на овакав начин рада, с тим 
што ће највећи број наставних јединица бити обрађен у трећем и 
четвртом разреду. На овај начин ученици ће бити спремни за 
егземпларну наставу и у вишим разредима основне школе.  

Планирање егземпларног модела рада у настави природе и 
друштва пролази кроз четири фазе:  

Прва фаза подразумева детаљно анализирање наставних 
садржаја из наставног програма у циљу издвајања наставних 
јединица које могу да се реализују егземпларно. То су „садржаји 
који припадају истом тематском кругу и они који имају исте 
битне карактеристике“ (Вилотијевић и Вилотијевић, 2008: 117). 
Као пример у овом раду  наводимо наставну јединицу која се 
обрађује у четвртом разреду основне школе: Лековите биљке.  

Друга фаза подразумава наставникову обраду егземпларног 
(узорног) садржаја (Банђур и Лазаревић, 2001).  Од ове фазе 
зависи успешност обраде аналогних садржаја. У вези са тим веома 
је битно да наставник користећи дидактичко-методичке 
поступке на најбољи могући начин обради све фазе егземпларног 
садржаја. Након детаљне обраде егземпларног садржаја ученици 
ће бити спремни да приступе обради аналогних садржаја 
самостално, у пару или групно, користећи материјал који је 
наставник унапред припремио за њих. У овом случају наставник 
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ће егземпларно обрадити својства коприве, а аналогни садржаји 
за самосталну обраду ученика ће бити  камилица, боровница, 
орах и бели слез. 

Трећа фаза односи се на самосталан рад ученика на 
аналогним садржајима. Радећи по моделу који им је показао 
наставник, користећи материјал који је наставник унапред 
припремио као изворе знања, ученици се  осамостаљују се и 
припремају за самостално стицање знања (Банђур и Лазаревић, 
2001). У трећој фази рада, када ученици самостално раде на 
диференцираним или недиференцираним задацима, наставник 
све време прати и усмерава њихов рад, као и напредак у 
решавању задатака. Уколико је наставник добро обрадио 
лековите биљке (коприву), ученици  ће сигурно успешно 
обрадити и усвојити знања аналогних садржаја. 

Четврта фаза представља систематизацију стечених знања 
и анализу урађених задатака. Заправо, понављају се садржаји које 
је наставник егземпларно обрадио, као и аналогни садржаји које 
су ученици обрадили и усвојили по узору на наставника. (Банђур 
и Лазаревић, 2001). Суштина је да се повежу садржаји које су 
ученици самостално обрађивали, као и оне које је најпре 
наставник обрадио. Повезивање садржаја који је наставник 
показао као узорни пример, а након тога повезивање садржаја 
које су ученици самостално, у групама или у паровима обрадили, 
представља резиме тог наставног часа. Ова фаза је веома битна у 
реализацији ове врсте наставе, јер пре свега пружа наставнику 
слику о напредовању ученика, као и уочавање потешкоћа на које 
су ученици наилазили при усвајању знања што свакако може да 
се отклони већ у наредној примени ове врсте наставе, у циљу 
успешног усвајања знања. 

Посебно се наглашава да примена егземпларне наставе 
треба да буде изазов сваком наставнику јер она има низ 
предности: садржаји са типичним сличностима могу успешно да 
се обраде, што доприноси активном учешћу ученика у настави и 
уштеди наставног времена; ученицима се оставља могућност да 
сами раде и  користе се књигама, што доприноси навикавању да 
трагају за знањем. Овакав начин рада знатно утиче на развој 
мисаоних функција ученика: анализа, синтеза, упоређивање, 
класификовање, уочавање и успостављање узрочно-последичних 
веза. Као слабост у педагошкој литератури (Методика наставе 
природа и друштво, Иновације у настави и др.) наводи се 
пружање модела рада ученицима, што води шаблонизацији. 
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Рекло би се да  постоји могућност превазилажења овог 
недостатка уз адекватна упутства и објашњења наставника 
ученицима током рада. Поготову ако се наставници труде да на 
адекватан начин идентификују наставне јединици које је могуће 
обрадити по наведеном моделу рада. Имајући у виду да свака 
наставна јединица има своје специфичности и да се разликује од 
осталих, обрадом већег броја наставних јединица до четвртог 
разреда на наведени начин допринеће да ученици стекну и веће 
искуство у самосталном усвајању знања, што ће и те како бити 
начин да се превазиђе наведена слабост. 

 
МЕТОД 
 

Предмет истраживања је анализа лекције које се могу 
обрађивати егземпларно у оквиру наставних тема, уџбеника 
Природа и друштво за четврти разред основне школе у издању 
Креативни центар. Основна намера и циљ је да се утврди колико 
и које се лекције из уџбеника који се узима за анализу могу 
обрадити применом егземпларне наставе. Користећи методу 
анализа садржаја, задаци истраживања су:  

- утврдити број лекција које се могу егземпларно обрадити; 
- Навести  називе лекција које се могу егземпларно 

обрадити.  
Индикатори начина приказивања су: 
- број лекција у оквиру наставних тема и 
- називи лекција у оквиру наставних тема. 
 
Критеријум за идентификовање лекција које се могу 

обрадити егземпларно је: Уочавање наставних садржаја у којима 
је могуће издвајање битног из веома сличних садржаја и њихово 
диференцирање у егземпларне (уже) и аналогне (шире) 
садржајне целине. 

Изворна грађа која је послужила као темељ анализе 
(узорак) је уџбеник Природа и друштво за четврти разред 
основне школе издавача Креативни центар. Приликом избора 
узорка за анализу изабрали смо наведени уџбеник који је  
најзаступљенији у школама на Косову и Метохији, што се може 
видети у бази података Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/udzbenici-2/izbor-
udzbenika/).  
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Анализом су обухваћени сви садржаји у уџбенику. Као 
анализа јединице узета је појединачна лекција. На тај начин ће се 
избећи пропусти у детаљној анализи садржаја. 

 
РЕЗУЛТАТИ 
 

Анализом уџбеника уочава се заступљеност 71 лекције у 
оквиру 8 наставних тема које је потребно ускладити са наставним 
планом и програмом, будући да је за обраду планирано 49 
наставних јединица, за утврђивање 19 и за систематизацију 4 
наставна часа. Обимност наставних садржаја је потребно 
обрадити, утврдити и систематизовати за 72 наставна часа, како 
је уврђено наставним програмом.  

Анализом садржаја утврђено је да у оквиру три наставне 
теме (Природе одлике и богатства Србије, Истражујмо природне 
појаве и Исппитивање материјала) није могуће примењивати 
егземпларну наставу. У преосталих пет наставних тема могућа је 
примена егземпларне наставе. За наставну тему Сусрет са 
природом од укупно 8 лекција егземпларно је могуће обрадити 5. 
У овиру теме Моја домовина Србија од укупно 8 лекција могуће је 
егземпларно обрадити 1 лекцију. Тема Низијска и брдско - 
планинска област Србије од укупно 14 лекција могуће је 5 лекција 
обрадити егземпларно. У овиру теме Човек и природа од укупно 6 
лекција могуће је обрадити 3. У оквиру последње наставне теме 
Осврт уназад- прошлост од укупно 16 лекција могуће је 
егземпларно обрадити 6 лекција.  На основу добијених резултата 
уочава се да од укупно 71 лекције, 20 могу да се обраде 
егземпларно. (Табела 1.) 

 

Табела 1. Квантитативна заступљеност садржаја погодних за 
егземпларну обраду 

Називи наставних тема 

Укупно лекција у 
оквиру наставних 

тема погодих за 
егземпларну обраду 

Укупно лекција 
у оквиру 

наставних тема 

Сусрет са природом 5 8 
Моја домовина Србија 1 7 
Природне одлике и богатства Србије 0 5 
Низијска и брдско – планинска област Србје 5 14 
Човек и природа 3 6 
Истражујмо природне појаве 0 6 
Испитивање материјала 0 16 
Осврт уназад – прошлост 6 16 
Укупно 20 71 
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Анализом садржаја уџбеника поред утврђеног броја лекција 
које се могу егземпларно обрадити, утврђени су и називи лекција. 
У оквиру наставне теме Сусрет са природом: Царство биљака, 
Лековите биљке, Гајене (култивисане) биљке, Царство животиња 
и Домаће животиње; У овиру теме Моја домовина Србија: 
Становништво Србије; У оквиру теме Низијска и брдско- 
планинска област Србије: Биљни свет низијске области, 
Животињски свет низијске области, Воде брдско – планинске 
области, Земљиште и биљни свет брдско -  планинске области,  
Животињски свет брдско - планинске области; У овиру теме 
Човек и природа: Обновљиви извори енергије, Необновљиви извори 
енергије, Човек и живи свет, и у овиру теме Осврт уназад – 
прошлост: Лента времена, Србија у прошлости, Србија у доба 
Немањића, Распад српског царства, Први светски рат и Други 
светски рат. 

 
ЗАКЉУЧАК 
 

Када је у питању егземпларна настава „наставници, већ 
приликом осмишљавања годишњег плана рада, морају имати у 
виду наставне теме или наставне јединице које је, пре свега, 
могуће обрадити овом врстом наставе“ (Ћерковић, 2013: 26). На 
основу  спроведеног истраживања закључуе се да егземпларна 
настава делимично проналази примену на часовима природе и 
друштва. Уочава се да од укупно 71 лекције, 20 из анализираног 
уџбеника могу да се обраде егземпларно, тако да наставници 
могу да планирају одређени број часова за ову врсту наставе. 

Наведени приступ у идентификовању наставних садржаја 
погодних за егземпларну обраду може послужити као узор 
наставницима у даљем самосталном анализирању погодних 
садржаја. У раду је дата и препрема за реализацију једног 
наставног часа, који такође може да послужи наставницима као 
узор за самостално планирање часа.  

Закључује се и да је веома битно да наставници на почетку 
школске године издвоје одређени број наставних јединица које 
ће обрадити егземпларно, са препоруком да ову врсту наставе 
примењују већ од првог разреда, па све до четвртог, што ће 
допринети да ученици буду спремни за егземпларну наставу и у 
вишим разредима. 

 Примена егземпларне наставе ће засигурно унети 
динамику, већу аквтивност и ангажовање ученика и оспособити 
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их за самостално стицање знања. С тим у вези, примена ове врсте 
наставе на часовима природе и друштва треба да буде изазов 
наставницима. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

Вилотијевић, М. и Вилотијевић, Н. (2008). Иновације у настави. Врање: 
Учитељски факултет у Врању. 

Клајн, И и Шипка, М. (2008). Великом речнику страних речи и израза. 
Нови Сад: Прометеј. 

Лазаревић, Ж. и Банђур, В. (2001). Методика наставе природе и 
друштва.Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у 
Јагодини и Универзитет у Београду Учитељски факултет у 
Београду. 

Митић, Љ. и Василијевић, Д. (2014). Примена егземпларне наставе у 
оквиру предмета природе и друштва. Годишњак Учитељског 
факултета у Врању, (5), 427-435. 

Наставни план и програм за 4. разред основне школе, Службени гласник 
РС, Просветни гласник бр.3/2006. 

Поткоњак, Н. (1996). Педагошки лексикон. Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства. 

Seleši, M. (2005). Egzemplarna i individualizovana nastava. Obrazovna 
tehnologija, (3-4), 100-109. 

Ћетковић, М. (2013). Наставни садржаји српског језика и књижевности у 
егземпларној настави. Норма, 18(1) 23-32. 

Цекић Јовановић, О. и Голубовић Илић, И. (2010). Егземпларна настава 
на часовима Света око нас/ Природе и друштва. Норма, 15(2) 229–
242. 

(http://www.mpn.gov.rs/udzbenici-2/izbor-udzbenika/), преузето: 15.05 у 
14:28 ч. 

 

ПРИЛОГ: АНАЛИЗИРАНИ УЏБЕНИК 

Васиљевић, И. Радовановић Пеневски, В. и Блажич, А. (2015). Природа и 
друштво – уџбеник за четврти разред основне школе. Београд: 
Креативни центар. 

Васиљевић, И. Радовановић Пеневски, В. и Блажич, А. (2015). Природа и 
друштво – радна свеска за четврти разред основне школе. 
Београд: Креативни центар. 

 



                                                                           
  

ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ И МОДЕЛИ 509 

 

                                     УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ   

 
 

THE APPLICATION OF EXEMPLARY TEACHING IN CLASSES 
OF NATURE AND SOCIETY 

 
Abstract: This paper discusses an exemplary teaching model and its 
application in teaching science. The goal is to determine which teaching units 
of science in the fourth grade can be lectured in an exemplary way. The 
concept and essence of the exemplary teaching model and the way of its 
realization at the level of society has been considered.  The strengths and 
weaknesses, as well as the role of teachers in preparing pupils for independent 
knowledge acquisition have been pointed out.It has been concluded that the 
exemplary model partially finds application in teaching society, but only in 
those contents which can be processed in an exemplary manner. This paper 
presents a practical example of teaching unit Medicinal herbs, according to an 
exemplary model teaching model, which is realized in the fourth grade.  
Key words: society, exemplary teaching, written preparation. 
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Лазар Павловић 
 
 

ВАСПИТНООБРАЗОВНА ЕФИКАСНОСТ НАСТАВЕ 
ПРАВОСЛАВНОГ КАТИХИЗИСА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 

Сажетак: У погледу верског образовања у државним школама, све 
више сазрева уверење да нема тог образовног система који може да 
занемари улогу религије и вере у историји и култури. Све је раширенији 
и косензус да су знање, религија и веровање важан део квалитетног 
образовања који може да унапређује демократско друштво и узајамно 
поштовање међу људима. После близу педесет година њене системске 
забране, настава Православног катихизиса је почетком 21. века поново 
уведена у све школе у Републици Србији. У данашњем друштву у коме су 
поремећени бројни системи вредности и пољуљан углед многих 
друштвених институција, Српска православна црква и настава 
Православног катихизиса посебно добијају на значају, како у погледу 
васпитања, тако и образовања деце млађег школског узраста. Аутор у 
раду анализира најчешће проблеме наставе Православног катихизиса, 
износи чињенице које указују на њен несумњиви значај и 
васпитанообразовну ефикасност у млађим разредима основне школе и 
даје дидактичко-методичке импликације у циљу унапређења квалитета 
наставе Православног катихизиса и његовог непосреднијег повезивања 
са осталим наставним предметима у млађим разредима основне школе. 

Кључне речи: васпитање, образовање, религија, верско 
образовање, верска настава, Православни катихизис. 
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У последњих тридесет година у земљама негдашње 
Југославије, догодиле су се бројне промене. Оне су исказале и 
потребу ревизије појединих аспеката образовања. Један је и однос 
религије и образовања. Односно, другачије поимање, а нарочито 
начин инкорпорирања религије у образовање. То је зато што је 
однос образовања и религије условљен успостављеном 
хијерархијом вредности у друштву. Али и политиком потпоре 
тим вредностима која ће младе усмеравати према искључиво 
материјалним или, можда, духовним вредностима, или ће наћи 
разумну меру међу њима. 

У погледу верског васпитања у државним школама, све 
више сазрева уверење да нема тог образовног система који себи 
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може приуштити игнорисање улоге религије и веровања у 
историји и култури. Непознавање у тој области може довести до 
стварања негативних стереотипа, а у својим екстремним 
облицима може довести до мржње, сукоба и насиља, што недавна 
историја то јасно доказује. Све је раширенији и консензус да су 
знање, религија и веровање важан део квалитетног образовања 
који може унапредити демократско друштво и узајамно 
поштовање. Из наведених разлога је у Републици Србији после 
скоро педесет година, верска настава поново уведена у школе. 
Најзначајније место у Републици Србији има настава 
Православног катихизиса. 

Кроз наставу Православног катихизиса ученици 
систематски упознају веру у њеној литургијској, социјалној и 
мисионарској димензији. Притом се хришћанско виђење живота 
и постојања света излаже у отвореном и толерантном дијалогу с 
осталим наукама. Тиме се настоји показати да хришћанско 
виђење света и човека уз литургијско и подвижничко искуство 
обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову 
националну припадност и верско образовање. То се спроводи на 
информативно-сазнајном, доживљајном и делатном плану, уз 
настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сферама 
живота. Оне су у односу с Богом, са светом, с осталим људима и са 
самим собом (Мидић, 2014). Све је то у основи учења 
христоцентричне педагогије. 

Проблеми наставе Православног катихизиса су бројни и 
различити. Из наведеног разлога није могуће све њих обухватити 
једним оваквим радом. У раду аутор проучава васпитнообразовну 
ефикасност наставе Православног катихизиса. Прецизније, 
проучава се њена васпитнообразовна ефикасност у млађим 
разредима основне школе. Васпитнообразовна ефикасност 
наставе Православног катихизиса је у раду приказана у поређењу 
с традиционалним васпитањем.   

У проучавању се полази од становишта да је човек икона 
Божја, да је Бог створио човека по своме лику као личност. Полази 
се и од становишта да је образовање без васпитања бесмислено. 
Зато је неопхдно васпитавати и образовати децу и омладину у 
духу православне вере и Српске православне цркве, како би били 
корисни грађани својој цркви и своме народу. Не уради ли се 
тако, постоји оправдана опасност да то неко други уради према 
својим и потребама своје цркве. Колико је значајна моћ 
васпитања, показује и сама дефиниција појма васпитање. 
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ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ПЕДАГОШКИМ СХВАТАЊИМА 
  

Васпитање је у предметности већeг броја наука. Педагози 
сматрају да се васпитањем најдуже и најтемељније бави 
педагогија. Оно је њен централни и глобални предмет, као и 
педагошки појам. Односи се на све што људи „свесно, намерно, 
систематски и организовано предузимају према плану 
формирања личности, како оно што организује друштво у односу 
на васпитаника, тако и оно што предузима сама личност која се 
развија и формира у околностима једног конкретног друштва” 
(Трнавац и Ђорђевић, 1995: 8). У дефиницијама појма и термина 
васпитања у страним енциклопедијама и публикацијама, могу се 
наћи његова различита тумачењења и њихова појашњења 
(Lohithakshan, 2002; Fenwick & Cooper, 2012; Wrigley et. al., 2012).  
У свима њима превладава углавном уједначено мишљење − да је 
васпитање најшири педагошки појам и процес.  

Посматрано лексички, васпитање је сложена глаголска 
именица која је настала од глагола васпитати. Под васпитањем 
се подразумијева целина, сви делови те делатности, све врсте, 
аспекти и подручја васпитања. Васпитањем се тежи свестраном 
развијању личности васпитаника. Оно се остварује кроз 
различите видове: физичко, интелектуално, морално, радно-
техничко и естетско васпитање (Фiцула, 2007). Епистемолошки 
гледано, васпитање увек у себи садржи и образовање и све 
делове, подручја, врсте и аспекте те делатности (образовање, 
самообразовање, самоваспитање, настава и слично).  

Најпрецизније дефиниције васпитања налазе се у 
енциклопедијама, речницима и уџбеницима педагогије, пре свега 
у земљама које припадају или су на неки начин ослоњене на 
руску педагогију. У њима се могу наћи бројне и различите 
дефиниције васпитања. Но, без обзира на то, све оне своде се на 
исто: да је васпитање процес освешћивања и саморазвоја, истина 
као идеал, односно реализација највиших могућности човека 
(Вигман, 2005; Крившено, 2005; Мижериков, 2004; Корнетов, 
2003; Подласый, 2003; Сластенин, 2003; Бим Бад, 2002; Степанов, 
2001; Коджаспирова и Коджаспиров, 2000). Или прецизније, 
„васпитање се одвија у оквиру интерперсоналних односа уз 
активно учешће свих битних фактора: васпитача, васпитаника, 
родитеља, друштвене средине и других фактора који могу имати 
утицај на сложеност интерперсоналних фактора одгоја и 
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активност васпитаника...” (Качапор и сар., 2002: 55). Притом је 
важно нагласити да се поменута комуникација заснива на 
способностима, активностима и психичким процесима. Она даље 
подразумева преношење информација, али и активности и акцију 
у циљу прилагођавања и мењања понашања васпитаника.   

У педагогији се образовање одређује као срж васпитања. 
Зато се углавном и сагледава као уже од васпитања, а самим тим 
и од социјализације. Полазећи од оваквог приступа образовању, 
оно има два основна елемента. Они су: 1) стицање знања и умења 
и 2) развијање и формирање навика, вештина и способности 
(Dunne & Ananga, 2013; Vanhoof et. al., 2012). Образовање је, дакле, 
процес овладавања сазнањима (до којих су дошле науке) и 
усвајање уверења, погледа на свет, људско друштво и човека, као 
и однос према научним, уметничким, културним достигнућима и 
вредностима и развијање способности.  

Постоје бројне дефиниције образовања. Према већини 
дефиниција, образовање обухвата усвајање одређеног система 
знања и формирања практичних умећа и навика (Jantarakantee et. 
al., 2012; Laronde & McLeod, 2012; Polly et. al., 2012; Taliaferoo & 
Seingler, 2012). Све то чини претпоставку и темељ развитка 
сазнајних снага и способности  обликовања научног погледа на 
свет, за повезивање знања с практичном, професионалном или 
било којом другом делатношћу. У процесу образовања, деца, 
млади људи и одрасли стичу врло широка знања из различитих 
подручја науке и уметности, производње, технике, информатике, 
филозофије и осталих разноврсних области људске културе, чиме 
обагаћују и проширују своја сазнања и развијају умећа 
практичног примењивања знања и навика у облику 
аутоматизованих умећа. На тај начин се деца и млади припремају 
за живот и рад у одређеној друштвеној заједници, а код одраслих 
се формирају практичне радне способности за практично 
обављање одређене делатности. 
 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ПРАВОСЛАВНОГ КАТИХИЗИСА У 
МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 

Циљеви верске наставе у Србији јесу да се њоме посведочи 
садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и 
религијских заједница које живе и делују на простору Републике 
Србије. Али и „да се ученицима пружи целовит религијски поглед 
на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и 
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животних вредности цркве или заједнице којој историјски 
припадају, односно чување и неговање властитог верског и 
културног идентитета” ( Службени гласник Републике Србије, бр. 
1/2005, Београд, стр. 53). То другачије речено значи да 
упознавање ученика с вером и духовним искуствима властите 
историјски дате цркве или верске заједнице треба да се остварује 
у отвореном или толерантном дијалогу, уз уважавање других 
религијских искустава и филозофских погледа. Али и научних 
сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства. 
Полазећи од овако постављених циљева, задаци наставе 
Православног катихизиса у Републици Србији (Службени гласник 
Републике Србије, бр. 1/2005, Београд, стр. 53−54), дати су за 
сваки разред посебно.  

У првом разреду основне школе изучава се седам наставних 
тема. Оне су: 1) Увод; 2) Заједница као основ живота 3) Заједница 
љубави Бога, човека и природе; 4) Неизмерна љубав Божја – 
Христос се роди!; 5) Црква – заједница са Богом;  6) Христова 
љубав према човеку и свету; 7) Наша брига о свету (творевини 
Божјој). 

Према циљевима и задацима верске наставе у првом 
разреду основне школе ученици треба: а) да себе и друге разумеју 
као бића заједнице, и то на основу елементаре поуке о Богу као 
бићу заједнице; б) да имају основу за  разликовање и 
упоређивање породичних и односа који владају у Цркви, односа 
Бога и човека, разумевање молитве као разговора са Богом; в) да 
разумеју значај доласка Христовог у свет, и то као акт љубави 
Божје према човеку; г) да усвоје елементарна знања о стварању 
света. Омогућити им да доживе Цркву као заједницу сабраног 
народа Божјег, којег и они треба да буду део; д) да усвоје 
чињеницу љубави Христове према човеку, исказану кроз значај 
васкрсења. ђ) да љубав према Богу изражавају кроз љубав према 
другима и природи.  

У другом разреду основне школе изучава се седам 
наставних тема. Оне су: 1) Увод; 2) Моје место у Цркви; 3) 
Литургијске службе и њихов смисао; 4) Живот у Цркви − лепота 
празника; 5) Трпеза Господња; 6) Света литургија – прослава 
васкрсења; 7) Икона – прозор у вечност.  

Циљеви и задаци верске наставе у другом разреду основне 
школе су: а) да ученици разумеју значај Светог крштења као 
начина уласка у заједницу Цркве; б) пружање елементарних 
знања о службама у Цркви, њиховој међусобној  повезаности, као 
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и о томе да свако у Цркви има своју службу; в) да уведе децу у 
свет празника Цркве објашњавајући њихов литургијски значај;                
г) омогућавање  ученицима да стекну потребна знања о 
Литургији у којој свет приносимо Богу, и да се заједница са Богом 
остварује кроз Причешће; д) да деца разумеју и доживе празник 
Васкрсења као суштински важан догађај за остварење наше 
заједнице с Богом; ђ) да покаже ученицима основне делове храма 
и да им приближи појам Царства Небеског. Указивање на значај 
иконе као пројаве Царства Небеског.   

У трећем разреду основне школе изучава се шест наставних 
тема. Оне су: 1) Увод; 2) Бог ствара свет и човека; 3) Бог нас воли; 
4) Заједница Бога и света кроз човека; 5) Литургија – 
преображени свет; 6) Човек и природа.    

Према циљевима и задацима верске наставе у трећем 
разреду основне школе, ученици би требало: а) стећи 
елементарна знања о учењу Цркве о стварању света, као и о томе 
да Бог жели заједницу са човеком и светом у љубави; б) 
остварити увид у истину вере − Бог воли човека и свет и све 
ствара из љубави; в) да правилно разумеју однос човека и Бога и 
то кроз заједницу са ближњима и путем одговорног односа према 
свету и околини; г) добити потребна знања о Светој литургији и 
Евхаристији као свету у малом; поучити их о разлогу приноса 
хлеба и вина у Причешћу; Литургија је молитва за читав свет; д) 
да разумеју човека као одговорног за природу јер често 
уништавање природе долази од човека (загађења), зато 
ученицима треба представити однос човека и света као однос где 
човек мора бити одговоран, јер су свет и околина дар који се 
приноси Богу.  

У четвртом разреду основне школе изучава се шест 
наставних тема. Оне су: 1) Увод; 2) Црква је наш избор; 3) Христос 
нас све зове; 4) Диван је Бог у светима својим; 5) Значај врлинског 
живота; 6) Са нама је Бог.  

Према циљевима и задацима верске наставе у четвртом 
разреду основне школе, ученици би требало стећи знања о томе 
да постојање света има свој циљ. Поред тога, ученици треба да 
усвоје да : а) Христос све зове у заједницу са Собом, а да библијска 
сведочанства о Христу и апостолима то потврђују; б) значај 
светитеља као водитеља и узора за Царство Небеско јесте велики; 
г) грех представља промашај циља и да је главни извор греха 
егоизам, те показати да се он превладава кроз врлински живот 
јер врлински живот је живот по вољи Божјој; д)  Црква 
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представља икону Царства Небеског и да смо у Цркви у 
најпотпунијој заједници са Богом. 

 
ВАСПИТНООБРАЗОВНА ЕФИКАСНОСТ НАСТАВЕ 
ПРАВОСЛАВНОГ КАТИХИЗИСА 
 

На основу критичких анализа педагошких схватања 
приказаних у овом раду може се закључити да је крајњи циљ 
васпитања доста уопштен и да подразумева свестрано развијање 
личности. Конкретизацијом циља васпитања се може закључити 
да се свестрани развој остварује оптималним развојем личности 
васпитаника у појединим областима васпитног деловања. Они су 
у педагошким схватањима хијерархијски поређани: физичко, 
интелектуално, морално, радно и естетско. Остваривање циља 
васпитања постиже се применом различитих метода и поступака 
васпитног деловања. У томе учествују бројни фактори: породица, 
предшколска установа, школа, група вршњака, непосредна 
активност и деловање васпитаника, медији и друштвено-
спортске организације. Уочљиво је да се садашња педагошка 
схватања нису значајно променила од педагошких схватања 
након Другог светског рата која су искључила Цркву из васпитног 
деловања у институцијама школског васпитања и образовања 
ученика. У њима се Црква као фактор васпитања и образовања и 
даље углавном занемарује. Барем је тако према дефиницијама 
појма, циља и задатака васпитања садржаних и у новијим 
педагошким изворима.   

Наставни садржаји Православног катихизиса подразумевају 
васпитно деловање у једном другом правцу. Васпитно деловање 
најпре полази од духовног просвећења као основе за физички и 
сваки други развој личности васпитаника. Развој интелектуалних 
способности није могућ без развоја моралних квалитета и 
вредности. Морално васпитање у настави Православног 
катихизиса у млађим разредима основне школе има за циљ да 
код васпитаника развија побожност, оданост, покорност, 
послушност, одређене начине понашања према људима исте или 
других вероисповести, као и позитивне људске особине: 
веровање, духовност, покајање, човекољубље, благочестивост, 
богоумиљатост као и поштење, поштовање, праштање, 
пожртвовање, истрајност и остале моралне вредности и 
квалитете. Све то доприноси развоју личности са високим 
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моралним и пре свега људским квалитетима, што се у 
педагошким схватањима не ставља у први план. 

На темељу духовно и морално правилно усмерене личности 
и личности с развијеним позитивним људским квалитетима, у 
настави Православног катихизиса се касније доприноси стицању 
знања о вери. Повезивањем с осталим наставним предметима у 
млађим разредима основне школе, доприноси се и стицању 
осталих знања, пре свега о традицији, култури, обичајима и 
историји свога народа. Све то значајно доприноси каснијем 
развоју националне свести личности васпитаника, а у ширем 
контексту и развоју националног идентитета српскога народа.  

Зато тежња ка највишој истини, сталном добру и вечном 
блаженству, у суштини „представља тежњу ка стварном Богу” 
(Ракић и Косановић, 2, 2010: 205). Остаје нада да одређење да се 
ова религијска страна оставља веронауци неће допринети 
раздвајању појмова вера и религија, поготово не у смислу 
некаквог међусобног супротстављања. Или како наводи 
Светомир Бојанин, „вера у љубав, без потребе научног 
доказивања, покреће акцију која оплемењује и онога ко је даје и 
онога ко је прима” (Бојанин, 2009: 17). Поред доприноса 
интелектуалном васпитању, настава Православног катихизиса 
доприноси и развоју њихових радно-техничких потенцијала и 
естетских квалитета и вредности. Паралелно са развојем 
позитивних особина личности, тежи се и развоју људских 
квалитета и вредности сваког појeдинца (Поповић, 1987). 

Поред значајне васпитнообразовне ефикасности у млађим 
разредима основне школе, наставу Православног катихизиса 
прате бројни проблеми. Кључни проблем односи се на њен 
карактер. Настава Православног катихизиса је досад имала 
различит карактер. Најпре је била необавезна, затим изборна, а 
сада обавезна изборна. Нерешен статус предмета за последицу 
има и даље нерешен статус вероучитеља у настави којима се 
уговор о раду продужава сваке године. Настава Православног 
катихизиса је изборни предмет у односу на Грађанско васпитање. 
С једне стране данас ниједно друштво више не може да негира 
значај и улогу религије и веровања у историји, традицији и 
култури сваког народа, што намеће потребу општег верског 
васпитања и образовања, па се испоставља да верска настава не 
би смела да има алтернативу. С друге стране, верска настава не 
само да има алтернативу, него се у школама углавном врши 
неравномерна расподела предмета, тако што се Грађанско 
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васпитање додељује свим наставницима који немају одређени 
фонд часова, а у пракси се неретко дешава да Грађанско 
васпитање предају и стручни сарадници (педагози, психолози, 
социјални радници и остали) који ни у ком случају не могу да 
буду укључени у наставу.  

Имајући у виду недавну промену наставног плана и 
програма за Правослани катихизис (почев од 2016/17. школске 
године), тренутно се као један од главних проблема намеће 
непостојање адекватних уџбеника који су у складу са актуелним 
планом и програмом. Један број вероучитеља нема довољно или 
педагошко-психолошке и дидактичко-методичке или пак стручне 
компетенције за реализацију наставе Православног катихизиса. 
Поменути остали проблеми свакако ће бити предмет  неких 
будућих проучавања. Биће и смерница у њиховом 
превазилажењу. То се нарочито односи на предвиђање 
професионалног развоја вероучитеља. Очекује се да ће решавање 
поменутих проблема допринети да настава Православног 
катихизиса чији је васпитнообразовни значај несумњиво 
потврђен проучавањем у овом раду, бити још већи.     
 
ЗАКЉУЧАК 
 

Након завршетка Другог светског рата, верска настава је 
системски укинута као наставни предмет у основним и средњим 
школама. Све до краја 20. века, ученици православне 
вероисповести су били онемогућени да похађају верску наставу и 
стичу основна знања о својој вери. Били су лишени и могућности 
да се васпитавају у духу Источне православне цркве не само као 
верници, већ првенствено као духовно просвећене, високо 
моралне, физички здраве и с оптималним нивоом 
интелектуалних, радних, естетских и пре свега људских 
квалитета и вредности. То је за последицу имало непознавање 
основа своје религије. За последицу је имало и недовољно 
познавање традиције, културе, обичаја и историје народа свога.  

Демократске промене с краја 20. века и почетком 21. века 
омогућиле су верским заједницама у Републици Србији 
остваривање њихове мисије у школском систему. То је посебно 
било значајно за Српску православну цркву која је по броју 
чланова највећа верска заједница. У овом раду проблем 
проучавања је била васпитнообразовна ефикасност наставе 
Православног катихизиса у млађим разредима основне школе. 
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Тема је досад више пута била проучавана. Због своје сложености, 
она је увек актуелна и за истраживање занимљива тема. Зато је 
поновно враћање на проучавање васпитнообразовне 
ефикасности наставе Православног катихизиса у школи захвална 
и интересантна тема.   

Настава Православног катихизиса има васпитнообразовни 
значај на свим нивоима школовања. Посебно је значајна на 
млађем школском узрасту када се ученици први пут сусрећу са 
садржајима верског васпитања и образовања, с обзиром на то да 
се активности из ове области не реализују у установама 
предшколског васпитања и учења. На овом периоду, који бројни 
аутори називају периодом раног старта, ствара се основа за даље 
васпитање и образовање ученика. Ствара се и основа за њихово 
правилно усмеравање и васпитање у духу своје вере и Српске 
православне цркве којој припадају. То је и одлична основа за 
касније учење и стицање знања о историји, традицији, обичајима 
и култури народа свога. 

Поред несумњивог значаја наставе Православног 
катихизиса у васпитању и образовању  ученика млађег школског 
узраста, у раду је указано и на најчешће проблеме с којима се 
верска настава суочава. Указано је и на начине превазилажења 
постојећих проблема. Све то ће свакако бити проблем неких 
будућих истраживања аутора и осталих истраживача. У раду је 
посебно указано на савремене токове у настави Православног 
катихизиса у циљу модернизације и унапређења наставе. Колико 
се у свему томе успело, показаће време и пре свега дидактичко-
методичка и есхатолошла стварност. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ И ОБУЧАЮЩИЙ ЭФФЕКТ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО КАТЕХИЗИСА В 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

РЕСПУБЛИКИ СЕРБИИ 

 
Аннотация: С точки зрения религиозного образования, в 

государственных школах все более возрастает убеждение, что не 
существует такой системы образования, которая может игнорировать 
роль религии и веры в истории и культуре. Значительно шире 
распространяется мнение, что знания, религия и вера являются важной 
частью качественного образования, которое может совершенствовать 
демократическое общество и улучшать взаимоуважение между людьми. 
После почти 50 лет систематического запрета, преподавание 
Православного катехизиса в начале 21-го века вновь введено во всех 
школах Республики Сербии. В современном обществе, где многие 
понятия и ценности нарушены и запятна репутация многих социально-
общественных организаций, Сербская Православная Церковь и 
преподавание Православного катехизиса становятся особенно важными, 
в частности относительно воспитания и образования детей раннего 
школьного возраста. Автор в работе анализирует наиболее 
распространенные проблемы преподавания Православного катехизиса, 
представляет факты, которые указывают на его несомненную важность 
в повышении эффективности процесса обучения и воспитания в 
начальных классах и дает дидактические и методологические 
импликации для улучшения качества преподавания Православного 
катехизиса и его более прямой связи с другими предметами в младших 
классах начальной школы. 

Ключевые слова: образование, воспитание, религия, религиозное 
образование, вера, Православный катехизис. 



                                                                           
  

ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ И МОДЕЛИ 523 

 

                                     УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ   

 
 
Саша Живић 
Милан Радивојевић 
 
 

ИНОВАТИВНИ ПРИСТУПИ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ И 
НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

 
Сажетак: У раду је дата упоредна анализа истраживања 

иновативних приступа у разредној настави и настави историје у основној 
школи. У истраживању се пошло од опште претпоставке да се иновације у 
разредној настави и настави историје у основној школи недовољно уводе 
и од посебних претпоставки да ће истраживањем бити издвојени 
чиниоци који према процени учитеља указују на најчешће проблеме 
иновативних приступа у разредној настави и наставника предметне 
наставе у настави историје у основној школи. Да би се то утврдило, у 
другом полугодишту школске 2016/17. године, на узорку од 43 учитеља 
и 68 наставника предметне наставе у основним школама на подручју 
Пчињског округа, спроведено је истраживање приказано у овом раду. 
Подаци прикупљени скалерима ИРН (α = 0,841) и ИНИ (α = 0,756) 
обрађени су факторском анализом којом су издвојене по три компоненте 
које указују на најчешће проблеме примене иновативних приступа у 
настави на основу процена учитеља: 1) недовољна оспособљеност 
учитеља, 2) недовољна опремљеност школе и 3) недостатак подршке 
школе (КМО = 0,644, p = 0,000) и предметних наставника: 1) наставни 
садржаји, 2) вербализам у настави и 3) недовољна оспособљеност 
наставника (КМО = 0,612, p = 0,000). На основу резултата истраживања 
дате су дидактичко-методичке импликације за примену иновативних 
приступа у разредној настави и настави историје у основној школи 
(Табела 8, Дијаграма 2). 

Кључне речи: иновације, иновативни приступи, иновативни 
модели, разредна настава, настава историје.  

 
 
УВОД 
 

Последњих година основна школа је у сталној реформи. 
Бројни покушаји с циљем повећања њене ефикасности у 
образовању и припремању ученика за наставак школовања 
углавном нису дали очекиване резултате. Из наведених разлога 
настава је и даље традиционална с најчешће примењеним 
фронталним обликом рада и доминантном предавачко-
показивачком улогом учитеља и наставника. У таквој настави 
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ученици су недовољно укључени у своје учење. Зато и изостају 
очекивани васпитнообразовни ефекти наставе и учења ученика. 

Полазећи од наведених проблема, стално се трага за новим 
моделима и методама рада у циљу повећања ефикасности 
наставе. То је и проблем истраживања бројних аутора који се 
последњих година интензивно баве проучавањима иновација у 
настави (Новковић Цветковић, 2017; Василијевић, 2014; Илић, 
2010; Смиљковић, 2007; Вилотијевић, 2000). Све је више синтагми 
које се односе на иновације у настави: иновативна настава, 
настава усмерена на ученике, активна школа, ученик – активни 
ученик у настави и слично. Без обзира на то, иновације у настави 
углавном су остале на покушају и евентуално на увођење 
иновативних наставних средстава.  

На студијама разредне наставе и историје такође нема 
значајнијих промена у студијским програмима. Учитељи и 
наставници се углавном припремају за предавачко-показивачку 
наставу. Нису заступљени наставни предмети и наставни садржаји 
који би се бавили проучавањем и применом Web 2.0 алата и 
технологија у настави. Не оспособљавају се ни да планирају, 
организују и реализују наставу према иновативним дидактичко-
методичким моделима. За тако нешто нису оспособљени ни 
учитељи и наставници који раде у основним школама.  

Настава на млађем школском узрасту је од есенцијалног 
значаја за наставак школовања. У овом периоду који поједини 
аутори називају периодом раног старта (Миленовић, 2013; Сузић, 
2008), неопходно је да се идентификују евентуалне сметње деце у 
развоју и њихове препреке у учењу и учешћу, али и изнадпросечне 
способности у одређеној области и/или друштвеној делатности. 
На основу тога је потребно да се с овом децом благовремено 
започне посебан рехабилитацијски и педагошки третман, како би 
се с једне стране отклониле сметње деце у развоју и њихове 
препреке у учењу и учешћу и/или се барем умањио њихов 
негативни утицај, а с друге стране да би се омогућио развој 
идентификованих изнадпросечних способности појединих 
ученика. Да би се то постигло неопходни су другачији приступи 
настави и учењу ученика млађег школског узраста. Неопходно је 
и њихово веће укључивање у наставу и сопствено учење.  

Уместо традиционалне разредне наставе, све је више 
покушаја увођења иновативних врста наставе. Најчешће се 
примењују интерактивна настава, диференцирана настава, 
егземпларна настава, респонсибилна настава и хеуристичка 
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настава. Примењују се и иновативни приступи интегративној 
настави која се у прошлости углавном примењивала у 
комбинованим одељењима (Lukač i Matijević, 2004; Шпијуновић, 
2004) и инклузивна настава (Илић, 2010). Поменуте иновативне 
врсте наставе засад не дају очекиване васпитнообразовне исходе 
зато што се примењују посредством традиционалних метода и 
средстава рада (Делетић, 2003; Перовић, 1994). Већи ефекти 
наставе постигли би се применом иновативних дидактичко-
методичких модела. 

Наставу историје у основној школи одувек прате бројни 
проблеми. Наставни садржаји су углавном апстрактни и 
искључиво засновани на чињеницама. Или прецизније, суштина 
наставе постиже се задовољавањем форме, што често не даје 
очекиване резултате у настави. Додатни проблем представља 
чињеница да је за разумевање апстрактних наставних садржаја 
неопходно развијено апстрактно мишљење ученика. Резултати 
истраживања психологије међутим указују, да се апстрактно 
мишљење код ученика развија тек око тринаесте године живота 
(Пешикан, 1994), па је мултипликација проблема учења наставних 
садржаја из историје разумљива и из наведених разлога, јер 
историју ученици почињу да изучавају са једанаест година. 

Поред поменутих проблема, наставни садржаји из историје 
су последњих година подложни сталним променама. С таквом 
праксом се започело још у последњој деценији 20. века и готово 
да сваке године долази до промене наставних садржаја. 
Проблеми су присутни и када је реч о настави историје за ученике 
који наставу слушају на језику националних мањина у Србији, где 
је њиховим наставницима дозвољена замена и прилагођавање 
наставних садржаја историји националне мањине до 20%, мада је 
тај проценат у пракси далеко већи. Највећи проблем ипак 
представљају саме материјалне чињенице које се међусобно 
разликују у уџбеницима историје које издају различити издавачи. 
Такође, склоност ученика да често више верују епским и 
легендарним причама него стварним историјским подацима, 
може створити додатне потешкоће у изучавању историје. Све то 
доводи у сумњу како веродостојност, тако и истинитост, често, 
чак и кључних историјских чињеница, што све доводи не само до 
заблуда, већ и предрасуда о одређеним историјским чињеницама. 
Поред тога, многи наставни садржаји су изостављени, а то 
проузрокује и непознавање одређених историјских догађаја. 
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Учење материјалних чињеница на начин како се то 
углавном чини, у настави историје је често неефикасно. Ученици 
углавном уче на основу информација које добијају од наставника 
и онога што самостално прочитају у уџбеницима. Тако стечено 
знање није темељно и кратко траје, па се чини да ученици уче за 
школу а не и за оцене. То за последицу има слабију основу за 
касније учење. За последицу има и недовољно познавање 
историје, традиције и културе сопственог народа што има 
вишеструко негативне последице.  

Иновације у настави историје се стога не могу заснивати 
само на увођењу нових наставних средстава. Неопходно је да се 
наставни садржаји из историје што више уче непосредно од 
стране ученика. Томе могу допринети образовни филмови 
прилагођени узрасту и могућностима ученика и непосредне 
посете музеја и историјских места (Делетић и Виријевић, 2017). 
Зато је наставу историје и потребно планирати, реализовати и 
вредновати на другачији начин и у настави у којој ће ученици 
непосредно највећи део времена на наставном часу проводити 
учећи самостално и у групи. Свему томе могу допринети 
иновативни дидактичко-методички модели који управо 
подразумевају такав облик наставе и учења ученика. 

Проблем истраживања овог рада су иновативни приступи у 
разредној настави и настави историје у основној школи. Или 
прецизније, проблем истраживања је упоредна анализа 
најчешћих проблема примене иновативних приступа у разредној 
настави и настави историје у основној школи. У истраживању ће 
се тражити одговори на питања која се односе на најчешће 
проблеме примена иновативних приступа у разредној настави и 
настави историје у основној школи. Утврдиће се и да ли постоје 
разлике у проценама учитеља и наставника историје о најчешћим 
проблемима примене иновативних приступа у разредној настави 
и настави историје у основној школи. Одговори на ова и остала 
питања затражени су директно од учитеља и предметних 
наставника који непосредно реализују наставу у основној школи. 
 
МЕТОД 
 

Проблем истраживања је упоредна анализа процена 
учитеља и наставника  о најчешћим проблемима иновативних 
приступа у разредној настави и настави историје у основној 
школи. Пошло се од опште претпоставке да се иновације у 
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разредној настави и настави историје у основној школи 
недовољно уводе и од посебних претпоставки да ће 
истраживањем бити издвојени чиниоци који према проценама 
учитеља указују на најчешће проблеме иновативних приступа у 
разредној настави и наставника предметне наставе у настави 
историје у основној школи.  

Истраживање је спроведено у школској 2016/17. године, на 
узорку од  43 учитеља и 68 наставника предметне наставе у основним 
школама на подручју Пчињског округа. Примењена је дескриптивна и 
трансферзална метода. Истраживачке технике су анкетирање и 
скалирање. Истраживање је спроведено применом скале процена 
учитеља о иновативним приступима у разредној настави (Скалер 
ИРН) и скалом процена наставника историје о иновативним 
приступима у настави историје у основној школи (Скалер ИНИ). Оба 
скалера се састоје од по петнаест ајтема с тростепеном скалом 
интензитета сагласности. На самом истраживању провераване су 
неке метријске карактеристике скалера. 

 

Тсбела 1. КМО и Бартлетов тест сферичности за Скалер ИРН 
KMO 0,644 

Бартлетов тест 
сферичности 

χ² 596,435 
df 105 

p 0,000 
 

КМО тест је показао довољну вредност (КМО = 0,644). 
Бартлетов тест сферичности је достигао статистичку значајност 
на нивоу p < 0,001 (p = 0,000) (Табела 1). Резултати истраживања 
указују на факторабилност матрице и оправданост факторске 
анализе. Поузданост инструмента испитивана је и Кронбаховим 
алфа коефицијентом (α = 0,841). 
 

Табела 2. Комуналитети (h) за Скалер ИРН 
Ајтеми h 
a1 0,613 
a2 0,527 
a3 0,876 
a4 0,654 
a5 0,874 
a6 0,528 
a7 0,796 
a8 0,509 
a9 0,884 
a10 0,841 
a11 0,696 
a12 0,749 
a13 0,607 
a14 0,430 
a15 0,425 
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Све вредности комуналитета веће су од 0,30 и имају 
вредности од (h = 0,425) код ајтема 15, до (h = 0,884) код ајтема 9 
(Табела 2), чиме је задовољен општи Тостенов критеријум. 

 
 

Табела 3. КМО и Бартлетов тест сферичности за Скалер ИНИ 
KMO 0,612 

Бартлетов тест 
сферичности 

χ² 601,794 
df 105 

p 0,000 

 
КМО тест је показао довољну вредност (КМО = 0,612). 

Бартлетов тест сферичности је достигао статистичку значајност 
на нивоу p < 0,001 (p = 0,000) (Табела 3). Резултати истраживања 
указују на факторабилност матрице и оправданост факторске 
анализе. Поузданост инструмента испитивана је и Кронбаховим 
алфа коефицијентом (α = 0,756). 
 
 

Табела 4: Комуналитети (h) за Скалер ИНИ 
Ајтеми h 
a1 0,678 
a2 0,547 
a3 0,566 
a4 0,779 
a5 0,402 
a6 0,509 
a7 0,776 
a8 0,412 
a9 0,717 
a10 0,433 
a11 0,637 
a12 0,762 
a13 0,508 
a14 0,320 
a15 0,881 

 
Све вредности комуналитета веће су од 0,30 и имају 

вредности од (h = 0,320) код ајтема 14, до (h = 0,881) код ајтема 15 
(Табела 4), чиме је задовољен општи Тостенов критеријум. 

Подаци прикупљени истраживањем обрађени су 
факторском анализом с Варимакс ротацијом и приказани 
табелама и дијаграмима. 
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РЕЗУЛТАТИ 
 

Чиниоци који према проценама учитеља указују на 
најчешће проблеме иновативних приступа у разредној настави 
идентификовани су анализом главних компоненти с Варимакс 
ротацијом. 
 

Табела 5. Карактеристични коренови и % објашњене варијансе након 
ротације 

Главне 
компоненте 

Карактеристични 
корен 

% објашњене 
варијансе 

Кумулативни % 
објашњене варијансе 

1. 4,270 28,470 28,470 
2. 3,079 20,528 48,998 
3. 2,659 17,727 66,725 

  

Применом Гутман-Кајзеровог критеријума издвојена су три 
чиниоца с карактеристичним кореном већим од 1, који укупно 
објашњавају 66,725% заједничке варијансе (Табела 5).  
 

 
Дијаграм 1. Идентификација чинилаца који према проценама учитеља 

указују на најчешће проблеме иновативних приступа у разредној 
настави (Scree Plot) 

 
  

Применом Кателовог теста одрона, потврђен је избор три 
чиниоца што је уочљиво на Дијаграму 1 где је најизраженији 
прелом након трећег чиниоца.  
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Табела 6. Ротирана матрица факторске структуре према Варимакс 
критеријуму 

Ајтеми 
Компоненте 

I II III 
a9 Током студија нисмо учили о иновативним 
дидактичко-методичким моделима. 

0,922   

a10 Нисам досад похађао/ла семинаре о иновативним 
приступима настави. 

0,819 0,399  

a12 Учитељи немају превише могућности да одлучују 
о увођењу иновација у наставу.  

0,734  0,433 

a2 Иновативни приступи настави захтевају висок 
ниво оспособљености учитеља. 

0,704   

a6 За примену иновација у настави неопходна је добра 
функционална информатичка писменост учитеља. 

0,701   

a4 Немају баш сви учитељи довољно знања да 
подједнако примењују иновације у настави. 

0,539 0,374 0,472 

a3 Школа у којој радим није у довољној мери 
опремљена за примену иновација у настави. 

 0,897  

а7Да бих примењивао/ла иновације у настави 
потребна су додатна материјална средства која ми 
школа не обезбеђује. 

 0,864  

a5 Родитељи ученика нису увек спремни да обезбеде 
деци додатне дидактичке материјале како бих учила 
према иновативним дидактичко-методичким 
моделима. 

0,619 0,699  

a15 Наставна средства која користим омогућавају ми 
да примењујем само поједине иновације у настави. 

 0,616  

a13 Иновативни дидактичко-методички модели нису 
обавезни у настави. 

  0,762 

a11 Иновације у настави примењујем само када ме на 
то обавежу руководство и стручни сарадници школе. 

 0,445 0,700 

a1 Дешава се да због самовољног увођења иновација у 
наставу имам примедбе од стране стручних сарадника 
школе.  

0,418  0,644 

a14 Примењивао-ла сам иновације у настави али сам 
добијаодобијао-ла увек исте оцене о свом раду. 

  0,643 

a8 Било је примера да ме стручни сарадници у школи 
опомињу због примене неких иновација у настави. 

0,472  0,525 

 
Издвојена су три чиниоца који према проценама учитеља 

указују на најчешће проблеме иновативних приступа у разредној 
настави (Табела 6). Први чинилац одређује шест ајтема: 9, 10, 12, 
2, 6 и 4; објашњава 28,470% заједничке варијансе; назван је 
недовољна оспособљеност учитеља. Други чинилац одређују 
четири ајтема: 3, 7, 5 и 15; објашњава 20,328% заједничке 
варијансе; назван је -недовољна опремљеност школе. Трећи 
чинилац одређује пет ајтема: 13, 11, 1, 14 и 8; објашњава 17,727% 
заједничке варијансе; назван је недостатак подршке школе. 

Чиниоци који према проценама учитеља указују на 
најчешће проблеме иновативних приступа у разредној настави 
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идентификовани су анализом главних компоненти с Варимакс 
ротацијом. 
 

Табела 7. Карактеристични коренови и % објашњене варијансе након 
Варимакс ротације 

Главне 
компоненте 

Карактеристични 
корен 

% објашњене 
варијансе 

Кумулативни % 
објашњене   

варијансе 
1. 3,167 21,114 21,114 
2. 3,052 20,345 41,458 
3. 2,708 18,053 59,511 

  
Применом Гутман-Кајзеровог критеријума издвојена су три 

чиниоца с карактеристичним кореном већим од 1, који укупно 
објашњавају 59,511% заједничке варијансе (Табела 7).  
 

Дијаграм 2. Идентификација чинилаца који према проценама 
наставника указују на најчешће проблеме иновативних приступа у 

настави историје у основној школи (Scree Plot) 

 
 
Применом Кателовог теста одрона, потврђен је избор три 

чиниоца што је уочљиво на Дијаграму 2 где је најизраженији 
прелом након трећег чиниоца.  
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Табела 8. Ротирана матрица факторске структуре према Варимакс 

критеријуму 

Ајтеми 

Компоненте 

I II III 

a15 Наставни садржаји из историје су углавном 
унифицирани и могуће их је изучавати само на 
устаљене начине. 

0,926   

a12 Постоји разлика у чињеницама о истим 
наставним садржајима у појединим уџбеницима 
историје. 

0,821   

a2 Није увек могуће проучавати наставне садржаје 
из историје у настави осталих наставних предмета. 

0,682   

a10 Историју је могуће проучавати само применом 
историјске методе. 

0,623   

a1 Наставни садржаји из историје су недовољно 
јасни па је помоћ наставника у разјашњавању 
појмова неопходна и нема алтернативу. 

0,618 0,316 0,442 

a7 Највећи део времена на наставном часу на коме 
се уче наставни садржаји из историје проводим 
излажући ученицима наставне садржаје. 

 0,853  

a4 Вербална метода је доминантна метода у настави 
историје. 

0,315 0,818  

a9 Уџбеник и наставник су најзначајнији извори 
информација ученицима у настави историје. 

0,318 0,756  

a5 Без моје помоћи ученици не би могли успешно 
научити наставне садржаје из историје. 

 0,604  

a8 Ученици не могу самостално изучавати наставне 
садржаје из историје. 

 0,510 0,389 

a9 Током студија нисмо учили о иновативним 
дидактичко-методичким моделима. 

  0,788 

a10 Нисам до сада похађао/ла семинаре о 
иноватиним приступима настави. 

  0,676 

a12 Немам превише могућности да одлучујем о 
увођењу иновација у наставу.  

 0,378 0,641 

a2 Иновативни приступи настави историје захтевају 
висок ниво оспособљености наставника. 

0,316  0,617 

a4 Немају баш сви наставници довољно знања да 
подједнако примењују иновације у настави 
историје. 

  0,474 

 
Издвојена су три чиниоца који према проценама наставника 

указују на најчешће проблеме иновативних приступа у настави 
историје у основној школи (Табела 8). Први чинилац одређује пет 
ајтема: 15, 12, 2, 10 и 1; објашњава 21,114% заједничке варијансе; 
назван је наставни садржаји. Други чинилац одређује пет ајтема: 
7, 4, 9, 5 и 8; објашњава 20,345% заједничке варијансе; назван је 
вербализам у настави. Трећи чинилац одређује пет ајтема: 11, 13, 
3, 6 и 14; објашњава 18,053% заједничке варијансе; назван је 
недовољна оспособљеност наставника. 
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На основу приказаних резултата истраживања и критичких 
анализа се може закључити да иновације у разредној настави и 
настави историје имају значајну васпитнообразовну ефикасност у 
настави и учењу ученика, али да се недовољно примењују.  
 
ЗАКЉУЧЦИ И РАСПРАВЕ 
 

Резултати овог спроведеног истраживања су показали да се 
разредна настава и настава историје у основној школи и даље 
планирају, реализују и вреднују према традиционалним 
методама и уз примену наставних средстава која су одувек 
коришћена у настави. Улога учитеља и наставника су у таквој 
настави углавном једини извор информација ученицима. Оваквој 
предавачко-показивачкој настави учитеља и наставника је 
подређено све. Микроструктура наставног часа садржи све оно 
што ће на часу радити учитељи и наставници, док су ученици 
недовољно активни у настави. Зато и понекад изостају очекивани 
васпитнообразовани ефекти наставе и учења ученика.   

У циљу проналажења ефикасније наставе трага се за новим 
методама и моделима рада. Примењују се иновативна наставна 
средства. Има и покушаја увођења иновативних дидактичко-
методичких модела у настави. Све је то углавном  остало на нивоу 
покушаја. Зато су и разредна настава и настава историје и даље у 
домену традиционалне наставе. Све је то потврђено и у налазима 
теоријског проучавања овог рада. Утврђено је и да су учитељи и 
наставници свесни да садашња настава не даје увек очекиване 
васпитнообразовне исходе. Из наведеног разлога је и знање 
ученика стечено у таквој настави недовољно да би им била 
одлична основа за даље школовање и да би им помогло у 
решавању свакодневних проблема.  

Резултати емпријског истраживања су показали да су 
учитељи и наставници свесни значаја и потребе увођења 
иновација у наставу. На скалама њихових процена о најчешћим 
проблемима иновативних приступа у настави, издвојена су по 
три чиниоца. Они углавном указују на недовољну заступљеност 
иновација у настави и на потребу иновативних приступа како 
разредној, тако и настави историје у основној школи. Разликују се 
само чиниоци које су издвојени на основу ајтема које су учитељи 
и наставници највише вредновали. Учитељи процењују да су 
најчешћи проблеми недовољне примене иновација у разредној 
настави њихова недовољна оспособљеност, минимална 
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материјална опремљеност школа и недостатак подршке школама 
(Табела 6). За разлику од учитеља, наставници предметне 
наставе процењују да су кључни проблеми недовољне примене 
иновација у настави повезани са самим наставним садржајима, са 
наставом историје која је вербална и тек на крају да су сами 
наставници недовољно оспособљени да примењују иновације у 
настави (Табела 8). 

Упоредна анализа издвојених чинилаца се може тумачити с 
три основна аспекта. Код првог издвојеног чиниоца, учитељи су 
највише вредновали ајтеме који указују да је највећи разлог због 
чега недовољно примењују иновације у настави њихова 
недовољна оспособљеност за потпуну примену иновација у 
настави, насупрот предметним наставницима који сматрају да су 
таквом стању највише допринели унифицирани наставни 
садржаји. Овакав резултат је свакако био очекиван. Учитељи у 
разредној настави немају избора него да стално примењују 
иновације. Иновативни приступи који се помињу у настави су 
међутим знатно комплексинији од иновација који су они досад 
углавном уводили у наставу, за шта они нису у довољној мери 
оспособљени (Марушић и Пејатовић, 2013). Недовољну 
оспособљеност за иновативне приступе у настави историје 
предметни наставници стављају тек на треће место, сматрајући 
да највише на примену иновативних приступа у настави историје 
утичу наставни садржаји. 

Код другог издвојеног чиниоца учитељи наводе недовољну 
опремљеност школа. Они сматрају да је за примену иновација у 
настави потребно најпре обезбедити потребна наставна средства. 
Њих, како су то показали и резултати истраживања, у већини 
основних школа или нема или их има у недовољној мери. За 
разлику од учитеља предметни наставници поред наставних 
садржаја, наводе сам карактер наставе. На основу тога се може 
закључити да је настава историје често унифицирана и да се увек 
примењују исте методе и средства (Јовановић и Димић, 2016). То 
додатно указује на значај и потребу иновативних приступа у 
настави историје. 

Поред недовољне материјалне опремљености школа, да 
примењују иновације у настави учитељи немају довољну 
подршку руководства и стручних сарадника школе. Настава је 
плански и систематски организована, па је свако самовољно 
одступање учитеља углавном недовољно схваћено. За разлику од 
учитеља, предметни наставници су као трећи по значају 
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вредновали фактор који се односи на њихову недовољну 
оспособљеност за примену иновација у настави (Соро, 2002). Све 
то указује на извесну разлику у карактеру наставе историје у 
односу на разредну наставу. Оно што је заједничко у проценама 
учитеља и предметних наставника је значај и потреба 
иновативних приступа у настави. 

Полазећи од чињенице да су аутори рада практичари и они 
који непосредно раде у настави и потребе да овај рад осим 
научног има и практични значај, намеће се потреба да се на крају 
укаже на неке дидактичко-методичке импликације. Овим 
истраживањем се дошло до бројних одоговора на питања која су 
досад била непознаница у настави. Остало је међутим много тога 
неразјашњеног, а отворена су и многа друга питања која ће бити 
предмет неких других истраживања аутора и осталих 
истраживача. Неопходна је и акредитација одговарајућих 
програма професионалног усавршавања наставника (Кундачина 
и Стаматовић, 2012; Миљковић и Мркшић, 2013), како би 
учитељи и наставници стекли потребне компетенције за примену 
иновација у настави (Пожар, 2016). Као општи закључак овог 
теоријско-емпиријског истраживања може се навести да је 
неопходно увести бројне иновације у настави које подразумевају 
планирање, реализацију и вредновање наставе према 
иновативним дидактичко-методичким моделима и уз примену 
иновативних метода и софтверских програмских пакета у 
реализацији наставе (Љујић, 2015). Колико ће се у свему томе 
успети, показаће време и педагошка стварност.  
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INNOVATIVE APPROACHES IN CLASS TEACHING AND 

TEACHING OF HISTORY IN ELEMENTARY SCHOOLS 
 

Abstract: The paper presents a comparative analysis of the research of 
innovative approaches in class teaching and the teaching of history in 
elementary schools. The research started from the general assumption that 
innovations in classroom teaching and the teaching of history in elementary 
schools have not been sufficiently introduced and from the specific assumption 
that this analysis will separate components that, according to teachers' 
assessments, indicate the most frequent problems of innovative approaches in 
classroom teaching and subject teachers in teaching history in elementary 
schools. In order to determine that, the research presented in this paper was 
conducted in the second semester of the school year 2016/17, on a sample of 
43 teachers and 68 subject teachers in elementary schools in the area of Pcinj 
district. The data collected by scalers ITC (α = .841) and ITH (α = .756) were 
processed by factor analysis that identified three components that indicate the 
most common problems of applying innovative approaches in teaching based 
on teachers' assessments: 1) insufficient capability of teachers, 2) insufficient 
equipment of the school, and 3) lack of school support (KMO = .644; p = .000) 
and subject teachers: 1) teaching content, 2) teaching verbalism, and 3) 
insufficient teacher's competence (KMO = .612; p = .000). Based on the results 
of the research, didactic-methodical implications for the application of 
innovative approaches in class teaching and the teaching of history in 
elementary schools were given (Table 8; Diagram 2).  
Key words: innovations, innovative approaches, innovative models, classroom 
teaching, teaching of history. 
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Биљана Павловић  
 

 

САВРЕМЕНИ ПРИСТУП ИЗБОРУ КОМПОЗИЦИЈА ЗА 
СЛУШАЊЕ У НАСТАВИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ* 

 

Сажетак: У раду се разматра заступљеност Јутјуба у процесу 
слушања музике у основношколској настави музичке културе, на млађем 
школском узрсту. Циљ је да се утврди у којој мери учитељи са територије 
северног Косова и Метохије користе Јутјуб у процесу  слушања музике у 
настави музичке културе. Задаци су да се утврди: а) да ли се учитељи при 
избору композиција за слушање у настави придржавају предлога 
наставног програма и уџбеника, односно да ли, сходно потребама, 
повремено самостално врше избор композиција; б) којe техничкe уређаје 
за репродукцију музике учитељи најчешће користе у настави; в) које 
изворе музичких садржаја учитељи најчешће користите при избору 
композиција; г) какво је мишљење учитеља о коришћењу Јутјуба у 
настави; д) да ли су учитељи технички оспособљени за преузимање 
одговарајућих аудио-снимака са Јутјуба. У истраживању су примењене 
аналитичка и дескриптивна метода. Узорак је чинило 38 учитеља 
четвртог разреда, колико их је укупно у основним школама на 
територији северног Косова и Метохије. Закључено је да иако Јутјуб 
пружа богат избор композиција за слушање учитељи не користе у 
довољној мери његове потенцијале. Овим радом се жели указати на 
смисао и значај коришћења Јутјуба при избору композиција за слушање у 
настави музичке културе. Коришћење овог ресурса интернета треба да 
допринесе разноврснијем избору композиција за слушање, да подстакне 
интересовања за музичку уметност  и унапреди знања о њој; да утиче на 
осамостаљивање ученика у процесу стицања знања, на мотивацију за рад, 
те осавремењивање наставе (Табела 7). 

Кључне речи: настава, слушање музике, избор композиција, 
Северно Косово и Метохија. 
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настава треба да се одвија у складу са развојем и потребама 
модерног друштва. Ставови стручњака из области образовне 
технологије да и у школама треба усвојити ,,интернетски начин 
живота“ све више заокупљају пажњу педагога, тим пре што су 
уочљиви позитивни ефекти коришћења савремене технологије у 
настави.  Коришћење ресурса интернета битно унапређује како 
сазнајну тако и техничко-технолошку основу образовно-
васпитног процеса, што је подвучено у многим радовима домаћих 
аутора, пре свега Данимира Мандића (Мандић, 2003; 2001 и 
1995), Мандића и Ивице Радовановића (Мандић и Радовановић, 
2000),  Милана Недељковића  (2010 и 2005; 2010), Драгана 
Солеше (2007), Драгана Солеше и Ђорђа Надрљанског (2004) и 
других аутора. Могућности коришћења савремене технологије у 
настави музичке културе разматране су и у радовима музичких 
педагога: Александре Стошић, (Ристић и сар., 2001), Биљане 
Павловић и Драгане Цицовић Сарајлић (2016) и других.  

Бројни су ресурси савремених интернет технологија који 
могу имати своју примену у настави музичке културе, а међу 
њима посебно су корисни Википедија, разни музички едукативни 
софтвери и образовни веб-портали као и Јутјуб који пружа богат 
избор музичких садржаја за слушање. Јутјуб је амерички веб-сајт, 
који је основан 2005. године у циљу емитовања и размене  аудио 
и видео-записа. Основали су га Чад Херли, Стив Чен, Џавед Кари. 
Више података о функционисању и историјату Јутјуба доступно је 
на веб адреси https://sr.wikipedia.org/sr/. На њему је доступна 
музика најразноврснијих жанрова и захваљујући изузетној 
тематској покривености, постао је један од најважнијих 
елемената интернет културе. Један од важних задатака наставе 
музичке културе јесте да заинтересује ученике за музичку 
уметност, при чему је, како истиче Мирјана Ивановић, дозвољена  
„...употреба свих расположивих наставних средстава“ (Ивановић, 
1981:148). Јутјуб као извор наставних садржаја? Зашто да не, 
уколико омогућава квалитетније упознавање музичке уметности 
и реализацију задатака слушања музике у настави.  

Слушање музике је активни психички процес, који обухвата 
емоционално доживљавање и мисаону активност ученика (Којов 
Буквић, 1985: 69). Ова активност омогућава стицање знања о 
музици, њено доживљавање и разумевање, те се зато слушању 
музике у настави посвећује велика пажња. Наставним 
програмима музичке културе за основну школу утврђено је које 
композиције треба слушати, па су према тим захтевима сачињени 
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и уџбеници, односно у њима су предложени одговарајући 
примери за слушање, а ту су и друга наставна средства попут 
музичких збирки, компакт-дискова са композицијама погодним 
за слушање у настави. Предлоге наставних програма и уџбеника 
свакако треба испоштовати, али се не искључује ни могућност 
самосталног избора композиција за слушање како у настави 
музичке културе тако и када је у питању корелација наставе 
музике са осталим наставним предметима. Управо тада Јутјуб 
може да буде од велике користи будући да омогућава богат избор 
музичких садржаја. Међутим, ваља нагласити да наставници 
треба да буду веома опрезни при самосталном избору 
композиција, те да је неопходно да познају и поштују основне 
критеријуме правилног избора композиција за слушање у 
основношколској настави. Правилан избор композиција 
представља ,,основни предуслов доживљавања, разумевања и 
прихватања музике у млађим разредима основне школе“ 
(Павловић и Сарајлић, 2015: 271). Када је у питању избор 
композиција за млађи школски узраст, са Јутјуба треба бирати 
дечје уметничке и народне песме свога и других народа, које по 
садржају и тематици одговарају дечјим интересовањима, узрасту, 
њиховим музичким и интелектуалним способностима. Приликом 
избора инструменталних композиција за слушање свакако треба 
водити рачуна да одабрана дела буду кратка, програмског 
карактера, карактеристичних расположења и изразитог ритма, 
као и да припадају стваралачком опусу реномираних домаћих и 
светских композитора. Самостално ангажовање наставника у 
избору композиција за слушање треба да допринесе креативнијој 
настави, већој мотивацији за рад, а тиме динамичнијем и 
успешнијем наставном процесу. Овај ентузијазам  ће временом 
бити пренет и на ученике, па ће постати заинтересованији за 
упознавање музичке уметности уз помоћ интернета. 
 
МЕТОД 
 

Предмет истраживања у овом раду је заступљеност Јутјуба у 
процесу слушања музике у основношколској настави музичке 
културе на територији северног Косова и Метохије. Циљ је да се 
утврди у којој мери учитељи са територије северног Косова и 
Метохије користе Jутјуб у процесу слушања музике у настави 
музичке културе. У истраживању се пошло од опште 
претпоставке да је у основним школама на северу Косова и 
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Метохије у процесу слушања музике у настави музичке културе 
учитељи не користе у довољној мери Јутјуб. Пошло се и од 
посебних претпоставки претпостављених према задацима 
истраживања: 1)  да се при избору композиција за слушање у 
настави  музичке културе већина учитеља придржава предлога 
уџбеника и наставног програма, али, сходно потребама,  понекад 
самостално врше избор композиција за слушање; 2) да се у 
настави најчешће користе компакт-дискови и касете који чине 
пратећи дидактичо-методички материјал уз уџбеник; 3) да за 
слушање музике у настави учитељи најчешће користе  ЦД плејере 
и друге уређаје за репродукцију звука, који по квалитету нису на 
задовољавајућем нивоу; 4) да већина учитеља сматра да је Јутјуб 
користан, али  га  у настави музичке културе не користе довољно; 
5) да при преузимању музичких садржаја са Јутјуба, већина 
учитеља није сигурна у своју техничку оспособљеност, али 
показује заинтересованост за информатичку обуку. 

Истраживање је извршено у етапама – најпре је вршено 
анкетирање и прикупљање података, затим њихово кодирање, 
унос у базу, сређивање, груписање, обрада, и на крају,  њихова 
анализа, при чему је коришћена дескриптивна метода. 
Примењена је техника анкетирања, а од инструмената анкетни 
упитник. Упитник се састојао од 13 питања – 10 затвореног и 3 
отвореног типа. Прва три питања су се односила на опште 
податке (назив школе и место у коме се налази, да ли је у градској 
или сеоској средини и који разред учитељи тренутно воде).  

Емпиријско истраживање извршено је почетком маја 2017. 
године на територији северног дела покрајине Косова и Метохије, 
у следећим основним школама:  ,,Јован Цвијић“ − Зубин Поток;  
,,Петар Кочић“ – Брњак; ,,Благоје Радић“ – Зупче; ,,Бранко 
Радичевић“ – Косовска Митровица; ,,Свети Сава“ – Косовска 
Митровица; ,,Лепосавић“ – Лепосавић; ,,Стана Бачанин“ – Лешак; 
,,Бановић Страхиња“ – Бањска;  ,,Вук Караџић“ – Звечан; ,,Вук 
Караџић“ – Сочаница. Директори наведених основних школа су 
пружили помоћ у организационо-техничком смислу омогућивши 
да  истраживање буде спроведено у школама. 

Испитивану популацију чине учитељи основних школа на 
северу Косова и Метохије. Испитивање је вршено на узорку од 38 
учитеља који воде четврти разред, колико их је иначе на целој 
територији северног Косова и Метохије. Обухваћено је 19 
учитеља који раде у сеоској средини и 19 који раде у градским 
школама. 
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Подаци прикупљени истраживањем обрађени су 
дескриптивном статистиком и приказани табелама. 

                         
РЕЗУЛТАТИ 
 

Први истраживачки задатак био је утврдити да ли се 
учитељи при избору композиција за слушање у настави  музичке 
културе придржавају предлога наставног програма и уџбеника и 
да ли, сходно потребама, повремено самостално врше избор 
композиција.  
 
Табела 1. Начин избора композиција за слушање у настави 

 N % 

Придржавам се предложених примера у уџбенику 9 23,70 
Придржавам се предложених примера у наставном 
програму 

15 39,50 

Придржавам се предлога уџбеника, као и наставног 
програма 

14 36,80 

Укупно: 38 100 

 
Подаци показују (Табела 1), да се највећи број учитеља 

(39,50%) при избору композиција за слушање у настави ослања 
на предлоге наставног програма,  мада је приближан број 
испитаника (36,80%) који се у избору композиција придржавају 
уџбеника и наставног програма. Готово четвртина испитаника 
(23,70%) у избору композиција за слушање придржава се 
искључиво предлога уџбеника. Испитаницима је био понуђен и 
четврти одговор – придржавам се предлога уџбеника и наставног 

програма, али, сходно потребама, самостално вршим избор 

композиција, с тим што се за овај одговор нико од испитаника 
није определио. Свакако да треба испоштовати наставним 
програмима предвиђене садржаје, али је веома значајно и да 
наставници, пратећи актуелна збивања на пољу културе и 
уметности, повремено врше избор композиција. Управо зато што 
пружа могућност избора актуелних музичких садржаја, Јутјуб 
може бити од велике користи. На основу одговора учитеља,  прва 
помоћна хипотеза је делимично потврђена, односно закључено је 
да се при избору композиција за слушање у настави  музичке 
културе већина учитеља придржава предлога уџбеника и 
наставног програма. Ипак, није потврђено да учитељи повремено 
самостално врше избор композиција за слушање, при чему би 
Јутјуб могао бити од велике користи.           
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Други истраживачки задатак је био утврдити које изворе 
музичких садржаја учитељи најчешће користите при избору 
композиција за слушање у настави. 
 

Табела 2. Извори музичких садржаја који се користе при избору 
композиција за слушање у настави 

 

Компакт-
дискови и 

касете који су 
приложени уз 

уџбеник 

Збирке 
композиција 
за слушање 

са 
одговарајући

м избором 
композиција 

Јутјуб Укупно: 

Подручје 
школе 

Градско N 11 8 0 19 
% 57,9% 42,1% 0,0% 100% 

Сеоско N 13 5 1 19 
% 68,4% 26,3% 5,3% 100% 

Укупно: 
N 24 13 1 38 
% 63,2% 34,2% 2,6% 100% 

 
Табела 2 показује да највећи број испитаника (63,20%) при 

избору композиција за слушање користи компакт-дискове који су 
приложени уз уџбеник музичке културе као пропратни 
дидактичко-методички материјал. Око трећине испитаника 
(34,20%) користи збирке композиција  намењене за коришћење у 
основним школама. Само један учитељ на нивоу целокупног 
узорка (2,60%) као извор музичких садржаја за слушање у 
настави користи Јутјуб. Анализа одговора потврђује другу 
помоћну хипотезу да учитељи при избору композиција најчешће 
користе компакт-дискове који чине пратећи дидактичо-
методички материјал уз уџбеник. Треба нагласити и да учитељи у 
сеоским срединама више користе компак-дискове који прате 
уџбенике (68,40%) у односу на учитеље из градских средина 
(57,90%), односно учитељи из сеоских средина мање користе 
збирке композиција за слушање (26,3%) у односу на учитеље из 
основних школа у градским срединама (42,1%). Овакво стање 
може да указује на недовољну опремљеност сеоских школа 
одговарајућим дидактичко-методичким материјалом, што је 
питање којем би требало посветити пажњу .    

Трећи задатак истраживања је био утврдити којe техничкe 
уређаје за репродукцију музике учитељи најчешће користе у 
настави и каквог су квалитета. 
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Табела 3. Технички уређаји за репродукцију музике у настави 
 

ЦД  
плејер 

Касетофон Рачунар Телефон Укупно: 

Подручје 
школе 

Градско  
N 15 3 0 1 19 

%  78,90% 15,80% 0.00% 5,30% 100% 

Сеоско 
N 10 5 3 1 19 

%  52,60% 26,30% 15,80% 5,30% 100% 

Укупно: 
N 25 8 3 2 38 

%  65,80% 21,10% 7,90% 5,30% 100% 

 
На основу података приказаних у Табели 3, евидентно је да 

највећи број учитеља (65,80%) за репродукцију музике у настави 
користи ЦД плејер, док један део испитаника (21,1%) користи 
касетофон. Рачунар користе свега три учитеља (7,90%), а мали 
број испитаника, њих двоје (5,30%), користи телефон у 
недостатку уређаја за слушање музике. Међутим, квалитет звука 
који се емитује на телефону није на задовољавајућем нивоу, па га 
не би требало користити за слушање музике у настави. 
Упоређујући одговоре учитеља из градске и сеоске средине, 
уочљиво је да већи број учитеља из града (78,90%) у односу на 
оне из сеоске средине (52,60%) користи ЦД плејер за 
репродукцију музике, док већи број учитеља сеоске средине 
(26,30%) у односу на учитеље из градске средине (15,80%) 
користи касетофон за слушање музике у настави. Занимљив је 
податак да су из сеоске средине сва три испитаника која за 
слушање музике користе рачунар. У оквиру трећег задатка 
занимала нас је процена учитеља о квалитету техничких уређаја 
за репродукцију музике који су заступљени у школама. 
 

Табела 4. Процена учитеља о квалитету техничких уређаја за 
репродукцију музике у настави 

 

Доброг 
квалитета 

Осредњег 
квалитета 

Лошег 
квалитета 

Уопште 
нису у 

функцији 

Школа не 
поседује 
уређаје 

за 
слушање 
музике 

Укупно: 

Подручје 
школе 

градско 
N 7 10 1 1 0 19 

% 36,80% 52,60% 5,30% 5,30% 0.00% 100% 

сеоско 
N 2 7 8 1 1 19 

% 10,50% 36,80% 42,10% 5,30% 5,30% 100% 

Укупно: 
N 9 17 9 2 1 38 

% 23,0% 44,70% 23,70% 5,30% 2,60% 100% 
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Подаци показују (Табела 4), да већина учитеља (44,70%) 
сматра да су уређаји који се у настави користе у  за репродукцију 
музике заправо осредњег квалитета. Да су уређаји квалитетни, 
проценило је девет испитаника (23,70%), а исто толико је и оних 
који сматрају да су лошег квалитета. Два испитаника су 
констатовала да уређаји за слушање музике нису у функцији, док 
се један испитаник изјаснио да школа не поседује уређаје за 
слушање музике. Такође, резултати истраживања су показали да 
су уређаји који се користе у основним школама сеоских средина 
лошијег квалитета у односу на уређаје који се користе у градским 
срединама. На основу добијених резултата закључујемо да је 
потврђена трећа помоћна хипотеза – при слушању музике у 
настави учитељи најчешће користе  ЦД плејере, али и друге 
уређаје који по квалитету нису на задовољавајућем нивоу. 
Такође, закључено је да органи руковођења у школама морају да 
покажу више интересовања за одржавање школског инвентара и 
за опремање школа одговарајућим наставним средствима која би 
омогућила квалитетно одвијање наставе.  

 Четврти задатак истраживања био је да се утврди какво 
мишљење имају учитељи о корисности Јутјуба у настави музичке 
културе. 
 

Табела 5. Мишљење учитеља о корисности Јутјуба у настави музичке 
културе 

 
Веома је 

користан 

Користан је, али 
га ретко 

практикујем 

Користан је, 
али га не 

практикујем 

Није од 
велике 

користи 
Укупно: 

Подручје 
школе 

Градско 
N 4 12 3 0 19 
% 21.1% 63.2% 15.8% 0.0% 100.0% 

Сеоско 
N 8 4 3 4 19 
% 42.1% 21.1% 15.8% 21.1% 100.0% 

Укупно 
N 12 16 6 4 38 

% 31.6% 42.1% 15.8% 10.5% 100.0% 

 
Према резултатима истраживања (Табела 5), највећи број 

испитаника (42,10%) сматра да је Јутјуб користан, али га ретко 
практикују у настави музичке културе, док се 31,60%  њих 
определило за одговор да је Јутјуб користан и да га треба 
примењивати у настави. Око 15,80% испитаника сматра да је 
Јутјуб користан али га не практикују у настави, док свега 10, 50% 
испитаника мисли да Јутјуб није од користи у настави и не 
практикују га. Занимљиво је да су испитаници који раде у 
сеоским срединама у већем броју изразили позитивно мишљење 
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о коришћењу Јутјуба у настави (42,10%) у односу на испитанике 
који раде у градским срединама (21,10%), определивши се за 
одговор да је Јутјуб веома користан и да га треба примењивати у 
настави. У вези са овим истраживачким задатком је и питање  у 
којој мери се Јутјуб користи у настави музичке културе. 
 

Табела 6. Обим коришћења Јутјуба у настави музичке културе 
 N % 

много   2 5,30

мало 14 36,80

веома мало 10 26,30

не користим га уопште 12 31,60
Укупно: 38 100

 

Према поацима прикзаним у Табели 6, нешто изнад трећине 
испитаника (36, 8%) се изјаснило да мало користи Јутјуб у 
настави музичке културе, а 26,3% њих веома мало користи овај 
ресурс интернета. Скоро трећина испитаника (31,6%) се 
изјаснила да уопште не користи Јутјуб у настави музике, док 
свега 5,3%  испитаника много користи Јутјуб.  Већина 
испитаника, дакле, сматра да је Јутјуб користан у настави музике, 
што потврђује четврту помоћну хипотезу – већина учитеља 
сматра да је Јутјуб користан, али га не практикују довољно у 
настави музичке културе.  

Пети истраживачки задатак је био да се утврди у којој су 
мери учитељи технички оспособљени за преузимање 
одговарајућих музичких садржаја са Јутјуба и колико су 
заинтересовани за информатичку обуку.  
 
Табела 7. Оспособљеност учитеља за преузимање музичких примера са 

Јутјуба 
 Да  Не Делимично: Укупно: 

Подручје 
школе 

 
градско 

N 5 5 9 19 

% 26,30% 26,30% 47,40% 100% 

 сеоско 
N 7 5 7 19 

% 36,80% 26,30% 36,80% 100% 

Укупно 
N 12 10 16 38 

% 31,60% 26,30% 42,10% 100% 
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Према подацима приказаним у Табели 7, највећи број 
испитаника (42,10%) није сигуран у своју техничку 
оспособљеност за преузимање примера са Јутјуба.  Око трећине 
испитаника (31,60%) сматра да зна да преузме музичке примере 
са Јутјуба, док њих  26,3% не зна то да уради. У вези са овим 
истраживачким задатком испитаницима је постављено питање  
да ли би,  уколико би у школи била организована обука за 
коришћење савремене технологије у настави, били 
заинтересовани за његово похађање. Највећи број испитаника 
(94,70%)  је  на ово питање одговорио потврдно. Један испитаник 
(2,60%) је одговорио негативно, један (2,60%) није сигуран да би 
био заинтересован за похађање таквог семинара. Анализирани 
одговори потврђују пету помоћну хипотезу да већина учитеља 
није сигурна у своју техничку оспособљеност када је у питању 
преузимање музичких снимака са Јутјуба и да су заинтересовани 
за информатичку обуку.   

Напослетку, требало је да учитељи у упитнику наведу бар 
једно своје позитивно искуство у вези са коришћењем Јутјуба у 
настави музичке културе, те да напишу са којим потешкоћама се 
срећу када је у питању коришћење овог ресурса интернета у 
настави. На ово питање одговор је дало 47,4% испитаника, док 
нешто више од половине испитаника (52,60%) уопште није 
одговорило. Највећи број испитаника (31,60%) као позитивно 
искуство наводи то што на интернету могу да пронађу 
одговарајуће композиције за слушање. Око 5,3% испитаника је 
навело да Јутјуб пружа могућност слушања музике ,,високог 
квалитета“; да уз помоћ Јутјуба лакше савладавају кораке 
народних игара истакло је 5,30% испитаника; да су ученици 
заинтересованији за слушање музике са Јутјуба сматра 5,30% 
испитаника. Велики број испитаника (63,20%) није коментарисао 
евентуалне потешкоће са којима се срећу приликом коришћења 
Јутјуба, што је и разумљиво будући да се већина изјаснила да не 
користи Јутјуб у процесу избора композиција за слушање, док је 
36,80% испитаника као највећи проблем у коришћењу Јутјуба у 
школи навело немогућност његовог коришћења због 
непостојања или лошег квалитета интернет мреже. Међутим, то 
не би требало да буде разлог некоришћења интернета за потреба 
наставе, јер наставници могу ван школе да преузму одговарајуће 
музичке садржаје са Јутјуба, уколико су оспособљени, и искористе 
их у наставном процесу. На основу анализе одговора испитаника 
закључује се да је потврђена полазна хипотеза да у основним 
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школама на северу Косова и Метохије учитељи не користе у 

довољној мери Јутјуб у процесу слушања музике у настави музичке 

културе. 

 
ЗАКЉУЧЦИ ИСТРАЖИВАЊА 
 

У раду је разматрана заступљеност Јутјуба у процесу 
слушања музике у основношколској настави музичке културе на 
територији северног Косова и Метохије. Основно полазиште у 
истраживању било је да у основним школама на северу Косова и 

Метохије учитељи не користе у довољној мери Јутјуб у процесу 

слушања музике у настави музичке културе. Савремена настава 
подразумева коришћење информационо-комуникационе 
технологије, која несумњиво доприноси њеној квалитетнијој 
реализацији. Бројни су ресурси савремених технологија које могу 
бити искоришћене у настави музичке културе, а када је у питању 
слушање музике, Јутјуб је свакако један од најкориснијих. 
Имајући у виду проблем, циљ, задатке и хипотезе истраживања, 
који су били усмерени на утврђивање заступљености Јутјуба у 
процесу слушања музике у настави музичке културе у основним 
школама на територији северног дела покрајине Косово и 
Метохија, изведени су закључци истраживања.  

1. Већина учитеља се придржава предлога наставног 
програма и уџбеника при избору композиција за слушање 
у настави, не користећи притом могућност самосталног 
избора композиција у складу са потребама у настави. 
Треба истакнути да би било веома корисно да учитељи у 
наставни програм уврсте и дела савремених уметника. 
Тако би ученици били благовремено информисани о 
дешавањима и новим достигнућима у области културе и 
уметности у земљи и свету. Овде је коришћење Јутјуба од 
изузетне важности, јер се сва актуелна дешавања на пољу 
уметности и културе врло брзо преносе путем интернета, 
што би учитељи требало да прате, те да упознају ученике 
са њима.  

2. Као избор композиција за слушање у настави учитељи 
најчешће користе компакт-дискове, који представљају 
пропратни материјал уз уџбенике, те музичке збирке 
прилагођене настави музичке културе. Занимњив је 
податак да од целукупног узорка испитаника само један 
учитељ користи Јутјуб у ову сврху. Још једном треба 
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подсетити да се од наставника у наставном процесу 
очекују креативност, инвентивност и способност 
самосталног одлучивања у избору наставних садржаја и 
средстава. Наставници имају слободу да се у организацији 
наставе служе различитим изворима; да поред уџбеничке 
литературе и других помоћних наставних средстава 
користе ресурсе савремених технологија, што је један од  
императива савременог образовања.  

3. У процесу слушања музике у настави учитељи највише 
користе ЦД плејере, који су, по мишљењу већине 
испитаника, у погледу техничке исправности осредњег 
квалитета. Веома мали број испитаника (7,9%) при 
слушању музике користи рачунар. Узрок треба тражити у 
недовољној оспособљености наставника за коришћење 
рачунара, али и у њиховој неадекватној заступљености у 
основним школама.  

4. Већина испитаника сматра да је Јутјуб користан у настави, 
али га ретко практикују или га чак уопште не практикују. 
Као разлог за некоришћење овог ресурса интернета у 
настави један део испитаника је навео да у школама не 
постоје услови за његово коришћење, те да је интрнет 
мрежа углавном лошег квалитета или је чак уопште нема. 
Међутим, имајући у виду да се учитељи за наставу 
припремају код својих кућа, онда би свакако могли да у 
фази припреме за наставу преузму одговарајући снимак са 
Јутјуба и да га искористе у настави. Нажалост, већина 
испитаника је изјавила да није сигурна у сопствену 
техничку оспособљеност када је у питању преузимање 
аудио-снимака са Јутјуба.  

 
Изражено је интересовање наставника за похађање 

семинара на којима би били обучени за коришћење ресурса 
интернета у настави уколико би управа школе организовала 
такву обуку. На основу анализе одговора испитаника произилази 
закључак да у основним школама на северу Косова и Метохије 

учитељи не користе у довољној мери Јутјуб у процесу слушања 

музике у настави музичке културе. Имајући у виду велику 
образовну улогу и значај коришћења овог ресурса интернета у 
настави музичке културе, намеће се закључак да је неопходно 
организовати обуку наставника и, наравно, обезбедити боље 
технолошке услове како би наставници могли да у школама 
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примене стечено знање. Коришћење Јутјуба треба да допринесе 
разноврснијем избору композиција за слушање, да подстакне 
интересовања за музичку уметност и ширење знања о њој, те 
утиче на осамостаљивање ученика у процесу стицању знања као 
и осавремењивање наставе. 
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MODERN APPROACH TO SELECTION OF MUSIC TO BE 
LISTENED IN MUSIC CULTURE EDUCATION 

 
Abstract: This work covers importance of using internet resources, primarily 
YouTube, in the process of selection of music to be listened in primary 
education of music culture.  It analyzes the basic criteria in selection of music 
for lower grades of primary school, and environment setting required for 
listening music in educational purposes.  The goal is to determine how much 
internet resources (YouTube) are utilized when selecting songs to be played in 
primary school classrooms at northern Kosovo and Metohija. The focus was to 
evaluate if music teachers are mostly following textbook recommendations, or 
they are individually researching and selecting music pieces, what technical 
resources are they using for playing music in the classroom, which music 
sources are they utilizing most frequently, are they trained and have required 
equipment for downloading music from internet. Descriptive and analytical 
approaches are used in the research.  A sample is consisting of teachers in 
primary education from Northern Kosovo and Metohija. Regardless of wide 
resources from You Tube, it was concluded that primary school teachers from 
Norther Kosovo and Metohija are insufficiently using its potentials.  This work 
in intended to develop interest in primary school teachers to utilize music 
pieces from You Tube in education. This would contribute to a wider selection 
of music pieces to be listened for teaching young generation, and developing 
love and interest for the art of music (Table 7). 
Key words: education, listening music, selection of music, Northern Kosovo 
and Metohija.  
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Нака Никшић  
Мирсада Зукорлић 

 
 

ИНТЕРНЕТ У НАСТАВИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ МЛАЂИХ 
РАЗРЕДА ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ 

 
Сажетак: Успешна реализација већине наставних садржаја 

музичке културе, поред методичке, захтева и висок ниво музичке 
компетенције учитеља. Зато су учитељи у прошлости услед недовољне 
музичке компетенције, часове музичке културе често замењивали 
часовима других предмета. Осавремењавање наставе интегрисањем 
дигитализованих музичких садржаја у традиционалне облике рада у 
последњих двадесет година значајно је олакшало њихову реализацију. 
Интернет мрежа, доступношћу и разноврсношћу музичких садржаја, 
свакако, пружа учитељима бројне могућности.У циљу сагледавања 
корићења музичких садржаја са интернета у настави музичке културе 
обавили смо емпиријско истраживање на узорку од 134 учитеља са 
теритеорије Школске управе Нови Пазар. За прикупљање података 
коришћен је упитник. Резултати истраживања показали су да учитељи у 
различитом степену користе музичке садржаје са интернета - највећи 
број користи понекад 54,1%, 23,9% често, а 21, 6% никада. Резултати 
израчунавања χ2 теста показали су да коришћење интернета у настави 
музичке културе статистички није условљено степеном информатичке 
писмености и познавања енглеског језика учитеља, као ни њиховом 
методичком и музичком компетенцијом, већ техничком опремљеношћу 
школе и доступношћу интернета (χ2 = 22.705 за степен слободе df = 4). 
Резултати истражања показали су и да учитељи у настави искључиво 
користе музичке садржаје са YouTube-а.Резултати истраживања биће 
приказани табеларно и графички. Рад треба да допринесе сагледавању 
коришћења  музичких садржаја са интернета у настави музичке културе 
(степен и факторе који на то утичу) и укаже на могућност њеног 
унапређења коришћењем музичких блогова и новијих музичких 
садржаја, као што су караоке (Табела 6).  

Кључне речи:караоке, мизички блогови, музички садржаји, 
YouTube. 

 
УВОД 

 
Изражајно певање уз инструменталну пратњу, односно 

„живи звук“ или, како се још назива, „живо извођење“ учитеља 
при обради нове песме, у етапи слушања и стварања доживљаја, 
оставља „снажнији“ утисак на децу од слушања песме са 
снимљеног материјала (Стојановић, 1996: 22). Како „живо 
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извођење“ изискујевисок степен методичке, али и музичке 
компетнеције учитеља (интонативно тачно певањеи свирање уз 
добру дикцију, заобљеност вокала, у одговарајућем темпу, са 
поштовањем динамике, артикулације и фразирања),као и 
дуготрајну припрему за час, многи учитељи су неоправдано 
замењивали, а неки нажалост и данас замењују,часове музичке 
културе часовима других „битнијих“ предмета. Техничко-
технолошки напредакунео је знатне промене у наставу свих 
предмета о чему је доста писано у педагошко-дидактичкој 
литератури (Вилотијевић, 2002; Мандић, 2001, 2003). Када је реч 
о настави музичке културе, најзаначајније промене одвиле су се 
са дигитализацијом музичких садржаја и њиховом појавом на 
компакт диску (Compactdiscили скраћено СD), путем чега  су 
наставник и уџбеник  престали бити једини извор информација у 
образовно васпитном процесу (Лот, 2014). Чак се може рећи да  је 
компакт-дисккао саставни део уџбеничког комплета за предмет 
Музичка култураи поред бројних дидактичко-информатичких 
иновација у образовању, најзаступљенији дидактички медију 
настави музичке културе. На њему се налазе садржаји које 
је,сходно својој методичкој замисли,издвојио аутор уџбеника.  

Са побољшањем техничке опремљености школа и 
доступношћу интернета, указала се могућност да учитељи путем 
WWWсервиса (Worldwide Web)или скраћено веба,на коме се аудио 
и видео анимације лако интегришу и емитују у кратком 
временском периоду (Лот, 2014), претраживањем сервиса 
(YouTube, MySpace, GoogleVideo итд.) обогате часове и музичким 
садржајима који се налазе на различитим музичким блоговима. 
Учитељи се у раду углавном везују за садржаје са компакт-диска 
који прати уџбеник предмета Музичка култура.Познато је да 
претраживање блогова са музичким садржајима, с једне стране 
подразумева добрутехничку опремљеност школе, одређени 
степен информатичке писмености и познавања страног 
(енглеског) језика, док с друге стране, избор адекватног 
извођења одређеног музичког садржаја са интеренета захтева 
развијену музичкуи методичку компетнцију учитеља. 

Прелиставајући литературу из области образовне 
технологије и различитих предметних методика наишли смо на 
више теоријских радова о дигиталним средствима у образовању 
(Радојчић, 2012), облицима дигитализованог учења и важности 
рачунара, интернета и концепта мултимедије (Андевски, 
Арсенијевић,2012),савременим медијима у настави ликовне 



                                                                           
  

ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ И МОДЕЛИ 557 

 

                        УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ  

културе (Илић, 2012), примени screencasting алата у настави 
(Милошевић и сар., 2008), могућности примене мултимедијалне 
технологије у настави музичке културе (Стошић, 2008) и др. 
Међутим, нисмо наишли ни на једно истраживање које се односи 
на учесталост коришћења музичких садржаја са интернета у 
настави музичке културе млађих разреда основне школе.  

 
МЕТОД 

 
Циљ истраживањајеутврђивање учесталости коришћења 

музичких садржаја са интернета у настави музичке културе и 
фактора који на то утичу, као иунапређење наставе путем 
указивања на могућност њихове примене. У истраживању се 
пошло од опште претпоставке да већина учитеља унастави 
музичке културе користимузичке садржаје с различитих 
интернетсервиса, а учесталостњиховог коришћењаусловљенаје 
техничком опремљеношћу школе. Пошло се и од посебних 
претпоставки да учитељи користе музичке садржаје са интернета у 
различитом степену и то, најчешће, с YouTube-а и да степен 
коришћења музичких садржаја са интернета није условљена 
информатичком писменошћу, познавањем енглеског језика, 
методичком компетентношћу, музичком компетентношћу, стручним 
обележјима, доступношћу интернета и применом музичких садржаја 
с различитих извора звука у настави од стране учитеља.  

Да би се то потврдило, у јануару 2017. године, на узорку од 
134 учитеља на подручју Новом Пазара, Сјенице и Тутина, 
спроведено је истраживање приказано у овом раду. 
Истраживањем су обухваћене основне школе „Вук Караџић“, 
„Јован Јовановић Змај“, „Меша Селимовић“ и „Рифат Бурџовић 
Тршо“ из Новог Пазара, „Светозар Марковић“ и „12. децембар“ из 
Сјенице, „Братство – Јединство“ из Дуге Пољане, „Вук Караџић“ из 
Тутина и „Меша Селимовић“ из Рибарића. Примењен је 
трансверезални поступак. Истраживачка техника је скалирање. 
Спроведено је применом упитника конструисаног за ово 
истраживање. Састављен је од питања о професионалним 
обележјима испитаника - степен информатичке писмености (ниво 
1 – коришћење програма Microsoft Office пакета; ниво                                  
2 – коришћење програма Microsoft Office пакета и интернет 
претраживача; ниво 3 – коришћење програма Microsoft Office 
пакета, интернет претраживача и музичких програма), познавања 
страног језика (почетни, средњи, виши-средњи), музичким 
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(добро пева и свира; добро пева, а лоше свира; лоше пева, а добро 
свира) и методичким компетенцијама (добре, осредње, лоше), 
затим учесталости коришћења музичких садржаја са интернета у 
настави (често, понекад, никад), сервисима преко којих траже 
музичке садржаје на интернету, као и ефектима наставе с 
обзиром на извор музичког садржаја („живи звук“, CD, DVD, 
интернет, комбиновање садржаја у зависности од ситуације).  

Подаци прикупљени истраживањем обрађени су 
дескриптивном статистиком и приказани табелама. 

 
РЕЗУЛТАТИ 

 
Резултати истраживања приказани су према израчунатим 

фреквенцијама и процентима.  
 

Табела 1. Учесталост коришћења музичких садржаја са интернета у 
настави Музичке културе 

Назив школе 

Учесталост коришћења музичких садржаја 
са интернета 

често понекад никад 
укупно: 

N % 

1. „ВукКараџић“–Н. Пазар 
N 8 19 4 31 23,13 
% 25,81 61,29 12,9 100   

2. 
„Јован Јовановић Змај“–  
Н. Пазар 

N 2 5 3 10 7,46 
% 20 50 30 100   

3. 
„МешаСелимовић“– 
Н. Назар 

N 3 4 0 7 5,22 
% 42,86 57,14           0  100   

4. 
„Рифат Бурџовић Тршо“–   
Н. Пазар 

N 5 11 3 19 14,18 
% 26,32 57,89 15,79 100   

5. „ВукКараџић“–Тутин 
N 4 6 5 15 11,19 
% 26,67 40 33,33 100   

6. 
„Меша Селимовић“ – 
Рибариће 

N 0 6 7 13 9,7 
% 0 46,15 53,85 100   

7. 
„СветозарМарковић“– 
Сјеница 

N 5 9 2 16 11,94 
% 31,25 56,25 12,5 100   

8. „12.децембар“–Сјеница 
N 4 10 5 19 14,19 
% 21,05 52,63 26,32 100   

9. 
„Братство-Јединство“–  
Д. Пољана 

N 1 3 0 4 2,98 
% 25 75 0 100   

Укупно: 
N 32 73 29 134 100 
% 100 100 100 100  

 
Резултати истраживања показују да учитељи у различитом 

степену користе музичке садржаје са интернета. Највећи број 73 
(54,1%) користи понекад, 32(23,9%)  често, а чак 29 (21, 6%) 
никада. Уколико погледамо Табелу 1, можемо уочити да у 
одређеним школама, као што су „Меша Селимовић“ – Нови Пазар, 
сви учитељи у настави користе музичке садржаје са интернета, 
као и да у одређеним школама, као што су „Меша Селимовић“ – 
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Рибариће у Тутину (53,85% учитеља ове школе), „Вук Караџић“ у 
Тутину (чак 33,33% учитеља ове школе) и „12. децембар“ у 
Сјеници (26,32% учитеља ове школе) никада не користе музичке 
садржаје са интернета у настави музичке културе.Утврђено да су 
као најчешћи разлог углавном наводили то што у школи, упркос 
њеној солидној техничкој опремљености, интернет није доступан 
у свакој учионици. 

 
Табела 2. Учесталост коришћења интернета у настави музичке културе 

с обзиром на нивоинформатичкеписменостиучитеља 

варијабла 

 

Основни нивo 1 Основни ниво 2 Основни ниво 3 укупно: 

  N % N % N % N % 

Често 
N 11 21.6 13 25 8 25.8 32 23.9 
% 34.4  40.6  25  100  

понекад 
N 31 60.8 23 31.5 19 61.3 73 54.5 
% 42.5  44.2  26  100  

Никад 
N 9 17.6 16 30.8 4 12.9 29 21.6 
% 31  55.2  13.8  100  

укупно: 
N 51 100 52 100 31 100 134 100 
% 38.1  38.8  23.1  100  

χ2 = 5,300 df = 4 С = 0,19888 Cmax = 0,82 
 
Анализом резултата истраживања (Табела 2) можемо 

увидети да највећи број испитаника – њих 52 (38, 8%) има други 
ниво информатичке писмености (користи програме 
MicrosoftOffice пакета и интернет претраживаче). Приближно 
исти број испитаника – 51, односно 38,1% има први ниво 
информатичке писмености (користи само програме 
MicrosoftOffice пакета), док 31 њих, тј. 23,1% има трећи ниво 
(користипрограмеMicrosoftOffice пакета, интернет претраживаче 
и музичке програме). С обзиром на сложеност коришћења 
музичких програма можемо рећи да учитељи нису били довољно 
искрени при самопроцени овог обележја. 

На основу поређења израчунатог χ2 =  5,300 са граничним 
χ2 вредностима 9,488 и 13,277, за број степени слободе df = 4 на 
оба нивоа значајности 0,05 и 001, закључује се да учесталост 
коришћења интернета у настави музичке културе није 
статистички значајно условљена нивоом информатичке 
писмености учитеља. С обзиром да је С = 0,19888знатно ниже од 
Cmax = 0,82, значи да је слагање између посматраних појава 
релативно слабо. 
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Табела 3. Учесталост коришћења музичких садржаја са интернета у 
настави музичке културе с обзиром на  познавање енглеског језика 

учитеља 

варијабла Почетни ниво 
Средњи  

ниво 
Виши средњи ниво Укупно: 

 N % N % N % N % 

често 
16 21.1 11 30.6 5 22.7 32 23.9 
50  34.4  15.6  100  

понекад 
40 52.6 19 52.8 14 63.6 73 54.5 

54.8  26  19.2  100  

никад 
20 26.3 6 16.7 3 13.6 29 21.6 
69  20.7  10.3  100  

укупно: 
76 100 36 100 22 100 134 100 

56.7  26.9  16.4  100  

χ2 =  3,174 df = 4 С =  0,15211 Cmax =  0,82 
 
Резултати истраживања показали су да највећи број 

истраживаних учитеља, чак њих 76, односно 56,7% има почетни 
ниво познавања енглеског језика, 36 или 26,9% њих поседује 
средњи ниво, а 22 или 16,4% виши средњи ниво познавања 
енглеског језика. Уколико посматрамо Табелу 3, можемо уочити 
да је у свим групама учитеља (групи која често, понекад и никад 
не користи музичке садржаје са интернета)  највише оних који 
познају енглески језик на почетном нивоу, а да затим следе они 
који га познају на средњем и вишем средњем нивоу. Поређењем 
израчунатог χ2 = 3,174 са граничним χ2 вредностима 9,488 и 
13,277 за број степени слободе df = 4на оба нивоа значајности 
0,05 и 0,01. Закључујемо да учесталост коришћења интернета у 
настави музичке културе није статистички значајно условљена 
нивоом познавања енглеског језика учитеља, С обзиром да је С = 
0,15211знатно ниже од Cmax = 0,82 то значи да је слагање између 
посматраних појава релативно слабо. 

 
Табела 4. Учесталост коришћења интернета у млађим разредима 

основне школе с обзиром на методичку компетенцију учитеља 
варијабла добре осредње Лоше укупно: 

 N % N % N % N % 

често 9 23.7 13 25 10 22.7 32 23.9 
28.1  40.6  31.2  100  

понекад 
21 55.3 29 55.8 23 52.3 73 54.5 

28.8  39.7  31.5  100  

никад 
8 21.1 10 19.2 11 25 29 21.6 

27.6  34.5  37.9  100  

укупно: 
38 100 52 100 44 100 134 100 

28.4  38.8  32.8  100  

χ2 = 0,487 df = 4 С = 0,06 017 Cmax = 0,82 
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Резултати истраживања показују да је највећи број 
истраживаних учитеља – њих 52, односно 38,8%, своју музичку 
компетенцију проценио  као осредњу, 44 или 32,8% као лошу, а 
38 или 28,4% као добру (Табела 4). На основу поређења 
израчунатог χ2 = 0,487 са граничним χ2 вредностима 9,488 и 
13,277 за број степени слободе df = 4 и на оба нивоа значајности 
0,05 и 0,01 можемо закључити да учесталост коришћења 
интернета у настави музичке културе није статистички значајно 
условљена методичком компетенцијом учитеља. С обзиром да је 
С = 0,06017знатно нижи од Cmax = 0,82, значи да је слагање 
између посматраних појава релативно слабо. 

 
Табела 5. Учесталост коришћења музичких садржаја са интернета с 

обзиром на музичку компетенцију учитеља 

варијабла  
Добро пева 

и свира 

Добро пева, 
али лоше 

свира 

Добро  
свира, али 
лоше пева 

Укупно : 

  N % N % N % N % 

често 
N 12 31.6 14 23 6 17.1 32 23.9 
% 37.5  43.8  18.8  100  

понекад 
N 20 52.6 34 55.7 19 54.3 73 54.5 
% 27.4  46.6  26  100  

никад 
N 6 15.8 13 21.3 10 28.6 29 21.6 
% 20.7  44.8  34.5  100  

укупно: 
N 38 100 61 100 35 100 134 100 
% 28.4  45.5  26.1  100  

χ2 = 3,053 df = 4 С = 0,14795 Cmax = 0,82 
 
Резултати истраживања показали су да је међу 

истраживаним учитељима највише оних који добро певају, а лоше 
свирају – чак 61 или 45,5%, добро пева и свира 38, односно 28,4%, 
док добро свира, али лоше пева 35 или 26,1% испитаника (Табела 
5). Израчунавањемχ2 = 3,053и његовим поређењем са граничним 
χ2 вредностима 9,488 и 13,277 за број степени слободе df = 4 и на 
оба нивоа значајности 0,05 и 0,01 закључује се да учесталост 
коришћења интернета у настави музичке културе није 
статистички значајно условљена музичком компетенцијом 
учитеља, С обзиром да је С = 0,14795 знатно нижи од Cmax = 0,82 
то значи да је слагање између посматраних појава релативно 
слабо.  
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Табела 6. Учесталост коришћења музичких садржаја са интернета с 
обзиромнатехничкуопремљеностшколе 

варијабла  
Увек 

доступан 
Понекад 
доступан 

Није 
доступан 

Укупно : 

  N % N % N % N % 

Често 
N 14 46.7 11 21.2 7 13.5 32 23.9 
% 43.8  34.4  21.9  100  

понекад 
N 15 50 33 63.5 25 48.1 73 54.5 
% 20.5  45.2  34.2  100  

Никад 
N 1 3.3 8 15.4 20 38.5 29 21.6 
% 3.4  27.6  69  100  

укупно: 
N 30 100 52 100 52 100 134 100 
% 22.4  38.8  38.8  100  

χ2 = 22,705 df = 4 С = 0,38064 Cmax = 0,82 
 
Од испитаника је тражено да одговоре на питања о 

техничкој опремљености школе. Сви су одговорили да у школи 
постоји компјутер који им је доступан. На питање да ли им је 
интернет увек доступан одговори су били различити. По 52, 
односно 38, 8% испитаника изјаснили су се да им је интернет 
понекад доступан и да им интернет није доступан. Дакле, 
интернет је увек доступан само тридесеторици испитаника, тј, 22, 
4%. На основу поређења израчунатог χ2 = 22,705 са граничним χ2 
вредностима 9,488 и 13,277 за број степени слободе df = 4 и на оба 
нивоа значајности 0,05 и 0,01. Закључује се да je учесталост 
коришћења интернета у настави музичке културестатистички 
значајно условљена методичком компетенцијом учитеља. С 
обзиром да је С = 0,38064 то значи да постоји релативно слагање 
између посматраних појава. 

Резултати истраживања показују да су сви учитељи на 
питање како се постижу најбољи васпитно-образовни  ефекти у 
настави музичке културе одговорили комбиновањем 
самосталног извођења садржаја са садржајима са CD, DVD дискова 
и интернета (100%). 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Истраживањем је утврђено да учесталост коришћења 

музичких садржаја са интернета није условљена 
степеноминформатичке писмености, познавањем енглеског 
језика, као ни методичком и музичком компетенцијом учитеља, 
чиме су потврђене друга, трећа, четврта и петаподхипотеза 
истраживања. Овакви резултати су и очекивани, с обзиром да 
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учитељи школујући се на учитељском факултету савладају више 
студијских предмета из области страног језика, образовне 
технологије и музичке културе, те стекну довољно знања и 
вештина да би могли да претражују и сходно потребама, бирају, 
комбинују и примењују музичке садржаје са интернета у настави 
музичке културе. Утврђено је да је учесталост коришћења 
музичких садржаја са интернета условљена доступношћу 
интернета, чиме је потврђена и шеста подхипотеза истраживања. 
Овако висок број учитеља који не користе музичке садржаје са 
интернета је оправдан уколико се узме у обзир чињеница дау 
појединим школама и даље није омогућен приступ интернету 
(„Меша Селимовић“ у Рибарићима, општина Тутин, као и 
подручна одељења школа „Светозар Марковић“  и „12. 
децембар“из Сјенице),  те да га у одређеним школама има, али да 
није доступан у свим учионицама. У питању су школе „Братство –
Јединство“ у Бијелим Водама, општина Сјеница, као и „Јован 
Јовановић Змај“ и „Рифат Бурџовић Тршо“ у Новом Пазару. 

Сви истраживани учитељи су, поред технолошких 
олакшица у виду дигитализованих музичких садржаја, ипак 
одговорили да се најбољи задаци у настави музичке културе 
постижу само њиховим комбиновањем са „живим звуком“, те је 
овим потврђена и седма подхипотезаистраживања да већина 
учитеља сматра да се најбољи ефекти образовно-васпитног 
процеса постижу комбиновањем музичких садржаја са 
различитих извора звука. 

Из разговора са учитељима увидели смо да не знају за 
бројне сервисе са музичким блоговима на којима би, поред 
музичких садржаја, могли да размене мишљења о темама које их 
интересују. Сазнали и да не користе караоке у настави а њихова 
примена омогућава стварање пријатне и такмичарске атмосфере 
у разреду и значајно доприноси успостављању интонативне 
тачности и изражајности у певању, те сматрамо да би учитељи 
њиховом применомна овај начин могли да унапреде наставу 
музичке културе у млађим разредима основне школе.Уколико 
имамо у виду све напред речено, хипотеза да већина учитеља у 
настави музичке културе користи музичке садржаје са 
различитих интернет сервиса, те да је учесталост њиховог 
коришћења условљена техничком опремљеношћу школе, је 
потврђена. 
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THE INTERNET IN ELEMENTARY SCHOOL MUSIC 
EDUCATION OF YOUNGER SCHOOL-AGE CHILDREN 

 
Abstract: The successful realization of most class material in music education, 
in addition to methodological, requires a high level of musical competence on 
the part of the teacher, That is why, in the past, due to insufficient levels of 
musical competence, teachers often replaced music education classes with 
other classes from different courses, The modernization of the teaching 
process through the integration of digitalized music material into the 
traditional forms of in-class work over the past twenty years has significantly 
facilitated the realization of music education, The internet, with its availability 
of various types of music content, naturally offers teachers numerous 
possibilities, With the aim of analyzing the use of the music contents from 
internet in music education classes, we carried out an empirical study on a 
sample of 134 teachers working on the territory of the school district of Novi 
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Pazar, A questionnaire was used to collect data, The research results have 
indicated that the teachers use music material from the internet to a varying 
extent – most of them used this content sometimes (54,10%), 23,9% often, and 
21, 6% never, The results of theχ2 test have indicated that the use of the 
internet in modern music education classes is not conditioned by the extent of 
computer literacy or knowledge of the English language on the part of the 
music teacher, or their methodological of musical competence, but by the level 
of technical equipment available at the school, and access to the internet (χ2 = 
22,705 with df = 4), The research results have indicated that the teachers 
solely used music material from the YouTube channel, The research results 
will be presented in table and graph form, The aim of this research was to 
contribute to the analysis of the use of the music contents from internet in 
contemporary music education classes (its extent and factors which influence 
it) and to indicate the possibility for further improvement through the use of 
music blogs and some other types of music material which is available online, 
such as, for example karaoke (Table 6). 
Key words: karaoke, music blogs, music material, YouTube.  
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Бранко Поповић  
 
 

ЛУТКА У СЦЕНСКОМ ОБРАЗОВАЊУ МАСТЕР ВАСПИТАЧА 
 

Сажетак: У овом раду се говори о сценском образовању студената 
мастер студија на студијском програму васпитач у предшколским 
установама и потреби да се у наставни план и програм уврсти и курс рада 
с лутком. Детету је лутка најчешћа играчка и с њом одраста, комунцира и 
улази у свет одраслих. Пажљив рад с лутком омогућава васпитачу 
вишеструке бенефиције у образовању и васпитању деце предшколског 
узраста, како у фази социјализације детета, тако и у развоју говора и 
моторичких способности. Лутка се јавља у раној фази развоја људске 
цивилизације. Била је позната у Египту, старој Грчкој, Риму, Персији, 
Турској и на Далеком истоку. 

Кључне речи: лутка, образовање, васпитање, Видушак, ручна 
лутка, јавајка, лутка сенка, драматизација, представа. 

 
УВОД 

 

Свет у коме живимо је свет масовних медија, међу којима 
доминирају електронски попут телевизије и интернета, свет који 
је умногоме унапредио пословање великих корпорација и војних 
центара, нарочито западних које су и највише инвестирале у 
развој ових институција и које се, сходно томе и налазе у 
власништву и на територији ових држава, пре свега у САД. 
Дигитализација и електронска индустрија су главни покретачи 
развоја технологије и умножавања ових медија широм света а то 
се, пре свега, огледа у „смањењу света”, односно незамисливо 
брзом преношењу података и могућношћу комуницирања са 
сваком тачком на планети Земљи, али и у космосу за свега 
неколико секунди или минута. Неолиберални капитализам нема 
душу, он не разликује добре и лоше стране неког производа. Све 
је подређено продуктивности, дакле, масовној потрошњи и самим 
тим, масовној производњи. Агресиван маркетинг, потпомогнут 
законима држава које помажу продају нових електронских 
уређаја, почев од првих компјутера, пејџера, преко мобилних 
телефона, дискмена и вокмена, па све до данашњих таблета, 
помажу капиталисти у доношењу брзих и правовремених одлука.  

Ови електронски уређаји постају и средство које сваком од 
нас омогућава комуникацију и доступност различитим 
информацијама. Иновативност ове индустрије ту не стаје и она 

Прегледни рад  
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тражи нове кориснике, па се све више приближава деци. Тиме је 
профит нагло увећан, а компаније које производе те нове 
електронске справе све више претварају те справе у играчке за 
децу и одрасле. Нарочит раст доживљавају креативне групе и 
појединци који у кућним условима производе видео-игре са 
разичитим темама и порукама. Велике компаније су све чешће 
покровитељи бројних такмичења деце из целог света у игрању 
тих игрица. Спорне су и поруке које су остајале скривене иза тих 
игара, нарочито оних „пуцачких” како их деца називају. У њима 
противника треба уништити, некажњено убити, оружјем се 
решавају сви проблеми, а што више упуцаних, то је боље, его је 
већи, а на конту играча се налази више бројки. 

Овакве игрице траже често понављање јер савлађивање 
препрека води на све већи и већи ниво и тиме деца постају 
робови ове индустрије. Увелико се разматра и психолошка помоћ 
зависницима од видео-игара. Дете које из овог виртуелног света 
изађе, у стварности има неминован поремећај понашања. Веома 
често мисли да се све решава силом, постаје агресивно, његов 
језик је сведен, користи мали број речи из српског језика, а све 
више страних чије значење често и не познаје. Овакав нагли 
развој електронског сектора потпомогнут је и бројним гаџетима, 
малим електронским направама, које су као свака нова играчка, 
веома брзо постале и омиљене међу децом. У том смислу, 
појавиле су се и специјализоване електронске „лутке” попут 
Тамагучија, кога су деца требала да нахране, да воде на спавање 
или да пробуде, преко бројних јунака компјутерских игара, па све 
до Покемона које су преко својих мобилних телефона, које су сви, 
а најмање телефони, „јурили” по становима, ливадама и градским 
улицама. Нека деца, а и одрасли су доживљавали повреде због 
тога, али ниједна од ових електронских лутака није успела да 
замени ону стару, добру тродимензионалну лутку са којом је 
расло и развијало се и само човечанство.  

У вртићу се лако препознају отуђена деца и она која су расла 
у друштву вршњака, она која су више играла на овореном 
простору, нарочито ако су то биле такмичарске игре. То се 
препознаје у њиховој моторици, спретности, комуникативности и 
спремности да помогну другу. Нека од те деце, нарочито 
девојчице, радо у вртић доносе своје лутке да се похвале и да је 
поделе с другом децом. Лутка је посредник у савладавању јаза 
међу новопридошлим и осталим друштвом али и искрен 
пријатељ у осами која је нормална и разумљива за свако дете. 
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Стога је веома важно у самом образовању, нарочито на 
учитељским и сродним факултетима, потенцирати иновацију у 
настави и за нове курикулуме за мастере васпитаче предвидети 
елементе луткарског позоришта (пре свега се то односи на избор 
текстова, драматизацију и режију самих представа).  

 
ЛУТКА КРОЗ ИСТОРИЈУ 

 
Лутка се појављује веома рано у развоју људске 

цивилизације. Још у најранијем периоду, када је човек тек 
упознавао свет око себе, лутка је постала саставни елемент 
његовог битисања. Она је била предмет обуке за младе ловце, али 
и магијска фигура која је ношена и чувана као божанство коме су 
приписиване натприродне моћи. Лутка је била та којој су се 
обраћали за помоћ у сусрету са великим природним недаћама 
које су их сналазиле. Помоћу лутке су покушавали да умилостиве 
богове, али и да непријатељу нанесу бол и униште га. Такве су 
познате вуду лутке. Током историје, лутка је путовала кроз 
простор и време, мењана је њена намена и функција, па је постала 
и део образовања, забаве и уметности. Поједине цивилизације су 
препознатљиве по луткама које су неговале и својствима које су 
им придавале. Једна од најстаријих је пронађена у египатским 
гробницама, стара је више од 4000 година. „У египатском 
одељењу музеја Лувр у Паризу чува се изванредно извајана глава 
шакала са покретном доњом вилицом” (Мисаиловић, 1991: 89). У 
Индији се јавља и прво записано луткарско позориште познато 
под називом Сутрадхара, тј. „онај који вуче конце”, негде око 11. 
века п. н. е. У Кини је луткарски јунак од лепка и сламе називан 
Кво. За претка свих каснијих лутака које ће се врло брзо 
проширити по целој Азији и доћи у Европу где су познате под 
називом гињол, по познатом француском јунаку, сматра се 
Видушак (главни јунак у индијском народном позоришту). На 
Балкан ће стићи и једно друго луткарско позориште, а то је 
Карађоз или Црнооки. Карађоз доносе Турци као вид забаве у 
тренуцима одмора током великих балканских освајања. Ово 
несвакидашње позориште сенки осваја најпре Македонију, а 
затим и делове Србије и Босне. За ово позориште су 
карактеристичне плошне лутке прављене од коже, препуне 
народних досетки и шала. Извођене су за време празника на 
јавним местима и у кућама.  
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Европске лутке су користиле све ово наслеђе, али су 
формиране у складу са сопственом културом и користиле су 
текстове из властите књижевне традиције. Тако се из старог 
Рима, из игре Ателана, издвојио јунак Макус отелотворен у првој 
лутки. Ова је игра била претеча много познатијој позоришној 
игри која се одомаћила у Венецији, а то је comedia del arte, 
односно „комедија од заната”. Овај популаран сценски израз ће из 
Италије запљуснути Европу, па ће се сходно томе и створити нови 
јунаци. Од првобитног Пулчинеле, настаће у Енглеској Панч, у 
Француској Полишинел, касније Гињол, у Немачкој Хансвурст, 
или како су га наши преводили Јоца кобасица. Руси су имали свог 
Петрушку, храброг јунака из народа који је био виспреног духа и 
досетљив. У историји ће остати и упамћено познато луткарско 
позориште у Срба Куку Тодоре. Овај назив позориште дугује 
реплици коју изговара Тодорова жена након његовог сукоба с 
ђаволом због којег Тодор увек настрада.  

Лутка је дуго била занемарена. Тек с почетком 20. века у 
Европи, а и код нас, долази до обнове луткарске уметности. У 
београдском Мањежу се тек 1923. г. изводе прве луткарске 
представе Марионетског позоришта, власника Жике Ковачевића, 
ондашњег новинара. У извођењу представа луткарског театра 
постоје два начина извођења: први полази од тога да лутку што 
више поистовети с човеком, а други тражи лутку и игру која нема 
никаквог упоришта у животу. Прва тежи да својим механизмом и 
обликом имитира сам живот, а код друге смисао се тражи у 
начину извођења и надмоћности саме лутке у односу на човека. 
„Тај се директор на време опаметио кад је видео да постоји 
граница: ако је пређеш, неизбежно ћеш лутку заменити човеком” 
(Лазић 2002: 25). Ова тврдња великог позоришног редитеља В. 
Мејерхолда објашњава и пут савременог луткарства на који треба 
привикавати предшколску децу, односно пратити њихов однос 
према луткама. Код маштовите деце цепаница може бити лутка и 
дедин штап играчка, а тек дрвена столица, о томе пева и сам Чика 
Јова Змај који је и написао прву драму за децу код Срба под 
називом „Несрећна Кафина”.  

 
„Ђиха, ђиха, четир’ ноге, 
Све четири круте! 
Ћиха, ђиха, ми идемо 
На далеке путе...” 
                          „Мали коњаник” 
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Из овог прегледа да се закључити да је лутка имала велики 
утицај на развој наше културе и да јој се треба вратити са много 
већим ентузијазмом у данашњем образовању, више него икада 
раније. Деца све више времена проводе пред екраном, било 
телевизијским било компјутерским, све се мање крећу и друже. 
Родитељи су опхрвани послом и немају много времена за игру с 
децом. Зато је велика одговорност на мастер васпитачима који ће 
бити у могућности и да креирају савремене активности у раду с 
децом предшколског узраста, али и да их сами спроводе. 

  
ЗНАЧЕЊА ЛУТКЕ 

 

Током своје дуге историје значења лутке су се померала у 
складу са новим сазнањима до којих је човек досезао. Најпре смо 
били сведоци лутке као опредмећења људских стремљења при 
чему је она преузмала улогу или двојника или непријатеља, неке 
животиње или натприродног бића. Поистовећивање лутке с 
човеком дешава се у временима када човек нема моћ промене 
сопственог стања, када се осећа угроженим и када се нужно враћа 
свом унутрашњем бићу. Сличан је случај и са појавом марионета, 
она је доживела велик процват у тренутку велике кризе 
друштвеног морала. Осећање да неко други повлачи конце и 
осећање сопствене немоћи, или како се то данас веома често каже 
за светску политику, „да смо сви у неком луткарском театру”, 
представља нови почетак за савремено луткарство. Тако су веома 
честе представе за одрасле у којима се појављују лутке.  

Данас је савршенство лутке напредовало у свим смеровима, 
како у  изради, тако и у начину вођења и местима приказивања. У 
изради лутака углавном постоји подела на лутке које се воде 
одоздо и лутке које се воде одозго. Класична подела врста лутака 
познаје ручне лутке које се навлаче као рукавице, познате данас 
као гињол, затим, лутке на штапу, јавајке, лутке сенке, марионете 
и све чешће виђамо велики гињол или гранд гињол, тј. лутка која 
се навлачи на тело аниматора и може бити веома велика и тешка, 
а има за циљ да потпуно поништи личност човека. Врсту лутки 
одређује циљ који желимо да постигнемо и порука коју желимо 
да пошаљемо. На тај начин се и одређује циљна група којој се 
обраћамо.  

Потпуно је јасно да Карађоз са својим еротским садржајима 
и  ноћним приказивањима има веома ограничену публику у којој 
нема ни жена ни деце. Таква је и луткарска представа персијског 
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луткарског позоришта Пенџ, што нам на персијском говори да је 
реч о броју пет и сугерише пет извођача. Код публике је био 
најпопуларнији Кечек Пеливан, ћелави борац, затим ту је Зејна, 
некад љубавница, некад смерна жена, па Шејтан, односно ђаво, 
Рустем, вечити заводник и љубавник и Хасан Хоџа, филозоф, 
мудрац око кога се најчешће плете интрига. Списак типова лутки 
нам сугерише могући садржај и сврху те луткарске представе. 
При томе, одрасли имају сасвим различите ставове о ономе што 
виде, али је лутка извесно разоткрила најскривеније, затомљене 
делове њихове душе.  

За дете је ствар потпуно другачија. Дете има снажан 
доживаљај истнитости представе коју види, оно се директно, 
мање или више, везује за причу, за лутку и  својом маштом 
надограђује сам догађај чиме је одговорност извођача већа, а 
поруке које шаље важније за друштво у целини јер лутка на тај 
начин преузима део васпитне улоге. Деца која живе изоловано од 
друге деце или су често остајала сама, имају потпуно другачији 
однос према доживљеном. Веома често се дистанцирају или са 
стране посматрају реакције друге деце док их игра не понесе. 
Савремено отуђење човека узима свој данак и међу децом. 
Мноштво видео-игара тражи усамљенике који остају затворени у 
мрачним и изолованим просторима врло дуго. Том приликом 
потпуно несвесно уносе много нездраве брзе хране. Тако 
добијамо нацију младих склоних разним проблематичним 
обољењима − од криве кичме, вишка килограма, равних табана, 
до оних склоних агресији и потпуно асоцијалних.  

Радост коју нуди луткарска представа је немерљива. Она 
долази истог момента с појавом лутке. Лутка јесте предмет, али 
он нагло оживљава тај прелаз из неживог у „живо”, представља 
револуцију емотивног стања деце. Тамо где би се одрастао човек 
замислио или чак негодовао, дете аплаудира. У представи 
„Кандид” Д. П. Пољанског, у извођењу луткара из зрењанинског 
позоришта, глава јунака се одваја од тела и одлази кришом да 
пољуби девојчицу, а затим се враћа назад. Деца су одушевљена 
јер су и она пожелела да буду на месту Кандида. Лутка је у том 
смислу супериорнија од глумца. Она може да лети, чак и ако је 
човеколика, она може да се растави, састави, да нестане и поново 
се појави. 

Значења лутке се формирају у раној фази припреме 
представе. Она се траже кроз тематско-идејну раван редитеља, а 
затим се спроводе уз помоћ сарадника, пре свих мајстора за 
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израду лутке, аниматора и сарадника за сцену, музику и светло. 
Основа за визуелно решавање лутке лежи у причи, али тај 
књижевни оквир је полазна станица за ликовну уметност, 
вајарство и музику, па и архитектуру који стварају систем 
знакова и помажу у разумевању виђеног. Тај систем знакова је у 
вези и са одређеном културом, поднебљем и не доживљава се 
потпуно идентично у свим земљама и на свим меридијанима. 
Лутка је пре свега ликовни доживљај, то је оно са чим се 
сусретнемо на самом почетку, касније, у складу са самом 
драматургијом, она постаје симбол који покушавамо да 
разоткријемо и  следимо. Тако у представи „Деда и репа” имамо 
репу и   деду као јасно представљене визуелне текстове, одмах 
читљиве, али величина саме репе емитује и визуелни контекст 
који наговештава проблем.  

Децу у даљем току радње интересује превазилажење тог 
конфликта, они се радују дединим безуспешним покушајима да 
оствари циљ и извади репу, али с пажњом прате и дедину 
сналажљивост да проблем реши удруживањем с бабом и тако 
даље. У разговору с децом после представе, сви ће препознати 
мотив и поруку да је човек јачи у заједници. Те поруке могу бити 
директне и метафоричке, зависно од драматургије, али и самог 
поднебља где се представе изводе. Најбитније је лутку не 
оптеретити објашњавањима, већ је пустити да се слободно креће 
кроз фантазију гледаоца. Што смо у томе слободнији, утолико је 
успех већи. Данас се све више комбинује игра глумца и лутке у 
исто време на истом месту. Ова игра нас враћа у архаична 
времена, времена обреда, када су се у нашим крајевима изводиле 
коледарске игре. У време празника, домове, (најчешће у источној 
Србији) обилазили су коледари. Коледарима су се називали 
момци и девојке, неки од њих прерушени у чудна бића са вучјим 
или овнујским крзном и роговима, који су обилазили куће у 
намери да их очисте од злих духова, изговарајући магијске речи: 

 

Ја у кућу коледо, 

Бог у кућу коледо... 
 

Тиме нас луткарска игра данас не враћа само у детињство 
већ и у прадавна времена која су затомљена у нама. Све више је 
представа које нису вођене реалистичким средствима, већ пре 
свега, креативним средствима слободног духа. Ни аниматор се 
више не крије иза паравана, он је све чешће присутан и видљив 
током целе представе. Његова појава може бити ликовно решена 
као сама лутка или поништена црним оделом. 
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Ово наслеђе смо преузели од јапанског Бунраку театра при 
чему је џорури − приповедач коме је лутка саставни елемент игре. 
Он свира, пева и дружи се с лутком која са њим чини јединствен 
тип и не могу се одвојено посматрати. Лутке нити говоре, нити 
певају, све то ради џорури. 

Да је лутка изузетно важна за друштво данас говоре и дела 
бројних великих писаца који су стварали за луткарско позориште. 
Ту су С. Бекет, Б. Брехт, А. Ками, Е. Јонеско, али и естетичари 
Платон, Аристотел, Хорације и др. Један од најзначајнијих 
савремених естетичара луткарства, Хенрик Јурковски, у тексту 
„Транскодификација система знакова у луткарству” (Лазић, 2002: 
145−170) брижљиво анализира историјски и теоријски покушај 
учитавања знакова луткарске игре. У овом тексту он разматра 
два прилаза у посматрању саме представе. Један заговара Петар 
Богатирјев и  тврди да се луткарска игра мора посматрати као 
незвисан систем знакова. У ту сврху развио је и низ графичких 
приказа, тврдећи да ако желимо да разумемо све поруке овог 
позоришта морамо научити знакове. Поредећи то са војском, 
Богатирјев каже да се не могу разумети поруке официра ако се не 
познају њихови чинови. Насупрот овоме увреженом мишљењу, 
Јурковски противставља мишљење Отокара Зихе који 
једноставно каже да лутке можемо посматрати као живе људе и 
као беживотне фигуре. Зиха истиче да су лутке мале, тело им је 
круто, покрети гротескни и комични, а притом се труде да буду 
људи што код гледалаца изазива додатно узбуђење и смех. 
Јурковски веома упутно тврди да многи људи и не знају чинове и 
нису због тога несрећни као што многи уживају у 
импресионистичкој уметности иако не знају много о њој. Ипак, 
разумевање порука у овом позоришту је веома важно и зависи и 
од публике, али и од уметника који те поруке ствара. 

 
ЛУТКА У ИГРИ 

 
Функција лутке у вртићу зависи од циља који желимо 

остварити у игри с лутком. Тако се лутка може користити за 
развијање меморије код деце и учења неких једноставнијих 
стихова које би изговарали док држе лутку, преко учења 
почетних појмова из математике где би лутка била ученик, па до 
сложенијих форми које укључују више деце, нпр. ако се обрађује 
тема другарства, лутка може бити нови другар и приказати како 
се треба према њему опходити. С обзиром на то да деца воле бајке 
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и легенде, сасвим је оправдано да и оне постану садржај 
луткарске игре и то 10–20 минута, зависно од старости групе 
деце. После избора тематског оквира и циља луткарске игре која 
не треба да постане сама себи циљ и  вид једноставне забаве, већ 
важно образовно средство, приступа се припреми драмског 
предлошка. Васпитач мастер ће током свог образовања стећи 
довољно књижевног и уметничког знања да може сам да напише 
или драматизује одређени текст за луткарску игру. Током мастер 
студија неопходно је стећи и додатно се усавршити у 
прилагођеним наставним часовима позоришне режије. (Овакав 
курс већ постоји на специјалистичким студијама Високе школе 
струковних студија за васпитаче у Алексинцу и даје добре 
резултате). Одбиром текста започиње припрема редитељског 
пројекта који има неколико назаоблазних корака. 

Текст подразумева сажимање и транспоновање прозног 
текста у дијалошку форму са најважнијим драмским ликовима. 
Током рада на драматизацији треба избегавати предуге реченице, 
сленг и неке савремене ружне узречице, осим ако оне нису тема, 
односно критика лошег говора. Луткарска игра не трпи дуге 
монологе, претерана објашњења, а нарочито не вику и претеране 
емоције. Зато је веома важан други корак који ће васпитач мастер 
предузети, а то је читаћа проба или увежбавање и учење текста 
напамет. У ту сврху васпитач даје упуте или кратка објашњења 
какав је карактер лутке коју треба анимирати. Сама реч 
анимирати значи да лутки треба удахнути душу, не само 
покретом него и гласом. Глас лутке не треба да буде обичан глас 
човека, он мора да буде смишљен и у складу са особинама лика, али 
битно различит од других. До ових гласова треба доћи процесом 
рада,  разговором са учесницима у пројекту. Добро би било да се још 
нека васпитачица или васпитач нађу у подели и својим радом дају 
добар пример у припреми и говорној обради текста. 

Готово паралелно треба радити и на скицама за лутку. 
Наравно да лутка не мора да буде човеколика већ измаштана у 
складу са својим карактеристикама и функцијом у игри. 
Материјали за израду морају бити безбедни за децу, али и веома 
практични и трајни. Значи, сваки васпитач треба да избегава 
оштрице и ломљиве елементе у изради као и оне који лако пуштају 
боју ако дођу у додир са кожом. Зато су најпогоднији материјали, 
тканине, сунђер и неке врсте папира и најлона. У изради треба да 
учествују и деца, упркос некој несавршености, доживеће је као 
своју и имаће важну емотивну везу, нарочито у додиру с лутком.  
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Након израде лутке или упоредо с тим, приступа се изради 
скица за сценски простор луткарске игре. У зависности од врсте 
лутке коју користимо (марионета, гињол, односно, ручна лутка 
или лутка сенка) правимо сценографију која не треба да 
оптерећује игру већ да разбуди машту и подстакне на игру. Некада 
је то блага илустрација, нарочито када се спрема за млађу групу, а 
некада апстрактна форма, па море може бити и плави гужвани 
папир. Величина елемената декора је прилагођена самој лутки и 
мора бити једноставна за монтажу и никако опасна за игру.  

Музика је веома важан саучесник у игри. Најбоље је када је 
васпитач довољно обучен да може нешто самостално да одсвира, 
макар и на дечјим музичким инструментима, а наравно и да пева 
заједно са децом. Ако је музика део атмосфере, корисно је 
користити сегменте из класичне музике или их самостално 
компоновати. Луткарска игра не трпи много приче, али је лепа 
музика веома корисна и током целе представе ако не смета 
говору. „Ни у једној другој сценској уметности редитељ није 
толико важна, одлучујућа личност као у луткарству”, с правом 
тврди наш познати редитељ Србољуб Станковић (Лазић 2002: 
72). Зато су додатна знања мастер васпитачима из ове области 
веома важна. Лутка почиње да функционише на руци аниматора 
и остварење лутковитости је основни циљ анимације. 
„Лутковитост је исходишни знак казалишта лутака, по којем се 
оно разликује од њему сродном суставу знакова казалишта за 
живе глумце” (Valent, 1980: 68). То значи да се предмет губи у 
својој суштини током оживљавања и као знак шаље поруке о 
својој посве другачијој вредности. За то се користе гест, начин 
држања и покретања лутке као и глас и игра других лутака. 
Гестом се сугерише говор, изражава емоција и комуницира с 
другим луткама. Мизансцен лутке или сценска кретња је 
повезана с карактером лутке, њеном функцијом, као и темпом, 
ритмом представе. На крају представе могу се организовати мале 
дијалошке расправе о тематско-идејној основи саме представе у 
којој би учествовали извођачи и посматрачи. Деца имају право на 
квалитетан рад свога васпитача, а то значи и припрему свих 
врста активности, програма и представа. У Хрватској одавно 
постоји развијен смер – драмски педагог – који се усавршава на 
оваквом курсу. Његова функција је не само да ствара различите 
сценске догађаје, већ и да с децом посећује позориште и биоскоп.  
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ЗАКЉУЧАК 

 
У раду на луткарском позоришту које осмишљава и режира 

мастер васпитач с децом, остварује се више бенефиција које су 
корисне и за децу и друштво. Најпре, деца се лако социјализују, 
развијају меморију, такмичарски дух, а и веома су физички 
активна. То се нарочито односи на процес извођења представе 
када су активни сви мишићи руку али и ногу. „Један од циљева 
позоришног искуства деце је и успостављање равнотеже између 
чисте игре и односа према позоришту као обликованом медију” 
(Borota in sod., 2006: 104). Припрема детета за одлазак у 
позориште је улазак у свет маште и знања. Путем позоришних 
знакова дете се припрема за улазак у свет одраслих. Без икаквих 
казни учи се, на креативан начин, разлици између добра и зла, 
правде и неправде, поштења и непоштења, учи се етици, моралу, 
другарству, љубави према ближњима и на крају − да поштује 
различитост. У времену погубљених идеала и замућених 
вредности, луткарска игра у вртићу надомешта не само велико 
одсуство родитељског васпитања данас, него развија емпатију и 
нуди стварне пријатеље, а не виртуелне. 
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КУКЛА В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  
СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ 

 
Аннотация: В данной работе говорится о культурологическом 

образовании (модуль сценическое искусство) студентов магистратуры, 
обучающихся по учебным программам Воспитатель в дошкольных 

учреждениях и необходимости инкорпорации в учебные планы и 
программы курса работы с куклой. Кукла имеет важное значение для 
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психического и эмоционального развития ребенка и является самой 
распространенной игрушкой, с которой он растет, коммуницирует и 
входит в мир взрослых. Целенаправленная работа с куклой открывает 
перед преподавателями несколько преимуществ в области образования 
детей дошкольного возраста, и не только на стадии социализации 
ребенка, но и в развитии речи и  двигательных навыков. Кукла возникла 
на ранних этапах развития человеческой цивилизации, была известна в 
Египте, Древней Греции, Риме, Персии, Турции и на Дальнем Востоке.  

Ключевые слова: кукла, образование, воспитание, Видушак, 
перчаточные и пальчиковые куклы, Явайка, кукла тень, драматургия, 
представление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                           
  

ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ И МОДЕЛИ 579 

 

                        УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕДМИ ДЕО 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ НАУКЕ 



 

580 НАУЧНИ СКУП С МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 

 

 

 
 
 

 
 

 
Јелена Минић 

Миљана Павићевић 
Дејан Радивојевић 

Срђан Словић 
Никола Милентијевић 

Марија Цимбаљевић 
Јово Медојевић 

Саша Милосављевић 
Милена Николић 

Душан Ристић 
Невенка Зрнзевић 

Јована Зрнзевић 
Вуко Лакушић 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           
  

ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ И МОДЕЛИ 581 

 

                        УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ  

 

 
Јелена Минић 
Миљана Павићевић 
 
 

ЗАДОВОЉСТВО  ПОРОДИЦОМ И ОСЕЋАЈ 
КОХЕРЕНТНОСТИ КОД ОСАМНАЕСТОГОДИШЊАКА 

 
Сажетак: Салутогени модел здравља Антоновског послужио је као 

теоријска основа рада. Циљ истраживања био је испитати да ли постоји 
повезаност задовољства породицом и осећаја кохерентности код 
адолесцената са Косова и Метохије и из уже Србије (n = 130), завршне 
године средњих школа и прве године факултета, као и повезаност 
поменутих варијабли с породичним материјалним стањем и образовним 
нивоом родитеља. Задаци истраживања су били утврдити разлике у 
интензитету задовољства породицом и осећаја кохерентности у односу 
на место боравка и пол адолесцената. У истраживању су коришћене: 
Скала породичне адаптације, Скала осећаја кохерентноси и Упитник о 
испитаницима. Просечне вредности задовољства породицом (теоријски 
распон од 10 до 70, AS = 55, 95, SD = 11, 93) и осећаја кохерентности 
(теоријски распон од 29 до 203; АС = 126, 36, SD = 28,92) су у складу с 
ранијим истраживањима на узорку адолесцената у нашој земљи. 
Резултати су показали да постоји позитивна повезаност задовољства 
породицом и осећаја кохерентности (r = 0,788, p< 0,01), што значи да су 
задовољнији породицом они адолесценти који имају израженији осећај 
кохерентности. Није добијена повезаност осећаја кохерентности с 
породичним материјалним стањем и образовним нивоом родитеља, нити 
значајне разлике у односу на пол и место боравка адолесцената. Изузетак 
је негативна повезаност задовољства породицом с материјалним стањем 
(r = - 0,175, p< 0,05) и разлика у задовољству породицом у односу на 
место боравка (t = 3,57, df = 25, 05, p = 0,001). Резултати показују да су 
задовољнији породицом адолесценти лошијег материјалног стања и они 
са сталним местом боравка на територији Косова и Метохије, као и у 
неким ранијим истраживањима (Табела 3). 

Кључне речи: задовољство породицом, осећај кохерентности, 
адолесценција. 

 
УВОД 

 
Рад је део ширег истраживања менталног здравља 

адолесцената на Косову и Метохији. Радом је обухваћен за 
психологију значајан, али у нашој научној јавности недовољно 
испитиван и примењен салутогени модел здравља, америчко-
израелског медицинског социолога Арона Антоновског (Arron 
Antonovsky, 1923–1994). Салутогени модел здравља Антоновског 
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је теоријска основа рада. Основни циљ салутогеног модела 
здравља је скретање пажње истраживачима и практичарима на 
изворе здравља појединаца, група, друштва и целокупне људске 
заједнице. Сложена питања, за чијим се одговорима трага дуго и 
на различитим нивоима, а која представљају суштину 
салутогеног модела здравља су: шта ствара здравље, шта је његов 
извор (Antonovsky, 1987), затим, како сачувати и унапредити 
здавље појединца, групе, друштва у целини. Антоновски (1987, 
1979) је истицао значај фактора здравља сматрајући здравље 
континуумом, на чијем се једном крају налази здравље, а на 
супротном крају континуума – болест.  

Салутогени модел здарвља се може применити у 
различитим културама, на појединцима, групи или друштву у 
целини (Antonovsky, 1987) и пружа могућност истраживачима и 
практичарима у различитим областима. Неке од области примене 
салутогеног модела здравља су: област социјалног рада 
(Frankenhoff, 1998), пружање психосоцијалне помоћи 
појединцима с трауматским искуством (Кризманић и Колесарић, 
1996), интервенције и програми који су засновани на 
салутогенези (Langeland, Wahl, Kristoffersen & Hanestad, 2007). 
Такође, салутогени модел здравља може послужити и као 
значајан теоријски оквир за побољшање квалитета живота деце 
којој је потребна посебна подршка у развоју (Lindström, 1999), 
али и у клиничком раду с децом, адолесцентима и њиховим 
родитељима (Hansson &  Cederblad, 2004). 

Салутогенеза или оријентација ка здрављу промовише 
здравље и ствара услове за напредак и даљи развој, кроз 
коришћење постојећих, као и стварање нових извора здравља 
(Antonovsky, 1987), затим, промовише добитак и раст, кроз 
континуирано јачање капацитета и потенцијала појединаца и 
група (Линдстром & Eriksson, 2006 and 2005). У салутогенези је 
почетна тачка здравствени потенцијал (здравље, ресурс, снага), с 
проактивношћу као важном карактеристиком, што значи да 
салутогено оријентисани истраживачи и практичари стварају 
услове за напредак, развој и благостање (Becker, Craig, Glascoff & 
Felts, 2010).  

Радом настојимо да укажемо на значај салутогеног модела 
здравља и на неке од могућности примене салутогенезе, 
оријентисане ка очувању и унапређењу здравља појединаца, 
група, система и друштва у целини. У раду такође настојимо да 
укажемо и на значај неких извора здравља у периоду 
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адолесценције (периоду кризе на личном и породичном нивоу), 
значај индивидуалних извора здравља (осећај кохерентности), 
као и на могућности реализације другачијег приступа у 
превентивном раду са адолесцентима, родитељима и 
породицама, кроз оснаживање постојећих, као и стварање нових 
извора здравља. Адолесценција као важан развојни период 
(Гутовић, 2006; Лацковић Гргин, 1994) обележен променама у 
различитим аспектима функционисања особе, представља и 
период провокативан за појаву бројних проблема. У овом периоду 
се дешава тзв. квалитативни скок или промене у квалитету 
когнитивног функционисања у односу на детињство (Виденовић 
и Бауцел, 2011), али и промене у односима адолесцената са 
околином (Ћурчић, 2005) и околине према адолесценту. Стога је 
примена салутогеног модела здравља у раду са адолесцентима 
нарочито значајна.  

 

МЕТОД 
 

У складу са основним поставкама салутогеног модела 
здравља Антоновског и основним питањима која карактеришу 
салутогенезу, овим радом покушавамо да одговоримо на питање 
да ли задовољство породицом и осећај кохерентности 
(интензитет ових варијабли код испитаника, затим повезаност с 
неким од варијабли, као и разлике у односу на одређене 
социодемографске варијабле) указују да су испитани 
адолесценти ближи позитивном полу континуума здравље − 
болест. Циљеви истраживања су били испитати: интензитет 
задовољства породицом и осећаја кохерентности код 
адолесцената, повезаност задовољства породицом и осећаја  
кохерентности код адолесцената са Косова и Метохије и из уже 
Србије и повезаност задовољства породицом и осећаја 
кохерентности с: породичним материјалним стањем и образовним 
нивоом родитеља испитаника. Задаци истраживања су били 
утврдити разлике у интензитету задовољства породицом и осећаја 
кохерентности у односу на место боравка и пол адолесцената. 

Узорак у овом истраживању је пригодан и чинили су га 
адолесценти (N = 130), студенти прве године студија и ученици 
завршних разреда средњих школа (место боравка Косово и 
Метохија – 84, 6 %  и ужа Србија 15, 5%; женски – 84 или 64,6% и  
мушки пол 46 испитаника или 35,4%). Развојни период у ком се 
налазе испитаници је адолесценција, потпериод – средња 
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адолесценција, тзв. адолесценција у ужем смислу. AC = 17,64; SD = 
0,48). Највећи проценат испитаника је прворођено дете (33,10%), 
а најмањи проценат је петорођених и вишерођених (10,80%). 
Када је у питању структура породице, највећи проценат 
испитаних адолесцената живи у потпуним породицама (89,20%), 
а 10,20% у непотпуним. Материјално стање своје породице 
58,50% испитаних адолесцената процењује као просечно, док 
3,10% њих  „једва саставља крај с крајем”. Родитељи испитаних 
адолесцената су у највећем проценту средњошколског образовања 
(очеви 77,70%, мајке 82,30%), најмање је високо образованих 
(очеви 13,10%, мајке 6,20%). Највећи проценат испитаних 
адолесцената процењује свој успех у досадашњем школовању као 
просечан (41,50%), а најмање је оних испитаника који сматрају да 
су у досадашњем школовању веома неуспешни (6,20%).  

У истраживање су укључене варијабле: осећај 
кохерентности и задовољство породицом. Задовољство 
породицом се односи на субјективну процену задовољства самом 
породицом и односом породице према средини, операционализује 
се скором на Скали породичне адаптације (Antonovsky & Sourani, 
1988). Задовољство у једном од домена живота може допринети 
општем, односно укупном задовољству животом (Пенезић, 2006), 
при чему је задовољство породицом један од аспеката 
задовољства животом.  

Осећај кохерентности представља најважнији извор 
здравља у салутогеном моделу. Одређује се као диспозициона 
особина личности која се односи на виђење света као 
разумљивог, савладивог и смисаоног (Antonovsky, 1987). Тачније, 
осећај кохерентности се одређује као глобална оријентација која 
изражава меру у којој неко искуство има обухватно, трајно, а ипак 
динамичко осећање поверења: да су различити стимулуси 
структурисани, предвидљиви и објашњиви; затим да располаже 
ресурсима помоћу којих ће се изаћи на крај са захтевима које му 
различити стимулуси постављају; као и да су захтеви, али и 
изазови, вредни улагања и ангажовања (Antonovsky, 1987).  

У истраживање су укључене и неке социодемографске 
варијабле (пол, место сталног боравка, образовни ниво оца и 
мајке (постигнут образовни ниво мајке и оца адолесцената), 
породично материјално стање (субјективна процена испитаника 
о материјалном стању породице с вредностима од јединице        
(1)  − иде врло добро до петице (5) − једва састављамо крајем с 

крајем). Ове варијабле су укључене у истраживање због тога што 
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у важне изворе здравља Антоновски убраја материјалне ресурсе и 
образовање, тј. знање стечено процесом формалног образовања. У 
неким ранијим  истраживања (Минић и сар., 2010) добијена је 
статистички значајна разлика осећаја кохерентности у односу на 
образовни ниво очева адолесцената, позитивна повезаност осећаја 
кохерентности са образовним нивоом мајки код адолесценткиња 
(Минић, 2011), као и разлике у односу на пол и место сталног 
боравка (Павићевић и Минић,  2011б; Минић, 2009). 

У истраживању су формулисане три хипотезе. 
1. Постоји повезаност  задовољства породицом и осећаја 

кохерентности код адолесцената   
Хипотеза је формулисана на основу саме суштине 

салутогеног модела здравља Антоновског и на резултатима 
истраживања која показују да постоји повезаност осећаја 
кохерентности и задовољства породицом (Митић, 1997; 
Antonovski & Sourani, 1988), као и да јачи осећај кохерентности 
имају они адолесценти који испољавају блискост и повезаност са 
својом породицом (Cederblad & Hansson 1996, према Mosley 
Hänninen, 2009). Резултати истраживања показују и да појединци 
који имају добре односе у породици имају јачи осећај 
кохерентности (Kowal, Szymona, Opolska, Piszczek & Domanski, 
2007; Antonovski & Sourani, 1988). Осећај кохерентности повезан је и 
са повољнијим оцењивањем функционисања своје породице 
(Makowska & Makowiec Dabrowska, 1997), атмосфером у породичном 
окружењу (Margalit, Raviv & Ankoneena,1992), али и одређеним 
карактеристикама породице (Eriksson & Lindström, 2007).  

 

2. Постоји повезаност задовољства породицом и осећаја 

кохерентности са породичним материјалним стањем и 

образовним нивоом родитеља адолесцената  
Хипотеза је формулисана на основу поставки салутогеног 

модела здравља Антоновског и на резултатима неких ранијих 
истраживања. Наиме, значајно у формирању јачине осећаја 
кохерентности код адолесцената је образовање оба родитеља, 
као и материјални статус породице (Борyс, 2005), што значи да 
јачи осећај кохерентности имају адолесценти чији родитељи 
имају веће образовање (виши образовни ниво) и који потичу из 
породица с бољим материјалним статусом и обратно. У неким 
истраживањима је добијена позитивна повезаност породичног 
материјалног стања адолесцената и осећаја кохерентности 
(Минић и Стефановић–Станојевић, 2011; Павићевић и Минић, 
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2011; Минић, 2009), као и позитивна повезаност осећаја 
кохерентности код адолесцената са образовним нивоом мајки 
(Минић, 2011). Такође су добијене и разлике у интензитету 
осећаја кохерентности у односу на образовни ниво очева 
адолесцената (Павићевић и Минић, 2011а).  

 

3. Постоје разлике у интензитету осећаја кохерентности у 

односу на: место сталног боравка (Косово и Метохија и ужа 

Србија) и пол адолесцената  
Хипотеза је утемељена на сазнањима о негативном утицају 

друштвене кризе на различите аспекте функционисања 
појединаца, као и на основу резултата неких ранијих истраживања 
у којима су добијене разлике у интензитету осећаја кохерентности 
код адолесцената у односу на неке социодемографске варијабле 
(Минић и Стефановић Станојевић, 2011; Margalit & Idan, 2011; 
Павићевић и Минић, 2011а; Минић, Ранђеловић и Вукмировић, 
2011, Минић, 2009; Antonovsky & Sagy, 1986). 

У истраживању су коришћени следећи инструменти: Скала 
породичне адаптације (FAS, Family Adaptation Scale; Antonovsky & 
Sourani, 1988), Скала осећаја кохерентности (The Sense of 
Coherence Scale; Antonovsky, 1987) и Упитник о испитаницима 
(конструисан за потребе истраживања, с циљем прикупљања 
основних података о испитаницима). 

Скала породичне адаптације мери породичну адаптираност  
која се изражава преко задовољства породицом, и то задовољства 
самом породицом, односима унутар породице и односом 
породице према средини. Испитаници на седмостепеној скали од 
десет питања процењују колико су задовољни својом 
уклопљеношћу у средину као и задовољство самом породицом 
независно од објективних показатеља присутности одређених 
понашања (Маринковић, 2009). Укупан скор се рачуна као збир 
свих ставки (Antonovsky & Sourani, 1988), теоријски распон 
скорова креће се од десет до 70, при чему већи резултат говори у 
прилог већег задовољства породицом. Скала је примењивана на 
нашој популацији (Митић, 1997; Маринковић, 2009; Павићевић и 
Минић, 2011а; Минић, 2012) и добре је поузданости. У овом 
истраживању поузданост скале, изражене Кронбах Алфа 
коефицијентом, износи 0,97. 

Скала осећаја кохерентности садржи 29 ставки и мери 
доживљај или перцепцију кохерентности света као разумљивог, 
савладивог и смисаоног. Испитаници на скали од један до седам 
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одговарају проценом између две дате крајности. Скала има три 
субскале којима се одређују компоненте осећаја кохерентности 
(разумљивост, савладивост и смисаоност). Субскала разумљивост 
одређује у којој мери особа има осећај да догађаје који јој се 
дешавају може да разуме и да међу њима пронађе ред. Субскала 
савладивост или управљање одређује у којој мери особа опажа да 
располаже ресурсима помоћу којих ће моћи да овлада 
адаптивним захтевима које пред њу постављају доживљени 
стресори. Субскала смисаоност мери осећај појединца да се вреди 
ангажовати на решавању различитих проблема и да су проблеми 
за њега изазови. Скала је поуздан, валидан и кроскултурално 
применљив мерни инструмент, добрих је метријских 
карактеристика, примењена је на нашој полупацији (Божин, 2004 
и 2001; Минић, 2009). Виши скорови на укупној скали осећаја 
кохерентности указују на јачи осећај кохерентности појединца. У 
овом истраживању поузданост скале, изражене Кронбах Алфа 
коефицијентом, износи 0,91. 

Подаци прикупљени истраживањем ображени су 
дескриптивном статистиком, корелационом анализом и t-тестом 
и приказани табелама. 

 
РЕЗУЛТАТИ   

 
Задовољство породицом и осећај кохерентности код 

осамнаестогодишњака истражено је дескриптивном 
статистиком, корелационом анализом и t-тестом. 

 
Табела 1. Мере дескриптивне статистике за задовољство породицом и 

осећај кохерентности 

 N 
N ставки 

 
Т. распон 

 
О. распон 

 
AS 

 
SD 

 
З. породицом 
О. кохерентости 

130 
130 

10 
29 

10−70 
29−203 

14–70 
64−175 

55,95 
126,36 

11,93 
28,92 

 
Резултати дескриптивне статистике показају да су добијене 

просечне вредности задовољства породицом и осећаја 
кохерентности (Табела 1) и да су у складу с ранијим 
истраживањима на узорку адолесцената у нашој земљи (Минић, 
2009; Павићевић и Минић, 2011б). 
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Табела 2. Резултати корелационе анализе 

Задовољство породицом 
Осећај  кохерентости 

Породично материјално стање 
0,788** 

-0,175* 
** Значајно на нивоу p<0.01; * Значајно на нивоу p<0.05 

 
Резултати корелационе анализе показују да постоји 

статистички значајна висока позитивна повезаност задовољства 
породицом и осећаја кохерентности, као и негативна повезаност 
задовољства породицом с породичним материјалним стањем 
(Табела 2). Остале корелације нису статистички значајне. 

 
Табела 3.  T-тест  задовољство породицом у односу на место сталног 

боравка 
З. породицом N AS SD t df p 

КиM 
Ужа Србија 

110 
20 

57, 57 
47, 05 

11,18 
12,28 

3,57 25,05 0,001 

 

Резултати t-теста су показали да постоје статистички 
значајне разлике у интензитету задовољства породицом у односу 
на место боравка адолесцената (Табела 3), али не и разлике у 
задовољству породицом у односу на пол адолесцената. Због 
разлике у величини узорка у односу на пол и место сталног 
боравка коришћен је Лавенов тест једнакости варијанси (t-тест је 
интрепретиран на основу мањих вредности у делу исписа t-тест 
for Equality of Means како би се повећала ваљаност истраживања). 
Такође, резултати t-теста су показали да нема статистични 
значајних разлика осећаја кохерентности у односу на пол и место 
сталног боравка адолесцената (територија Косова и Метохије и 
уже Србије). 

 
ЗАКЉУЧЦИ И РАСПРАВЕ 

 
Адолесценти обухваћени истраживањем доживљавају свет 

око себе као разумљив, савладив и смисаон. Наиме, испитани 
адолесценти имају осећај да догађаје могу да разумеју и међу 
њима проналазе ред, затим, располажу ресурсима помоћу којих 
ће моћи да овладају бројним захтевима и имају осећај да се вреди 
ангажовати на решавању различитих проблема. Такође, испитани 
адолесценти су задовољни својим породицама, односима унутар 
породице и односом породице према средини. Наиме, резултати 
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показују да су испитани адолесценти ближи позитивном полу 
континуума здравље − болест. Резултати истраживања су у 
потпуности потврдили хипотезу да постоји повезаност 
задовољства породицом и осећаја кохерентности код 
адолесцената, што значи да адолесценти који су задовољнији 
својом породицом имају јачи осећај кохерентности. Делимично су 
потврђене две хипотезе и то: постоји повезаност задовољства 
породицом и осећаја кохерентности с породичним материјалним 
стањем и образовним нивоом родитеља адолесцената и хипотеза: 
постоје разлике у интензитету осећаја кохерентности у односу 
на: место сталног боравка (Косово и Метохија и ужа Србија) и пол 
адолесцената. Тачније, резултати показују да су задовољнији 
породицом адолесценти лошијег материјалног стања и они са 
сталним местом боравка на територији Косова и Метохије. 
Разултати су у складу с неким ранијим истраживањима ауторки. 
Могућа објашњења ових резултата можемо потражити у  
патријархалности породица на територији Косова и Метохије, 
њиховој бројности, упућености једних на друге, али и у 
специфичностима услова живота, дугогодишњој друштвеној 
кризи, сложеној политичко-безбедносној ситуацији и слично. 
Приликом тумачења резултата свакако треба узети у обзир 
селекционисаност узорка, као и развојне специфичности 
осамнаестогодишњака. 

Представљајући салутогенезу као оријентацију ка 
факторима здравља и здрављу у целини овим радом смо 
настојале да скренемо пажњу научној и стручној јавности на 
важност коју салутогени модел здравља има, али и може имати у 
раду са адолесцентима. Сматрамо да би коришћење основних 
поставки салутогеног модела здравља у васпитно-образовном 
раду могло побољшати опште функционисање ученика, али и 
наставника. У прилог могућностима примене салутогеног модела 
здравља у васпитно-образовном процесу указују и нека 
истраживања на узорку наставника и ученика. Радови у којима се 
испитује осећај кохерентности код наставника (Божин и 
Китановић, 2011), затим радови у којима се испитује осећај 
кохерентности код ученика, корисни су за боље разумевање 
салутогеног модела здравља. Такође, истраживања која су 
показала да успешни ученици имају јачи осећај кохерентности у 
односу на неуспешне или мање успешне ученике (Margalit & Idan, 
2011), неки су од показатеља да се један број истраживача бави 
салутогеним моделом здравља у области васпитног рада. 
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Примена салутогеног модела здравља у васпитно-образовном 
раду односила би се на јачање постојећих, али и развијање нових 
извора здравља код свих актера у васпитно-образовном процесу, 
кроз различите превентивне, али и интервентне програме. 
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FAMILY SATISFACTION AND SENSE OF COHERENCE WITH OF 
EIGHTEEN YEARS OLD 

 
Abstract: Antonovski’s salutogenic model of health is used in this paper as 
theoretical framework, accordng to which sense of coherence is defined as 
dispositional personality trait and it refers to comprehensive, manageable and 
meaningful world view. Family satisfaction refers to subjective pleasure 
evaluation of the family as well as with the family’s relation with its 
surroundings. The aim of this research was to examine whether there is a 
connection of family satisfaction and sense of coherence among adolescents 
from Kosovo and Metohija and Central Serbia (N = 130), of graduates from 
high school or faculty freshmen, as well as a connection of family material 
conditions, parental educational level and success in previous education of the 
examinees. Research goals were to determine differences in the intensity of 
family satisfaction and sense of coherence in relation to a place of residence 
and sex of the adolescent. During the research we have used family adaptation 
and cohesion scales as well as questionnaire about examinees. Gathered 
average values of the family satisfaction (theoretical range from 10 to 70; AS = 
55.95; SD = 11.93) and sense of coherence (theoretical range from 29 to 203; 
AS = 126.36; SD= 28,92) are in accordance with previously conducted 
researches in our country. Results have shown an existing connection of family 
satisfaction with the sense of coherence (r = .788; p<.01), which means that 
adolescents with developed sense of coherence are more content with their 
families. There aren’t any connections of the sense of coherence with family’s 
material condition, level of parental education and success in previous 
education of  the examinee, neither with significant difference in relation to sex 
or place of residence. The only exception is negative connection of family 
satisfaction with material conditions ( r= -.175; p< .05) and difference in family 
satisfaction in relation to place of residence (t = 3.57; p<.05). The results have 
shown better contention of adolescents with lower material conditions and 
with permanent place of residency on Kosovo and Metohija, just like in some 
previous researchess (Table 3). 
Key words: family satisfaction, sense of coherence, adolescence.  
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Дејан Радивојевић 

 
 

ПЕРЦЕПТИВНЕ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА МЛАЂИХ 
РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ФУНКЦИЈИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

КАРТОГРАФСКИХ САДРЖАЈА* 
 

Сажетак: Перцептивне способности се дефинишу као латентне 
способности одговорне за пријем и обраду информација и решавање 
оних проблема чији су елементи непосредно дати у пољу перцепције или 
представа. Перцепција простора је кључна за реализацију картографских 
садржаја јер долази до изражаја у активностима које подразумевају рад 
са географском картом и другим материјалима у којима је стварност 
симболички приказана. Научници истичу да се дефиниције спацијалних 
способности односе на постигнућа остварена на тестовима спацијалних 
способности. У позадини ових тестова су процеси визуелизације и 
оријентације. Полазећи од  теорија о структури и развоју интелигенције, 
у истраживању смо претпоставили да су ученици млађих разреда 
основне школе мушког пола успешнији од испитаника женског пола јер 
су мушкарци супериорнији у перцептивним и спацијалним 
способностима. Такође смо претпоставили да постоји позитивна веза 
између постигнућа на тестовима способности и знања из предмета 
Природа и друштво. Когнитивне способности ученика су мерене тестом 
перцептивних способности IT-1 из батерије KOG-3 и тестом просторних 
способности КBT из батерије KOG-2. Истраживањем није добијена 
статистички значајна разлика по полу у резултатима на тестовима 
способности и тесту знања из картографије. Добијена је позитивна 
корелација између постигнућа на  тестовима способности и успеха 
ученика из предмета Природа и друштво. На основу ових резултата 
можемо да претпоставимо да су сви ученици нормалне популације, без 
обзира на пол, у једнакој позицији да усвајају картографске садржаје 
предвиђене наставним планом и програмом, а ученици који имају боље 
прцептивне способности успешније усвајају картографске садржаје 
(Табела 6). 

Кључне речи: перцептивне способности, картографски садржаји, 
пол ученика,  тестови способности, тест знања. 
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УВОД 

 
Перцепција представља сложену активност организма која 

укључује процес организовања, интеграције и интерпретације 
чулних информација. Ова активност нам омогућава да упознамо и 
да касније препознамо значења предмета, појава и догађаја у 
нашој околини. Како је перцепција психолошка функција 
човекове свести, можемо рећи да „уређаји“ за перцепцију у мозгу 
првенствено функционишу захваљујући когнитивним 
способностима и процесима.  

Термин перцептивне способности неки психолози схватају 
и дефинишу као „способност разликовања разних квалитета, 
интензитета и односа међу дражима у оквиру једног чулног 
модалитета. Људи се разликују у погледу опште осетљивости, тј. 
способности да региструју и одреде врсту дражи разног степена 
интензитета (од једва приметног до максималног)“ (Брковић, 
2011: 269). 

Многа психолошка истраживања нас упућују на доказе да је 
структура когнитивних способности хијерархијског типа. Према  
Момировићу (Момировић et al, 1976, 1981) на врху се налази 
генерални когнитивни фактор испод кога су три примарна 
фактора, дефинисана као латентне димензије, и то: а) фактор 
перцептивног резоновања (P) који је одговоран за процес пријема 
и декодирања информација и решавање проблема чији су 
елементи непосредно у перцептивном пољу; б) фактор едукције 
релација и корелата (Е) који је задужен за утврђивање релација 
између елемената неке структуре и нужних карактеристика 
елемената таквих структура и в) фактор симболичког 
резоновања (S) који је одговоран за процесе апстракције и 
генерализације као и за решавање проблема чији су елементи 
дати у облику симбола. 

Визуелна перцепција. Визуелна перцепција подразумева:        
а) перцепцију облика која се манифестује као способност 
препознавања, именовања и памћења објеката, узорака и симбола 
и као способност уочавања константности основног облика без 
обзира на промену величине и боје; б) визуелну дискриминацију 
која представља способност уочавања сличности и разлика по 
боји, величини, облику, положају, оријентацији и сл; в) визуелну 
меморију која подразумева способност визуелног присећања 
слике објекта, симбола или покрета, затим способност јасног 
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перципирања виђеног и способност задржавања визуелне 
информације; г) секвенционалну меморију која представља део 
визуелног декодирања које даље утиче на могућност 
репродуковања просторног низа и д) координацију „око – рука“ 
која је део визуелно – перцептивних  и перцептивно – 
моторичких  способности. 

Психолог Александар Подђаков  успоставља  систем 
перцептивних операција који обезбеђује поступност у 
испитивању објекта: 1. Опажање целовитог облика предмета; 2. 
Издвајање основних делова овог предмета и његових особина 
(облик, величина...); 3. Одређивање просторних односа између 
појединих делова (више, ниже, лево, десно); 4. Издвајање помоћних 
делова предмета и утврђивање њиховог положаја у простору у 
односу на основне делове; 5. Поновно опажање предмета у целини. 
Ово је уопштен систем операција који се може применити у 
анализи најразличитијих предмета - битно је да се дете придржава 
датог редоследа (Подђаков: Брковић, 2011: 212-213).  

Човек нема посебно чуло којим би могао да опажа простор 
као физичку димензију света. Опажање или перцепција простора 
је чисто психолошка функција човекове свести. Због тога у 
активностима које подразумевају рад са географским картама и 
скицама, а шире и са сателитским и компјутерским снимцима и 
другим материјалима у којима је стварност симболички 
приказана, ова психолошка функција долази до изражаја. Само 
опажање је сложен процес који се састоји од перцепције неколико 
различитих димензија које чине простор, међу којима се истичу: 
1) облик објеката, 2) величина и положај објеката, 3) удаљеност 
објеката и 4) дубина.  

Џералдо Балон  истиче да се перцепција спољашњег света 
огледа кроз три нивоа: 1) сензорни ниво, на коме примљене 
информације ограничава свако од чула којим су примљене, 
наводећи да је то претходно опажање људске свести или 
сензација; 2) неуропсихички ниво који пружа информације без 
значења, односно ниво на коме се опажање трансформише у 
људску свест или неуроперцепција и 3) чулно – опажајни ниво, 
који је уједно финално опажање људске свести или чулна 
перцепција јер се тек на њему ствара могућност сазнања о 
стварности која нас окружује. Први ниво припада области 
неурологије, други области неуропсихологије а трећи области 
психологије. Тиме Балон истиче колико се активности у процесу 
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перцепције међусобно разликују, односно сву сложеност овог 
феномена (Ballone, 2003). 

Перцепција у картографији. На почетку основне школе 
ученици се оријентишу према себи и у односу на себе одређују 
положаје других објеката. То је такозвана егоцентрична етапа 
која је присутна у првом разреду основне школе и испољава се 
тако што код детета превладава субјективни став у одређивању 
положаја у простору. Међутим, касније ученици треба да овладају 
одређивањем положаја према познатим објектима у простору (у 
насељу по кућним бројевима, а у околини по сунцу), дакле да 
изађу из егоцентричне фазе. У том смислу потребно је „пријећи 
пут од сналажења са сталним стајалиштем, преко оног с 
промјењивим стајалиштем до оријентације у предоџби“ (Де Зан, 
2001: 177).  

Реџиналд Голеџ  и Роберт Стимсон сматрају да су студије 
неких географа потврдиле Пијажеову теорију когнитивног 
развоја када су у питању фазе у развоју спацијалне представе. У 
првој фази, фази представе, теоретски концепти се јављају у виду 
групација, инклузије, ексклузије и интерцесије. У егоцентричној 
фази се појављују концепти линеарности и једноликог редоследа 
или распореда, са почетним сазнањем о дистанци и смеру. У 
конкретно-оперативној фази пројектују се релације близине и 
схватају се структуре координата, које се даље морају развити и 
употребити (Golledge & Stimson: Issmael & Menezes, 2008). 

Са друге стране неки аутори (Liben, 1981; M. Pontecorvo & C. 
Pontecorvo, 1986; Sarno, 2008: Zarevski, 2000) проучавајући 
спацијалну интелигенцију истичу да се не може апсолутно 
прихватити Пијажеова тврдња о постојању везе између 
просторне способности и репрезентације. Они сматрају да ова 
веза није аутоматска, односно да је однос између оријентације и 
репрезентације тешко објаснити и доказати. Истовремено, не 
споре да су употреба простора, покрета и истраживања фактори 
оријентације и да ова искуства помажу да се стекну когнитивне 
способности мапирања. Способност представљања цртежом 
тродимензионалног простора је доказ успешности менталног 
мапирања.  

Слично томе, група руских аутора (Андропова & Kољцова: 
Zarevski, 2000) је, на основу анализа дечијих цртежа и описа слика 
деце узраста седам година, дошла до закључка да деца у првом 
разреду немају формиран критеријум избора битних 
перцептивних елемената. То значи да деца наведеног узраста још 
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увек нису у стању да се усредсреде само на она обележја која дају 
највећу информацију о посматраном објекту.  

Емилиа Сарно полази од Гарднеровог схватања да визуелно 
– спацијална интелигенција представља способност да се у 
мислима створе менталне слике и да се исте трансформишу, како 
би се на тај начин искористила сличност кроз употребу графике. 
Графика је кључна за картографију јер се од две димензије, 
приказане на карти, читањем и тумачењем картографских 
симбола и знакова ствара илузија стварног, тродимензионалног 
простора. Сарно наводи да су у стварности вештине оријентације 
и перцепције когнитивни код за учење, читање и планирање 
картографског приказа (Sarno, 2008). Ово схватање можемо 
тумачити тиме да визуелна интелигенција преноси смисао 
целине простора, а управо географија проучава животну средину 
као целовит просторни систем. Такође, можемо тврдити да се 
картографија служи специфичним симболима у представљању 
читаве територије или појединих њених делова. У том случају 
картографски приказ представља само прелиминарну 
способност. Наиме, тек се сложеним менталним процесима у 
другом кораку долази до повезивања картографског визуелног 
приказа са менталном представом о његовом изгледу. 

Прецизност перцепције стварности приказане на 
географској карти зависи од способности памћења, односно 
количине, квалитета и употребљивости знања и од маште онога 
који карту тумачи. Отуда географ Лех Ратајски јасно ставља до 
знања да су когнитивни процеси, меморија и претходно искуство 
онога који тумачи карту делови једне целине при тумачењу и 
интерпретацији географске карте. На сличан начин географи 
Марк Блеидс и Кристофер Спенсер (Rataiski et al.: Zarevski 2000) 
описују тумачење карте као интеракцију унутар когнитивне 
области између приказаних и доживљених информација са карте 
и већ постојећих информација у самој когнитивној области онога 
који посматра и тумачи карту. 

Полазећи од наведеног географ Даниел Монтело у 
објашњењу  картографских знања неопходних за разумевање 
карте наводи да „карте не преносе знања већ да стимулишу и 
поспешују њихов развој“ (Montello, 2002). Ово је разумљиво јер од 
детета не можемо без претходног објашњења и схватања простора, 
оријентације у простору, картографских знакова и елемената саме 
карте тражити да зна шта означава оно што је на карти 
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представљено. Тек уколико дете поседује бар минимум знања  
неопходних за процес разумевања карте моћи ће исту и да користи.  

При проучавању географског простора јављају се 
спацијалне способности које одражавају интеракцију између 
друштва, простора и понашања. Голеџ и Стимсон  истичу да у 
психологији постоји део који се бави димензијама спацијалних 
способности, које повезују: а) прву димензију – спацијалну 
визуализацију која са састоји из способности менталне 
манипулације, ротације, трансформације и инверзије 
дводимензионалног и тродимензионалног визуелног стимулуса; 
б) другу димензију – спацијалну оријентацију која се састоји из 
способности стварања слика односно приказа тако што се 
конфигурације елемената појављују кроз различите перспективе и 
в) трећу димензију – спацијалне релације које се односе на 
способности које препознају спацијалне стандарде и дистрибуције, 
врше идентификацију облика, представљање распореда, 
локализацију веза и многе друге (Golledge & Stimson, 1997). 

Голеџ и Стимсон истичу да се дефиниције спацијалних 
способности односе на постигнућа остварена на тестовима 
спацијалних способности. У позадини ових тестова су процеси 
визуелизације и оријентације. У вези са тим констатују да 
потпуне дефиниције спацијалних способности морају обухватити 
следеће уже способности: а) размишљање кроз геометријску 
призму; б) замишљање спацијалних релација које су комплексне 
попут тродимензионалних молекуларних структура; в) 
препознавање спацијалних стандарда појава на многим скалама; 
г) опажање тродимензионалних структура у две димензије и 
релативне способности проширења дводимензионалних 
структура у тродимензионалне. На сличну сложеност 
когнитивног чина при опажању чињеница на географској карти 
указују и многи други аутори (Neeti & Eastman, 2015: Zarevski, 
2000; Wandersee, 1990; Eastman, 1985; Meihoefer, 1973).  

 
МЕТОД 

 
При утврђивању методолошког оквира истраживања имали 

смо у виду да је оштрина вида деце већ са седам година скоро 
иста као код одраслих. На сличном развојном нивоу је и ширина 
видног поља, односно способност за периферно виђење. 
Развијена је способност активног перцептивног претраживања и 
анализе (нпр. анализе разлика међу сличним сликама, 
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проналажење једноставније слике у сложеној и сл). Одређени 
налази указајују да на опаженом предмету деца прво издвајају 
форму, а тек касније величину. На овом узрасту код деце се 
развија диференцијација просторних односа сопственог тела која 
доводи до могућности оријентације у простору.  

Циљ истраживања био је утврђивање релација перцептивних 
способности и успеха у савладавању картографских садржаја  
ученика трећег разреда основне школе  у односу на пол ученика. 

Полазећи од теорија о структури и развоју интелигенције и 
схватања да су мушкарци супериорнији у перцептивним и 
спацијалним способностима, постављене су хипотезе 
истраживања које гласе: Н1 – Очекујемо да постоји статистички 
значајна разлика у постигнућима на тестовима способности по 
полу; Н2 – Очекујемо да постоји статистички значајна разлика у 
постигнућима на тесту знања по полу, H3- Очекујемо да постоји 
позитивна веза између постигнућа на тестовима способности и 
успеха ученика  из наставног предмета Природа и друштво.   

У истраживању је примењена техника тестирања 
когнитивних способности ученика са два теста. Први је тест 
перцептивних способности из батерије KOG-3, тест упоређивања 
слика IT-1 којим се утврђују способности брзог уочавања ситних 
детаља. Намењен за процену ефикасности перцептивног 
процесора. Аутори теста (Момировић, Волф и Џамоња) су пошли 
од тога да је сама перцептивна способност синтеза три посебне 
способности: перцептивне анализе, перцептивног структуирања 
и перцептивне идентификације. Тест садржи 39 задатака 
вишеструког избора. Дата је једна слика предмета са леве стране 
теста, и десно још четири слике истог предмета. Испитаници 
идентификују ону која је идентична задатој слици и на протоколу 
заокружују број којим је та слика обележена. Други тест је из 
батерије КОG-2, спада у тестове визуелизације и носи назив тест 
просторних способности КBT. Тест мери способност 
манипулисања објектима која подразумева могућности ротације, 
транслације и развијања фигура у мислима и њихову 
„трансформацију у друге визуелне аранжмане“ (Буквић, 2002: 28). 
Тест испитује фактор просторне оријентације, фактор 
распознавања простора. „Фактор се често јавља заједно са 
фактором ‘визуелизације’, па постоји тешкоћа њиховог 
раздвајања. Изгледа да тестови оријентације обухватају 
перцепцију позиције и конфигурације објеката у простору у 
односу на субјекат као референтну тачку, док код тестова 
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визуелизације посматрач не може да се ослања на свој положај па 
због тога мора да манипулише датим материјалом замишљајући 
га у простору у различитим позицијама“ (Костић & Ранђеловић, 
на: http://www.psihometric.com). Тест садржи 39 задатака 
вишеструког избора и захтева од испитаника да замисле које би 
се од четири понуђена геометријска тела добило од 
представљене развијене слике.  

Осим у намени, постоји разлика и у начину задавања ових 
тестова. Тестови просторне оријентације (у које спада тест IT-1) 
дају се под временским ограничењем и спадају у тестове брзине 
(код одрасле популације време решавања теста IT-1 ограничено 
је на четири минута). Тестови визуелизације (као што је тест 
просторних способности КBT) су релативно независни од 
временског ограничења и спадају у тзв. тестове снаге. На тај 
начин смо у истраживању испунили захтев да „треба имати 
тестове који захтијевају различите менталне операције, на 
различитим садржајима, али уз увијет да буду заступљени 
тестови снаге и тестови брзине“  (Zarevski, 2000: 40).  

Знање ученика је процењивано тестом знања који је 
садржао 18 задатака из области картографије. Задаци су 
разврстани у шест категорија, у складу са Блумовом таксономијом 
циљева у когнитивној области, и то управо онако како се по 
сложености хијерархијски ређају захтеви за сваки ниво постигнућа.  

Узорак су чинили ученици са територије општина 
Књажевац и Зајечар који су школске 2013/14. године похађали 
трећи разред основне школе. Обухваћено је 107 ученика, од чега 
је 54 мушког пола (50,47%) и 53 испитаника женског пола 
(49,53%).  

За статистичку обраду података коришћени су: t – test, као 
један од најпоузданијих параметријских поступака којим се 
утврђује статистичка значајност разлика између два статистичка 
параметра исте врсте, и корелације, ради уочавања узрочно-
последичних веза између појава.  

 
РЕЗУЛТАТИ 

 
У складу са методологијом истраживања вредности t – testа 

код девојчица и дечака након тестирања тестовима способности 
IT-1 и КBT и тестом знања представљене су табеларно (Табела 1, 
Табела 2 и Табела 3).  

 



                                                                           
  

ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ И МОДЕЛИ 603 

 

                        УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ  

Табела 1.  Разлике у постигнућима по полу на тесту IT-1 

IT-1 

Пол N M SD t p 

мушки 54 26,96 6,77 -0,884 0,379 

женски 53 28,15 7,14 -0,883 0,379 
 

Добијени подаци указују да између ученика различитог 
пола не постоји статистичка значајност разлике у успеху на тесту 
перцептивних способности IT-1. Опажена је минимална разлика 
која износи 28,15 бодова наспрам 26,96 бодова у корист 
испитаника женског пола, али је утврђена са ризиком грешке           
> .050 (р = 0,379). Отуда одбацујемо полазну хипотезу о постојању 
статистичке значајности у погледу перцептивних способности 
ученика по полу. 

 
Табела 2. Разлике у постигнућима по полу на тесту KBT 

KBT 

Пол N M SD t p 

мушки 54 14,89 5,49 -1,987 0,050 

женски 53 16,96 5,30 -1,988 0,050 

 
Подаци, са ризиком грешке на самој граници значајности        

р = .050, указују да између ученика различитог пола не постоји 
статистички значајна разлика у успеху на тесту просторних 
способности KBT. Одбацујемо хипотезу о постојању статистичке 
значајности у погледу спацијалних способности ученика по полу. 

 
Табела 3. Разлике у постигнућима по полу на тесту знања 

Тест 
знања 

Пол N M SD t p 

мушки 54 50,52 14,80 -1,886 0,062 

женски 53 55,70 13,57 -1,887 0,062 

  
Подаци добијени применом t – testa указују да између 

ученика различитог пола не постоји статистички значајна 
разлика у успеху на тесту знања. Отуда сматрамо да су добијене 
разлике случајне.  

Повезаност између перцептивних и спацијалних 
способности ученика са њиховим успехом у оквиру наставног 
предмета Природа и друштво представљена је табеларно (Табела 
4, Табела 5 и Табела 6).  

 
Табела 4. Корелација успеха из ПИД са успехом на тесту знања 
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Тест знања 
r 0,684 

p 0,000 

 
Утврђена је статистички значајна повезаност између 

постигнућа ученика на тесту знања и оцене из Природе и 
друштва која за р = 0,000 износи r = 0,684. Добијена повезаност 
има вредност високе позитивне корелације.  

 

 

Табела 5. Корелација успеха из ПИД са успехом на тесту IT-1 

IT-1 
r 0,363 

p 0,024 

 
Статистички значајна корелација r = 0,363 између 

постигнућа на тесту IT-1 и успеха из Природе и друштва утврђена 
је са ризиком грешке р = 0,024. Запажамо да је повезаност успеха 
и постигнућа на тесту перцептивних способности позитивна и да 
је  њена вредност у оквиру средње вредности корелација. 

 

Табела 6. Корелација успеха из ПИД са успехом на тесту KBT 

KBT 
r 0,300 

p 0,029 

 
Повезаност између постигнућа на тесту спацијалних 

способности KBT и успеха из Природе и друштва је вредности        
r = 0,300 и на нивоу је ниске корелације. С обзиром да је добијена 
са значајношћу р = 0,029, реч је о статистички значајној 
корелацији.  

Све добијене вредности корелације упућују на прихватање 
треће хипотезе јер указују на постојање позитивне повезаности 
између постигнућа на тестовима способности са успехом ученика 
у оквиру наставног предмета Природа и друштво.   

 
ЗАКЉУЧЦИ И РАСПРАВЕ 

 
Добијени подаци у вези са разликама између успеха 

ученика различитог пола на тестирању тестом знања и 
тестовима способности указују на то да нема статистички 
значајне разлике међу половима, осим што девојчице показују 
благу предност у односу на дечаке на тесту просторних 
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способности КВТ, која је на самој граници статистичке 
значајности.   

Намеће се питање, на основу ових података, како и зашто су 
испитаници женског пола показују благу предност, премда је у 
психологији познато да су испитаници мушког пола 
супериорнији управо у перцептивним и просторним 
(спацијалним) способностима. Објашњење за запажену 
супериорност испитаника женског пола, без обзира на то што код 
већине тестова она није статистички значајна, можемо тражити у 
следећим претпоставкама.  

Прва претпоставка односи се на чињеницу да девојчице 
укључене у наше истраживање имају бољи општи успех (4,57 
наспрам 4,39) и бољи успех из предмета Природа и друштво (4,35 
према 4,15) који није статистички значајан. Другим речима, 
узорци ученика за потребе нашег истраживања су уједначавани 
према успеху у школи.  

Друга претпоставка може бити одређена самим узрастом 
испитаника, просечне старости 9 година. У корист ове 
претпоставке навешћемо схватање Предрага Заревског: „Сполне 
разлике у корист мушкараца у спацијалним способностима 
јављају се већ у вријеме адолесценције и задржавају се до краја 
живота. Има доста доказа за генетску детерминираност 
спацијалног фактора, и низ истраживања показује да је бољи 
просјечни успјех мушкараца на неким тестовима интелигенције 
(особито при рјешавању проблема који траже паралелно 
процесирање) посљедица бољег спацијалног фактора мушкараца“ 
(Zarevski, 2000: 115). Дакле, Заревски наводи да се разлике у 
спацијалним способностима мушкараца наспрам жена јављају тек 
у време адолесценције, а посматрани узорак још увек није на 
овом узрасту, те се такве разлике очигледно нису још увек јавиле. 
Психички развој деце која су на узрасту узорка нашег 
истраживања може бити разлог супериорности девојчица у 
односу на дечаке. 

Трећа претпоставка јесте доминантна врста 
интелектуалних функција на узрасту испитаника просечне 
старости 9 година. С тим у вези Иван Ивић и сарадници наводе: „У 
периоду око 10 – 11. године долази до смене у врсти 
интелектуалних функција или у стратегијама решавања 
проблема... Почевши од 10. године у скалу треба уврстити већи 
број задатака за чије је решавање потребно ангажовати формалне 
операције“ (Ивић et al, 1978: 106-107). На основу тога може се 
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закључити да је код узорка испитаника у спроведеном 
истраживању старости 9 година при тестирању неопходно 
доминантно ангажовање конкретних операција. Неким студијама 
које су испитивале утицај полних разлика на психички развој 
утврђено је да на просечним мерама интелигенције нема значајне 
разлике између полова (Maccoby & Jaclin, 1974; Ивић et al, 1976). 

Запажене разлике на тестирању испитаника различитог 
пола тестовима способности, и то тестом перцептивних 
способности IT-1 и тестом просторних способности КBT, немају 
статистичку значајност, тако да на основу тога можемо 
закључити да између испитаника различитог пола не постоји 
статистичка значајност разлика у погледу успеха постигнутог на 
тестовима способности.  

Узимајући у обзир тумачења и схватања Предрага Заревског 
(2000), Ивана Ивића и сарадника (1976 и 1978) као и Eleanor 
Maccoby и Carol Nagy Jacklin (1974) да се у периоду адолесценције 
код дечака брже развијају перцептивне и спацијалне способности, 
а код девојака вербалне способности, на основу спроведеног 
истраживања можемо закључити да се пре тог периода разлике у 
наведеним способностима још увек не испољавају, односно да се 
њихово појављивање може приписати случају. 

То нас, даље, наводи на закључак да су перцептивне 
способности ученика млађих разреда основне школе различитог 
пола подједнако развијене. Самим тим, сви ученици нормалне 
популације, без обзира на пол, у једнакој су позицији да усвајају 
картографске садржаје предвиђене наставним планом и програмом. 
Ову констатацију потврђују и резултати добијени на тесту знања јер 
указују на то да нема статистички значајних разлика по полу у 
погледу нивоа усвојености картографских садржаја.  

Разматрајући добијене вредности корелација између 
перцептивних, спацијалних способности ученика и њиховог 
успеха из предмета Природа и друштво утврдили смо постојање 
позитивне повезаности. То подразумева да ће ученици код којих 
су развијеније посматране способности лакше усвајати 
картографске садржаје и постизати бољи успех и на то треба 
обратити пажњу у процесу наставе. 
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LOWER CLASSES PUPILS’ PERCEPTUAL SKILLS IN 

REALIZATION OF CARTOGRAPHIC CONTENTS 

 

Abstract: Perceptual skills are defined as latent ones responsible for the 
reception and information processing as well as resolving the problems whose 
elements are immediately given in perception and ideas-fields. Spatial 
perception is essential for the cartographical contents realization since that 
comes to the fore in the activities regarding working with a geographical map 
and other materials where reality is symbolically presented. Scientists point 
out that spatial skills’ definitions refer to the achievements made on the 
specific skills-tests. The background of these tests is the visualization and 
orientation process. Starting from the structure and intelligence development 
theories in the research, we had an assumption that the male lower classes 
pupils are more successful than the female examinees because the male ones 
are superior considering perceptual and spatial skills. We also had an 
assumption about existing of positive correlation between the success on skills 
tests and tests of knowledge on one side and success of pupils from the subject 
Nature and Society. Pupil’s cognitive skills were measured by a perceptual 
skills test IT-1 from the KOG-3 battery as well as by the spatial skills KBT test 
from the KOG-2 battery. Neither a significant statistical distinction is proved 
regarding the cartography test results. There is the positive correlation 
between the success on all tests and the success of pupils from the subject 
Nature and Society. Based on these results, it can be supposed that all the 
normal population pupils, regardless sex, are in the same position when 
achieving cartographical contents scheduled by syllabus and teaching 
programs (Table 6). 
Key words: perceptual skills, cartographical contents, pupils sex, skill tests, 
test of knowledge. 
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Сажетак: Међународни односи представљају  односе 
између земаља који укључују активности између националних 
влада, међународних организација, невладиних организација и 
мултинационалних компанија. Приступ проучавању ове 
дисциплине је емпиријски и нормативни. Сматрају се делом 
политичке науке, али их проучавају и историчари, социолози и 
економисти. Правни део науке о међународним односима 
проучава међународно јавно право, а пољем међународне етике 
бави се филозофија. Из наведеног се види да су оваква 
проучавања интердисциплинарна. Особености истраживања у 
међународним односима огледају се у следећем: дефинисању 
субјеката међународних односа, главних тема којима се ова 
истраживања баве и преовлађујућих школа и праваца. Што се 
субјеката тиче, ту на првом  месту, мислимо на државе које су 
одвојене једне од других на основу принципа суверене јднакости, 
али су принуђене на међусобну сарадњу. Систем нација држава је 
званично инаугурисан 1648. године, након Вестфалског мира. 
Данас поред државе у субјекте спадају и међународне 
организације и сâм поједијнац. Основни циљ субјеката јесте 
очување националне безбедности и благостања народа. Основне 
теме које се обрађују тичу се силе, моћи, националног интереса, 
равнотеже снага и колективне безбедности. Особености 
истраживањеа произилазе из сложености наведених термина. 
Њима се баве реалистичке, либералне и институционалистичке 
теорије међународних односа. Реалистичке теорије примат дају 
сили, моћи, националном интересу и равнотежи снага, док ове 
друге примат дају институцијама одговорним за успостављање 
мира и безбедности међу државама.  

Кључне речи: државе, међународне организације, 
истраживање, реализам, либерализам, институционализам.  
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УВОД 
 
Међународни живот је саставни део проучавања самог 

друштва, јер су питања рата, мира, сарадње и сукоба међу 
народима били од суштинског значаја за живот сваког друштва. 
Особеност међународних односа, а касније и саме науке о 
међународним односима састојала се у томе што су они 
проучавани у оквиру других наука – историја, филозофија, 
међународно право и наука о политици. Разлог овоме лежи у 
чињеници што су међународни односи проучавали области које 
нису могле бити подвргаване неким правилностима услед 
давања великог значаја људској вољи и субјективним моментима. 
У разлоге треба укључити и поливалентност саме науке о 
међународним односима. Чини се да је развој социологије Огиста 
Конта био од пресудног значаја за проучавање ове научне 
дисциплине. 

Независно од чињенице што је наука о међународним 
односима млада научна дисциплина, њени корени сежу у далеку 
прошлост те се у делима Тукидида, Платона и Аристотела, 
Аквинског, Августина, Макијавелија, Хопса, Лока, Хегела, 
Монтескјеа (Thucydides, Plato, Aristotle, Augustin, Aquinas, 
Machiavelli, Hobbes, Locke, Motesquieu) и других, могу наћи 
ставови, идеје и расправе о разним појавама међународног 
живота, као што су: сила, моћ, рат, сукоби који су и данас 
актуелни и савременим истраживачима пружају богате 
инспирације у проучавању међународног живота.  

После Првог светског рата долази до наглог интересовања 
за проучавање међународних односа. Можда су велика разарања 
која су била резултат овог рата нагнала људски ум да почне 
предано бављење оним што човека нагони на деструкцију. 
Стварање прве светске организације створило је климу тзв. 
реформистичког идеализма (Аћимовић, 1987: 40).  

Захваљујући раду Друштва народа врло често су предмет 
разматрања била питања безбедности, разоружања и мирног 
решавања спорова. Тиме су се аутори уместо општим и 
апстрактним разматрањима о рату и миру и међународној 
сарадњи, бавили разматрањима конкретнијх појава и процеса у 
међународном животу. У овом периоду је преовладавао 
дескриптивни начин анализирања догађаја и формалних 
структура у међународним односима. Посебну пажњу су 
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привлачиле структуре међународних организација. Основу за 
развој дескриптивног метода давале су идеје Вилсона (Woodrow 
Wilson). Од тридесетих година прошлог века, почеће ера 
реализма у међународним односима, која ће са мањим или већим 
модификацијама бити присутна до данас. 

 
УОПШТЕНО О МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА КАО НАУЧНОЈ 
ДИСЦИПЛИНИ  

 
Једна од првих дефиниција предмета науке о међународним 

односима настала је 1936. године у оквиру Међународног 
института за интелектуалну својину Друштва народа. Саобразно 
њој, „наука о међународним односима је пре свега дескриптивног 
карактера. Она донекле припада врсти савремене историје народа, 
и као таква, она обухвата све што су економија, трговина, размена 
производње, добара и новца, као и области политике и културе до 
сада истражиле“ (Стојановић 1968: 383). Овакав дескриптивно-
историјски метод ће се задржати све до педесетих година прошлог 
века. Касније ће се под утицајем развоја тeорије међународних 
односа у Великој Британији, САД и Француској појавити први 
радови који покрећу питање стварања једне теоријске науке. 
Међународни односи су се формирали на већ утабаним стазама 
дотадашње дескриптивно-историјске науке. Посматрањем 
међународних односа кроз историјска збивања или савремених 
догађаја тежило се издвајању неких чињеница и на основу њих се 
генерализацијом долазило до теоријског система. Почеле су да се 
развијају теорије силе на монистичком прилазу, геополитичке и 
психолошке теорије, као и плуралистичнији приступи.  

Међународни односи произилазе из друштвених односа, 
али њихову срж чине политички односи. Политичка наука 
заузима централно место у проучавању међународних односа 
(Тадић, 1968: 29). Политичка наука, дакле чини срж 
међународних односа, јер се ради о односима међу државама. Оно 
што међународне односе одваја од других јесте области којима се 
баве. Ту укључујемо питања силе, моћи, равнотеже снага, 
колективне безбедности и сâм процес спољнополитичког 
одлучивања. То су чиниоци које доносиоци спољнополитичких 
односа морају имати у виду приликом дефинисања стратегије и 
политике једне земље.  

Интересовање филозофа за међународне односе увек је 
било ограничено на проблеме рата и мира. У историји 
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међународних односа сила и моћ, који чине основу реалистичке 
политике, сматрани су чиниоцима од прворазредне важности у 
односима међу државама. У староиндијској филозофији рат је 
сматран „вечитим поретком ствари на овом свету“ (Словић, 2002: 
9). Тукидид је разматрајући односе међу државама дошао до 
закључка да се они више заснивају на сили, а мање на правди и 
моралу (Словић, 2002: 9). 

Услед недостатка једног поретка који би био одржаван 
апаратом наддржавне власти (светска влада), долази се до 
закључка да су односи међу државама остављени вољи сваке 
државе понаособ (чувена анархичност међународног система). 
Надаље, код старогрчких филозофа налазимо идеје које важе и 
дан данас. Код Аристотела налазимо идеје о расистичким и 
географским теоријама о друштву и идеје колонијализма, према 
којима цивилизовани народи имају право да покоравају варваре. 
Старогрчки филозофи указују и на однос између политичког 
система и спољне политике где тираније и недемократски 
системи чешће воде рату од демократских.  

Реалистичка теорија присуство силе схвата као 
неминовност и придаје јој улогу покретачке снаге у друштвеном 
развоју. Узроци агресивног понашања могу бити у самој људској 
природи или у самој политици, која је као таква, политика силе. 
На то нас наводи и само историјско искуство.  

Родоначелником политичког реализма сматра се 
Макијавели, по коме је „оружје изнад закона, те, стога, оно што 
омогућује опстанак државе је пре квалитет оружја него квалитет 
устава“ (Словић, 2002: 10).  Теорија међународних односа почиње 
да се развија Хопсовом теоријом природног стања где долази до 
рата „свих против свакога“. Ова теорија ће касније утицати и на 
модерне реалистичке мислиоце: Арон, Моргентау (Morgenthau), 
Нибур (Nibuhr), Кар (Carr). Међународни односи се налазе у 
природном стању јер је државама дозвољено све у заштити 
њихових интереса. Хегел оправдава рат, даје му обележје славе и 
силу уздиже до општег духа појединца и друштвене заједнице.  

Са развојем позитивизма у социологији (Конт), сила се у 
међународним односима тумачи у оквиру одредница друштвене 
средине. Прагматизам у америчкој теорији и пракси после Другог 
светског рата утиче на то да сила буде схватана као чинилац од 
прворазредне важности у односима међу државама – постаје и 
циљ и средство држава у њиховим спољним односима. 
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Међународно право је блиско повезано са међународним 
односима, јер је баш у Холандији дошло до преображаја античких 
схватања о природном праву као скупу норми које извиру из 
разума. Тиме се открива суштина људске природе оличена у 
слободи, једнакости, неограниченој приватној својини и 
суверенитету. Овим Гроцијус у први план ставља сувереност 
народа као основу међународног јавног права. Пошто је рат био 
веома присутан у периоду преласка из феудализма у капитализам, 
Гроцијус је посебну пажњу поклонио могућности његовог 
уклапања у регуле међународног права чиме би се добио простор 
за регулисање мировних односа у оквиру којих је био јдино могућ 
развој међународне трговине – слобода пловидбе морем (Mare 

liberum). Гроцијус је велики заговорник идеје природног права. Ова 
своја схватања изнео је у делу „De iure belli ac pacis“  („О праву рата 
и мира“) из 1625. године. Био је виновник многих ратова и других 
турбулентних догађаја тако да је веровао да би ратови и погибија 
невиних људи могли бити избегнути уколико би се поклањала 
пажња моралним вредностима. Те вредности су безграничне и 
универзалне, јер их свако прихвата као разумске и природне. 
Штавише, право међу народима такође треба бити засновано на 
принципима природног права. Оно би се тицало свакога, без 
обзира на религијску припадност, тако да би означавало 
секуларизацију самог природног права (Gierke, 1950: 36).  

Природно право је кључ за разумевање и његове 
концепције међународног права. Везано за дефиниције 
природног права, Гроцијус је еволуирао: од волунтаристичког ка 
неволунтаристичком схватању. Према првом схватању, природно 
право је креација Бога. У том циљу и Бог утврђује садржај свих 
нормативних категорија. Пошто је Бог створио како Библију, тако 
и природно право, они нису у контрадикцији. Касније је постао 
присталица неволунтаристичког схватања, према коме је људска 
природа основа за проучавање суштине права, политике и етике. 
Она у себи садржи жељу за самоочувањем и потребу за 
живљењем у заједници. Гроцијус је желео да идентификује 
принципе права који би дали основу за мирољубиво решавање 
сукоба и ратова. Неки аутори га сматрају и „оцем међународног 
права“ уз допринос који је дао еволуцији природног права из 
средњовековног у модерно доба.  

Упоредо са развојем теорије природног права развија се и 
правни позитивизам. Суверене државе су те које прибављају 
правду користећи расположива средства. Правни позитивизам 
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утицао је на развој реалистичких и институционалистичких 
теорија међународних односа. Основа је да у међународним 
односима влада природно стање (реализам), па ако се државе 
споразумеју о правилима понашања природно стање ће бити 
превазиђено и настаће правно развијена међународна заједница. 
Слабост оваквог приступа је у томе што се међународно право бавим 
оним што би требало да буде, а не што јесте (правни идеализам).  

Историјско проучавање међународних односа јесте 
истраживање свих материјалних и субјективних чинилаца у 
којима су укључена сва друштвена кретања, личности државника 
и истраживање садашњих догађаја који су обавијени велом 
државне тајне. Сви материјални чиниоци оличени у географском 
положају, броју становника, материјалним богатствима и 
природом политичког система чине суштину силе и моћи једне 
државе.  

  
ПРЕОВЛАЂУЈУЋЕ ШКОЛЕ И ПРАВЦИ У НАУЦИ О 
МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА  

 
Од преовлађујућих школа и праваца треба навести 

реалистичке, либералне, институционалистичке и критичке 
школе међународних односа. Особеност проучавања 
међународних односа представља чињеница да у оквиру 
одређене школе има више праваца и струја – постоји класична 
реалистичка школа међународних односа, реалистичка школа 
базирана на историјској социологији и неореалистичка. У овом 
делу ће више речи бити о реалистичким и либерално-
институционалистичким теоријама међународних односа.  

Присуство реализма у међународним односима нам одмах 
указује да гро њиховог истраживања чини политичка наука, јер је 
политика као таква заснована на сили и моћи. Са развојем 
прагматизма у америчкој филозофији сила постаје чинилац од 
прворазредног значаја у међународним односима. Још једна од 
специфичности проучавања међународних односа произилази из 
двосмислености термина силе и моћи. Неки их чак користе и као 
синониме, што је грешка. Моћ је сложена, вишезначна и 
противречна категорија. Постоје многобројне дефиниције моћи, 
али је најприхваћенија она коју даје Џорџ Шварценбергер (Georg 
Schwarzenberger) и која гласи да је „моћ способност појединца, 
групе или државе да наметну вољу другом, ослањајући се на 
делотворност средстава силе у случају непокоравања 
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(Schwarzenberger 1951: 14). Из напред наведене дефиниције се 
види да је моћ шири појам од појма силе, посебно када се сила 
сматра као вршење физичког насиља. Моћ не сме бити 
идентификована са појмом силе, јер  у том случају моћи не би 
било без силе. Моћ садржи низ могућности за наметање воље, 
међу којима је физичка сила само једна од њих. 

Рејмон Арон даје једну дефиницију моћи која је слична 
Шварценберговој. Арон дефинише моћ као „способност чињења, 
производње или уништења и утицаја на понашање и осећаје 
других“ (Aron 1962: 58). Арон припада реалистичкој школи 
мишљења која се разликује од класичне реалполитичке школе, 
јер је флексибилна и недогматична. Њена база је историјска 
социологија. Надаље, Арон рашчлањује моћ на офанзивну и 
дефанзивну које се састоје у наметању своје воље другоме и 
спречавању да се иста њима наметне.  

Терминолошки посматрано, сила, моћ и власт се често 
користе као синоними, што умногоме отежава предмет 
истраживања у теорији међународних односа. Овај проблем је 
донекле решила француска политикологија и теорија 
међународних односа. У њиховој теорији постоје два термина 
која одговарају термину power (Macht). То су термини puissance и 
pouvoir. И један и други имају исто порекло – потичу од латинског 
глагола posse (бити способан за). Први је инфинитив глагола и 
означава акцију, док је други, puissance, реч која означава нешто 
што је трајно, устаљено.  

У француској политикологији и теорији међународних 
односа усталило се схватање да се под појмом pouvoir подводи 
мањина која одлучује у име заједнице и утиче на њу путем 
доношења одлука. Термин puissanceсе више употребљава у склопу 
односа између великих сила, јер се увек каже grande puissance, а не 
grand pouvoir. Из наведеног следи да је термин puisssance 

уопштенији, третира се као потенцијал командовања, док је 
термин pouvoir само један од начина испољавања моћи (puissance).  

Америчка политикологија и теорија међународних односа 
нису извршиле терминолошка разграничења налик француској 
теорији. Оне су се током хладноратовског периода базирале на 
учењу Ханса Моргентауа (Morgenthau Hans). Он се сматрао 
теоретичарем реалистичке школе par excellence. Његово схватање 
силе, моћи и националног интереса није свеобухватно нити 
плуралистично као Ароново. С друге стране, Моргентау је боље од 
свих осталих мислилаца свога времена указао на значај моћи у 
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међународним односима. У поднаслову свог најважнијег дела из 
облати међународне политике Моргентау међународне односе 
назива међународном политиком, па из самог тог назива 
произилази уже схватање међународних односа од оног које 
заговарају француски мислиоци (Арон, Ренувен и Дирозел). 
Моргентау истиче: "Mеђународна политика као и све политике 
представља борбу за моћ. Ма који био крајњи циљ међународне 
политике, моћ је увек непосредни циљ. Државници и народи могу 
да траже слободу, безбедност, просперитет или саму моћ. Они 
могу да дефинишу своје циљеве као религијске, фиолозофске, 
економске или друштвене. Они се могу надати да ће се ови 
идеали материјализовати кроз њихову унутрашњу снагу, 
божанско повезивање или природни развој људских односа. 
Међутим, ма где се боре за остваривање својих циљева путем 
међународне политике, они то чине путем борбе за моћ. Вилсон 
(Wilson) је желео да свет учини сигурнијим за демократију, 
националсоцијалисти су желели да отворе источну Европу за 
немачку колонизацију и надмоћ у Европи и освоје свет. Пошто су 
за остваривање ових циљева изабрали моћ, они су били субјекти 
дешавања у међународној политици“ (Morgenthau 1948: 27). Да 
би оствариле своје интересе, државе морају стално да јачају своју 
моћ у виду наоружања, дипломатије засноване на сили и 
перманентно јачање својих материјалних и људских ресурса. Ово 
је суштина чисте теорије политике силе, која је у основи 
монистичка и занемарује узроке настанка силе. То је политика 
силе и једини мотив њене употребе јесте задовољење сопственог 
националног интереса. Њих одређују државе, као главни субјекти 
међународних односа.  

Основни допринос монистичке теорије састоји се у томе 
што она полази од стварног стања у међународним односима, а 
то стање је стално и непроменљиво. Непроменљиво је јер 
произилази из људске природе у чијој је природи борба за моћ. 
Значај јој је у томе што је извршила критику 
институционалистичких теорија међународних односа, а највећа 
слабост јој лежи у монизму. За научно проучавање силе у 
међународним односима неопходно је утврдити узроке њеног 
настанка. Овим се може утврдити и могућност њеног нестајања 
из међународних односа. Тај недостатак ће покушати да отклони 
Арон Рејмон приликом успостављања свог историјско-
социолошког правца у међународним односима. Његово основно 
обележје јесте давање примата политичкој науци. Овде се не ради 
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о простој комбинацији историје и социологије, већ о 
мултидисциплинарном приступу у коме централно место 
заузима политичка наука. Иако је социолог, у свом главном делу 
из области међународних односа „Paix et guerre entre les nations“, 
Арон не одваја социолошки од историјског метода. Своје 
социолошке и историјске закључке теоријски уобличава 
подупирући своје анализе филозофским разматрањима 
међународне заједнице и путевима њеног усавршавања. Арон 
излаже критици чито историјска и реалистичка схватања 
међународних односа (Аћимовић, 1987: 94-95). Историјско-
социолошки метод се супротставља реалистичком 
поједностављењу ствари, јер то доводи до „занемаривања 
одређених чинилаца који су понекад од одлучујућег значаја за 
вођење дипломатских послова и који утичу на карактер сукоба и 
ратова, као што су утицаји политичких система и идеологија. Да 
би се све ово довело у склад неопходно је постојање 
концептуалног оквира, који би искључио таква поједностављења. 
За разлику од бихејвиоризма, који примат даје социолошкој и 
психолошкој науци, историјска социологија примат даје политичкој 
науци, али јој је основна премиса мултидисциплинарност. Не ради 
се, дакле, о једноставној комбинацији историје и социологије, већ о 
мултидисциплинарности где примат добија политичка наука.  

Целокупна Аронова анализа међународних односа 
подељена је у четири дела: социолошки, теоријски, историјски и 
праксеолошки део. Социолошки део се бави објашњењем 
понашања актера у међународним односима, где се јасно запажа 
утицај бихејвиоризма на његове ставове. Истражујући 
детерминанте и правила која одређују то понашање Арон их дели 
на материјалне, где спадају простор, становништво, извори, 
географски положај, цивилизација и човечанство; њима Арон 
природаје и утицај политичког режима или идеолошког система 
на понашање држава умеђународним односима. Дужност 
социолога јесте да истражи правила понашања и утврди разлику 
између различитих типова друштва и да установи законитости о 
еволуцији појединих типичних стања.  

У теоретском делу Арон је желео да докаже да суштину 
међународних односа чине стратегија и дипломатија. Постоје рат 
и мир. Пошто је свака политичка јединица један аутономни 
центар одлучивања, њихов плурализам намеће једну врсту игре 
актерима који поступају тако као да не построји врховни арбитар, 
јер желе да наметну своју вољу другоме, што је и суштина моћи у 
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међународним односима. Моћ је способност наметања своје воље 
другоме, а сила целина материјалних средстава која су одмах 
расположива у случају прибегавања насиљу. Арон прави разлику 
између међународних односа и фудбалске утакмице. Оно што је 
њима заједничко јесте познавање одређених правила игре: „Која 
средства играчи имају права да употребе? Како се играчи 
распоређују по разним местима“? (Aron, 1962: 21). Са аспекта 
међународних односа посматрано, Арон поставља питање 
правила игре у међународним односима и закључује да су овде по 
среди односи између политичких јединица од којих свака 
задржава право да сама себи прибави правду и да сама себи буде 
господар у тој игри.  

У историјском делу Арон утврђује конкретне облике 
испољавања силе и моћи у међународним односима. Констатује 
завршеност света, његову идеолошку хетерогеност и 
фрустрирајући карактер појаве оружја за потпуно уништење. 
Пошто ово оружје припада двема супротстављеним странама, 
њихови односи се развијају на бaзи стратегије одвраћања 
(deterrent strategy). Историјски метод је дошао до потпуног 
изражаја испитивањем историјског настанка савремене 
констелације међународних односа, настанка блокова, равнотеже 
снага, дипломатије између два блока и унутар блокова и сукоба 
међу њима. Да није било идеолошког става Арона у погледу 
настанка многих новоослобођених земаља, које су биле главни 
креатори политике несврстаности, ово би био један врло 
развијени пример употребе историјског метода.  

У четвртом делу своје анализе (праксеолошком делу), Арон 
указује на могућност превазилажења политике силе у 
међународним односима путем поштовања правила 
међународног права (Стојановић, 1966: 170). Овом приликом је 
Арон песимиста, јер не верује у савршеност међународног права 
као ефикасног арбитра у међународним односима. Ово је можада 
и највећа слабост Аронове анализе међународних односа, јер 
ствари ценити са аспекта оптимизма или песимизма није 
објективно егзактан резултат. Неопходно је упустити се у узроке 
настанка одређеног стања.  

Што се неореалистичких теорија тиче, ту пре свега мислимо 
на утемељивача овог правца, Кенета Волца (Kenneth Waltz). Волц је 
представник неореализма (структуралног реализма) у 
међународним односима. У суштини међународних односа лежи 
структура, која представља један склад делова. Она није 
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карактеристика понашања одређене јединице (држава), већ је 
једино промена склада структурална промена. Систем се састоји од 
структуре и међудејствујућих делова. Политичка структура се на 
међународном плану одликује децентрализацијом и анархијом. 

Пошто државе на међународном плану могу било када да 
користе силу, онда све државе морају бити спремне на то. У 
међународним односима влада природно стање, а то је стање 
рата. Из ових основних ставова се види да је Волц близак 
класичним реалистичким схватањима инспирисаним идејама 
Макијавелија и Хопса. Структура међународне политике 
ограничава сарадњу међу државама на два начина: неједнакост у 
очекиваним расподелама (релативни у односу на апсолутне 
добитке) и зависност.  Пошто државе нису сигурне у будуће 
намере других, оне треба да избегавају ситуације у којима би 
очекивана расподела сарадње више одговарала другима. 
Анархија има пуно добрих карактеристика јер претња силом увек 
вреба у позадини, те би државе требало да смање манипулације, 
ублаже захтеве и трагају за решавањем спорова пре њихове 
ескалације. Реалполитика се односи на методе којима се води 
спољна политика и пружа рационално објашњење за њих.  

У анархичном систему међународних односа, један од начина 
ограничавања моћи других држава јесте систем равнотеже снага. 
Актери тог система теже самоочувању као минимуму и експанзији 
или доминацији као максимуму. Уравнотежавање против других 
може се постићи интерним напорима (повећањем војних 
способности) и спољним (савезништвом са другим или слабљењем 
савезништва непријатеља). У оваквим условима самоодржања моћ 
постаје средство а не циљ. Међу најзначајнијим циљевима су 
безбедност и опстанак. Најосновнија брига држава није у 
максимизирању моћи, већ у одржању свог релативног положаја у 
том систему. У таквим околностима државе желе да се придруже 
слабијој од две коалиције, где се не може очекивати комбинација 
јаког са јаким. У питању је чисто уравнотежавање, а не 
прикључивање јачем (bandwagoning).  

Дакле, Волц се држи класичних премиса реализма. Пошто у 
први план ставља жељу за опстанком, онда као преовлађујућа 
брига држава остаје безбедност. Пошто је моћ најбоље средство 
опстанка, структура међународног система принуђује велике 
силе да обраћају пажњу на равнотежу снага. Као пандан овом 
схватању можемо навести схватање Рејмона Арона према коме је 
опстанак циљ малих држава, док велике силе имају веће циљеве у 
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виду безбедности, моћи и славе. То су тзв. апстрактни циљеви 
спољне политике држава. Велике силе се не могу ограничити 
само на опстанак, већ ту треба укључити и њихов утицај на 
понашање других. За разлику од Волца, који примат даје 
структури, Арон, под очигледним утицајем бихејвиоризма, 
указује и на значај понашања држава у међународним односима.  

Волцов неореализам је познат и као дефанзивни реализам, 
јер велике силе уравнотежавањем уживају у војној и 
дипломатској одбрани наспрам офанзиви, што их обесхрабрује да 
следе агресивне стратегије. Уместо тога, оне постају „дефанзивни 
позиционери“. Преовлађујући стратегијски циљ дефанзивног 
реализма јесте пре очување моћи, него њено увећање.  

У свом познатом штиву из области међународних односа 
Човек, држава, рат (Man, the State, and War) Волц даје своју чувену 
теорију представе (image theory) у међународним односима. Та 
представа је тродимензионална: на нивоу појединца, државе и 
међународног система.  

Што се либералних и институционалистичких теорија 
међународних односа тиче, оне произилазе из Кантовог учења. 
Кантова тврдња да су либералне државе у међународним 
односима мирољубивије од других поставила је основу за развој 
теорија демократског мира. То схватање је оживело током 
осамдесетих година прошлог века. Дојл (Doyle) истиче да су ове 
државе створиле тзв. сепаратни мир. Либералне државе се 
суздржавају од употребе силе, а у односима са нелибералним 
државама нису довољно обазриве. Рат је међу либералним 
државама постао незамислив. Кант је веровао да уколико одлуку 
о употреби силе доноси пре народ него принц, онда би учесталост 
сукоба била умногоме смањена. Да би се постигла моралност, 
неопходно је тренирати ум и стварати уставне државе. Надаље, 
слободно кретање капитала и људи може олакшати стварање 
мирољубивих међународних односа.  

Још једно од објашњења зашто либералне демократије међу 
собом не ратују (а не желе ни са нелибералним државама) јесте 
чињеница да оне теже богатству (welfare state), а из сукоба би 
извукле мање користи. Један од разлога лежи и у односима 
пријатељства међу таквим државама. Ако за пример узмемо САД 
и Канаду, видећемо да оне сматрају да је рат крајње бесмислени 
акт. Разлог лежи не само у либерално-демократским установама 
већ и у чињеници да су оне пријатељи и да имају висок ниво 
конвергенције у економским и политичким питањима. С друге 
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стране, чињеница да либералне демократије међусобно не ратују 
не значи да су благонаклоне према ауторитарним државама. 
Први светски рат је дао једну лекцију о томе да мир није 
природно стање односа међу државама, већ да је природно оно 
стање које се жели креирати.  

Вилсон је сматрао да је услов стварања мира и безбедности 
постојање међународних организација које би регулисале 
међународну анархију. Мир и безбедност не треба да буду 
остављени тајним билатералним дипломатским преговорима и 
слепој вери у равнотежу снага. Међународна област треба да има 
регулациони систем који ће се носити са споровима, као и систем 
међународних снага које ће бити мобилизоване уколико 
ненасилни систем регулисања спорова не успе. Вилсон је у својих 
чувених 14 тачака (Словић и Зарковић 2016: 247-264) истакао да 
„се мора образовати опште удружење народа“ у циљу очувања 
надолазећег мира – Друштво народа. Да би била ефикасна, 
организација овакве врсте мора да поседује војну моћ. Управо се у 
овом сегменту види да либерали и потоњи либерални 
институционалисти прихватају многе премисе реализма и 
неореализма (трајни значај војне моћи у међународним односима). 
Разлика је у томе што либерали више верују у моћ институција као 
чинилаца који утврђују оквир међународне сарадње. 

Суштински елемент колективне безбедности после Првог 
светског рата састојао се у чињеници да свака држава треба да 
прихвати да је безбедност једне државе брига свих – све државе 
треба да се придруже колективном одговору на агресију. Члан 16. 
Пакта Друштва народа истиче обавезу држава чланица да у 
случају рата прекину односе са државом прекршиоцем 
међународног права, наметну јој санкције, и по потреби, своје 
војне снаге ставе на располагање Већу Друштва народа, ради 
поновног успостављања status quoа.  

Структура Друштва је захтевала и употребу начела 
самоопредељења свих народа, што је био идеал либералног 
схватања међународних односа од средине XIX века. После Првог 
светског рата поставило се питање новостворених мањина, које 
нису осећале никакву оданост држави самоопредељења. Искуство 
Друштва народа било је катастрофално. Било је амбивалентно: по 
својој реторици било је идеалистичко, а у пракси је било 
заробљено самоинтересом. Нема бољег примера од одлуке Владе 
САД да се не придружи институцији коју је створила. Надаље, 
СССР је био ван организације из идеолошких разлога, тако да је 
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Друштво постало апарат у рукама сила победница. Одлука 
Хитлера да окупира Rhineland, област која је према Версајском 
систему била демилитаризована, уз јапанску агресију на 
Манџурију и италијанску на Етиопију, представљала је крај ере 
Друштва народа.  

Неуспех Друштва народа задао је велики ударац идеализму, 
па је језик либерализма после 1945. године постао 
прагматичнији. Још за време Другог светског рата јавила се 
потреба да се Друштво народа замени новом организацијом која 
ће бити одговорна за међународни мир и безбедност. Оно што 
као новину уводи Повеља УН јесте неопходни консензус великих 
сила у циљу предузимања принудних мера безбедности – систем 
вета (члан 27. Повеље УН). Овај члан представља значајну 
модификацију класичног модела система безбедности. Инис Клод 
(Claude, 1967: 88-93) критикује систем колективне безбедности 
УН, јер „државници нису одбацили овај систем, али нису били 
вољни ни да га примене; у Сан Франциску је усвојен принцип 
колективне безбедности, али је одбачено да се велике силе 
подвргну том истом систему“. Једноставно, доктрина колективне 
безбедности је застарела и превазиђена јер је концепцијски 
одговарала ранијим типовима рата. Сада је ратна техника знатно 
развијенија, мења се квалитет рата, а агресор и жртва се 
појављују у другачијим видовима. Иако нереалан, концепт 
колективне безбедности је дао и одређени позитиван допринос 
напретку човечанства истичући у први план недељивост мира и 
солидарност држава против агресора.  

Ово је био покушај да државе буду део међународних 
организација и везане њиховим правилима и нормама. Требало је 
дати примат арбитражи, мирним променама и разоружању. 
Институције су требале да врше многе функције које државе нису 
могле. Оне су биле катализатор теорија интеграције и 
плурализма у САД и Европи. Плурализам је постао велики изазов 
реализму иницирајући појаву нових актера у међународним 
односима – транснационалне корпорације, невладине 
организације и нови модели међузависности.  

Из свега наведеног, закључујемо да је Дојл желео да покаже 
да су друштва која су остварила висок ниво представничке 
демократије и приврженост поштовању људских права и слобода 
много склонија миру од недемократских. Једноставно, 
демократско друштвено устројство је један од најважнијих 
предуслова мира. Дојл доводи у везу демократију, мир и 
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безбедност. Управо се у овој тачки сажима највећи допринос 
„теорије демократског мира“ (Симић, 2002: 69).  

Дакле, либералне и институционалистичке школе су у у 
организацији друштва и институција виделе могућност 
превазилажења криза у међународним односима. Основна 
слабост био им је идеалистички приступ решавања горућих 
проблема у међународним односима. С друге стране, умногоме су 
утицале на непрестано јачање међузависности у међународним 
односима чиме би се преко водеће светске организације 
(Уједињене нације) омогућило остваривање интереса сваке 
државе понаособ. Основни проблем се састојао у утицају моћних 
држава на рад универзалних и регионалних међународних 
организација. Основни искорак који су направиле тиче се 
могућности позитивног очекивања успостављања мирних односа 
међу државама.  

  
САВРЕМЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ − 
ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА  

 
Независно од чињенице што у савременој епохи 

међународне организације (било владине или невладине) штите 
појединце од злоупотреба права и експоненције политике силе, 
чини се да држава још увек нема адекватну алтернативу у 
погледу заштите својих грађана. Мада се услед налета 
глобализма улога државе мења и полако уступа место осталим 
субјектима међународних односа: међународним организацијама, 
међународним финансијским корпорацијама и појединцима. У 
савременим условима државе играју велику улогу у очувању 
безбедности, слободе, јавног поретка и благостања појединаца. 
Оваква улога државе је присутна како у условима безбедносне 
дилеме, тако и у условима сарадње у безбедности.  

Услед завршетка хладног рата, нестанка биполарности и 
успона глобализма, долази до промене у схватању субјеката 
међународних односа, силе, моћи, ратова и националног 
интереса. Постепено се обара мит о неприкосновености државе у 
међународним односима и полако уступа место међународним 
организацијама, било универзалним, регионалним, владиним 
или невладиним. Улога економије се појачава присуством 
великих мултинационалних компанија. Критичке теорије 
међународних односа у први план стављају човека као појединца.  



 

624 НАУЧНИ СКУП С МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 

 

Везано за силу и моћ, више није довољно само указати на 
њихове елементе, мерење и испољавање у међународним 
односима, већ је неопходно направити један теоријски концепт 
који се ставља у проверу практичним одређивањем циљева у 
међународним односима (Словић, 2009: 253). Узимајујћи у обзир 
савремене међународне догађаје (косовско питање), може се 
сагледати како измерена и упоређена моћ државе одређује њене 
циљеве и облике односа према другим државама. Ово је класичан 
елемент тзв. „тврде моћи“, која се полако након извршеног циља 
претвара у тзв. „меку моћ“, која се више не мери материјалним 
показатељима. Од биосоциолошких чинилаца, преко географског 
положаја, економске моћи, стратешког положаја и привлачности 
институција једне земље (велике силе), долази се до одлуке о 
рату и миру, сарадњи и сукобима међу државама. Питања силе и 
моћи су уско повезана са питањима националног интереса, који 
ће се такође тумачити у контексту оба вида моћи – тврде и меке.  
У контексту теорија међународних односа, то би била 
комбинација реалистичких, либерално-институционалистичких 
и критичких (постмодерних) теорија.  

Питања рата и мира се такође другачије схватају. Савремени 
ратови су ратови тзв. треће генерације, јер се ради о унутрашњим 
сукобима узрокованих етноверским разлозима, захтевима за већу 
аутономију, већа права или чак за сецесију. Иако су овакви сукоби 
унутрашњег карактера, њихове последице се осећају на ближе и 
даље окружење и утичу  на међународну безбедност уопште. То 
су грађански ратови. Основно обележје оваквих ратова јесу 
велике економске последице које су за собом оставили. Јављали 
су се велики социјални проблеми, велики број избеглица, 
осиромашени грађани, а на другој страни гомила ратних 
профитера који су се богатили на бази илегалних активности. 
Међународни чинилац је неизбежан, како би се рат ограничио 
или окончао. На помолу су и тзв. ратови четврте генерације, које 
Семјуел Хантингтон (Samuel Huntington) назива „муслиманским 
ратовима“. Они подразумевају „терористичке акције, герилске 
ратове, грађанске ратове и оружане међудржавне сукобе“ 
(Huntington, 1996: 246-259). Из наведеног се логично извлачи и 
питање безбедности. Поред система колективне безбедности и 
колективне одбране, који су увелико познати, у гро план полако 
избијају појединачна безбедност и унапређење стабилности кроз 
сарадњу на том пољу. Сама појединачна безбедност је базирана 
на вредности људских права. У том циљу појединачна безбедност 
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не треба бити подређена колективној. Да би се ово и остварило 
неопходно је интересе и идеологију свести на најмању могућу 
меру. НАТО је овакве проблеме покушао да реши кроз програме 
„управљање кризама“ и Партнерство за мир. Основни циљ му је 
био да кроз УН, ОЕБС и НАТО изгради мултиетничко друштво на 
подручју Косова и Метохије, осигура безбедност за све кроз 
стабилност читавог. 

На крају ове студије, у оквиру критичке теорије 
међународних односа већу пажњу ћемо дати постмодерној 
теорији међународних односа. Слично као у осталим друштвеним 
наукама, постмодернизам се и у науци о међународним односима 
залаже за „растакање умног језгра модерне“. Тиме се врши 
деконструкција теорије и пориче могућност достизања и 
постојања било каквог објективног сазнања. Ради се о 
„превратничком духу постмодерне“ (Симић, 2002: 76). Дакле, 
критикује се и преиспитује све што има било какве везе са 
модерном. Једноставно, обара се мит о свим клишеима о 
сталности, значењу, историјским границама, а постоји само 
тумачење.  

Као и у другим друштвеним наукама, и у науци о 
међународним односима постмодернизам није неки кохерентни 
правац, већ представља критичку праксу попут деконструкције, 
генеалогије или анализе дискурса чије је циљ разумевање 
„историјске и културне усађености субјекта“ (Ejdus, 2013: 215). 
Уколико желимо да поједноставимо до крајности, основна 
дефиниција постмодерне јесте неверовање у мета наративе. 
Основна критика коју трпи постмодернизам јесте та што не нуди 
никакву нормативну алтернативу, већ врши драстичну критику 
великих просветитељских идеала оличених у разуму, прогресу и 
слободи. Ничеова филозофија нихилизма и овде долази до пуног 
изражаја, јер се објективна стварност мења театралношћу, 
облици производње облицима информисања, а репрезентација 
симулацијом. Ранији класични однос између теорије и праксе 
мења се дискурсом, чиме се полако уклања дихотомија између 
реалности и текстуалне репрезентације.  

Један ог главних представника постмодернизма у 
међународним односима је Ричард Ешли (Richard Ashly), који је 
под утицајем Фукоа (Foucault) сву своју пажњу усредсредио на 
метафизичке и епистемолошке премисе ортодоксне теорије 
међународних односа. За предмет анализе узео је неореалистичку 
теорију међународних односа и на њу применио методологију 
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микроекономије. Током 80-их година полако је еволуирао од 
радикалне ка субверзивној критици међународних односа. У тој 
критици умногоме му је помогла Фукоова концептуализација 
међузависности између моћи и знања у друштвеном животу. Моћ 
види као мрежу дисциплинарних пракси која помаже 
конституисању нашег идентитета. Ешли децидирано одбацује 
реалистичку интерпретацију моћи у смислу својине коју имамо 
или немамо. Моћ се смешта у „микроодносе“ који чине суштину 
мреже моћи.  

Надаље, Ешли није наклон ни концепту равнотеже снага у 
циљу заштите интереса и његове инструменталне употребе, а све 
зарад побољшања сопственог статуса у хијерархијском систему. 
Дакле, говор реализма је као говор моћи „средишњи проблем и 
узрок међународне несигурности“ (Симић, 2002: 76).  Овакво 
схватање моћи је у прошлости иницирало надметање држава у 
повећању своје моћи, што је врхунило ратовима. Ова 
констатација само потврђује став постмодерниста да равнотежа 
снага није најпогодније средство за постизање мира. У циљу 
превазилажења оваквог стања, „говор моћи“ треба заменити 
„говором заједништва“. Да би се до овога дошло, како смо на 
почетку овог поглавља истакли, неопходно је деконструисати 
теорију и порицати могућност постизања било каквог 
објективног научног сазнања.   

Постмодернизам је у теорији међународних односа близак 
постпозитивизму, који такође осуђује класичне токове 
међународних односа. Међутим, постмодернизам и 
постпозитивизам нису могли да се установе као једна целовита 
теорија међународних односа налик конструктивизму, што се 
сматра њиховом највећем слабошћу. Овај јаз ће покушати да 
премосте схватањем да је разумевање знања последица процеса 
доминације и искључиве праксе, који ће омогућити 
софистициранију теорију промена у светској политици.  

Kако у друштвеним наукама, тако и у међународним 
односима постмодернисти не верују у наративе. Наративе Лиотар 
(Lyotard) дефинише као начин легитимисања знања кроз 
историју. Преовлађујући облик наратива почев од XIX века своје 
корене вуче из времена немачког класичног идеализма, према 
коме фундаментална истина око себе окупља целокупно знање, а 
дужност човечанства јесте да тај „дух“ открије. Он представља 
телеолошко отелотворење сврхе човека (Krause Dorsnelles, 2002: 
7). Слично немачкој филозофији, реалисти су у међународним 
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односима приступили методу легитимизације знања. Њихов 
главни наратив је онај који се креће од Тукидида до Макијавелија 
преко Хобса и филозофа доба просвећености. Суштина наратива 
је у вештачком прогресу који се фабрикује да би добио бољу 
основу. За постмодернисте, наративи се изграђују на 
специфичном разумевању текста. Дерида (Derrida)  указује на 
посебну конфигурацију текста. Нема давања преваге једном 
тексту над другим, јер чинећи то западамо у логоцентризам. 
Логоцентризам намеће дуалитет и хијерархију између две 
опонентне теме, које се касније уравнотежују као истина. Основна 
дихотомија коју постмодернисти нападају код реалиста јесте она 
која се тиче анархије и суверености. Изван сфере суверености 
постоји анархија (услед одсуства врховног арбитра у 
међународним односима), која се карактерише страхом, 
опасношћу и хаосом. Држави се даје људски квалитет 
рационалности наспрам емоционалног, ирационалног и 
инфериорног код човека. Унутрашња инфериорност за собом 
повлачи спољну у систему одсуства поменутог арбитра.  

Код овако специфицираних реалистичких теорија могуће је 
извршити њихову деконструкцију (суверенитет и анархија), јер 
проста анархија нужно не изазива државе да прибегну агресивној 
игри моћи. Критичари постмодернисте, како је напред речено, 
оптужују за нихилистички релативизам. Негирањем могућности 
постојања објективног знања и стварности и ставом да је теорија 
међународних односа без легитимне основе, негира се могућност 
постојања једне теорије у односу на другу. 

Васкес (Vasquese)  је истицао да постмодернисти имају 
тенденцију сопствене негације: уколико је целокупна стварност 
социјална конструкција, онда је и постмодернизам такође 
социјална конструкција. Постмодернисти на ову критику 
одговарају тврдњом да целокупни логоцентризам има смисла 
само код позитивистичко-емпиријског приступа, где постоји 
основана сумња фалсификовања историје. Разлог лежи у поменутом 
недостатку апсолутног сазнања што постмодернистичкој 
интерпретацији међународних односа наноси штету. Позитивисти и 
реалисти, са своје стране, одговарају истичући да постмодернизам 
промовише „епистемолошку анархију“. Тиме се прави 
делегитимишућа стратегија која негира све изван „научног 
приступа“, чиме се враћамо на Ничеов нихилизам.  
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ЗАКЉУЧАК 

 
Наука о међународним односима, као млада научна 

дисциплина, прошла је дуг пут од дескриптивне ка 
експланаторној фази свога развоја. Она је била приморана да на 
том путу користи резултате других научних дисциплина, у првом 
реду политичких наука, историје, социологије, економије, 
међународног права и међународних организација. Особености 
проучавања ове научне дисциплине произилазе из чињенице да 
је ова наука мултидисциплинарног карактера у смислу третмана 
ове материје као допунског поступка у зависности од предмета и 
циља истраживања. Срж проучавања међународних односа чини 
политичка наука, јер је политички вид међународних односа 
доминантан у овој истраживачкој области.  

На образовање науке о међународним односима значајан 
утицај је имало и међународно право. Почев од античке Грчке, 
преко средњег века, па све до модерног доба међународноправни 
писци су дали значајан допринос развоју науке о међународним 
односима. Ту је посебан допринос дао Хуго Гроцијус (Hugo 
Grotius)  са са својом теоријом праведног рата, природног права и 
ius gentium (међународно право).  

Међународне организације доприносе развоју науке о 
међународним односима преко међународних мировних 
конференција (1815, 1856. и 1878. године па све до краја Првог и 
Другог светског рата, када су настале две прве међународне 
организације светског карактера – Друштво народа и 
Организација уједињених нација). Питања рата и мира почињу да 
заокупљају светску јавност, а посебно начини решавања сукоба и 
уклањања ратова из међународних односа. Први светски рат је ту 
био од пресудног значаја, јер је био катаклизмичног карактера и 
могућности уклањања силе и моћи из међународног живота 
добијају оригинални облик. Оно није било ефикасно јер су га 
створили победници у Првом светском рату, агресија није била 
дефинисана, било је затворено за прву социјалистичку земљу и 
изазивача рата (Немачка).  

У овој фази је преовладавао дескриптивни метод 
истраживања. У погледу школа и праваца централно место је 
заузимала легалистичка школа у међународним односима. 
Хармонија, сарадња и споразумевање биле су централне теме ове 
научне дисциплине. Међутим, након агреесије на Манџурију и 
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Етиопију, показала се немоћ Друштва народа да спречи рат. Од 
идеализма полако почиње да се улази у реалистичку еру 
проучавања међународних односа. У овој етапи су се 
издиференцирали и главни термини у проучавању међународних 
односа: сила, моћ, национални интерес, равнотежа снага и 
колективна безбедност. Ови термини су се често користили као 
синоними, што је отежавало проучавање и едукацију из ове 
области. На пример, сила и моћ су се тумачили као синоними, а 
нису. Моћ је шири појам од појма силе, јер је у себи садржао 
могућност њене примене. Физичко насиље је само један од 
начина испољавања моћи.  

После Другог светског рата јављају се различите школе и 
правци. Они представљају коначан пут међународних односа ка 
експланацији. У почетним фазама доминира реалистичка школа, 
да би се након ње оформиле легалистичка, либерална, 
институционалистичка, неореалистичка и глобалистичка. Овде 
такође међународни односи испољавају особеност: не постоји 
само једна врста реалистичке школе међународних односа. 
Реалистичка школа заснована само на сили и моћи (монистичка) 
је доминирала након завршетка Другог светског рата, али није 
била једина. Њој се као пандан јављају неореалистичка школа и 
реалистичка заснована на историјској социологији. Представник 
ове прве је Моргентау, а друге Волц и Арон. Аронова је 
флексибилнија и недогматична, јер укључује мултидисципли-
нарност циљева актера међународне сцене. Сила и моћ нису 
једини циљеви међународне политике. Ту укључујемо и простор, 
становништво, ресурсе и, у крајњој линији, људе. Неореализам 
може бити контингентни и структурлни. Структуралисти су 
ближи класичним реалистима и разликују се од контингентних 
јер не придају довољан значај сарадњи међу државама. Управо су 
глобалистичке теорије међународних односа већи акценат 
ставиле на сарадњу и могућности остваривање циљева кроз исту. 
Главна тема проучавања постаје безбедност, али не надметање у 
њему већ сарадња.  

Нас крају, истичемо да посебно место у оквиру критичких 
теорија међународних односа добија постмодерно проучавање 
међународних односа. Ова школа има доста заједничког са 
социјално конструктивистичком школом и наставља се на 
постмодернизам у друштвеним наукама. Циљ јој је 
деконструисање теорије и порицање постојања и постизања било 
каквог сазнања. Критика реалистичке школе јој је иманентна. 
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Све горе нам јасно указује да је науку о међународним 
односима тешко проучавати праволинијски, да има доста 
тешкоћа услед наведених противречности присуства термина 
који се користе као синоними и школа и праваца који се не могу 
лако издиференцирати. Међутим, све ово је омогућило да сâма 
наука о међународним односима пређе дугачак пут од 
дескриптивне ка експланаторној фази што је објективно езактни 
научни резултат.  
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THE CHARACTERISTICS OF THE STUDY OF INTERNATIONAL 
RELATIONS 

 
Abstract: International relations represent relations among states which 
include activities among national governments, international organizations, 
non-governmental organizations, and multinational companies. The study 
approach to this discipline is empirical and legal. They are considered as part 
of political sciences, but they are studied by historians, sociologists, and 
economists. Legal part on the international relations are studied by the 
international public law, and the field of international ethics is dealt by 
philosophy. Pursuant to the above mentioned it is seen these studies are 
interdisciplinary. Although the science of international relations is young 
scientific discipline (it exists more than one century), the roots of its 
appearance may be found with Thucydides, who, in his oeuvre „The History of 
Peloponnesian War“,  established the fundaments of realistic theories of 
society, politics, and international relations. The science of international 
relations needed a lot of time to make a step forward from descriptive toward 
explanatory phase. The main features of the research in international relations 
are reflecting in the following: definition of subjects of international relations, 
main themes which these researches are dealing with, and prevailing schools 
and orientations. As regards of subjects, we are at first place thinking of states, 
which are separated one from another according to the principle of 
sovereignty, but they are forced to cooperate mutually. The nation-state 
system was inaugurated officially in 1648 after the Peace of Westphalia. Today, 
besides states subjects of international relations also include international 
organizations and individuals themselves. The main objective of subjects 
(state) is preservation of security, and welfare of people. The basic topics 
which are covered include force, power, national interests, balance of power, 
and collective security. The specificities of research are the result of these 
terms complexity. They are dealt by realistic, liberal, and institutionalism-
related theories of international relations. Realistic theories give priority to 
force, power, national interest, and balance of power, while the other ones give 
priority to the institutions responsible for the establishment of peace, and 
security among states.   
Key words: states, international organizations, research, realism, liberalism, 
institutionalism. 
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ОСВРТ НА ПРИМЕНУ ГИС ТЕХНОЛОГИЈЕ У КАРТИРАЊУ 
ОБЈЕКАТА САКРАЛНОГ НАСЛЕЂА СЕВЕРНОГ ДЕЛА 

КОСОВА И МЕТОХИЈЕ 
 

Сажетак: Идеја о заштити објеката културног наслеђа у Србији 
започета је четрдесетих година XIX века. Међутим, планска и системска 
заштита остварена је након Другог светског рата. Посебну улогу у 
заштити културног добра Србије имају објекти сакралног наслеђа. 
Нарочито се издваја подручје северног дела Косова и Метохије, као једно 
од центара српске духовности важно због очувања културног и верског 
идентитета. На конкретном геопростору налазе се верски објекти који 
припадају непокретном културном наслеђу Косова и Метохије. Тема 
научног рада је осврт на инвентаризацију и картирање објеката 
сакралног наслеђа, попут манастира Бањске, Дубоког Потока, Соколице и 
Цркве Светог Димитрија. Применом модерних технологија, као и 
коришћењем географских информационих система, геокодирањем, 
геоадресирањем и геопрограмирањем добија се база геопросторних 
података. У апликативном смислу, анализирани подаци се могу 
користити за научно-образовне потребе. Као културна добра од 
изузетног значаја, истакнути верски објекти су уписани у листу 
непокретних културних добара Републике Србије. Поменута културна 
добра су до 1999. г. била под заштитом Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе у Приштини. Нажалост, услед политичких дешавања 
након 1999. г. обим деловања Завода је крајње ограничен (Слика 5). 

Кључне речи: верски објекти, непокретна културна добра, 
географски информациони системи, геопросторни подаци, научно-
образовне потребе. 

 
УВОД 

 

Свеобухватни појам културних добара подразумева 
непокретна и покретна културна добра која се прожимају и 
допуњују градећи јединствену целину. Културно добро је 
представљено видљивом творевином у простору и поседује 
сакрално (духовно) својство. Истовремено, непокретно културно 
наслеђе неодвојиво је од терена на коме се налази и од читавог 
предела са којим чини културни пејзаж (Марковић, 2009). 
Историјски посматрани као део Старе Србије, Косово и Метохија 
су Уставом из 1946. г. добили нови облик политичке организације 
(АКМО). Године 1963. долази до промене статуса АКМО, ова 

Стручни рад  
ISBN 978-86-84143-43-5 

стр. 633-642 
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област постаје Аутономна Покрајина Косово и Метохија. Кључни 
корак је учињен Уставом из 1968. г. када се и званично из назива 
Покрајине изоставља назив Метохија. Ради се о систематском и 
континуираном покушају негирања културног и верског 
идентитета Срба на простору јужне српске покрајине. С обзиром 
на то да је инвентаризација и категоризација непокретних 
добара континуиран процес, током XX века на Косову и Метохији 
регистровано је укупно 459 непокретних културних добара. 
Негирање црквеног карактера области је разлог чињенице да 
бројна добра сакралног наслеђа на Косову и Метохији нису под 
заштитом државе (Свети архијерејски синод СПЦ, 2003).  

У контексту сакралног наслеђа Косова и Метохије посебну 
улогу има простор северног дела Косова и Метохије са својим 
непокретним културним наслеђем. Подручје истраживања 
обухвата катастарске општине: Северна Косовска Митровица, 
Звечан, Лепосавић и Зубин Поток, укупне површине 1.380 км². 
Меридијански правац пружања је у дужини од 50 км, док се 
територија по ширини, односно упоредничком правцу простире 
на 62 км (QGIS 2.14.0). Подручје представља један од центара 
религиозности и окупљања угроженог српског живља. Из 
истакнутог разлога предмет рада је осврт на инвентаризацију и 
мапирање објеката верског наслеђа простора северног дела 
Косова и Метохије. Такође, биће представљене могућности 
одређивања зоне заштите непокретног верског наслеђа. 
Емпиријска евиденција створена до средине деведесетих година 
прошлог века за просторе српског православља дозвољавала је 
аргументовану констатацију о обнови религиозности. Последњи 
попис становништва на Косову и Метохији  (1991) указао је на то 
да се чак 98,4% људи проналази у конфесионалним терминима 
(на нивоу Србије 92,8%) (Адемовић, 2012). Ова чињеница 
недвосмислено указује на потребу очувања сакралног наслеђа на 
Косову и Метохији као фактора одрживости српског народа. Чак 
се и у Резолуцији 1244 потврђује улога војних снага у „одржавању 
присуства на местима српске културне баштине” (Резолуција 
1244: 55). Чињеница да је свега неколико објеката верског 
наслеђа на простору Покрајине под заштитом Организације 
уједињених нација за образовање, науку и културу (UNESCO) 
оставља могућност за даље проширивање листе споменика 
културне баштине. Стога  картирање  верских објеката северног 
дела Покрајине представља почетни корак у смислу борбе за 
очување културног и верског идентитета. 
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ТЕОРИЈСКИ ОСВРТ НА КАРТИРАНЕ ОБЈЕКТЕ САКРАЛНОГ 
НАСЛЕЂА НА ПОДРУЧЈУ СЕВЕРНОГ ДЕЛА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ 

 
Културна баштина на Косову и Метохији је од изузетног, не 

само локалног и регионалног, већ и ширег, међународног значаја. 
Богато наслеђе носи трагове низа епоха и указује на 
разноврсност архитектонског, културног, сакралног и 
уметничког наслеђа различитих религија и цивилизација. 
Сакрално наслеђе на Косову и Метохији обухвата српско 
културно наслеђе, исламске споменике из отоманског периода, 
али и народну архитектуру као што су куле, конаци, урбани 
центри. Православне цркве и манастири су због јединственог 
естетског остварења признати као изузетни примери 
средњовековне црквене архитектуре у Европи. Они датирају из 
периода од XII до XIV века и сматрају се колевком српске културе, 
као и духовног и националног идентитета (Lazić i Jović, 2004). 
Након вишевековне управе Отоманског царства, ослободилачким 
ратовима 1912. г., Косово и Метохија су ослобођени. Међутим, 
терор албанског становиштва се наставио представљен 
присилним исељавањем, отимањем имовине, уништавањем 
верских објеката.  

 

 
Слика 1. Просторна дистрибуција најважнијих сакралних објеката у 

северном делу Косова и Метохије 
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Ситуација се нарочито погоршала након НАТО агресије 
1999. г. Богато наслеђе које је опстајало вековима, последњих 
година је озбиљно угрожено. Највећу штету у марту 2004. г. 
претрпели су културно-историјски споменици хришћанско-
православне архитектуре. Од доласка међународних мировних 
снага 1999. г. до почетка 2004. г., уништено је петнаест споменика 
културе у првој и двадесет и три у трећој категорији. У 
мартовском насиљу, како је потврђено у стручном извештају 
Савета Европе, уништено је и тридесет пет манастира и цркава. 
Од укупног броја уништених том приликом, шест је из прве 
категорије (грађевине из XIV, XV и XVI века) (Јовановић, 2015). С 
друге стране, подручје северног дела Косова и Метохије није било 
у толикој мери изложено насиљу албанских екстремиста у 
поменутом периоду. Сакрални објекти подручја истраживања 
налазе се на Листи непокретног културног наслеђа Републике 
Србије, а постоје услови да се поједини верски објекти (Бањска) 
уврсте у Листу светске културне и природне баштине (UNESCO). 
Поменути објекти су до 1999. г. били под заштитом Покрајинског 
завода за заштиту споменика културе у Приштини чије је 
деловање након НАТО агресије и протеривања Срба из Покрајине, 
знатно ограничено. У складу са потребама рада, дајемо кратак 
преглед најважнијих сакралних објеката на подручју севера 
Косова и Метохије (Слика 1). 

 

 
Слика 2. Манастир Бањска 

 
Манастир Бањска се налази на левој страни пута Косовска 

Митровица − Лепосавић, одакле се одваја пут за село Бањску 
(Слика 2). Село је познато по изворима лековите термоминералне 
воде и истоименом манастиру. Налази се на падинама Рогозне и 
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представља задужбину краља Милутина. Сматра се да је ктитор 
манастир подигао у периоду од 1313. до 1317. г. и наменио себи 
за некрополу. Манастир је посвећен Светом архиђакону Стефану. 
Својевремено је био ограђен зидом чије се развалине и данас 
примећују. У периоду турске окупације главни део комплекса је 
био претворен у џамију. Црква је обновљена 1938. г. Манастир је 
био седиште Бањске епископије (Јањић, 2009). 

 

  
Слика 3. Манастир Дубоки Поток 

 
Манастир Дубоки Поток је смештен у близини Зубиног 

Потока поред реке Ибар (Слика 3). Обухвата узвишење између 
села Доброшевине и Читлука. Манастир је подигнут у XIV веку, а 
затим рушен и обнављан неколико пута. Године 1930. извршена 
је темељна обнова цркве, а 1938. г. озидан је и звоник 
(Милеуснић, 1999). 

У планинској врлети изнад Звечана, на десетак километара 
од насеља, угнездио се манастир Соколица (Слика 4).  

 

 
Слика 4. Манастир Соколица 
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Реч је о једној од значајних православних светиња на Косову 
и Метохији која је посвећена Покрову Пресвете Богородице, 
грађена у XIV веку (Милеуснић, 1999). 

 

 
Слика 5. Црква Св. Димитрија 

 
Црква Светог Димитрија у Косовској Митровици је храм 

Српске православне цркве који припада Епархији рашко-
призренској. Када се после НАТО агресије Косовска Митровица 
поделила на северни и јужни део, Црква Светог Саве који се 
налази у јужном делу града, постала је недоступна за српски 
живаљ. Убрзо је настала потреба за изградњом нове цркве чија је 
градња почела у новембру 2001. г. Локација на којој је почела 
градња је пажљиво изабрана и доминантна, видљива из сваког 
дела града и готово паралелна са Звечанском кулом. Градња 
цркве завршена је у новембру 2005. г. и посвећена је Св. 
Димитрију (http://www.spc.rs/sr/sveti_velikomucenik_dimitrije_slava_ 
kosovske_ mitrovice) (Слика 5). 

 
ЗОНЕ ЗАШТИТЕ КАО ФАКТОР ОДРЖИВОСТИ САКРАЛНОГ 
НАСЛЕЂА  

 
Феномен успостављања зоне заштите око манастира јавља 

се упоредо са појавом монашких заједница и утемељен је на 
манастирским типицима. Реч је о црквеним канонима који су 
прецизно одређивали и уређивали разлике између сакралног и 
профаног простора. На тај начин, јасно су дефинисали и услове 
контакта становништва у околини са верским објектима. Српски 
средњовековни манастири су у погледу физиономије простора 
конципирани као компактне целине. Језгро манастира чини храм, 
простор који је јасно издвојен у духовном смислу, али и простор 
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специфичне микролокације, архитектуре и непролазног 
уметничког домета. Део манастирске целине су и црквени поседи 
(метоси), којих има широм Косова и Метохије. Из ових разлога 
неопходан је осмислити модел уређења, са циљем очувања 
природне средине. Законска регулатива је установила 
одређивање зона заштите као „заштићене околине непокретног 
културног добра која ужива заштиту, као и само културно добро” 
(Закон о културним добрима, 1994: 12). 

Покушај успостављања зона заштите око непокретних 
културних добара учињен је паралелно са преговорима о будућем 
статусу Косова и Метохије. Статус јужне српске покрајине је 
регулисан применом Војно-техничког споразума из Куманова и 
Резолуцијом 1244. Привремене институције самоуправе у 
Приштини су једнострано прогласиле независност, стварањем 
самопроглашене државе Косово (Стевановић, 2015). 

Преговори су били неопходни у контексту савремених 
збивања крајем XX и почетком  XXI века која су истакла 
угроженост српског културног наслеђа. У преговорима су 
учестовали српски преговарачки тим, представници 
привремених институција самоуправе у Покрајини и специјални 
изасланик генералног секретара ОУН. Циљ преговора је био 
обезбеђивање заштитне зоне око најважнијих православних 
цркава и манастира. Њихов циљ је „обезбеђивање мирног 
постојања и функционисања заштићених објеката”; „очување 
њиховог историјског, културног и природног окружења”; 
спречавање негативних појава око њих уз истовремено 
обезбеђивање услова за неометано функционисање“ (Ахтисари, 
2006: 120).  

За потребе одређивања зона заштите урађени су елаборати 
за тридесет девет локација. Након теренског рада (просторне 
анализе, фото-снимци) вршена је обрада података и 
припремљене подлоге (карте, ортоснимци, копије планова). Зоне 
по појединим локацијама графички су одређене по границама 
катастарских парцела (Марковић, 2009). 

Површина сваке зоне исказана је нумерички, а елаборати су 
доступни у дигиталном и аналогном облику. Ограничавајући 
фактор у поступку одређивања зона представља безбедност, 
посебно у Метохији. Такође, албанска преговарачка страна је 
знатно одступила од формулисаних циљева. Посебно је 
илустративан Ахтисаријев Анекс Б, који је довео у питање 
опстанак неких од назначајнијих манастира православне 
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баштине. Укупна површина свих заштитних зона смањена је за 
42%. У појединим случајевима, дешавало се да супротна 
преговарачка страна непажљиво умањи зону заштите, па 
културно добро остави ван подручја зоне. На подручју северног 
дела Косова и Метохије предложен је модел зоне заштите 
манастира Бањска код Звечана. Он обухвата културно добро 
(манастир Бањска), природне ресурсе (термоминерални извори 
Бањске) и културни пејзаж (око 300 ха површине под шумама и 
голетима на падинама Рогозне). Нажалост, регионални 
просторни план за територијалну целину северног дела Косова и 
Метохије је у поступку израде. Из наведеног разлога не 
располажемо актуелнијим подацима који се односе на планирање 
зона заштите сакралних објеката анализираног подручја.  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Утврђивање значаја постојећих сакралних објеката на 

подручју северног дела Косова и Метохије могуће је извршити 
дигитализацијом и картирањем. Из наведеног разлога настојали 
смо да освртом на постојеће стање у картирању објеката 
сакралног наслеђа северног дела Косова и Метохије дамо 
скромни допринос. У том смислу незамењива је улога 
географских информационих система и пратећих софтверских 
пакета. Заједно са предлозима за одређивање зона заштите услов 
су одрживости културних добара. Картирање и утврђивање зона 
заштите је неопходно уколико се културно добро налази у 
подручју могућих конфликата, уколико припада аутохтоном 
народу и носи печат духовности. То је случај са конкретним 
геопростором, српским народом и православним храмовима. 
Евидентна је опасност по опстанак богатог фонда српског 
културног наслеђа на простору северног дела, али и читавог 
Косова и Метохије. Из наведеног разлога било би неопходно 
ангажовање стручњака и институција из области просторног и 
урбанистичког планирања и конзервације споменика културе.  

Ефекат успостављања зона заштите имао би бројне 
далекосежне позитивне последице. Заштитом непокретне 
баштине чува се и покретно наслеђе које се у непокретном 
корпусу налази. Од значаја за очување непокретне културне 
баштине представљала би заштита и припадајућа околина.  

Успостављање функције зоне заштите чини да један живи 
просторни организам, омеђен границом зоне, опстаје и развија се. 



                                                                           
  

ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ И МОДЕЛИ 641 

 

                        УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ  

На крају, главни услов постизања одрживости културног наслеђа 
је задржавање надлежности Републике Србије у заштити српског 
верског и културног наслеђа на Косову и Метохији. 
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AN OVERVIEW ON APPLICATION OF GIS TECHNOLOGY IN 

MAPPING SACRAL HERITAGE SITES OF NORTHERN KOSOVO 
AND METOHIJA 

 
Abstract: The idea of protecting cultural heritage sites in Serbia started in the 
forties of the XIX century. However, planned and systematic protection was 
achieved after Second World War. In the protection of cultural heritage in 
Serbia, a particular importance is given to the sacral heritage sites. Especially 
the area of the northern part of Kosovo and Metohija stands out, as one of the 
center of Serbian spirituality and preservation of cultural and religious 
identity. On this specific geographic area are located religious sites that belong 
to the immobile cultural heritage of Kosovo and Metohija. The aim of this 
research paper is an overview on inventory and mapping of sacral heritage 
sites, such as the monastery of Banjska, Duboki Potok, Sokolica and the Church 
of St. Demetrius. By using geographic information systems (GIS) and tools for 
geo-coding and geo-addressing it can be obtained geospatial database. In the 
applicative sense, analyzed data can be used for scientific and educational 
purposes. As cultural property of great importance, the emphasized religious 
objects are included into the List of immobile cultural property of the Republic 
of Serbia. The aforementioned cultural assets, until 1999 was under protection 
of the Provincial Institute for the Protection of Cultural Monuments in Pristina. 
Unfortunately, due to the political issues after 1999, the extent functioning of 
the Institute is extremely limited (Picture 5). 
Key words: religious sites, immobile cultural property, geographic 
information systems, geospatial data. 
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ПРИМЕНА ИНТЕРНЕТА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ* 
 

Сажетак: Географија као научна дисциплина има разноврсну 
тематику проучавања. Тако комплексну и разноврсну географску 
тематику потребно је приближити и објаснити ученицима на начин који 
ће омогућити да ученици разумеју и као такво схвате суштинско 
поимање географске теме. У остваривању овог циља електронско учење 
и одговарајући ниво информационе писмености има значајну улогу. 
Наставници географије, носиоци наставног процеса, поред тога што се у 
процесу извођења наставе користе личним искуством, уџбеником, 
штампаним медијима, у наставни процес могу увести и електронско 
учење − интернет као наставно средство које ће допринети 
једноставнијем, лакшем, садржајнијем и креативнијем савладавању свих 
тематских посебности у настави географије. Задатак и циљ овог рада је 
да укаже на електронско учење − интернет као корисно дигитално-
наставно средство у настави географије.  

Кључне речи: географија, интернет, настава. 

 

УВОД 
 

Живимо у времену у којем већина наставника и ученика 
поседује и свакодневно користи рачунар или мобилни телефон. 
Истраживања УНЕСКО-а указују да данас шест милијарди 
становника поседује тзв. паметне телефоне (Kоrоsi i Esztelecki, 
2015). Рачунари и њихови програми нашли су широку примену у 
школи. У свету се све више у свакодневној наставној пракси 
истиче колико је важна употреба електронског учења и 
интернета за глобалну економију знања и колико ће се 
променити подучавање и учење на свим нивоима образовања. 
Такође се истиче и неопходност да се све релевантне институције 
чија је улога важна за функционисање наставног процеса, укључе 
у тај процес. Данас се у образовно-васпитним системима свих 
развијених земаља користи електронско учење − интернет као 
адекватан пут ка рационализацији и модернизацији наставе 
географије у сврху побољшања квалитета учења. Револуција у 
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информатици као да потискује писану реч. Поставља се питање 
да ли информатичка револуција представља изазов и за школу и 
у којој мери ће променити оквире наставе. Напредна друштва 
уместо да се супростављају, покушавају да искористе могућности 
употребе и примене електронског учења и интернета у настави. 
„Добар пример је пројекат Европске уније ’Leonardo da Vinci’ у 
оквиру којег су објављени програми од E-learning-a до M-learning-
a; Mobil-learning за следећу генерацију и програм уградње 
мобилне технологије у настави” (Kоrоsi i Esztelecki, 2015: 95). 

Интернет омогућава да наставници, ученици и студенти 
усвоје савремена географска знања, искуства и савремену 
географску културу. Светски систем умрежених рачунарских 
мрежа омогућава и упознавање са савременим научним 
достигнућима, образовно-васпитним вредностима, наставним 
средствима. Коришћењем интернетског садржаја у настави 
географије лако се отварају врата за повезивање наставника, 
ученика и студента са другим географима и географским 
институцијама широм планете, постижући на тај начин веома 
корисна повезивања са различитим људима и њиховим идејама 
(Медојевић и Ваљаревић, 2005). 

Интернет омогућава обогаћивање часова географије тако да 
ученици упознају географске појмове, појаве и процесе. 
Коришћење интернета зближиће ученике са географијом као 
школским предметом и географијом као научном дисциплином. 
Настава географије захтева савремено опремљене наставне 
објекте − кабинете географије. Уз помоћ интернета, учионица 
може постати комплексан наставни полигон. У нашој наставној 
пракси многи кабинети географије нису адекватно опремљени 
адекватним наставним средствима. Користећи интернет, 
наставници, ученици и студенти могу контактирати друге 
географе, занимати се за географске теме, користити карте (и 
виртуелне), атласе, филмове, фотографије, учествовати у 
квизовима (Медојевић и Ваљаревић, 2005). 

 
КОМПЛЕКСНОСТ ТЕМАТСКИХ ПОСЕБНОСТИ У НАСТАВИ 
ГЕОГРАФИЈЕ 

 

Основни задатак методике наставе географије је одабирање 
и преношење географских образовно-васпитних вредности које 
ће допринети свестраном развоју личности ученика. При 
одабирању наставне материје мора се строго водити рачуна о 
усклађивању односа географије као науке и географије као 
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школског предмета кроз методичке посебности: 
физичкогеографских тема, друштвеногеографских тема, 
регионалногеографских тема, картографских тема, 
општегеографских тема (Рудић, 1999). Комплексну и разноврсну 
географску тематику потребно је приближити и објаснити 
ученицима на начин који ће омогућити да ученици разумеју и 
схвате суштинско поимање географске теме. Наставници 
географије, носиоци наставног процеса, поред тога што се у 
процесу извођења наставе користе личним искуством, 
уџбеником, штампаним медијима, у наставни процес могу увести 
и електронско учење − интернет као наставно средство које ће 
допринети једноставнијем, лакшем, садржајнијем и креативнијем 
савладавању свих тематских посебности у настави географије. На 
страницама интернета може се наћи све неопходно за извођење 
наставе географије: савети, упутства, наставни планови и 
програми, наставна средства.  

Један део физичке географије представљен је 
математичком географијом − дисциплином чији је предмет 
проучавања: васиона, Сунчев систем, небеска тела, Земља. Већ 
због таквог предмета проучавања, математичка географија је у 
тесној вези са астрономијом, астрофизиком, геодезијом, 
математиком (Манојловић, 1995). Ученици се са тематиком из 
математичке географије сусрећу у петом разреду основне школе. У 
излагању или учењу било које материје која је предмет 
математичке географије, могућности су огромне да уз коришћење 
интернета и низа мрежних научних извора стекну сазнања и науче 
много у вези са овом облашћу. Посета географским сајтовима 
омогућиће презентацију најновијих вести о истраживањима у 
свемиру, мрежну верзију часописа, велики број комплетних чланака 
и текстова што чини одличан извор информација и података из 
математичке географије (Медојевић и Ваљаревић, 2005).  

Користећи се интернетом и наставници и ученици су у 
могућности да прате савремени развој картографије (као науке). 
На прегледан и једноставан начин у прилици су да се упознају са 
типографским и општегеографским картама. С обзиром на то да 
је значај картографије веома важан у конкретизацији и 
практичној примени знања ученика из свих наставних области 
јер картографија утврђује мерни, квантитативни аспект 
просторности садржаја и појава на математички начин (Илић, 
2006). Примена интернета ће омогућити да се ученици упознају 
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са картографском тематиком која је многострука и разноврсна 
(Медојевић и Ваљаревић, 2005). 

Правилно и темељно схватање физичко-географских тема, 
појава и процеса, гаранција су формирања научних погледа на 
свет. У наставном плану и програму за географију у основним и 
средњим школама учи се о клими као веома важном фактору 
географске средине која са осталим факторима детерминише 
биљни и животињски свет на Земљи (Васовић, 1972). Интернет 
локације су велики сервис информација о свим елементима и 
факторима климе које треба обрадити у основним и средњим 
школама. Интернет презентације показују колико временске 
промене у атмосфери привлаче посебну пажњу климатолога и 
метеоролога широм света. Такође, веб-локације са физичко-
географским садржајима пружиће ученицима могућност да 
лакше разумеју и дидактичке целине, односно наставне теме 
везане за: унутрашњу грађу Земље и геолошки развој Земљине 
коре, рељеф, атмосферу, хидросферу, биосферу. 

Регионална географија је комплексна научна дисциплина 
која обједињује научне резултате посебних географских 
дисциплина на конкретном простору Земљине површине 
(Медведев, 1979). Интернет ће помоћи у наставној пракси да се 
лакше приступи свим регијама света. Ученицима и студентима ће 
бити лакше да обраде карактеристике држава по дубини 
географске проблематике одласком на веб-локацију и да тако 
добију одличан материјал за проучавање свих светских регија. На 
интернету се налази обиље веза, података, вести о питањима која 
се тичу становништва. Потребно је само пронаћи веб-локацију 
одређеног центра за демографију и стећи ће се могућност 
приступу и преузимању бројних података о становништву, и 
уједно, могућност да се из истог центра корисник „пребаци” до 
других вебовa. Огромне су могућности интернета када се у 
школама или на факултетима обрађује тематика о структурама 
становништва. Наставници ће бити у могућности да прикажу 
демографске процесе и трендове у свету и код нас користећи 
карте, филмове и друга наставна средства која омогућавају 
праћење природног и механичког кретања становништва. 

Привредне и ванпривредне активности становништва у 
настави географије имају специфичне вредности. Интернет као 
наставно средство омогућиће корисницима доступан дидактички 
материјал за предавања и одлично место за стицање знања из 
економске географије. Савремени развој човечанства све више 
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прати развој екологије и заштите животне средине насталих као 
последица индустријализације и урбанизације. Иако се овом 
темом баве многе струке, развој екологије у свету и код нас је све 
већи. За географе је данас постао важан сегмент утврђивање 
квалитета природних вредности и нарушавање вредности 
природним и индустријским активностима као и њихова 
међусобна условљеност. 

Развој туризма условљен је бројним променама у привреди 
и друштву. Туристичка кретања су све масовнија и као таква 
условљавају низ нових процеса и појава. Интернет је одлично 
место за проучавање туристичке географије као наставног 
предмета и омогућава праћење свих туристичких кретања код 
нас, у Европи и свету. Вероватно ниједна друга област неће 
пружити такав визуелни доживљај као туристичка географија. 
Посетом веб-странице са туристичким садржајима, наћи ће се 
велики број веза са сродним странама на вебу где се налазе дивне 
репортаже са путовања, туристичке атракције, материјалне базе 
за развој туризма, антропогене туристичке вредности, 
туристички промет, туристичка кретања. 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Увођење програмиране наставе тумачено је доскоро као 

дидактички правац са недовољно широком основом који 
ограничава ученике, јер је компјутер уређај којим владају 
механички закони. Напротив. Коришћењем интернета у настави 
географије, приказаће се тачнији и дубљи облик искуства других 
географа широм наше планете који ће, свакако, добро доћи и 
ученицима и наставницима. Интернетом је отворена могућност 
свима који воле географију као науку и наставни предмет да 
разумеју позицију и других географа. Кибернетика неће 
искључити активан однос наставника и ученика. Напротив, за 
извођење практичне наставе која је крајње неопходна и 
потребна, интернет као наставно средство може веома корисно 
да послужи ученицима, студентима и њиховим наставницима. 
Савремени стручњак, географ-педагог, у јеку XXI века се не може 
замислити без рада на рачунару, познавања страног језика и 
савлађивања неопходних техника. 

Географија као интерактиван наставни предмет не може се 
данас замислити без коришћења интернета као важног ресурса за 
стицање сазнања и информација. Интернет је ту, макар што се 
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географије тиче, да обнови старе податке, да освежи упутства која 
су веома важна у науци и за науку јер и сама наука као ресурс 
еволуира с временом. Данас се у свету временске дистанце смањују, 
а како многи тврде, и сам свет постаје глобално село. Географија и 
све њене дисциплине и гране нарастају са базом огромних података 
које треба допуњавати, проверавати и користитити. 

Интернет омогућава да наставници, ученици, студенти 
усвоје савремена географска знања, искуства и савремену 
географску културу. Итернет омогућава и упознавање са 
савременим научним достигнућима, образовно-васпитним 
вредностима, наставним средствима. Коришћењем интернета у 
настави географије лако се отварају врата за повезивање 
наставника, ученика и студента са другим географима и 
географским институцијама широм планете, постижући на тај 
начин веома корисна повезивања са различитим људима, 
њиховим педагошким искуствима и идејама. Географија као 
наука и географија као наставни предмет не смеју изгубити 
битку са осталим наукама и наставним предметима. Ту се 
интернет намеће као одличан допунски ресурс и са самом 
географијом се добро слаже. 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
Васовић, М. (1972). О географској логици. Београд: Глобус и Српско 

географско друштво. 

Васовић, М. (1971). Регионална географија. Универзитет у Београду. 

Kоrоsi, G. i Esztelecki, P. (2015). Korišćenje mobilnog telefona u nastavi. 
Istraživanja u pedagogiji, 5(1). 

Илић, А. (2006). Одређивање непознате пројекције у којима је израђена 

карта. Војно-географски институт у Београду. 

Манојловић, П. (1995). Математичка географија. Универзитет у 
Београду, Географски факултет. 

Медведев, Ј. (1979).Функција регионалне географије у географском 

образовању. У: Зборник радова са четвртог југословенског 
симпозијума о проблемима наставе географије. Скопје. 

Медојевић, Ј. и Ваљаревић, А. (2005). Интернет у настави географије. 
Краљево: НВО Центар за геодемографска истраживања Црне Горе 
− Бијело Поље. 

Рудић, В. (1999). Методика наставе географије. Универзитет у Београду, 
Географски факултет. 

 



                                                                           
  

ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ И МОДЕЛИ 649 

 

                        УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ  

 
THE USE OF INTERNET IN GEOGRAPHY TEACHING 

 
Summary: We live in a time where generally all teachers and students are 
daily using a computers or mobile phones. UNESCO research indicates that 6 
billion people today possess Smartphone’s. Computers and their programs 
have found wide application in school. In a world that we are living today, 
everyday teaching practice emphasizes how important is the use of e-learning 
and Internet for the global knowledge economy and how much is going to 
change with teaching and learning at all levels of education.  Geography as a 
discipline has varied topics of study. The main task  of teaching methodology-
geography is to select and transmit geographic educational values that will 
contribute to the comprehensive development of personality of students. 
Selecting teaching materials must be strictly take in to account of the 
harmonious relations of geography as science and geography as a school 
subject through methodical features: physical-geographical theme, social-
geography theme, regional no geography topic, cartographic themes, universal 
geographical themes. Thus, complex and varied geographic themes it is 
necessary to explain to students in a way that will make students to 
understand and make them to accept the fundamental concept of geographical 
topics. In achieving this goal, e-learning and the appropriate level of 
information literacy plays an important role. Geography teachers, mentors of 
the teaching process, in the process of teaching are using personal experience, 
manuals, print media, and besides these essentials they can also introduce e-
learning-internet as a teaching tool that will contribute to a simpler, easier, 
more meaningful and creatively overcoming all thematic particularities in 
teaching geography. Today, the educational and upbringing systems of all 
developed countries use e-learning Internet as an adequate way to the 
rationalization and modernization of teaching geography to improve the 
quality of learning. The revolution and success of information technology is 
tremendous. Information revolution presents a challenge for school and we 
will see to what extent will change the framework of teaching. Advanced 
societies trying to seize the opportunities of technology, not to fight them, and 
they are working on the implementation of e-learning and the Internet in the 
classroom. A good example is the EU project "Leonardo da Vinci" - published 
programs of E-learning to M-learning; Mobil-learning for the next generation 
and Installation of mobile technology in the classroom. Internet allows 
teachers and students to acquire modern geographical knowledge and 
experience, and modern geographic culture. Internet potentiates 
familiarization with modern scientific achievements, educational values, and 
educational tools. Using the Internet in teaching geography is making great 
way to connect teachers and students with other geographers and 
geographical institutions across the globe. The task and the aim of this work is 
to highlight the Internet e-learning as a useful digital teaching tool in teaching 
geography through the following topics: Internet as an educational resource; 
internet in teaching geography; e-teaching Chamber of Commerce; internet in 
the cabinet of geography; Internet and interdisciplinary geography; 
Geographic magazines; World Wide Web in the function of teaching. 
Key words: geography, internet, teaching. 
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Саша Милосављевић 
 
 

МЕТОДИЧКЕ ПОСЕБНОСТИ ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКИХ 
ТЕМА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ 

 
Сажетак: Поред природних елемената географске средине 

географија проучава и друштвене елементе у које спадају: становништво, 
привредне и непривредне делатности и насеља. Свака тематика може се 
поделити на мање теме. У оквиру становништва могу се изучавати 
порекло и миграције, природно кретање, размештај и структуре 
становништва. Тематику о привредним и ванпривредним делатностима 
можемо поделити на примарне, секундарне, терцијарне и квартарне 
делатности. Тематику о насељима можемо поделити на: локацију насеља, 
класификацију на сеоска и градска, функционалну класификацију итд. 
Друштвено-географски садржаји су подложни интензивним променама 
што отежава одабир адекватне тематике, па ће се у раду обрадити и 
тешкоће и критеријуми за одабир друштвено-географских тема у 
настави географије (Графикона 2). 

Кључне речи: тематика, становништво, привреда, насеља. 
 

УВОД 
 

Основни задатак методике наставе географије је одабир и 
преношење географских образовно-васпитних вредности које ће 
допринети свестраном развоју личности. За суштинско схватање 
географске тематике важно је како се она презентира ученицима 
и учи. Начин стицања знања директно утиче на њихов квалитет, 
односно примену у непосредној пракси. Поменуто нас упућује да 
се у настави географије користи што више дидактичких 
принципа како би усвојена знања постала трајна својина ученика. 
Наставне теме су логичке географске целине које обрађују 
одређену географску појаву или регију. Географске теме се деле 
на мање логичке целине које се у дидактици називају наставним 
јединицама и обично се обрађују на једном или на два наставна 
часа. Наставну јединицу чине логички системи представа, 
појмова, судова и закључака од чијег схватања зависи квалитет 
усвојених знања. За суштинско поимање географске науке 
потребно је познавати и фактографски материјал који помаже 
извођењу закључака и законитости развоја одређеног 
географског простора. Да би успешно спроводио наставни процес 
наставник географије мора имати солидно методичко 

Стручни рад  
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образовање. Током изучавања географије као наставног предмета 
ученици се сусрећу са пет методичких посебности: физичко-
географским, друштвено-географским, регионално-географским, 
картографским и општегеографским. Саме друштвено-
географске теме могу се поделити на садржаје о становништву, 
привредним и ванпривредним делатностима и насељима. 
Њихови садржаји су подложни интензивним променама што 
отежава одабир адекватне тематике, па ће се у наставку рада 
ставити акценат на критеријуме и тешкоће у одабиру друштвено-
географских тема и  на средства рада која се могу користити 
приликом обраде. 
 
ТЕМАТИКА О СТАНОВНИШТВУ 
  

Тематика о становништву пружа географији добре 
могућности да се истакне на пољу реализације васпитних 
задатака школе. При обради тeматикe о становиштву наставник 
je у могућности да помоћу графичког прeдстављања процeса, 
карата, филмова и описа тe процeсe приближи учeницима и 
омугући да увидe тeндeнциjу развоjа њeговог даљeг крeтања.  
 

Графикон 1 Кретање укупног броја становника Србије  
од 1948. до 2011. године 
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Укупно кретање популације као и природно крeтањe 

становништва можe сe графички прeдставити на вeома 
прихватљив начин коjи омогућава учeницима да увиде 
тенденцију развоја његовог даљег кретања као и да боље схватe 
осталe дeмографскe процeсe. Упорeђeња трeба вршити по 
пописним годинама, како би учeници увидeли стварни 
континуитeт прогрeсивног развитка државe у свим сфeрама 
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(Графикон 1). Поред графичког приказивања кретања популације 
изузeтно важно питањe из тeматикe о становништву jeсу 
структуре становништва (полна, старосна, образовна, етничка и 
економска) нарочито када се врше упоредне анализе какво је 
стање било пре десет, двадесет или тридесет година. Нарочито су 
значајне националне структуре чиjоj обради трeба посвeтити 
пуну пажњу и значаj. Сарадњу припадника коjи припадаjу 
различитим рeлигиjама и народима трeба нeговати и увек 
истицати као добар пример.  

 
Графикон 2 Старосно-полна пирамида становништва Србије према 

попису из 2011. године 
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Приликом објашњавања структуре становништва 
употребом графичких радова као очигледних наставних 
средстава, знатно се појачава мотивација ученика на рад. Помоћу 
графичких радова веома сложена проблематика се упрошћава и 
постаје ученицима приступачнија. Постоје различити начини 
графичког представљања структура становништва. Најчешће се 
користе кругови, стубићи и карте, а за старосну структуру 
старосна пирамида која на убедљив начин дочарава старост 
становништва (Графикон 2). Старосну пирамиду ученици треба 
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сами да нацртају и изврше анализу, што има посебне образовно-
васпитне  вредности и значај (Јовичић, 1971).  

Детаљним проучавањем миграција, њихових узрока, 
смеровима кретања и последицама, неће бити тешко оценити и 
прогнозирати пораст или пад броја становника у неком насељу 
или регији. За приказивање праваца и интензитета миграција 
погодне су тематске карте. На картама се миграције могу 
сликовито прeдставити помоћу линиjа: дебљина линије нацртана 
је у сразмери према броју миграната, а рзличитим бојама могу се 
представити њихове квалитативне особине. Осим графичких 
средстава и тематским карата, у настави географије добри 
резултати се постижу и употребом слајдова, фотоса, наставних 
филмова, графофолија и других дидактичких материјала. Помоћу 
ових наставних средстава на веома једноставан начин могу се 
обрадити квалитативна својства становништва, што је омиљен 
начин рада ученика (Рудић, 1999).  
 
ТЕМАТИКА О ПРИВРЕДНИМ И ВАНПРИВРЕДНИМ 
ДЕЛАТНОСТИМА 
 

Тeматика о приврeдним и ванприврeдним делатностима 
становништва у настави гeографиje има спeцифичнe врeдности. 
Прeко наставe гeографиje учeници сe упознаjу са приврeдним 
активностима становништва. Нeкe приврeднe гранe имаjу 
карактeр производњe природних добара (пољоприврeда, 
рударство), другe сe бавe прeрадом тих добара (индустриjа), 
трeћe повeзуjу производњу и потрошњу (саобраћаj, трговина) 
итд. Приврeда сe такођe можe разликовати прeма друштвeном 
карактeру производњe (капиталистичка, социjалистичка) и 
прeма стeпeну развиjeности (нeразвиjeна, у развоjу, развиjeна). 
Привреда може бити и тржишна и затворeна у оквиру jeднe 
зeмљe, у оквиру мањe или вeћe eкономско-политичкe групациje 
(Јовичић, 1971). Гeографиjа обjашњава основнe eлeмeтe и 
законитости приврeдних систeма различитих друштвeно-
eкономских формациjа водeћи строго рачуна да сe политичким и 
другим наукама спeцифичнe проблeмe производњe расподeлe 
потрошњe добара и слично. У гeографиjи сe анализираjу 
законитости расподeла и eксплотациje сировина, просторни 
аспeкти и законитости процeса производњe дистибуциje 
производних обjeката и транспорта робe. 
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Тeматика о приврeдним и нeприврeдним дeлатностима 
становништва нeма изражeну мeтодичку подобност за наставну 
обраду. При обради овe тeматикe вeрбално-тeкстуалнe мeтодe 
основнe су у саопштавању и провeравању наставних садржаjа. 
Приврeднe дeлатности наjбољe би сe обрадилe помоћу 
гeографских eкскурзиjа, посeта фабрикама и истраживачким 
радом. Економско-гeографскe картe знатно доприносe 
мeтодичкоj подобности овe тeматикe. Тако уопштe eкономскe 
картe показуjу повeзаност приврeдe и тeриториje као и односe 
измeђу приврeдних грана док сe спeциjалнe eкономскe картe бавe 
поjeдиначним eкономско-гeографским проблeмима. Помоћу 
економско-географских карата привредне делатности се вежу за 
територију и врши се њихова просторна конкретизација. 
Примeна картограма и картодиjаграма у обради овe тeматикe 
нашла je своj прави смисао и значаj. Приврeднe дeлатности тако 
добиjаjу своje просторнe димeнзиje што je вeома важно са 
глeдишта приближавања апстрактних знања учeника и 
практичног значаjа. Мeтодичка подобност овe тeматикe у 
наставном процeсу повeћава сe примeном фотоса, слаjдова, 
диjапозитива, наставних филмова и рачунарских презентација. 
 
ТЕМАТИКА О НАСЕЉИМА 
 

Код проучавању насeља мора сe поћи од гeографског 
положаjа коjи трeба схватити као промeнљиву катeгориjу 
условљeну у вeликоj мeри историjским факторима. У проучавању 
гeографског положаjа насeља трeба истаћи историjско-eкономскe 
факторe и просторнe удаљeности од осталих насeља и краjeва. 
Познато je да су многи градови у своjоj историjи доживљавали 
процватe и падовe што je зависило од мeста и улогe коjу су имали 
у одрeђeним историjским eпохама. Тако су градови Срeдозeмља 
изгубили примат у трговини када je откривeна Амeрика. Тада je 
почeо буран развитак западно-eвропских градова а Атлански 
окeан постао je наjпромeтниje морe на свeту jeр сe прeко њeгових 
вода обављала трговина измeђу Европe и Амeрикe. Градови су 
подизани на узвишeњима и нeприступачним мeстима ради лакшe 
одбранe од нeприjатeља. Ово je супротно саврeмeноj логици 
подизања градова. Они сe подижу на саобраћаjним чвориштима и 
просторима на коjима постоje наjповољниjи природни и 
друштвeни услови за живот становништва. Данас сви вeлики 
градови у свeту имаjу вeликe гравитационe зонe и сировинску 
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базу за развоj различитих дeлатности нeопходних за 
eгзистeнциjу становништва.  

Приликом проучавања насeља посeбну пажњу трeба 
обратити њиховим функциjама коje имаjу у конкрeтном 
гeографском простору. Функциje сeоских насeља углавном сe 
сводe на ратарску, сточарску, воћарску и повртарску. Поједина 
градска насeља кроз своj историjски развитак захваљуjући 
природним и друштвeно-eкономским условима спeциjализовала 
су сe на одрeђeнe дeлатности. Локациjа сeоских насeља углавном 
je условљeна рeљeфом и гeографским положаjeм. Сeоска насeља 
сe по правилу формираjу на раскршћима путeва котлина, на 
рeчним долинама, ободима крашкх поља, уз градска насeља и др. 
Просторна локациjа, рeљeф зeмљишта, надморска висина, 
плодност зeмљишта, клима и близина града углавном одрeђуje 
њeговe функциje. Потрeбно je са ширeг становишта проучити овe 
заиста сложeнe фeномeне саврeмeног свeта (просторно ширeњe 
градова, обостранe утицаje града и нeпосрeднe околинe, развоj 
инфраструктурних систeма, издвајања градских зона у односу на 
њиховe функциje, лоцирањe индустриjских капацитeта, густину 
градског становништва, загађeност животнe срeдинe, отуђeњe 
личности и другe).  

Мeтодичка подобност тeматикe о насeљима оглeда сe у 
коришћeњу карата, планова, фотографија, филмова и другог 
приручног матeриjала у наставном раду. Употрeба карата и 
планова у обради тeматикe о насeљима вeома je значаjна са 
дидактичко-мeтодичког становништва. Картe помажу да учeници 
схватe гeографски положаj насeља у односу на околину. Вeжбањe 
израдe планова зграда, насeља и њихових дeлова важни су 
eлeмeнти наставнe обрадe овe тeматикe. 

Познато je да су фотографије у обради насeља важна 
очиглeдна срeдства. Помоћу разглeдница можeмо дочарати 
учeницима карактeристичнe срeдства и дeловe насeља. Учeници 
радо прихватаjу разглeдницe и фотографиje и разврставаjу их по 
различитим критeриjумима. Диjапозитиви, слаjдови и 
рачунарске презентације такођe повeћаваjу мeтодичку подобност 
тeматикe о насeљима. Наставни филм je нeзамeњиво наставно 
срeдство у обради гeографиje насeља. Помоћу филма сe њeгова 
проблeматика просторно и проблeмски приближава учeницима, 
тако да je наставни филм вeома приступачан у наставноj обради 
насeља. Стручно припрeмљeна тeлeвизиjска eмисиjа мотивишe 
учeникe у свeстраном упознавању насeља посeбно оних дeлова 
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коjи плeнe пажњу учeника своjим архитeктонским рeшeњeм и 
лeпотом. Учeници сe могу укључити у истраживачки рад у 
изучавању насeља било да сe ради о сeоском или градском. 
Постоjи вишe форми рада коje сe могу примeнити у обради 
тeматикe о насeљима коje je чинe приступачниjом бeз обзира на 
њeну сложeност и обимност (Рудић, 1999). 
 
ЗАКЉУЧАК 

 
Да би се код ученика правилно формирале географске 

представе, појмови и законитости основни услов је да наставник 
буде стручано, односно  да је у могућности да из одређене 
тематике извуче њене највеће образовно-васпитне вредности. 
Имајући у виду да друштвено-географске теме носе посебну 
тежину, односно да тематике о становништву, привредним и 
ванпривредним делатностима и насељима имају динамику брзог 
мењања што наставнике приморава на праћење појава и процеса 
и њихово презентовање ученицима на прави начин. Посебна 
пажња се мора посветити и критеријумима приликом одабира 
друштвено-географске тематике због своје ширине и 
разноликости. За реализацију наставе из ове области нарочито су 
погодни: графички прилози, картограми, картодијаграми, 
слајдови, фотографије, наставни филмови, графофолије и 
рачунарске презентације. Поред наведених савремених 
наставних средстава за обраду друштвено-географских тема, 
наставник и даље остаје главни фактор савременог наставног 
процеса, који се не може заменити ни најсавременијим наставним 
средствима ни наставном технологијом.  
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METHODICAL PECULIARITIES OF SOCIO-GEOGRAPHICAL 
THEMES IN GEOGRAPHY TEACHING 

 
Abstract: In addition of the natural elements of the geographical environment, 
geography studies and social elements, which include: population, economic 
and non-economic activities and settlements. Each of these topics can be 
divided into less subjects. Within the population can be studied the origin and 
migration, natural movement, arrangement and structure of the population. 
The topics of economic and non-economic activities can be divided into 
primary, secondary, tertiary and quaternary activities. The topics of the 
settlements can be divided into: the location of the settlements, the 
classification of rural and urban, functional classification etc. Socially-
geographical contents are subject to intense changes, which hinder to select 
the appropriate topic, and will be in the work process and the difficulties and 
the criteria for selection of socio-geographical themes in geography teaching 
(Chart 2).   
Key words: topics, population, economy, settlements. 
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МЕТОД СЦЕНАРИЈА У ПЛАНИРАЊУ И ИСТРАЖИВАЊУ 
ПРОСТОРА: ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА 

МАПИРАЊЕМ УГРОЖЕНИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРУЗИЈЕ 

 

Сажетак: Метод сценарија као средство за предвиђање могућих 
појава и процеса има велики значај у просторном планирању и 
управљању променама и ризицима у простору. Предочени сценарији не 
указују само на могућу будућност и евентуалне ризике, на основу њих 
могу се такође усмеравати/доносити планске одлуке и предузимати 
активности како би се спречила потенцијална штета и губици. Природне 
непогоде, услед климатских промена, су све чешће и теже предвидиве. 
Пораст угрожености од природних непогода као и њихове учесталости, 
захтева унапређење приступа приликом процене ризика и креирање 
сценарија могућих догађаја. У складу са наведеним, метод сценарија се 
намеће као једно од најпогоднијих истраживачких средстава за процену 
и разјашњење кључних питања у будућности. У раду је предочен могући 
сценарио угрожености од поплава на територији Грузије. Коришћени су 
подаци са три растерске мапе: дигитални модел висине, мапа обухвата и 
растер са линијама густине секундарне мреже, употребом ГИС софтвера -  
PCRaster. Поступак рада се састоји од хијерархијски повезаних корака у 
којима су, на основу података са растерских мапа и додељивањем 
квалитативних података, израђене карте различитог садржаја. Циљ рада 
је да прикаже поступак мапирања угрожених подручја од поплава и 
могућу појаву - сценарио поплава на територији Грузије. Као резултат 
рада очекује се графички приказ изграђених подручја класификованих у 
односу на степен угрожености од поплава (Табела 4, Слика 8). 

Кључне речи: метод сценарија, процена угрожености, поплаве, 
ГИС, Грузија. 

 

УВОД 
 

Друштвени контекст и динамика живота диктирају 
прилагођавање планских докумената (и самог поступка 
планирања) брзим друштвеним и природним (пре свега 
климатским) променама. Пораст угрожености од природних 
непогода, као и њихове учесталости, захтева унапређење 
приступа приликом процене ризика и креирање сценарија 
могућих догађаја. Досадашња пракса планирања је да се планска 
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решења дефинишу без претходне детаљне анализе и евалуације, 
односно решења нису заснована на могућим сценаријима развоја. 
Планирање се још увек ослања на наставак постојећег, па се у 
планским документима осликава будући развој заснован на 
тренду, односно „будућност личи на прошлост“. Неопходно је да 
планери од „пасивног“ ишчекивања могућих промена и 
дефинисања нереалних и непроверених визија, пређу у „активно“ 
деловање и формирање планова заснованих на могућим 
сценаријима и реално остварљивим визијама. 

Метод сценарија, као моћно средство за предвиђање и 
управљање променама неопходно за усмеравање одлучивања, 
представља мост између могуће будућности и планских акција и 
одлука. Уз помоћ ГИС-а (географски информациони систем), 
метод омогућава визуелно праћење појава и процеса у простору и 
идентификацију кључних покретача промена и евентуалних 
ризика. Како омогућава креирање различитих сетова могућих 
сценарија будућег стања, на основу којих планери могу правилно 
да усмеравају одлуке и рационално управљају простором, 
односно предузимају активности, како би спречили потенцијалну 
штету и губитке, метод сценарија постаје значајно средство у 
просторном планирању и управљању ризицима. Без планирања 
кроз сценарије планирање губи на сврсисходности. 

Рад приказује дефиниције сценарија од стране више аутора 
и основне типове сценарија и њихове карактеристике. Указује на 
могућности и значај примене метода сценарија у просторном 
планирању и процесу процене ризика од поплава уз укључивање 
ГИС-а у методологију сценарија, ради лакше и брже обраде 
просторних података и одабира квлитативних и квантитативних 
варијабли. Применом метода сценарија уз коришћење ГИС 
софтвера, за мапирање угрожених подручја од поплава на 
територији Грузије, извршена је процена угрожености од поплава 
и предочени су могући сценарији угрожености. Поступак 
мапирања угрожених подручја од поплава, састоји се од 
хијерархијски повезаних корака у којима су, на основу података 
са растерских мапа и додељених квалитативних података, 
израђене карте различитог садржаја. Као резултат рада приказан 
је могући сценарио поплава на територији Грузије и 
класификација изграђених подручја у односу на степен 
угрожености од поплава. 
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ДЕФИНИЦИЈА И ТИПОВИ СЦЕНАРИЈА 
 

Метод сценарија интезивно почиње да се примењује након 
Другог светског рата нарочито у контексту одрживог развоја, 
након Конференције Уједињених нација о животној средини и 
развоју у Рио де Жaнеиру 1992. године, на којој је усвојен 
Акциони план одрживог развоја за XXI век, назван Агенда 21. 
Појам сценарија има низ значења и присутан је велики број 
различитих дефиниција и методолошких погледа на сценарије, 
који су често контрадикторни. Анализа сценарија појавила се као 
кључна методологија за истраживање варијанти будућег развоја, 
идентифицирање кључних неизвесних фактора и усмеравање 
акција (Raskin, 2005). 

Сценарио је хипотетички след догађаја. Осмишљен са 
циљем „...усмеравања пажње на узрочне процесе и кључне тачке 
за доношење одлука“ (Kahn & Wiener, 1967: 6), је једна од првих 
дефиниција сценарија. Представља и кохеретно дефинисане 
описе фундаментално различитих будућности (Schoemaker, 
1993). Описује будуће стање на основу великог броја релевантних 
фактора и омогућава корисницима простора, упознавање са 
потенцијалним током догађаја. Не заснива се на утицају и опису 
једног фактора већ садржи низ релевантних фактора и 
симулацију њиховог утицаја. Сценарио је хеуристичко 
истраживачко средство које се зансива на логичкој релацији „ако 
– онда“ и садржи алтернативне хипотетичке секвенце догађаја 
како би се пажња усресредила на узрочно-последичне везе и 
кључне проблеме/питања/аспекте (Вујошевић и сар., 2010). 
Припада групи аналитичких средстава (техника) за помоћ 
доношењу одлука и другом расуђивању (Jungermann & Thuring, 
1987: 245). Њиме се описује хипотетичко будуће стање, па служе 
као аналитичко оруђе за истраживање, описивање и дефинисање 
будућег сценарија. Сценарио не помаже само планерима, већ и 
доносиоцима одлука и локалној заједници. Израда сценарија 
означава се као основна методологија (Slaughter, 2002), односно 
алат студија будућности (Inayatullah, 2008). Резултат сценарија 
може се приказати као текстуални опис, карта, слика, табела и др.  

На Међувладином панелу о климатским променама 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), насталом 1988. 
године, на иницијативу Светске метеоролошке организације 
(World Meteorological Organisation (WMO)) и Програма УН за 
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животну средину (United Nations Environment Programme (UNEP), 
сценариo је дефинисан као кохеретан, интерно конзистентан и 
уверљив опис могућег будућег стања света (IPCC, n.d.). 

Сврха израде сценарија везана је за сагледавање постојећих 
трендова развоја у простору, промишљање могућих и пожељних 
смерова будућег развоја, постављање квалитативне основе за 
доношење одлука у просторном планирању те разраду стратегије 
ради постизања постављених планерских циљева (Radeljak  
Kaufmann, 2016). Метод сценарија има широку употребу у 
различитим делатностима и подручјима истраживања, које су 
методу додавала нова обележја и карактеристике и специфичан 
след методолошких корака. 

Основне врсте сценарија (Вујошевић и сар., 2010: 109): 
1. Наставак постојећег – оцртава шта је изгледно да ће се 

десити ако заједница не почне предузимати планске 
интервенције и друге одлуке усмерене на промену стања 
и устаљених процеса. 

2. Идеалне промене – идеални сценарио је у одређеном 
смислу максималистички јер оцртава најбоље 
могућности. 

3. Рационалне и могуће промене – упућују на онај скуп 
циљева и средстава чија би промена могла водити 
инкременталним променама на боље, у оквирима који су 
скицирани идеалним сценаријом.  

 
У свом раду, Петра Радељак Кауфманн (Radeljak Kaufmann, 

2016) извршила је опсежан преглед литературе везане за 
типологију сценарија и примере употребе метода сценарија у 
истраживању и планирању простора. С обзиром на просторни и 
временски оквир, сврху и поступак израде сценарија, у њеном 
раду су изнета основна обележја примене сценарија у 
истраживању и планирању простора. На темељу анализе 
типологије сценарија, издвојени су следеће основни типови 
(Radeljak Kaufmann, 2016: 45-71): 

1) експлоративни, дескриптивни, прогнозирајући – 
нормативни, антиципативни, ретрогнозирајући, 

2) квалитативни – квантитативни, 
3) стручни – партиципативни, 
4) основни – управљачки и 
5) остали типови сценарија. 
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Основно раздвајање сценарија је у односу на два основна 
питања: „о развоју који би се могао догодити“  и „развоју који би 
требало да се догоди“. Прва категорија сценарија заснива се на 
анализи постојећег стања и трендова и приказа могућих смерова 
развоја у будућности. Друга категорија заснива се на 
дефинисаним циљевима будућег развоја (жељама), до којих се 
долази „враћањем у прошлост“ и тражењем могућег начина 
њиховог постизања. (Radeljak Kaufmann, 2016) 

На основу питања које се поставља о будућности, односно о 
вероватном, могућем и пожељном развоју, могу се издвојити три 
главна типа сценарија: предиктивни, експлоративни и 
нормативни (Borjeson et al., 2006). Предиктивни приказују шта ће 
се вероватно догодити у будућности у наизгледнијем случају 
(прогностички) и шта ће се догодити под условом да се нешто 
деси у простору („шта – ако“). Експлоративни сценарији 
истражују могућност развоја (шта се може догодити), с 
различитих гледишта, дугорочнији су и обухватају веће промене 
(Radeljak Kaufmann, 2016). Заснивају се на великом броју фактора 
чије се промене истражују као и евентуалне последице до којих 
доводе. Описују и приказују низ могућих последица и догађаја. 
Експлоративни сценарији се крећу од прошлих и садашњих 
трендова и воде ка вероватној будућности (Godet, 2000; Godet & 
Roubelat, 1996;). Нормативни сценарији приказују пожељну 
будућност и како се одређени циљ може постићи. Нормативни, 
како их још називају антиципативни сценарији, почивају на 
различитим визијама будућности па могу бити пожељни или 
непожељни (Godet, 2000; Godet & Roubelat, 1996). 

Присутни су и следећи типови сценарија: квантитативни и 
квалитативни. Квалитативни се занивају на квалитативном 
опису кретања ка будућности и описа могуће будућности. 
Представљају се у облику текста, дијаграма  и обично су 
сачињени у облику текста. Квантитативни сценарији се заснивају 
на моделима, пружају нумеричке информације у облику табела и 
графике. Овај тип сценарија укључује математичке моделе и ГИС 
алате као основна средства истраживања (Alcamo, 2001; Rotmans 
et al., 2000). Ретко се сценарији јављају као један тип а чешће као 
комбинација више релевантних типова за одређени простор и 
проблем истраживања. Комбинација квалитативних и 
квантитативних сценарија је најбољи начин постизања циљева 
сценаријске анализе. 
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ПОВОД ЗА МАПИРАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНО ПЛАВНИХ ПОДРУЧЈА И 
ИЗРАДУ СЦЕНАРИЈА 
 

Поплаве су најчешћи облик временских непогода у природи 
чији се број константно повећава, посебно у последњих двадесет 
година. Да би се спречиле штете и губици становништва веома је 
важно повећати спремност на потенцијалне катастрофе и 
предузети акције за смањење ризика. Један од најзначајнијих 
корака у процесу управљања поплавама је процена угрожености 
подручја од поплаве и мапирање плавних подручја. Ова процена 
се спроводи кроз одређивање могућег обима поплава, израде 
сценарија потенцијалног поплавног таласа и поплављених 
подручја и дефинисање елемената ризика. Анализа изложености 
је једна од  најважнијих елемената у процени ризика од поплава 
одређене територије. 
  
МЕТОД  И ПОСТУПАК ИЗРАДЕ СЦЕНАРИЈА 
 

У раду је за процену анализе угрожености (ризика) од 
поплава на националном нивоу (територија Грузије) коришћен је 
PCRaster софтвер. Подаци који су коришћени у анализи састоје се 
из три растерске мапе: 

1) ASTER (Аdvanced Spaceborne Thermal Emission and 
Reflection) GDEM (Global Digital Elevation Model) модел 

дигиталне елевације, модел висине - који омогућава поновно 
узорковање ћелије од 30 м. на ћелију величине 100 м. 

2) маска мапе (мапа обухвата) ради скицирања области од 
интереса и 

3) мапа линијске густине, која је базирана на густини 
секундарних путева.  

 
Модел за анализу осетљивости подручја на поплаве је у 

почетној фази тестиран на једном мањем региону у Грузији. 
Након тестирања модела, примењена методологија је 
употребљена за спровођење анализе на националном нивоу, 
уношењем података у модел. Методологија рада са 
хијерархијским поступком је представљена на Слици 1 и детаљно 
је описана у наставку. 
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Слика 1. Методологија рада са хијерархијским поступком 
 

 

 
 

Слика 2. Зумирана карта праваца површинског дренажног система 
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Први корак у процесу мапирања осетљивих подручја на 
поплаве (угрожености од поплава) је израда карте са правцима 
површинског дренажног система. Овај процес је омогућен 
применом операције lddcreate (Слика 2) и основе модела 
дигиталне елевације одређеног подручја. 
 

 
Слика 3. Карта кумулативног дренажног система 

 
Израда карте праваца површинског дренажног система 

подразумева идентификацију континуиране мреже која повезује 
сваку ћелију у оквиру подручја изливања слива. Понори и 
локалне депресије без излаза су игнорисане како би се спречила 
појава празнина у мрежи. Како би се игнорисали понори, 
граничне вредности су одређене на нивоу одлива, критичног 
волумена, критичне области и понора слива. Наредни корак 
представља, израду карте кумулативног дренажног система 
(Слика 3),  у коме су све вредности узводних ћелија додате 
низводним ћелијама. Овај поступак је неопходан како би се 
одредиле вредности свих ћелија у оквиру једног слива. 
 

 
Слика 4. Карта речне мреже 
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На основу карте праваца површинске дренаже, омогућена је 
израда карте јачине протока речног система. Добијене вредности 
се користе за израду карте речних мрежа (Слика 4). У овом 
случају одабрана је јачина протока већа од 6. Овим избором 
одређени су токови које је потребно размотрити приликом 
процене угрожености од поплава, док су исувише мали токови 
искључени из анализе.  
 

 
Слика 5. Карта висине терена и речног тока у односу на реке  

(дно басена) 
 

Наредни корак представља додељивање висине рекама дуж 
читавог слива (речног басена) који отиче у пиксел конкретне 
реке (пиксел који означава реку). Циљ овог корака је касније 
одређивање висине речног тока, изливања изнад речног корита и 
висине терена изнад нивоа реке. Тип података који се налази на 
карти праваца површинског отицања је промењен са редног на 
номинални, на основу чега настаје нова карта од појединачних 
ћелија, спајањем са картом речне мреже. Након спајања, реке су 
одређене као дно терена, што омогућава израчунавање висине 
околног терена у односу на реке, односно висине тока изнад река. 
Карта слива (речног басена) је израђена на основу речног нивоа 
(висине река) који је усвојен као минимална вредност за слив, јер 
су реке одређене и посматране као дно басена. На основу 
дигиталног модела елевације и карте слива одређена је висина 
тока изнад речног корита и приказана је на карти висина терена 
у односу на реке (Слика 5). 
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Слика 6. Карта приказа подручја са висином до 9 м. изнад река 

 
С обзиром да је висина поплавног таласа (водостаја) од 9 

метара, изнад висине речног тока, веома ретка, подручја ове 
висине су искључена (занемарена) у овом моделу и сматрају се 
подручјима која нису угрожена од поплава (Слика 6). 

 

 
Слика 7. Карта класификације подручја према степену угрожености од 

поплава 
 

Наредни корак подразумева брисање са карте, малих 
неповезаних области, насталих услед грешака модела дигиталне 
елевације. Како је циљ рада, израда сценарија могућег поплавног 
таласа и мапирање потенцијалних плавних подручја на 
националном нивоу, искључене (брисане) мале области нису 
предмет интересовања. Под малим областима, подразумевају се 
области мање од 200.000 м2. Остала подручја, која су изложена 
ризику од поплава, класификована су у три класе. Граничне 
вредности класа су 3,5 м. 6,5 м. и 10,5 м. висине изнад речног тока 
(Слика 7). 
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Слика 8. Карта класификације насељених подручја која су изложена 

ризику од поплава 
 

У циљу детерминисања ризика од поплава и израде 
сценарија поплавног таласа, сагледани су сви елементи, који могу 
бити изложени ризику од плављења. Услед недостатка података 
о намени земљишта, изграђеним подручјима и др. употребљене 
су локације улица из OpenStreetMap, претпостављајући да већа 
густина улица указује на насељене области. У анализи су 
сагледана само насељена подручја, која су одређена на основу 
густине путева (>7км/км2). Граничне вредности за искључивање 
путева изван насељених подручја била је густина путева 
вредности 7км/км2. Коначан резултат истраживања представља 
сценарио плавних подручја у виду карте насељених поплављених 
подручја, класификованих у три класе (Слика 8).  

 
Табела 1. Број ћелија у односу на класу опасности од поплава 

Класа опасности од поплава 
(Висина воде изнад речног корита) 

Број ћелија 

1 (0 – 3,5 м.)  1,438 
2 (3,5 – 6,5 м.) 1,269 

3 (6,5 – 10,5 м.) 1,246 
Укупно: 3,953 

 
Применом добијених података одређен је број ћелија у 

свакој од три класе опасности од поплава на карти насељених 
подручја. Резултати су показали да се већина насељених места, 
36,38% налази у првој класи опасности од поплава (0 до 3,5 м. од 
висине воде), затим у другој класи 32,10% (од 3,5 до 6.5 м. висине 
воде) и у трећој класи опасности од поплава 31,52%, (од 6,5 до 
10,5 м. висине воде) (Табела 1). 
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Табела 2. Различити сценарији поплављених подручја у односу на 
јачину протока 

Класа опасности од 
поплава 

Број ћелија  

Јачина протока 5 Јачина протока 6 Јачина протока 7 

1 (0 – 3,5 м.) 2538 1438 690 
2 (3,5 – 6,5 м.) 1655 1269 914 

3 (6,5 – 10,5 м.) 1586 1246 914 
 

Одређени сценарији су коришћени како би се олакшале 
процедуре мапирања и анализе на различитим подручјима или са 
различитим параметрима. Први разлог примене сценарија је у 
понављању процедуре са различитим граничним вредностима 
токова у процесу израде карте речне мреже. Сценарио је 
поновљен два пута како би се упоредили утицаји произвољних 
избора на коначан резултат. Гранична вредност код првог 
извођења била је 5, док је током другог извођења била 7. У 
Табели 2 су приказана поплављена подручја која припадају 
издвојеним класама опасности уз примену три различите 
вредности јачине протока. Промена ове варијабле утиче на 
промену резултата сценарија, тако да промена једне варијабле у 
моделу, као резултат приказаје три различита сценарија 
поплављених подручја (резултат у виду табеле) у зависности од 
јачине протока реке.  

 

Табела 3. Број ћелија у односу на класу опасности у Грузији 
Класа опасности од поплава 

(висина воденог тока изнад речног корита) 
Број ћелија 

1 (0 – 3,5 м.) 13366 
2 (3,5 – 6,5 м.) 6460 

3 (6,5 – 10,5 м.) 4715 
 

Произвољни избор вредности висине тока, који токове 
сматра рекама има велики утицај на коначне резултате мапирања 
области угрожених од поплава. Ниже вредности тока одабране за 
дефинисање река,  укључују већи број токова у анализу и тиме 
доводи до већег броја потенцијално поплављених подручја. 
Поменути сценарио се може користити за понављање анализе са 
различтим подацима и базом карата. Исти процес је коришћен за 
одређивање ризика од поплава за читаву територију Грузије. 
Гранична вредност висине тока била је 6. Резултати показују да се 
највећи део насељених подручја налази у класи један (1) опасности 
од поплава, са висином воденог тока до 3,5 м. (Табела 3). 
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Табела 4. Региони са највишим степеном изложености објеката ризику 
од поплава 

Број Регион 

1. Samegrelo Zemo Svaneti 

2. Shida Kartli 

3. Imereti 
4. Kvemo Kartli 
5. Samtskhe Javakheti 
6. Apkhazeti 

7. Autonomous Republic of Achara 

8. Kakheti 

9. Mtskheta Mtianeti 
10. Tbilisi 

 
За прецизнију анализу просторне дистрибуције елемената 

ризика од поплава, карта изложености ризику од поплава је 
допуњена картом административних јединица Грузије. Добијена 
табела пружа могућност за одређивање броја објеката који су 
изложени опасности у оквиру сваке административне јединице. 
Како би се одредио прецизнији степен изложености елемената 
опасностима од поплава, преклопљени су подаци о класи 
опасности објеката у свакој административној јединици са 
табелом класификације опасности. Након преклапања података, 
одређен је број елемената који може бити угрожени у оквиру 
сваке класе опасности. 

Сценарио омогућава понављање процеса са променом 
параметара и вредности. У различитим случајевима, сценарио 
користи три параметра: тип опасности (у овом случају опасност 
од поплава), тип елемената који су изложени ризику (у овом 
случаји изграђена подручја - објекти) и ниво административне 
јединице. Применом сценарија, изложеност различитих 
елемената у односу на различите врсте опасности у различитим 
административним јединицама је могуће одредити много брже, 
са променом жељених параметара. Сценарио се такође може 
користити за одређивање степена изложености једне врсте 
елемената, у овом случају објеката, на различите врсте опасности. 
Изложеност објеката високој класи поплава на регионалном 
нивоу, приказана је у Табели 4. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

ГИС софтвер (Geografsko Informacioni Sistem) PCRaster је 
веома користан у процесу управљања ризицима од природних 
катастрофа, посебно у процени ризика, процени осетљивости и 
процени степена изложености од поплава. Програм пружа 
могућност за спровођење компликованих анализа са мноштвом 
података, неопходних за метод сценарија, на релативно 
једноставан начин. Могућност одређивања параметара и 
различитих сценарија пружа шансу за једноставно понављање 
прилично сложених и обимних анализа. Анализа изложености је 
веома важна у процесу израде сценарија који указује, који 
елементи, где и на који начин су изложени одређеним 
опасностима, што помаже у доношењу одлуке о стратегијама, 
акцијама и мерама које треба спровести у циљу смањења ризика. 
Нарочито је важно истраживање кроз сценарије за потребе 
просторног планирања, с обзиром да се планирањем доносе 
битне одлуке и предвиђају планска решења која се односе на 
будућност. Израђен сценарио потенцијалног поплавног таласа и 
поплављених подручја кроз сложен хијерархијски поступак, 
заснован на већем броју релевантних података и уз помоћ ГИС 
алата, са гледишта планирања и уређења простора пружа вредне 
информације о подручјима на којима не треба планирати будућу 
изградњу и која треба различитим планским мерама заштитити 
од поплава. Такође на објективан, уређен и систематизован 
начин, предочава заједници могуће догађаје и вероватне 
последице, као и различите алтернативне могућности. 
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METHOD OF SCENARIO IN SPACE PLANNING A 
REASERCHING: FLOOD VULNERABILITY ASSESMENT BY 

MAPPING VULNERABLE AREAS ON TERRITORY OF GEORGIA  
 

Abstract: Scenario method as a tool for possible advents and processes 
prediction has bit importance in spatil planning. Also it is important in change 
and risk managements in space. Presented scenarios do not point out just the 
possible future and eventual risks, but based on them it is possible to 
streamline or bring planning decisions and make activites in order to prevent 
potential damage and losses. Natural disasters are more often and harder to 
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predict because of climate changes. Increase of vulnerability of natural 
disasters but also their frequencies, requires improvement of approach during 
risk asessment and creation of scenario of possible events. According to 
mentioned, method of scenario is one of the most accurate reasearch tools for 
estimation and answers on future key questions. During research proces, it is 
shown possible flood vulnerability scenaro on territory of Georgia. Three 
matrix maps used their data: digital height model, map of coverage and grid 
with lines of density of secondary network, usage of GIS software -PCR grid. 
Working method is consisted of hierarchy connected steps in which are made 
maps of different content, based on data from matrix maps and giving quality 
data. The goal of work is to show flood vulnertable areas mapping method  and 
possible advent -flood scenario on territory of Georgia. As the work result, 
graphic preview of built areas of quaifying based on flood vulnertability level is 
expected to be made (Table 4; Picture 8).  
Key words: Method of scenario, vulnerability asessment, floods, GIS, Georgia.
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ПОСЛЕДИЦЕ ГОЈАЗНОСТИ НА РАСТ, РАЗВОЈ И 
ЗДРАВЉЕ ДЕЧЈЕГ ОРГАНИЗМА 

 
Сажетак: Гојазност представља стање патолошког накупљања 

масног ткива у организму и од најранијег узраста носи у себи ризик од 
разних здравствених проблема. Здравствени проблеми који се могу 
јавити код гојазне деце и адолесцената у каснијем добу су: 
кардиоваскуларни проблеми, пре свега хипертензија, проблем са 
респираторним системом, поремећај ендокриног система, појава 
дијабетеса, нередовна менструација код женске популације, депресија, 
ортопедски проблеми и многе друге компликације. Гојазност  оставља 
негативне емоционалне и социјалне ефекте на саму индивидуу, а 
организам лучи  знатно мање хормона среће што утиче на њено психичко 
стање. Гојазност је у порасту и достигла је размере епидемије са 
тенденцијом пораста. Према истраживањима која постоје показало се да 
способности деце предшколског и млађег школског узраста нису на 
задовољавајућем нивоу. То се посебно односи на урбане средине где су 
експанзијом компјутерске технологије деца окупирана разноврсним 
облицима забаве, време проводе у седећем или лежећем положају, мање 
се играју, што за последицу има смањење моторичких и функционалних 
способности и појаву телесних деформитета. За процену телесне 
ухрањености најчешће се користи индекс телесне масе (БМИ) који се 
задњих неколико година примењује и на дечјој популацији, јер се сматра 
једноставним параметром за одређивање гојазности. Добијени резултати 
у нашем истраживању на основу БМИ, послужили су да сазнамо више о 
телесној ухрањености деце млађег школског узраста. Највећи број 
испитаника у нашем случају припада категорији нормалне ухрањености. 
Максимални и минимални резултати показују да има подхрањене али и 
претерано гојазне деце, штозахтева посебну пажњу педагога физичке 
културе и здравствених радника (Табела 4). 

Кључне речи: млађи школски узраст, ученици, гојазност, 
морфолошке карактеристике, БМИ. 

 
УВОД 
 

Један од основних услова човекових потреба је потреба за 
кретањем. Бављење интелектуалним радом, захтева 
вишечасовно седење за компјутером, физичка активност је 
сведена на минимум, што за последицу има пораст броја особа са 
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повећаном телесном тежином, како код одраслих тако и код деце. 
Бројна истраживања указују да савремени човек живи и ради у 
условима ограниченог простора и времена, тако да својим 
начином рада и режимом живота угрожава свој биолошки 
опстанак. Данас људи све теже налазе времена и нису довољно 
мотивисани да се укључе у физичку активност и одрже завидан 
ниво способности, потребне за здрав живот. Експанзијом 
компјутерске технологије деца су окупирана разноврсним 
облицима забаве, време проводе у седећем или лежећем 
положају, поред телевизора или компјутера, конзумирају 
слаткише, разне грицкалице, заслађена безалкохолна пића, „брзу 
храну“, физички су неактивни, што неоспорно доводи до развоја 
гојазности. 

Гојазност представља хроничну незаразну болест која 
настаје као последица више фактора, аподразумева прекомерну 
акумулацију масног ткива (15-20%). Може бити примарна и 
секундарна. Примарна гојазност најчешће је конституционалне 
природе, а може настати и као последица физичких и 
емоционалних догађаја и не одговарајућих навика у исхрани. 
Секундарна гојазност најчешће настаје као последица 
ендокриних обољења (хипотиреоза, обољења хипоталамуса) 
(Vuković et. al., 2012). 

У педијатрији гојазност се дефинише као повећање масног 
ткива у односу на остала ткива. Најчешће настаје када се уноси 
више хране у дужем периоду, без њеног адекватног утрошка, а 
вишак калорија складишти се у организму и ствара енергетске 
резерве. До појаве гојазности неће доћи ако постоји равнотежа 
између уноса хране и енергетске потрошње. Процењује се да је у 
свету гојазно око двадесет два милиона деце млађе од пет година. 
Због све већег броја угрожених особа, гојазност постаје светски 
здравствени проблем број један, а све више стручњака говори о 
правој епидемији у развијеним земљама света. Стручњаци из 
области медицине мишљења су да надзор родитеља (ограничење 
времена проведеног поред компјутера и уноса нездраве хране) 
представља кључни фактор здравственог образовања и 
превенције у настанку гојазности. Родитељи имају велику улогу у 
стимулисању деце да се баве физичком активношћу тиме што ће 
део времена посветити ангажовању у активној игри, у превозу 
своје деце до и са физичких активности и спорта, путем 
ангажовања у извођењу спортских догађаја у школи коју њихова 
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деца похађају, путем пружања финансијске помоћи (Максимовић 
и Матић, 2009).   

Сa пoлaскoм дeцe у шкoлу прeстaje њихoв бeзбрижaн живoт, 
мaњe je слoбoднoг врeмeнa зa дружeњe, рaзoнoду и игру. 
Пoхaђaњe нaстaвe, изрaдa дoмaћих зaдaтaкa, учeњe, oбaвeзe и 
oсeћaњe oдгoвoрнoсти нeгaтивнo сe oдрaжaвajу нa њихoв укупaн 
тeлeсни рaст и рaзвoj, a чeстo су присутнe и oдрeђeнe психичкe 
смeтњe. Кoликo су дeцa oптeрeћeнa oбaвeзaмa и вeћи дeo дaнa 
прoвoдe сeдeћи у клупи и зa кoмпjутeрoм и књигoм, нajбoљe 
свeдoчe рeчи jeднoг oсмoгoдишњeг дeчaкa: „Нajгoри дeo шкoлe 
jeстe стaлнo сeдeњe. To убиja. Бoли мe мoзaк кaд мoрaм дa сeдим, 
слушaм, сaтимa. Moгу дa сeдим, aли чeстo пoжeлим дa скoчим и 
прoтрчим  хoдницимa“ (Кoпaс-Вукaшинoвић, 2006: 175). 

Многобројна истраживања показала су да је физичка 
активност, пре свега деце ,испод сваког минимум. Према Mazur& 
Woynarowska (2003), 38% дечакаи 56% девојчица проведе 
недељно само један сат вежбајући. Адолесценти гледају 
телевизију и користе рачунар радним данима око четири сата 
дневно, а шест сати дневно током викенда. (Jodkowska et al., 
2012). Око 60 до 70% становништва у развијеним земљама не 
достигне ни минимални ниво физичке активности (Trost et al., 
2002). Истраживања у Србији показала су да је око 67,7% 
одраслог становништва физички неактивно (National Healt Survey 
Serbia, 2006). Око трећина (26 до 41%) гојазне деце предшколског 
узраста и око половина (42 до 63%) гојазне деце школског 
узраста гојазно је и кад одрасте (Schlegel Zawadzka, 2013). 
Ученици донекле задовољавају опште препоруке најмање сат 
времена физичке активности дневно, али ученице нису довољно 
активне и то се може у каснијем периоду одразити негативно по 
њихово здравље (Strong et al., 2005). Скоро 49% дечака и 34% 
девојчица који су се у млађем школском узрасту бавили 
физичком активношћу најмање сат времена сваког дана, током 
адолесценције проценат драстично опада, посебно код девојака 
(Morin et al., 2013). Ученици су знатно активнији од ученица у 
свакодневним физичким активностима, што се посебно односи н 
школски узраст, од трећег до петог разреда (Trost et al., 2002). У 
слободно време физичком активношћу бави се 44% ученика, а 
56% ученика своје слободно време проводи поред компјутера 
или испред телевизора и нема никакву физичку активност, што 
представља ризик поњихово здравље и развој. Недовољна 
активност може се у каснијем периоду одразити негативно по 
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њихово здравље (Strong et al., 2005). Здравствени проблеми који 
се могу јавити код гојазне деце и адолесцената у каснијем добу 
су: гојазност, кардиоваскуларни проблеми, а пре свега 
хипертензија, поремећај ендокриног система, нередовна 
менструација код женске популације, депресија, проблем са 
респираторним системом, ортопедски проблеми и многе друге 
компликације. 

Постојање спортских терена у школском окружењу може 
такође да буде од пресудног значаја за развој психофизичких 
способности деце, премда је данас све чешћа појава да се поред 
школа у место спортских терена налазе кафићи, кладионице, 
играонице, киосци брзе хране на којима се продају цигарете и 
алкохол. Наведени објекти негативно утичу на децу јер се код 
њих ствар асклоност ка коцкању, конзумирању нездраве хране, 
дувана и алкохола. Родитељи сматрају да окружење школе није 
адекватно и да има негативан утицај на одрастање деце и 
формирање њихових навика (Зрнзевић & Зрнзевић, 2011). 

 
ОДРЕЂИВАЊЕ ИНДЕКСА ТЕЛЕСНЕ МАСЕ (БМИ) 

 
За процену раста и развоја најчешће се мере телесна висина 

и телесна тежина као најпоузданији показатељи физичког 
развоја (Митровић, Пелемиш & Пелемиш, 2014). Телесна тежина 
и поткожно масно ткиво генетски су условљене око 50%, што 
значи да се у великој мери могу редуковати исхраном и 
вежбањем. Пожељно је да мишићна маса буде што већа, а 
поткожно масно ткиво (баласна маса) што мање (Malacko, 2002). 

За израчунавање идеалне телесне масе користе се 
различите формуле и методе, а у стручним круговима у употреби 
је најчешће индекс телесне масе (Body Mass Index – BMI) (Табела 
1). Израчунава се кад се телесна маса у kg. Подели са квадратом 
телесне висине. Вредности индекса телесне масе (БМИ) преко 25 
означава се као гојазност, а вредности испод 20 као потхрањеност 
или мршавост. По правилу деца гојазна у детињству, гојазна су и у 
каснијем добу, што проузрокује разне коронарне болести, 
дијабетес, хипертензију. Деца која имају повећан БМИ су мање 
физички активна, више седе и имају слабије моторичке и 
функционалне способности, слабију мотивацију у поређењу са 
децом која имају мању телесну тежину и мање вредности БМИ 
(Огден и сар., 2006). 
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Табела 1. За једноставно очитавање БМИ (Огден и сар., 2006) 
 

БМИ 
 

Ухрањеност 
 

ризик за оболевање 

< 18.5 Мршави минимални 
> 18.5 - 25 нормално ухрањени низак 
> 25 - 30 прекомерно ухрањени умерен 
> 30 - 35 умерено гојазни висок 
> 35 - 40 јако гојазни врло висок 
> 40 екстремно гојазни екстремно висок 

 
Праћење физичког развоја и физичких способности ученика 

представља важан сегмент у настави физичког васпитања. У 
физичком васпитању од велике је важности познавање 
морфолошких карактеристика јер се на тај начин стиче 
објективна слика о стању телесног развитка ученика. 

 
СТАЊЕ УХРАЊЕНОСТИ УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ 
УЗРАСТА 

 
Истраживање спроведено  2003. Године на узорку од  160  

ученика првог разреда (Табеле 2 и 3) показало је да највећи бро 
јученика и ученица припада категорији нормалне ухрањености. 
Најнижа вредност БМИ (13,41)  код ученика и БМИ (12,47) код 
ученица говори да има деце која су потхрањена и највише 
вредности БМИ (24,98) код ученика и БМИ (28,15) код ученица 
говори да има деце која су гојазна. Највећи број испитаника 
припада категорији нормалне ухрањености (Зрнзевић, 2003). 

 
Табела 2. Телесна висина, тежина и БМИ ученика првог разреда 

Варијбле Md SD Min max k.v.% интерв. пов. p

ТВИС 1.304,48 56,58 1.205,00 1.473,00 4,34 1.292,04 1.316,91 0,92
ТМАС 279,29 53,39 215,00 460,00 19,12 267,56 291,03 0,18
БМИ 16,31 2,09 13,41 24,89 12,80 15,85 16,76 0,14

 
Табела 3. Телесна висина, тежина и БМИ ученица првог разреда 

Варијбле Md SD Min max k.v.% интерв. пов. p 

ТВИС 1.300,83 63,03 1.165,00 1.478,00 4,85 1.286,62 1.315,05 0,94 
ТМАС 271,22 59,59 190,00 615,00 21,97 257,78 284,66 0,13 
БМИ 15,91 2,26 12,47 28,15 14,23 15,40 16,42 0,48 

 

Трансферзално истраживањ еспроведено на узорку од 136 
ученика и ученица првог разреда основне школе показало је да 
већина ученика припада категорији нормалне ухрањености. Ако 
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се осврнемо на минималне и максималне резултате можемо 
запазити да има деце са већом телесном тежином и висином, као 
и повећаним индексом телесне ухрањености (Табела 4.). 
Упоређивањем резултата ученика и ученица мерених 2016. 
године, можемо видети да је индекс телесне ухрањености (БМИ) 
и код ученика (16,98) и код ученица (16,86) увећан у односу на 
исту популацију из 2003. године. 
 

Табела 4. Телесна висина, тежина и БМИ ученика и ученица првог 
разреда 

Варијабла     Min  Max      M     SD      Sk  Kurt KS-p 

висина 1121 1410 1260,77 54,675 ,438 1,161 0,718 

тежина 19 47    26,96 5,480 1,892 3,833 0,004 

БМИ 
 

12,32 
 

31,38 
 

 16,9807 
 

3,37616 
 

1,836 
 

  4,470  
              

0,006 
 

висина 1260 1512 1385,09 45,695 -,033 0,762 0 ,959 

тежина  24  49 32,42 4,247 1,471 3,882 0 ,070 

БМИ 13,85 24,06 16,86     1,70   1,31    4,35 0 ,035 

 

Проблем процене потхрањености или гојазности на овај 
начин има своје недостатке јер се овом методом не приказује 
проценат масног ткива у односу са мишићном или коштаном 
масом. 

Да је све већи број гојазне деце показују истраживања 
спроведена на ученицима од седам до девет година мерене 1995. 
и 2009. године.  

У периоду од 1995. године до 2009. године маса тела 
ученика основне школе се повећала у свим узрасним 
категоријама. Разлике у вредностима масе тела ученика истог 
узраста 2009. године у односу на 1995. годину су следеће: 

- за узраст од седам година: + 1,7 kg. (≈ + 6,2 %), 
- за узраст од осам година: + 3,6 kg. (≈ + 12,5 %), 
- за узраст од девет година: + 7,3 kg. (≈ + 22,4 %). 

 
У периоду од 1995. до 2009. године маса тела ученица од 

седам до девет година се повећала у свим узрасним категоријама. 
Разлике у вредностима масе тела ученица истог узраста 2009. 
године у односу на 1995. годину су следеће: 

- за узраст од седам година: + 2,1 kg. (≈ + 7,8 %), 
- за узраст од осам година: + 3,4 kg. (≈ + 12,6 %), 
- за узраст од девет година: + 4,4 kg. (≈ + 14,0 %). 
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Код деце основно школског узраста у последњој деценији 
дошло је до огромних конституционалних промена, посебно у 
оквиру варијаблима са тела (АМАС)  и индекса телесне масе 
(БМИ), које су у изразитом порасту у односу на вредности из 
1995. године. Треба имати на уму да се физички и здравствени 
развој не дешава изоловано, већ у садејству са другим аспектима 
развоја и битно је условљен њима. 

Наведена студија показала је да у поређењу са вршњацима 
из Европе, ученици и ученице из Србије имају просечне 
вредности висине тела (АВИС) и масе тела (АМАС) изнад 
просечних вредности, а индекс телесне ухрањености (БМИ) на 
горњој граници нормалне ухрањености у односу на ученике и 
ученице из Белгије, Шпаније, Словачке, Литваније, Естоније и 
Албаније. На основу ових показатеља, долази се до закључка да је 
код деце основно школског узраста у последњој деценији дошло 
до промена, посебно у оквиру варијаблима са тела (АМАС) и 
индекса телесне масе (АМАС), које су у изразитом порасту у 
односу на вредности из 1995. године (Гајевић, 2009). 

Истраживања спроведена са ученицима млађег школског 
узраста показала су да програмирана физичка активност доводи 
до значајне редукције поткожног масног ткива, што значајно 
може утицати на смањење вредности БМИ, значајног повећања 
моторичких и функционалних способности ученика и утиче 
позитивно на психички развој деце и адолесцената (Ђурашковић, 
2002; Зрнзевић, 2003 и 2007; Крагујевић и Ракић, 2004; Jodkowska 
et al., 2012; Pejčić et al., 2014; Malacko i sar., 2015).  

У школским условима настава физичког васпитања 
представља значајан фактор превенције гојазности код деце. Са 
физичком активношћу треба кренути још у детињству и 
упражњавати је доживотно (Fletcher, 1997). 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Значајније деловање на антрополошки статус и смањење 

гојазности деце могуће је применом вежби већег интензитета и у 
дужем трајању. Без одговарајућих матерјалних услова не можемо 
очекивати ни позитивне резултате, ни реализацију плана и 
програма физичког васпитања у његовом пуном обиму. С 
обзиром на стање у школама и проблеме са којима се срећемо у 
настави, учитељи и наставници су ти који све више морају да 
нађу начина да убеђују децу и омладину у вредности физичког 
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вежбања, да навикну ученике да вежбају свакодневно. Физичка 
активност и контролисана балансирана исхрана јесу најефикасније 
превентивне мере гојазности, посебно у дечјој популацији. 
Очувању оптималне телесне масе у изузетно сензитивном периоду 
детињства и школовања мора се посветити велика пажња. Лоша 
исхрана током детињства може касније имати последице у виду 
смањења раста, губитка телесне масе, низак ниво радне 
способности и ризик од настанка многих болести. 
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IMPACTS OF OBESITY ON GROWTH, DEVELOPMENT  

AND HEALTH OF CHILDREN'S ORGANISM 
 

Abstract: Obesity is the state of pathological accumulation of fat in the body, 
and from an early age carries a risk of various health problems. There are 
numerous health problems that obese children and adolescents in the latter 
age are prone to: cardiovascular problems, especially hypertension, the 
problems with the respiratory system, disorders of the endocrine system, the 
incidence of diabetes, irregular menstruation in the female population, 
depression, orthopedic problems, and many other complications. Obesity has 
negative emotional and social effects on the very individual, and a body 
secretes much less happiness hormone, which affects their mental state. 
Obesity is on the rise and has reached epidemic proportions with tendencies to 
increase. The previous research has shown that the ability of preschool and 
younger school age children is not at a satisfactory level. This is particularly 
prevalent in urban areas where, with the expansion of computer technology, 
children are occupied with various forms of entertainment, spending more 
time sitting or lying and less time playing, which results in a decrease in motor 
and functional abilities and occurrence of physical deformities. To assess the 
nutritional status, body mass index (BMI) is most commonly used, recently for 
children's population as well, because it is considered to be a simple 
parameter for determining obesity. The results obtained in our research on the 
basis of BMI have been used to reveal more about the nutritional status of 
younger school age children. The largest number of respondents in this case 
belongs to the category of normal weight. Maximum and minimum results 
show that there are undernourished or overly obese children, which requires 
special attention of physical education teachers and health care workers 
(Table 4). 
Key words: younger school age children, students, obesity, morphological 
characteristics, BMI. 
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На предлог Програмског одбора Научног скупа Иновације у 

васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми 

и модели, одржаног 1−2. 6. 2017. у Лепосавићу, у организацији 
Учитељског факултета у Призрену с привременим седиштем у 
Лепосавићу, на седници Наставно-научног већа Учитељског 
факултета у Призрену с привременим седиштем у Лепосавићу 
одржаној 15. 6. 2017. године, усвојени су   
 

З А К Љ У Ч Ц И  
С ОДРЖАНОГ НАУЧНОГ СКУПА  

 

1. Факултет је 2015. године одржао први научни скуп који је 
имао шири обухват проблематике иновација у васпитању 
и образовању, представљен из перспективе наставе и 
науке у времену и простору.  

2. Мотивисан потребама даљег унапређивања васпитања и 
образовања у предшколском васпитању и разредној 
настави сходно захтевима сталних покушаја реформе 
школе, пре свега иновација у васпитању и образовању под 
којима су се у прошлости углавном подразумевала само 
наставна средства, често и она која су се примењивала у 
васпитању и образовању још у прошлом веку, те даљим 
истраживањима и проучавањима научних дисциплина и 
појединих струка које се тичу предшколског васпитања и 
разредне наставе, Факултет је 2017. године организовао 
Научни скуп који је имао за циљ детаљније истраживање и 
проучавање иновација у васпитању и образовању. 

3. Учешће на Научном скупу пријавила су 102 излагача. 
Након рецензентског поступка, прихваћена су 82 
реферата, а на Научном скупу саопштена су 64 реферата. 

4. На Научном скупу су представљени реферати једанаест 
излагача који представљају део резултата остварених 
истраживањем у оквиру интерног макропројекта Иновације 

у васпитању и образовању (евиденциони број ИМП 001), 
који ће у наредном периоду (2017−2019) финансијски 
подржати и реализовати Учитељски факултет у Призрену с 
привременим седиштем у Лепосавићу.  

5. Представљени су и реферати петнаест излагача који 
представљају и део резултата остварених у оквиру осам 
различитих научноистраживачких пројеката које 
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реализују друге високошколске установе и 
научноистраживачке  организације, а финансијски 
подржава од 2010. Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије: 

1) Материјална и духовна култура Косова и Метохије; 
евиденциони број: 178028;  

2) Косово и Метохија између националног 

идентитета и евроинтеграције; евиденциони број: 
III-47023;  

3) Настава и учење – проблеми, циљеви и перспективе; 
евиденциони број: 179026; 

4) Динамичка структура савременог српског језика; 
евиденциони број: 178014;  

5) Традиција, модернизација и национални идентитет 

у Србији и на Балкану у процесу европских 

интеграција; евиденциони број: 179074;  
6) Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих 

и наглувих особа; евиденциони број: 179055;  
7) Методе нумеричке и нелинеарне анализе са 

применама; евиденциони број: 174002;  
8) Одрживост идентитета Срба и националних 

мањина у пограничним општинама источне и 

југоисточне Србије; евиденциони број: ОI 179013. 
 

6. Полазећи од мултидисциплинарног карактера студија на 
Факултету и од интерног макропројекта, формулисана је 
тема Научног скупа која обухвата општу проблематику 
иновативних приступа васпитању и образовању. У 
радовима саопштеним на Научном скупу се поред општих 
проблема, проучавају и посебни проблеми који се односе 
на дигитализацију, иновативне наставне програме, 
иновативне врсте наставе, иновативне дидактичко-
методичке моделе и остале иновативне приступе 
методици васпитнообразовног рада и наставе, нарочито 
наставе у млађим разредима основне школе. Пријављени 
радови су из области језика и књижевности, математике, 
информатике, педагогије, дидактике, методике 
васпитнообразовног рада, методике наставе, верске 
наставе, физичког васпитања, социологије, психологије, 
историје, географије, физике, политикологије, уметности 
и осталих.  



                                                                           
  

ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ: 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ И МОДЕЛИ 687 

 

                        УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ  

7. Одржавање Научног скупа има утемељење у друштвеним 
променама протеклих деценија које су имале несагледиве 
последице на многе сегменте човековог деловања, а 
нарочито на подручју васпитања и образовања на свим 
нивоима. Рано васпитање деце у предшколским 
установама и образовање на млађем школском узрасту 
прво је било на удару друштвених промена и много пре 
него касније школовање у старијим разредима основне 
школе, средњошколско и високо образовање, што пред 
друштвене субјекте поставља круцијално питање како 
васпитавати и образовати децу у предшколском и на 
млађем школском узрасту и како их припремити за даље 
школовање у циљу припреме за времена у којима ће 
живети и радити, стварати и бити плодотворни чланови 
друштвене заједнице. 

8. На скупу су презентовани радови из тематских подручја: 
токови Болоњског процеса и компатибилност 
универзитетских студија разредне наставе; иновирање 
планова и програма студија; образовање наставника 
образовних профила I, II и III нивоа (основне академске 
студије, мастер академске студије и докторске академске 
студије); иновације у васпитању и образовању, у 
друштвено-хуманистичким и природно-математичким 
наукама у складу са захтевима праксе у друштву; 
образовни нивои и наставни профили према Болоњском 
процесу; Болоњски процес и законска регулатива; 
комплементарност универзитетских студија за васпитаче 
и учитеље; педагошко-психолошке и дидактичко-
методичке претпоставке образовања васпитача и 
учитеља; предмети студија у функцији изграђивања 
комплетне личности будућег васпитача и учитеља 
(глобално образовање, тимски рад, нове компетенције, 
правилно усмеравање, демократија и људска права); 
доживотно образовање и професионално усавршавање 
васпитача и учитеља; вредновање и награђивање 
васпитача и учитеља; емпиријска истраживања иновација 
у методикама појединих предмета; неговање културе 
језика и говора – примењена лингвистика у настави и 
медијима; рано учење матерњег језика и страних језика; 
страни језици у настави – искуства, методе, иновације; 
језик и књижевност у студијским и наставним 



 

688 НАУЧНИ СКУП С МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 

 

програмима; достигнућа култура у настави (физичка, 
музичка, ликовна, медијска, техничка, еколошка); улога 
информационо-кумуникацијских технологија у 
образовању васпитача и учитеља; математика и 
информатика на универзитетским студијама и у 
школским програмима; разредна и предметна настава у 
основној школи; теоријско-методолошко сагледавање 
праксе студената (интеграција теорије и праксе); искуства 
у реализацији наставе појединих предмета на студијама: у 
предшколским установима и основној школи; 
истраживања у области усавршавања уџбеничке 
литературе и дидактичког материјала у настави према 
програмима и стандардима. 

9. У саопштењима је указано да су реформе школства до сада 
углавном подразумевале доношење образовних 
стандарда. Увођење стандарда повлачи измене садржаја 
програма, промене у начину вредновања и промене у 
образовању и усавршавању васпитача и учитеља. 
Међутим, свуда где су стандарди уведени, појавио се 
проблем како испитивати и мерити нивое знања и 
вештина које стандарди описују и захтевају. 

10. Све то показује да је питање иновација у васпитању и 
образовању одувек било и биће предмет не само 
академске расправе, него и практичара, при чему се мисли 
како на васпитаче у предшколским установама и учитеље 
у основним школама тако и на универзитетске наставнике 
на студијским групама за васпитаче у предшколским 
установама и разредну наставу.   

11. Иновације у васпитању и образовању представљају 
увођење новина у васпитнообразовни рад и најчешће се 
односе на примену нових метода, поступака, средстава, 
концепција наставних садржаја или наставних програма. 
Овакво схватање иновација у васпитању и образовању је 
једнострано и углавном се односи на наставна средства и 
поштовање реформских захтева. Иновације у настави су 
врло комплексна појава. Представља идеју која објективно 
мора бити нова, која доживљена као вредност, одређује 
промене у понашању појединца усмерене ка остваривању 
одређених циљева садржаних у побољшању ефикасности 
наставе као организованог процеса учења и развоја 
личности ученика. На основу представљених реферата, 
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изведен је закључак да је иновација у васпитању и 
образовању представља: 

1) позитиван однос васпитача, учитеља и 
универзитетских наставника према иновацијама;    

2) јасно разумевање иновације;   
3) иновација треба да је у оквирима васпитачевих, 

учитељевих и наставникових способности;   
4) обезбеђење неопходних материјалних средстава за 

увођење иновација;  
5) доминантни утицај информационо-

комуникационих технологија; 
6) оспособљеност наставника информатике на свим 

нивоима школовања и студија да ученицима и 
студентима помогну да стекну потребна знања за 
употребу информационо-комуникационих 
технологија и каснију реализацију 
васпитнообразовног рада у дечјим вртићима и 
млађим разредима основне школе, применом 
програмских пакета за сваку област или наставни 
предмет посебно; 

7) позитивни ставови васпитача, учитеља и 
универзитетских наставника, као усвојилаца 
иновација, свест о проблему који се јавља у 
васпитању и настави и свест да иновација може 
унапредити васпитање и наставу. 

 
12. Напредак у свим областима људског рада и живљења 

остварује се захваљујући открићима, проналасцима, 
иновацијама. Зато су иновације заступљене у свим 
областима. Оно што разликује техничку иновацију од 
иновације у васпитању и образовању је то што иновација у 
технологији подразумева потпуну замену старих 
технологија новим. За разлику од техничке иновације, 
иновација у васпитању и образовању подразумева 
увођење нових програма, модела и метода, али и 
задржавање старих који такође настављају да се користе. 
Закључак Научног скупа је да оваква комбинација има 
смисла само ако доминантну улогу у васпитању и настави 
имају инофмрационо-комуникационе технологије, 
иновативни програми и модели рада, што у пракси 
васпитања  и образовања и даље није тако.  
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13. Рзвој информационо-комуникационих технологија и 
рачунарских система утицао је на све области људског 
деловања. Тиме се, као императив, јавља иницијатива за 
коришћење информационо-комуникационих технологија 
у настави и односи се на све предмете, а нарочито на оне 
код којих се коришћење ИКТ у настави, иначе не 
подразумева. Зато васпитачи и учитељи треба да се 
образују и касније професионално усавршавају да би били 
спремни да одговоре на изазове које пред њега поставља 
модерно време. Њихова спремност за стручно 
усавршавање и прихватање иновација у васпитно-
образовном раду и настави, у оквиру којих се подразумева 
и увођење е-учења и примена ИКТ у васпитању и 
образовању, један је од кључних фактора за успешно 
осавремењивање васпитнообразовног рада и наставе. Од 
њих се очекује да се оспособе да користе ИКТ у васпитању 
и образовању и да знају како е-учење и е-настава могу 
унапредити процес васпитања и стицања знања. Колико је 
то значајно, показује и чињеница да ову тезу заступа 
УНЕСКО још од 2008. године.  

14. Велики број васпитача и учитеља у Србији није 
систематски стицао информатичка знања у току свог 
образовања за професију. Међутим, садашње образовање 
васпитача и учитеља обухвата и информатичко 
оспособљавање, мада је и оно недовољно да се они 
оспособе да користе рачунар као конструктивистичку 
компоненту наставнообразовне технологије. Васпитачи и 
учитељи који користе рачунар су, углавном, овим техничким 
достигнућем овладали самостално, истражујући и 
испробавајући. Организовано оспособљавање и усавршавање 
васпитача и учитеља за примену ИКТ у васпитању и 
образовању, нарочито примену програмских пакета и 
даље не постоји. Ретке су и предшколске установе и 
основне школе које предузимају озбиљније кораке у правцу 
дигитализације васпитања и наставе. Свеобухватно то не 
предузима ни надлежно Министарство. 

15. Окружење у којем делује школа много се променило, а 
васпитнообразовни рад и даље тече по обрасцу Јана Амоса 
Коменскога који је у наставну праксу уведен пре више од 
три века. Он знатно заостаје за могућностима које нуди 
савремени развој што школу обавезује да коренито мења 
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и приступ раду и саму суштину наставног процеса да не би 
постала сасвим анахрона установа коју треба похранити у 
музеју старина. Под утицајем информационе технологије 
постепено се напушта традицијом укорењена парадигма 
Коменскога. Она је у доба настанка била револуционаран 
корак у развоју школства, али су с временом њене 
могућности до краја исцрпљене тако да је она у садашњим 
условима постала чинилац који ограничава остваривање 
савремене улоге школе. Свака технологија, захваљујући 
вредностима својих ресурса, метода, облика и других 
технолошких елемената, расте и развија се до одређене 
границе изнад које је могућ напредак само увођењем нове 
технологије вишег нивоа. То не значи да неки елементи 
претходне технологије неће остати у новим оквирима, али 
значи да се морају уносити новине које битно подижу 
квалитет рада. Иновације које су до сада уношене у 
васпитање и наставну праксу доприносиле су извесном 
унапређивању наставе унутар њене традиционалне 
концепције. Закључак Научног скупа је да је појавом 
информационе технологије пређен Рубикон, да је на 
помолу постепена замена садашње организације и 
реализације наставе и учења новом концепцијом и новом 
технологијом. Савремена информациона технологија 
изменила је начин рада готово у свим областима. Највеће 
промене је изазвала у пријему, обради и анализи 
информација. Васпитачи и наставници налазе се у битно 
другачијем информационом окружењу него пре неколико 
деценија. У таквим условима предшколска установа и 
школа не могу да остану на традиционалном начину рада 
у коме су наставник и уџбеник једини извори 
информација. Број чинилаца који утичу на интелектуални 
и морални профил ученика знатно се повећао. Улога 
информационог окружења постаје све битнија и 
значајнија, а предшколска установа и школа ће бити 
модерније и успешније уколико васпитачи и учитељи пре 
и потпуније схвате ту чињеницу.  

16. Закључак Научног скупа је и да више није довољно да деца 
у предшколским установама и ученици у млађим 
разредима основне школе стичу знања него, првенствено 
морају да се формирају као личности с позитивним 
вредностима.  
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17. Дигитализација и увођење иновативних модела морају се 
темељити на савременој информатичкој технологији која 
омогућује приступ огромној количини најразноврснијих 
информација које се обрађују у дијалогу с рачунаром. 
Широке су могућности да се у информатичкој настави 
задаци, поступци и садржаји моделују и трансформишу на 
различите начине зависно од постављеног циља и 
претходних знања ученика. Овом наставом отклања се 
дугогодишња слабост у школском раду – учитељев 
субјективизам у оцењивању. Сталном повратном 
информацијом ученик – учитељ и обратно омогућени су 
контрола и објективно вредновање и самовредновање 
ученичке активности и резултата. 

18. Настава може бити врло динамична, а истовремено 
заснована а) на законитостима усвајања знања и процеса 
мишљења – запажање чињеница и појава, осмишљавање и 
овладавање њима – и б) на процесима усвајања и прераде 
информација – селективно запажање, краткорочно 
памћење, кодирање, дугорочно меморисање и 
задржавање, генерисање одговора, повратна информација. 

19. На основу претходно изложених закључака може се 
извести један општи. Резултати Научног скупа требало би 
да буду основа за наредне научне скупове и за будућа 
истраживања. Да би ти резултати имали ефекте, 
неопходна је дигитализација васпитнообразовног рада и 
наставе. Неопходно је увођење иновативних студијских 
програма и пре свега иновативних дидактичко-
методичких модела заснованих на иновативним врстама 
наставе: интерактивној, диференцираној, егземпларној, 
респонсибилној, хеуристичкој, интегративној, инклузивној и 
осталим. 

20. Сматра се да је ово само почетак једног дугог и 
свеобухватног процеса стварног увођења иновација у 
васпитнообразовни рад и наставу, укључујући и студије за 
васпитаче у предшколским установама као и студије за 
разредну наставу. Колико се у свему томе успело, показаће 
време и педагошка стварност. 
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Лепосавићу Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, имејл-
адреса: zivorad.milenovic@pr.ac.rs 
НИКОЛА МИЛЕНТИЈЕВИЋ, Природно-математички факултет 
Универзитета у Приштини – Косовској Митровици,  
имејл-адреса: nikola.milentijevic@pr.ac.rs 
ИСИДОРА МИЛИЋ, Филозофски факултет Универзитета Приштини – 
Косовској Митровици,  
имејл-адреса: m.isidora@yahoo.com 
ДОЦ. ДР САЊА МИЛИЋ, Педагошки факултет у Бијељини Универзитета 
у Источном Сарајеву (Република Српска – Босна и Херцеговина), имејл-
адреса: sanjamilic1@hotmail.com 
ЈОВАНА МИЛОВАНОВИЋ, докторанд, Педагошки факултет у Врању 
Универзитета у Нишу,  
имејл-адреса: jovana.sekaric@gmail.com 
ДОЦ. ДР БОШКО МИЛОВАНОВИЋ, Учитељски факултет у Призрену – 
Лепосавићу Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, имејл-
адреса: bosko.lj.milovanovic@gmail.com 
ПРОФ. ДР АЛЕКСАНДАР МИЛОЈЕВИЋ, Учитељски факултет у Призрену 
– Лепосавићу Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, имејл-
адреса: topola948@gmail.com 
ДОЦ. ДР САША МИЛОСАВЉЕВИЋ, Природно-математички факултет 
Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, имејл-адреса: 
sasa.milosavljevic@pr.ac.rs 
ПРОФ. ДР ВЕСНА МИНИЋ, Учитељски факултет у Призрену – 
Лепосавићу Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, имејл-
адреса: minic.vesna@gmail.com 
ДОЦ. ДР ЈЕЛЕНА МИНИЋ Филозофски факултет Универзитета у 
Приштини – Косовској Митровици,  
имејл-адреса: jminic@yahoo.com 
ПРОФ. ДР СИНИША МИНИЋ, Учитељски факултет у Призрену – 
Лепосавићу Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, имејл-
адреса: sinisa.minic@pr.ac.rs 
 

Н 
РАДИЦА НЕДЕЉКОВИЋ, докторанд, Филозофски факултет 
Универзитета у Приштини – Косовској Митровици,  
имејл-адреса: radicanedeljkovic91@gmail.com 
ДОЦ. ДР МИЛЕНА НИКОЛИЋ, Природно-математички факултет 
Универзитета у Приштини – Косовској Митровици,  
имејл-адреса: milenan80@yahoo.com 
ПРОФ. ДР РАДМИЛА НИКОЛИЋ, Учитељски факултет у Ужицу 
Универзитета у Крагујевцу, имејл-адреса: scholae50@yahoo.com 
ДР НАКА НИКШИЋ, Учитељски факултет Универзитета у Београду,  
имејл-адреса: naniknp@yahoo.com 
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О 
DOC. DR PREDRAG OREŠKI, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
(Hrvatska), imejl-adresa:  predrag.oreski@ufzg.hr 
 

П 
МИЉАНА ПАВИЋЕВИЋ, Филозофски факултет Универзитета у 
Приштини – Косовској Митровици,  
имејл-адреса: miljanapavicevic@yahoo.com 
ПРОФ. ДР БИЉАНА ПАВЛОВИЋ, Учитељски факултет у Призрену – 
Лепосавићу Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, имејл-
адреса: biljana.pavlovic@yandex.ru 
ЛАЗАР ПАВЛОВИЋ, Српска Православна Црква, Епархија Нишка, имејл-
адреса: lazar.sluzba@gmail.com 
ПРОФ. ДР ЈАСНА ПАРЛИЋ БОЖОВИЋ, Филозофски факултет 
Универзитета у Приштини – Косовској Митровици,  
имејл-адреса: jasnaparlic@yahoo.com 
ДОЦ. ДР ЉИЉАНА ПАУНОВИЋ,  Учитељски факултет у Призрену – 
Лепосавићу Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, имејл-
адреса: ljiljana.paunovic76@gmail.com 
БЛАГИЦА ПЕРОВИЋ, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу 
Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, имејл-адреса: 
blagicaperovic@hotmail.rs 
ДОЦ. ДР МИЛЕНА ПЕТРОВИЋ,  Природно-математички факултет 
Универзитета у Приштини – Косовској Митровици,  
имејл-адреса: milena.petrovic@pr.ac.rs 
ПРОФ. МР БРАНКО ПОПОВИЋ, Учитељски факултет у Ужицу 
Универзитета у Крагујевцу, имејл-адреса: popovic@ucfu.kg.ac.rs 
ДОЦ. ДР ДАЛИБОРКА ПОПОВИЋ, Природно-математички факултет 
Универзитета у Крагујевцу,  
имејл-адреса: daliborka.p76@gmail.com  
ДОЦ. ДР ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА ПРОКОПЧУК, Вінницький 
державний педагогічний інститут  імені Михайла Коцюбинського, 
Kафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української 
мови (Україна),  
имејл-адреса: miravinica@gmail.com 
ДОЦ. ДР ФИЛДУЗА ПРУШЕВИЋ САДОВИЋ, Учитељски факултет 
Универзитета у Београду, имејл-адреса: filduza@yahoo.com 
 

Р 
ДР ДЕЈАН РАДИВОЈЕВИЋ, ОШ „Младост“ у Књажевцу,  
имејл-адреса: dejanradivojevic972@gmail.com 
МИЛАН РАДИВОЈЕВИЋ, ОШ „Ђура Јакшић” у Јелашници,  
имејл-адреса: milanbil@gmail.com 
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ПРОФ. ДР ПЕТАР РАЈЧЕВИЋ, Учитељски факултет у Призрену – 
Лепосавићу Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, имејл-
адреса: petar.rajcevic@pr.ac.rs  
ПРОФ. ДР ТИОДОР РОСИЋ, Факултет педагошких наука у Јагодини 
Универзитета у Крагујевцу,  
имејл-адреса: tiodor.rosic@yandex.ru 
ПРОФ. ДР БРАНКО РИСТИЋ, Учитељски факултет у Призрену – 
Лепосавићу Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, имејл-
адреса: braris9@gmail.com 
ДУШАН РИСТИЋ, докторанд, Географски факултет Универзитета у 
Београду, имејл-адреса: dusan.risticstpgf@gmail.com 
 

С 
ПРОФ. ДР ВЛАДО СИМЕУНОВИЋ, Педагошки факултет у Бијељини 
Универзитета у Источном Сарајеву (Република Српска – Босна и 
Херцеговина),  
имејл-адреса: vlado.simeunovic@gmail.com  
ИВАНА СИМИЈОНОВИЋ, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу 
Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, имејл-адреса: 
iva.simijonovic@gmail.com 
ДР СРЂАН СЛОВИЋ, Институт за српску културу у Приштини – 
Лепосавићу, имејл-адреса: drsrdjans@gmail.com 
ДОЦ. ДР МИРЈАНА СТАКИЋ, Учитељски факултет у Ужицу 
Универзитета у Крагујевцу,  
имејл-адреса: mirjanastakic073@gmail.com  
ДР БОШКО СТАМЕНКОВИЋ, Висока школа за васпитаче струковних 
студија у Гњилану – Бујановцу,  
имејл-адреса: bosko.stamenkovic1956@gmail.com 
МАРКО СТАНОЈЕВИЋ, докторанд, Филозофски факултет Универзитета 
у Приштини – Косовској Митровици,  
имејл-адреса: markomarcelo7@yahoo.com 
ПРОФ. ДР НИКОЛА СТРАЈНИЋ, Филозофски факултет Универзитета у 
Новом Саду,  
имејл-адреса: nikola.strajnic@gmail.com 
 

Т 
ДОЦ. ДР АЛЕКСАНДРА ТРБОЈЕВИЋ, Педагошки факултет у Сомбору 
Универзитета у Новом Саду, 
имејл-адреса: aleksandrauc@pef.uns.ac.rs 
 

Ц 
МР РАИСА ЦВЕТКОВИЋ,  Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу 
Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, имејл-адреса: 
vinica@ptt.rs 
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МАРИЈА ЦИМБАЉЕВИЋ, Природно-математички факултет 
Универзитета у Приштини – Косовској Митровици,  
имејл-адреса: maja_0206@hotmail.com 
 

Ч 
ДРАГАНА ЧАКАРЕВИЋ, ОШ „Вук Караџић“ у Сочаници, имејл-адреса: 
dragana.cakarevic7@gmail.com 
МИРКО ЧАКАРЕВИЋ, Учитељски факултет у Призрену Универзитета у 
Приштини – Косовској Митровици, 
имејл-адреса: mirko.cakarevic@pr.ac.rs 
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