НАСТАНАК И РАЗВОЈ КОМБИНОВАНИХ ОДЕЉЕЊА
Школе са комбинованим одељењима имају прошлост дужну поштовања. Старе су
колико и организовано школовање на нашим просторима. Неки елементи карактеристични
за рад у комбинованом одељењу (једна просторија за рад,
један учитељ,
ученици различитог узраста) постојали су у манастирским школама у Србији и пре
17. века, односно пре него што је Коменски својим генијалним делом Велика дидактика
1632. Године конституисао свој разредно-предметно-часовни систем, пре него што је
Марија Терезија својим школским уставом из 1776. године увела тај систем у српске
школе које су биле на просторима под Аустријом и Угарском.
Ропство под Турцима учинило је да се манастирске школе у Србији задрже и у 18.
па чак и у 19. веку и да дуги низ година буду једине лучоноше просвете и образовања.
Све до почетка Првог српског устанка (1804) „у Србији нигде ни трага од школа
није било, но сваки ђак који је желео што научити морао је попу или у манастир ићи“ каже
прота матеја Ненадовић у својим Мемоарима.
Доминирао је концепт индивидуалне наставе. Није било школске године,
није било разреда,
нису поштоване узрасне разлике,
радило се без распореда часова,
учило се напамет,
доминирала је катехетичка метода.
Међутим, и поред тога што се настава у овим школама изводила претежно
индивидуално, оне су имале неке карактеристике комбинованих одељења. У њима су
истовремено боравиле веће групе ученика. Док је учитељ са једним учеником обрађивао
одређене садржаје, остали ученици су учили задате лекције.
Упоредо са процесом националног ослобођења, започетом у Првом српском
устанку 1804. године, започео је и процес оснивања малих (народних) школа у свим
местима где је за то било услова. За разлику од манастирских, у „малим“ школама је
утврђено трогодишње трајање школовања и предмети који се у школи изучавају. Тако су
за време Првог српског устанка у Србији биле постављене школе готово по свим

варошима и градовима, а и у неким селима. Нажалост, ове школе су престале са радом
пропашћу устанка. И даље су се задржале школе по манастирима и при црквама. Осим
тога, писмености се учило по истом систему (индивидуално) и у оквиру задруга и већих
породица (приватне школе).
Осмишљенија брига о школама у србији могла је бити испољена тек после турских
Хатишерифа (закона) из 1830. и 1833. године, Сретењског устава 1835. и Турског устава
1838. године.
Тешка економска ситуација у земљи, а пре свега недостатак учитеља и школског
простора, знатно су лимитирали (ограничавали, спречавали) отварање школа. Оне су
најчешће осниване по принципу „једна школа – један учитељ“.
Подаци да је 1832. године у Србији било на 38 места укупно 43 учитеља, 1836.
године 69 школа са 69 учитеља и 2283 ученика, 1839. године 84 школе са 84 учитеља и
2916 ученика, упућују на закључак да су комбинована одељења доминантан облик
организације школа карактеристичан не само за сеоске, већ и за градске средине.
Још чвршћу законску подлогу образовање је добило 1844. године када је
обнародовано УСТРОЈЕНИЈЕ ЈАВНОГ УЧИЛИШТНОГ НАСТАВЛЕНИЈА. И овај
пропис познаје само комбинована одељења. Делимичан изузетак су школе у варошима. У
члану 20. Устројенија се каже: „За свака три разреда по селима и другим мањим мјестима
опредељен је један учитељ; по паланкама и већим мјестима на четири разреда по два, тако
да сваки учитељ по два разреда држи; а по варошима по три учитеља, и то за прва два
разреда двојица, а за друга два један“.
Устројенијем су дати нормативи и услови и за изградњу школских зграда.
Потребе су налагале да се у Србији постепено увећава број школа, ученика и
учитеља, па и комбинованих одељења. То је посебно изражено од 1882. Године када је
Стојан Новаковић, у то време министар просвете, промовисао идеју о обавезном основном
образовању. Тај замах и ентузијазам у градњи и отварању школа, нарочито по селима,
трајао је, са малим прекидима за време ратова, све до половине 20. века.
У овом периоду и све до завршетка Првог светског рата скоро да нема литературе
која би помогла учитељима да ефикасно организују рад у комбинованом одељењу.
Рад у комбинованом одељењу био је веома раширен и непосредно након Другог
светског рата. Тада је један учитељ радио у комбинованом одељењу и са 80 – 100 ученика.

Индустријализација земље, нарочито после 1950. године, изазвала је бурне
промене, пре свега на сеоском подручју Србије. Те промене су довеле до депопулације
(смањивања становништва, народа) села, у првом реду у брдскопланинским подручјима, а
то је условило нагло смањење броја ученика у постојећим школама.
Комбинована одељења су увек формирана са циљем да се школа што више
приближи ученицима, како би они мање пешачили, али и са циљем да се образовање
ученика организује на што економичнији начин са становишта кадрова, простора, опреме,
наставних и финансијских средстава.
Континуитет образовно-васпитног рада у школама са комбинованим одељењима
никада није био прекидан. Такве школе су и данас реалност и сутрашња потреба.
Закон дозвољава да се комбинована одељења могу формирати за ученике узраста
од првог до четвртог разреда. Закон одређује максималан број ученика у комбинованим
одељењима. Уколико је комбиновано одељење формирано од ученика два разреда, у њему
може бити највише 20, а уколико је формирано од ученика три или четири разреда,
максималан број ученика је 15.
Доња граница ученика у комбинованом одељењу није одређена Законом. Тиме се
смањује могућност њиховог непотребног и исхитреног укидања, што је веома значајно са
становишта њихове перспективе.
Комбинована одељења представљају реалност условљену остваривањем права на
образовање одређених категорија становништва, демографским, економским, политичким,
социјално-културним, педагошким и другим разлозима. Имају дугу традицију и извесну
будућност у срединама са малим бројем ученика. Зато је потребно више систематичности
и организованог деловања у решавању бројних проблема који прате њихов рад.

ПОЈМОВНО-ТЕРМИНОЛОШКА РАЗЈАШЊЕЊА
КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ
Постоји велика разноликост и неуједначеност термина којима се означава појам
комбинованог одељења. Неуједначеност је присутна и у свакодневној комуникацији међу
учитељима, на стручним скуповима, у стручној и дневној штампи и тако даље.
Међу најстарије термине сврставају се обичне помешане школе и двочлане школе.
(„Обичне помешане школе зову се оне где сва деца без разлике рода и разреда заједно у
једној соби седе и од једног учитеља све уче. У овим је школама посла највише, који је
тиме тежи што више деце има“ (Кратко упутство за српске народне учитеље, Нови Сад,
1861:110). (Двочлане су школе, где су деца на две собе и два учитеља подељена... За
двочлане школе прописано је, да се у млађој класи само букварци, а у старијој часловци и
псалтирци заједно уче, да се тим што пре преко они први најгрубљи основа пређе, и што
пре до лепши наука доспе...).
Ови термини се данас никако или ретко користе, што није случај са терминима
подељена и неподељена школа. И њихов корен је у 19. веку. Тако је законом о основним
школама од 31. 12. 1882. године министар просвете Стојан Новаковић прописао ниже
основне школе (неподељене и подељене). У неподељеним школама је највећи број
ученика 50, а у подељеним 70.
Јован Миодраговић такође говори о подељеним и неподељеним школама, али не
дефинише прецизно те појмове.
Немачки педагог Паул Фикер (P. Ficker) под неподељеним сеоским школама
подразумева одељења састављена из два или три разреда. „Такве школске творевине“,
каже П. Фикер, „раније су се сматрале као нужно зло настало из нарочитих прилика.
Данас се зна да настава у неподељеним сеоским школама има и неких првенстава над
наставом у варошкимшколама подељеним у много одељења.“ (Фикер, П.: Дидактика
нове школе, Геца Кон, Београд, 1939: 287).
Раде Вуковић сматра да је „подељена она основна школа у којој учитељ ради само
са једним разредом у једном одељењу или у којој раде најмање два учитеља без обзира на
број одељења. Све остале школе у којима ради један учитељ, без обзира на број деце и
начин комбиновања разреда, фактички су неподељене основне школе“ (Раде Вуковић,

Рад у неподељеној основбној школи и комбинованом одељењу, Педагошко друштво
Народне Републике Србије, Београд, 1951: 9).
Недељко Трнавац користи назив мале сеоске школе да би означио одељења
комбинована од ученика четири разреда у школи са мање од 15 ученика, а не и одељења
комбинована од по два разреда. Он сматра да такав назив највише одговара називу
неподељена школа, јер је у Србији 15 ученика граница изнад које се у једној школи могу
формирати два комбинована или вишеразредна одељења.
Веома су фреквентни (учестали, чести) и термини: једноразредна школа,
дворазредна школа, троразредна школа и четвороразредна школа.
Тихомир Продановић говори о школи у неразвијеној средини, а данас се може
чути и термин школа у слабо настањеним регијама.
На хрватском говорном подручју говори се о подручној основној школи,
подручном одељењу, малој подручној школи са комбинованим одељењима.
Сродни овим терминима су и термини: издвојено одељење, истурено одељење,
физички издвојено одељење.
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употребљавани (или се и сад употребљавају) термини: недиференциране школе,
нерашчлањене школе, нижеорганизоване школе, патуљасте школе, школе на
неразвијеном подручју, школе на приграничном подручју, школе у забаченим
крајевима, школе са малим бројем ученика, смешани разреди, нижедиференциране
школе, двокласне школе, трокласне шпколе, лилипут школе, школе у сеоској
средини, школе у руралној средини (лат: rus, ruralis – село), патуљасте школе,
салашарске школе, дводељне школе, једнодељне школе, вишеразредне неподељене са
једним наставником, дворазредне с једним наставником, једноразредне с једним
наставником, школе са једним учитељем. Ови се термини у свакодневној пракси, па и у
стручној литератури често алтернативно и синонимно употребљавају.
Данас је, ипак, најчешће у употреби термин комбиновано одељење, а у његовом
одређењу међу педагозима нема битних разлика.
Тако је и у Педагошком речнику комбиновано одељење одређено као „одељење
које је састављено од два или више разреда.“

У Педагошкој енциклопедији се користи израз комбинирано уместо комбиновано
одељење. Аутор термина је Владимир Пољак, педагог из Хрватске.
Без обзира на терминолошку разноврсност међу наведеним одређењима нема
битних разлика. Основна карактеристика свих је истовремени рад једног учитеља са више
различитих разреда.
Ми ћемо се у нашем раду служити термином комбиновано одељење, јер сматрамо
да он, осим што је најфреквентнији, најјасније и најпрецизније одражава суштину појма о
коме је реч.
Према томе, комбиновано одељење је одељење које је састављено од ученика два,
три или четири разреда са којима истовремено ради један учитељ.
При томе се термин комбиновано одељење односи на млађе разреде основне школе
(I - IV).
У пракси наилазимо на различите моделе комбинованих одељења:
-

комбинована одељења формирана од ученика два разреда. С обзиром на
различите могућности комбиновања у овом моделу су могућа комбинована
одељења ближих (I – II, III – IV) и комбинована одељења удаљенијих разреда (I
– III, II – IV).

-

комбинована одељења формирана од ученика три разреда, и

-

комбинована одељења формирана од ученика четири разреда.

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ
Реч организација потиче од грчке речи „органон“ (оруђе) и представља „радну
целину која има да служи одређеним циљевима на различитим подручјима друштвене
делатности

(политичком,

економском,

хуманитарном,

здравственом,

образовном,

религијском, итд.)“
Милан Вујаклија, у свом речнику страних речи и израза (1996/97.), каже да је ова
реч латинског порекла (organisatio), што значи устројство или уређење. Латинска реч
organisation, међутим, означава и спајање појединих делова (органа) у целину, тако да та
целина буде способна за живот.
Термин организација се користи и као ознака за науку о начелима за постизање
оптималних резултата у реализацији постављених циљева и задатака у некој области која
се захваљујући коришћењу научних метода почетком 19. века развила у посебну науку
под називом ергологија односно ергономија.
Појам организације везан је, пре свега, за производњу и одатле је пренет у друге
делатности, па и у образовно-васпитни процес.
Организацију образовно-васпитног процеса, међутим, не можемо идентификовати
(поистоветити, изједначити) са организацијом у производњи. Битна разлика између опште
схваћене организације рада и организације васпитања и образовања састоји се у томе што
се организација васпитања и образовања базира на ширим циљевима, на тоталитету
индивидуума ради кога се организује васпитно-образовни процес у коме је он и субјект.
Савремена организација рада у производњи срачуната је на постизање оптималне
економичности и рентабилности у пословању предузећа, нужно ограничава и онемогућује
слободу акције појединца. Осим тога, при организацији васпитно-образовног процеса
рачуна се на индивидуалну иницијативу и стварање радних навика. Према томе,
организација образовно-васпитног рада у школама није техницистичка ни технолошка, већ
у највећој мери социјална, јер се везује за комплексну социјалну личност која се налази
под утицајем систематског васпитања и учења.
Очигледно је, дакле, да је организација васпитно-образовног процеса школе
комплекснија и сложенија од организације производње. Она обухвата емпиријски и

рационално верификоване норме, правила, процесе и друге одредбе којима се регулише
ток наставе и осигурава њена ефикасност.
Радисав Ничковић под организацијом рада подразумева структуру наставног
процеса и научни приступ његовој организацији; процес учења као иманентну
(својствену) делатност ученика укључујући фазе, трансфер, интерперсоналне односе и
ефекте; разне врсте дидактичких система (програмирана, проблемска, индивидуализована
настава); алгоритамске и друге моделе у настави; групне, колективне и индивидуалне
облике рада у настави; наставни час са свим његовим фазама, динамиком, структуром и
делатностима (упознавање са новим садржајима, консолидовање стечених сазнања,
примена усвојених знања, в редновање и самовредновање постигнутих ефеката);
ваннаставне активности (стваралачке слободне активности, ученичко самоуправљање,
такмичења); наставна средства и уређаје (класичне и савремене) у настави: ТВ и радио,
видео технику, компјутере, мултимедијалне учионице, медијатеке, уџбенике и изворе
сазнавања ван школе; функције наставника (организационо – техничке, педагошкопсихолошке,

социјалне,

креативне,

координативне,

кооперативне,

демократске,

евалуативне и др.); педагошко-психолошко-социолошка својства школске архитектуре и
њене савремене функције, итд.
Општост и ширина наведених одређења организације образовно-васпитног рада
школе, односно наставе, јасно показују о каквом се сложеном проблему ради.
С термином организација повезани су и термини модернизација, иновација,
рационализација, реформа. То, међутим, не значи да се између њих може ставити знак
једнакости.
Садашњи вид организације наставе везан је за личност чешког педагога Јана Амоса
Коменског , једног од највећих педагошких класика, утемељивача народног образовања и
обавезне школе. Он је, решавајући проблем масовности образовања, у својој Великој
дидактици увео ред у организацију рада школа и поставио темеље настави који су чврсти
и до данашњих дана. Коменски, међутим, није имао у виду потребу да се једним
одељењем у току школске године обухвате ученици различитих разреда. Његов систем
почива на тзв. чистим одељењима, а данас се примењује и у комбинованим, што ствара
много тешкоћа и проблема и често доводи до апсурда и противречности.

Крај 19. и почетак 20. века карактеришу бројни покушаји да се осмисли таква
организација школе и наставе која ће превазићи бројна ограничења и слабости разреднопредметно-часовног система који је конституисао Коменски. Неки од њих су умеренији
(концентрација наставе, корелација наставе, настава по епохама, целовита настава,
егземпларна настава, тимска настава и тако даље), док су други радикалнији
(Манхајмски систем, Далтон план, Лабораторијско-бригадни систем, Пројект метода, Јена
план, неформална школа, слободна школа, отворена школа, настава на даљину, школа без
разреда, амбулантне школе, покретне школе и тако даље). Ни један од њих, међутим, није
успео да се наметне у ширим размерама и потисне, односно замени систем који је
конституисао Коменски. Треба, међутим, нагласити да сваки од ових покрета садржи у
себи и неке елементе корисне за организацију образовно-васпитног рада у комбинованом
одељењу. У том погледу посебно су интересантне, на пример, школа без разреда,
амбулантне школе, настава на даљину и покретна школа. Проблем се јавља кад те
елементе треба издвојити, укомбиновати у једну целину и применити у непосредној
образовно-васпитној пракси.
Живимо у времену у коме постоји много алтернатива и предлога почев од
негирања било какве организације, наставног програма, наставе и наставника до
заговарања идеје о организацији васпитно-образовног рада на научним основама уз стално
техничко, технолошко и дидактичко иновирање, при чему треба да се битно мења улога
наставног програма, наставника и, пре свега, ученика. Ипак већина савремених пројеката
којима је циљ истраживање основне школе, њених циљева, задатака и организације има
неке карактеристике као заједничке:
-

фундаментално образовање, као квалитетна концепција образовања,

-

поштовање дететове индивидуалности и заговарање диференциране педагогије,

-

истицање континуитета у процесу едукације,

-

организација образовања, квалитативни помаци у функционисању школе.

Осим тога, савремена организациона решења углавном наглашавају улогу ученика,
његов положај и активност, али не у смислу педоцентризма, већ у смислу
савремене еманципирајуће хумане педагогије.
Комбинована одељења, с обзиром на релативно мали број ученика у њима, простор
су на коме се многи од ових захтева могу успешно реализовати.

Овде, ипак, морамо нагласити да су, за разлику од наведених организационих
решења, комбинована одељења настала као нужност условљена малим бројем ученика у
конкретној средини, недостатком учитеља, недостатком простора или неких других
фактора, а не као покушај да се наметну као пожељан модел организације образовноваспитног рада у основном образовању.
Организација образовно-васпитног рада у комвинованом одељењу је једно од
најсложенијих и најосетљивијих питања дидактичке теорије и праксе. Њен значај,
свакако, превазилази пажњу коју јој посвећују дидактичари и методичари. Она се често не
може уклопити у норме по којима је организован рад у чистом одељењу.
Под организацијом образовно-васпитног рада у комбинованом одељењу ми
ћемо подразумевати такав начин рада који омогућава постизање оптималних
резултата у реализацији циљева и задатака основног образовања и васпитања.
Тако дефинисан проблем организације може се посматрати са два становишта:
1. Са становишта спољашње организације.
2. Са становишта унутрашње организације.
Спољашња организација образовно-васпитног рада у комбинованом одељењу
обухвата све оно што се налази изван сфере директног утицаја наставника (простор,
опрема, наставна средства и технички уређаји, наставни план и програм, законски
прописи, школски календар, број ученика у одељењу, уџбеници и приручници).
За разлику од спољашње, унутрашња организација образовно-васпитног рада у
комбинованом одељењу је окренута и оријентисана на стручно-дидактичка разматрања и
поступања и обухвата све оно што се, више или мање, налази у сфери директног утицаја
учитеља (организација часа, планирање наставних садржаја, припремање за наставу,
распоред ученика у учионици, коришћење наставних средстава и тако даље). Унутрашња
организација значи организацију самог тока процеса образовања (Пољак). Она је много
сложенија, суптилнија и деликатнија од спољашње организације и највећим делом зависи
од дидактичко-методичке оспособљености учитеља и његове спремности да продре у
законитости процеса васпитања и образовања.
Успех у рад, међутим, условљен је јединством унутрашње и спољашње димензије
организације, јер се обе димензије међусобно условљавају и преплићу.
Питања

1. Од које грчке речи потиче реч организација?
2. Са која још четири сродна термина се повезује термин организација?
3. Које елементе садржи спољашња организација наставе у комбинованом одељењу?
4. Шта се сврстава у унутрашњу организацију образовно-васпитног рада у
комбинованом одељењу?
5. Да ли је важнија унутрашња или спољашња димензија организације?

ДОСАДАШЊА ПРОУЧАВАЊА ПРОБЛЕМА
ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАСТАВНОГ РАДА
У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ
Необично је да о тако важном подручју као што је рад у комбинованом одељењу,
нема довољно адекватне литературе.
Од концепције коју је, у књизи Рад у неподељеној основној школи и
комбинованом одељењу, 1951. године изнео Раде Вуковић, учитељи су до сада имали
највише користи.
Међутим, у име идеје о јединственој социјалистичкој школи, Р. Вуковић не
прихвата неколико важних педагошких идеја које су се о малим сеоским школама и
комбинованим одељењима појавиле између два светска рата (Краљевина Југославија). Реч
је о идеји да се за ове школе и одељења праве посебни или адаптирани наставни програми,
посебни или адаптирани уџбеници, или анекси уз уџбенике и да се дозволе нека посебна
организациона решења у складу саспецифичним условима рада. Он је сматрао да ће тиме
сеоска деца бити стављена у инфериоран положај у односу на градску децу и да између
основних школа у различитим срединама не сме постојати разлика, мада је она објективно
увек постојала. Један етатизован модел основне школе узео је под своје окриље и мале
сеоске школе, што је само створило привид и лажну слику „једнаких шанси у
образовању“. Сеоске школе су биле приморане да се укључе у систем униформне и
јединствене државне основне школе, која је све више била по мери града и школе са
великим бројем ученика. Тако је, егалитаризам прокламован у име мањине, али је
униформизацијом увек штетио тој мањини и користио већини.
Анекс – (лат.) прилог, додатак, наставак; све што је додато или везано за нешто.
Егалитаризам – (фр.) тежња за стварањем једнакости међу људима на основу
једнаке расподеле добара и друштвеног утицаја; уравниловка.
Прокламовати – (лат.) прогласити; обнародовати; објавити.
Раде Вуковић је у поменутој књизи објавио и обимну библиографију радова о тој
теми. Ову библиографију је 1992. године допунио и објавио Недељко Трнавац у књизи
Мале сеоске школе.

Требало је да прође пуних 30 година па да тек онда М. Стевановић, и Д. Ђорђевић
објаве једну целовиту књигу из ове области, Организација наставе у комбинованим
одељењима, 1981.
Ситуација је још неповољнија када се анализира садржај стручних часописа
намењених учитељима.
Р. Ничковић је анализирао садржај већине наших часописа у послератном времену
и нашао да је организацији наставе посвећено мало пажње, свега око 2% прилога.
Просечан број ученика у комбинованим одељењима у Србији у 1994/95. школској
години је 12,9, а у чистим одељењима 25,8. Можда је то вид компензације (надокнаде) за
друге отежане околности у којима живе и раде сеоска деца и учитељи?
Велики број учитеља, који су радили више година у комбинованом одељењу, с
поносом истиче како њихови ученици задржавају исти или чак постижу и бољи успех у
наставку школовања, да су са успехом завршили средње школе и факултете и да та мала
школа ни једном ученику није поставила препреку на животном путу.
Многи истичу да рад у комбинованом одељењу, поред недостатака, има и извесне
предности у односу на рад с једним разредом.
Предности би биле следеће:
-

учитељ ради са малим бројем ученика, наглашена је потреба за индивидуалним
радом и индивидуализацијом наставе, чиме се стварају услови за уважавање и
поштовање разлика међу ученицима, за максимално развијање њихових
способности, за напредовање према индивидуалном темпу и склоностима,

-

комбиновано одељење је погодна и стимулативна средина за развијање
самосталности и креативности код ученика,

-

оспособљава ученике за самообразовање,

-

обезбеђено је чешће понављање и чвршће повезивање наставних садржаја у
једну целину. Ученици млађих разреда су у ситуацији да спонтано упознају
многе чињенице и појмове којима оперишу ученици старијих разреда, а ови су,
опет, у ситуацији да се подсете и обнове оне садржаје које су обрађивали
претходних година,

-

због малог броја ученика брза је и ефикасна контрола њиховог самосталног
рада,

-

централна тачка наставе померена је са поучавања на учење чиме се мења
положај и ученика и учитеља у наставном процесу. Док је у чистом одељењу
учитељ, најчешће, једини преносилац знања, у комбинованом одељењу он се
јавља у другачијој улози. Ту је он, пре свега, организатор рада, саветник и
сарадник. Тежиште његове активности је на таквој организацији образовноваспитног рада у којој ће ученици бити активни у процесу стицања знања и
развијања способности,

-

перманентна смена директне и индиректне наставе и комбинација различитих
облика рада чини наставу динамићнијом, разноврснијом, атрактивнијом и
интересантнијом,

-

рад у комбинованом одељењу и самосталан рад ученика захтева брже
прелажење на мултимедијски систем наставе и њено модернизовање,

-

процес социјализације има равномернији и природнији ток итд.

Неуспех и слабости у раду, приписују се:
-

условима у којима ученици живе и уче,

-

опремљености школа наставним средствима и техничким уређајима,

-

нефлексибилној организацији рада. У комбинованом одељењу ради се по истим
принципима као у школама које имају 1000 и више ученика.

-

сложеној организацији часа, посебно у случајевима када се истовремено ради са
три или четири разреда (3 или 4 програма),

-

недостатку времена за директан рад учитеља са ученицима појединих разреда,

-

честим променама учитеља,

-

неоспособљеношћу учитеља за рад у комбинованом одељењу,

-

недостатку одговарајуће методичке литературе за учитеље,

-

неразрађеном систему њиховог стручног усавршавања (семинари, огледни
часови и сл.),

-

њиховој изолованости, недовољној и неадекватној сарадњи са матичном
школом и средином у којој се школа налази итд.

Посебну пажњу практичара привлаче модели комбиновања разреда. Да ли је
ефикаснија комбинација удаљенијих (I – III; II – IV) или ближих разреда (I – II; III
– IV).

Дужу традицију у Србији има комбиновање ближих разреда. То је до Другог св.
Рата био и најчешћи модел комбиновања разреда. Од њега се одступало само у
случајевима када је то број ученика изричито захтевао. Овај модел има бројне присталице
и данас. Л. Богнар сматра да је најприхватљивија комбинација I - II, III - IV. „...ближа доб
деце, па се чешће може организовати неподељени и заједнички рад“.
За комбинацију ближих разреда залаже се и В. Пољак, „јер се таквом комбинацијом
одељења може провести потребна диференцијација рада по разредима, а уједно се
омогућује повремени заједнички рад на обради сличних делова из наставног програма
истог предмета.“
Предности ближе комбинације су и у изворима знања. Ученици ближих разреда
могу у самосталном раду користити исте слике, часописе, енциклопедије... при чему треба
водити рачуна о задацима који треба да буду примерени узрасту и могућностима ученика.
И Ђ. Лекић сматра да је најефикаснија комбинација суседних разреда (I – II и III –
IV).
У прилог овог модела наводе се и други разлози:
-

ученици су блиски по развојном и образовном нивоу,

-

терминологија коју учитељ користи је блиска ученицима оба разреда,

-

лакше је успостављање интерперсоналних односа међу ученицима,

-

старији ученици понављају градиво из млађег разреда, а млађи се упознају са
оним што ће учити наредне године,

-

приближан број часова и заједнички долазак у школу и одлазак кући...

Приговори овом моделу комбиновања:
-

ученици често мењају учитеља. Један учитељ не може да води ученике четири
године, већ се често смењује са својим колегом ,

-

прети опасност од уједначавања програма и захтева у различитим разредима,

-

теже је организовати самостални рад ученика, нарочито у случају комбинације I
и II разреда,

-

учитељи нису подједнако оптерећени бројем часова, а често и бројем ученика и
тд.

Модел комбинације удаљенијих разреда масовније се почео примењивати након
Другог светског рата и данас се у нашим школама често сусреће. За овај модел залагали су
се Јесипов и Гончаров, Р. Вуковић и Н. Филиповић.
Присталице овог модела, најчешће, истичу да он обезбеђује:
-

сигурност у подели ученика на разреде (умањује се опасност од уједначавања
програма и захтева у различитим разредима),

-

лакше се организује самосталан рад са старијим разредом,

-

старији разреди имају више часова од млађих па се на таквим часовима може са
њима самостално радити,

-

старији ученици позитивно делују на млађе,

-

равномернију оптерећеност учитеља и тд.

Најозбиљнији приговор овом моделу своди се на неекономичност.
Има педагога који сматрају да успех у раду у комбинованом одељењу не зависи
толико од модела комбинације разреда, колико од тога у којој мери су ученици савладали
методе и технике ефикасног учења и у којој мери су оспсобљени за самосталан рад.
Питања:
1. На основу претходног текста наведите имена педагога који су дали своје
прилоге (предлоге, размишљања) о раду у комбинованом одељењу.
2. Како се звао аутор књиге Рад у неподељеној основној школи и комбинованом
одељењу, објављене 1951. године?
3. Које су предности рада у комбинованом одељењу?
4. Недостаци (слабости) рада у комбинованом одељењу?
5. Предности и недостаци комбинације ближих разреда?
6. Предности и недостаци комбинације удаљенијих разреда комбинованог
одељења?

КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА
У ШКОЛСКОЈ МРЕЖИ СРБИЈЕ
Шпијуновић (1998: 45) износи податке да је у школској 1994/95. години наставним
радом у Србији било обухваћено „836390 ученика распоређених у 34206 одељења. Од тога
броја 47227 (5,65 %) ученика наставу похађа у 3655 (10,69 %) комбинованих одељења,
369719 (44,20 %) наставу похађа у 14276 (41,74 %) чистих одељења у разредној настави и
419454 (50,15 %) ученика наставу похађа у 16275 (47,57 %) чистих одељења у предметној
настави“.
Дакле, удео школа са комбинованим одељењима у школској мрежи Србије је веома
значајан. 3655 комбинованих одељења чине 20,38 % у односу на укупан број одељења у
разредној настави (17931). Од тог броја је 2613 (14,57 %) формирано од два, 395 (2,20 %)
формирано од три и 647 (3,61 %) формирано од четири разреда. Дакле, СВАКО ПЕТО
ОДЕЉЕЊЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ У СРБИЈИ ЈЕ КОМБИНОВАНО, односно СВАКИ
ПЕТИ УЧИТЕЉ У СРБИЈИ РАДИ У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ.
Просечан број ученика у комбинованом одељењу је 12,92, а у чистом 25,89.
Просечан број ученика у одељењима формираним од два разреда је 13,89, у
одељењима формираним од три разреда 8,51, а у одељњима формираним од четири
разреда 11,69.
Свако затворено (угашено) четвороразредно одељење значи једну школу мање.
Стално опадање укупног броја комбинованих одељења у Србији не треба никог да завара.
Јер, не смањује се само број комбинованих одељења. Смањује се и број чистих одељења
јер наталитет у целини опада.
Показало се да је затварање школе један од значајних генератора негативних
миграционих токова становништва и депопулације села. (Лат. populus – народ). Одлазак
учитеља и гашење школе је знак да је селу, као друштвеној заједници, крај близу, да га је
деруштвена заједница препустила на милост и немилост тихог умирања.
Укидањем ових школа заоштрава се и проблем доступности основне школе
полазницима, макар се то односило само на узраст од I – IV разреда, на значајном
простору. Ми тиме нисмо само физички удаљили школу од ученика. Ми смо је од њега и

психолошки удаљили. Затварањем ових школа нестале су последње оазе и жаришта
образовно васпитног и културног утицаја, не само на децу веж и на одрасле.
Места без школе и учитеља остала су пуста, без икаквих културних садржаја.
Друштвени живот је до краја осиромашен. Људи су за ове школе емотивно везани.
Градили су их они или њихови преци са одушевљењем, полагали велике наде у њих,
сњпремни су да их ревитализују (лат. vita, аe – живот), али их се тешка срца одричу.
Затварање школе отвара проблем путовања ученика, њиховог одвајања од топлине
породичног гнезда, смештаја у домове или друге породице и тако даље. „На тај начин ће
мали ученици постати велики мученици да би пешачењем и неуредним превозом
испунили императивну личну и друштвену обавезу општег основног образовања“ (Лекић
Ђорђе, 1985).
Мало се ко бави анализом колико је часова изгубљено због кашњења воза и
аутобуса, какви су услови за превоз, колико пута је чекан аутобус који тог дана није ни
пошао, како се одвајање од породице и путовање одражава на успех ученика и тако даље.
Можемо ли замислити шта све преживљава седмогодишње дете када треба да буде
одвојено од оца и мајке, истргнуто из средине у којој је рођено, коју познаје и воли,
упућено на смештај у градску породицу или ученички дом са непознатим лицима.
(Гојко Бановић: Петар Кочић, 1963)*
Када се све наведено сабере онда је јасно да су „школе на точковима“ много
скупље од школа са једним учитељем. На жалост, та истина у Србији је схваћена тек
пошто су многи рачуни непромишљености укидања сеоских школа већ испостављени.
Затварање сеоских школа у Србији последњих година постепено јењава. Све су
израженије тежње да се оне, без обзира на број ученика, сачувају.
Проблем комбинованих одељења није дидактичка категорија која припада неким
прошлим временима и која ће нестати сама по себи. То је категорија која је у нашој
школској мрежи присутна у великом проценту и која ће, с обзиром на перспективе и
тенденције миграционих кретања, бити још дуго један од значајних организационих
облика основног образовања и значајна и трајна карактеристика школске мреже у Србији.
То условљава потребу тражења нових и флексибилнијих решења и успостављања
модерне, ефикасне и рационалне организације рада у школама са комбинованим

одељењима. Јер, оне очигледно не могу бити организоване као и школе у развијеним
срединама и школе у којима је број ученика неколико стотина пута већи.

____________________________________
*Гојко Бановић: Петар Кочић, Сарајево, 1963: 5-7. (Опис одласка будућег књижевника
Петра Кочића у манастирску школу).
„Мирисао је на овце.
Стада су се љети помицала по пашњацима тражећи хладовину, а пред зиму
остављала своје торове, колибе и нејаке чуваре и са одраслима спуштала се у доње
крајеве, да би се пред прољеће вратила на Змијање. Један чобанин, од оних који најбоље
познају путеве, ишао је напријед, један отрага, а остали са стране, у гуњевима, корак по
корак. Носили су котлиће и лонце за јело, а понеки би држао јагње у наручју, као дијете.
Сипљиви имењак говорио је о турским сабљама и синџирима, о непокорним
мртвацима, о куги, а црна мантија помиње школу.
Извлачио се Петар из трња у које га је, ударом у леђа, бацио један ован, кад он,
отац, наиђе на коњу. И довикну, онако у пролазу, преко ограде:
- Нећеш се ти дуго тући са овновима, немој мислити! Код мене, доље у Гомјеници,
чека те буквар.
И баба Вида помиње школу.
Те године вукови почеше рано, прије зиме, да силазе у села. По камењарима и
пашњацима испод Превије лежале су оглодане кости закланих коња и говеда. Пси су
завијали, људи халакали, а стрив Миле узалуф чекао, с кубуром, у засједи. На провали
изнад куће постави гвожђа, велика, вучја гвожђа, и једног јутра освану у њима курјак, с
предњим ногама углављеним међу зупце. Укућани се сјатише да га виде, ухваћена,
немоћна.
-Хоћеш нашег меса?
-Није нам доста ага и десетара, него још и ти!
-Видиш ли ти ово?
Али стриц Миле не допусти да курјаку суди коље, већ му само веза, послије много
муке, велико, говеђе звоно око врата и пусти га из гвожђа. Нек иде, онако шепав, у своје
друштво и звоном објављује куд се чопор креће.

Звоно на вуку!
Људи су познавали звук тога звона и на опре бл, а баба Вида говорила да ће сад и
чобанима бити лакше да чувају благо. Петар и Илија ће у школу, а Лујо ће по звону знати
да ли се опасност примиче његовим говедима.
Помогла је унуцима да се попну на коња и остала плачући пред кућом. Са својих
десет година, Петар се добро држао у седлу и придржавао пред собом Илију, а коња је
водио стриц Миле. За дјецом, у брдима обавијеним маглом, остајали су родни Стричићи,
мајчин гроб у ували ниже Превије, Лујо и његов Јаблан, гумно и шљива под којом је ага
сједио. А доље, у Кмећанима, чека их манастир с калуђерима, отац с букваром. И Симеун
Ђак, ако га нијесу стигле и однијеле бабине клетве.
Стриц је журно грабио напријед, кроз густу и ледену маглу, ланац на коњу звецкао.
Кад им и Кочића главица остаде далеко иза леђа, стадоше на једном потоку да напоје
коња.
-Па кад се запопите и будете овуда пролазили, сјетите се да вас је стриц Миле
одвео у манастир, да школу изучите. И отидите, макар једном у години, на његов гроб и
коју молитву очитајте, за душу његову. Ни бабу своју не заборавите, а на материну гробу
подигните други биљег, од тврђег камена.
Дјеца су ћутала.“ ...
________________________________________
Питања:
1. Свако а) треће,
б) четврто
в) пето

одељење у разредној настави у Србији је комбиновано.

(Заокружи слово испред једног тачног одговора).
2. Сваки а) други
б) пети
в) седми ученик у Србији ради у комбинованом одељењу. (Заокружи
слово испред једног тачног одговора).
3. Колико има просечно ученика у комбинованом одељењу?
4. А у чистом одељењу?
5. Зашто (због чега) је штетно затварање (гашење) малих сеоских школа?

ПОДСЕТНИК ЗА САМОСТАЛНО ПОНАВЉЕЊЕ
И ВЕЖБАЊЕ
(МЕТОДИКА РАДА У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ)

I НАСТАНАК И РАЗВОЈ КОМБИНОВАНИХ ОДЕЉЕЊА
1. Као форма организације колико су старе школе са комбинованим одељењима?
2. Који елементи карактеристични за рад у комбинованом одељењу су постојали у
манастирским школама у Србији и пре 17. века?
3. Шта је учинило (утицало) да се манастирске школе у Србији задрже и у 18. па чак и
у 19. веку и да дуги низ година буду једине лучоноше просвете и образовања?
4. После којих законских докумената је могла бити испољена осмишљенија брига о
школама у Србији?
5. Како се називао документ из 1844. године, који је представљао још чвршћу
законску подлогу за образовање у Србији?
6. Да ли је рад у комбинованом одељењу био раширен и наком Другог светског рата?
7. Колико по Закону може бити највише ученика ако је комбиновано одељење
састављено од ученика два разреда?
8. Који је дозвољен максималан број ученика уколико је комбиновано одељење
формирано од ученика три или четири разреда?
9. Да ли је Законом одређена доња граница ученика у комбинованом одељењу?
10. Зашто је то добро?

II ПОЈМОВНО ТЕРМИНОЛОШКА РАЗЈАШЊЕЊА
1. Наведите два најстарија термина у вези са комбинованим одељењима.
2. Шта је било прописано за двочлане школе?
3. Како се звао министар просвете у 19. веку у Србији који је прописао да ниже
основне школе буду неподељене и подељене?

4. Који је највећи број ученика у неподељеним а који у подељеним школама?
5. Који још познати педагог такође говори о подељеним и неподељеним школама, али
не дефинише прецизно те појмове?
6. Како се звао немачки педагог који пише да су се неподељене сеоске школе
сматрале као нужно зло настало из нарочитих прилика?
7. Наведите имена домаћих педагога који су се бавили проучавањем рада у
комбинованим одељењима после Другог светског рата?
8. Како се дефинише комбиновано одељење?
9. Понекад су уместо термина комбиновано одељење у истом значењу употребљавани
(или се и сад употребљавају) и разни други термини. Наведи неке.

10. У пракси наилазимо на различите моделе комбинованих одељења. Наведите их.

Одговори (на прошли пут постављена питања):
I НАСТАНАК И РАЗВОЈ КОМБИНОВАНИХ ОДЕЉЕЊА
1. Школе са комбинованим одељењима имају прошлост дужну поштовања. Старе су
колико и организовано школовање на нашим просторима.
2. Елементи карактеристични за рад у комбинованом одељењу који су постојали у
манастирским школама у Србији и пре 17. века су: једна просторија за рад,
један учитељ,
ученици различитог узраста.
3. Ропство под Турцима учинило је да се манастирске школе у Србији задрже и у 18.
па чак и у 19. веку и да дуги низ година буду једине лучоноше просвете и
образовања.
4. Осмишљенија брига о школама у Србији могла је бити испољена тек после
турских хатишерифа из 1830. и 1833. године, Сретењског устава 1835. и
Турског устава 1838. године.
5. Још чвршћу законску подлогу образовање је добило 1844. године када је
обнародовано Устројеније јавног училиштног наставленија.
6. Да, рад у комбинованом одељењу био је веома раширен и непосредно након
Другог светског рата. Тада је један учитељ радио у комбинованом одељењу и са
80-100 ученика.
7. Уколико је комбиновано одељење формирано од ученика два разреда, у њему
може бити највише 20 ученика.
8. Уколико је комбиновано одељење формирано од ученика три или четири
разреда, максималан број ученика је 15.
9. Доња граница ученика у комбинованом одељењу није одређена Законом.
10. То је добро зато што се на тај начин смањује могућност непотребног и
исхитреног укидања („гашења“) школа са комбинованим одељењима у
селима.

II ПОЈМОВНО ТЕРМИНОЛОШКА РАЗЈАШЊЕЊА

1. Meђу најстарије термине спадају обичне помешане школе и двочлане школе.
2.

За двочлане школе прописано је, да се у млађој класи само букварци, а у старијој
часловци и псалтирци заједно уче.

3. Звао се Стојан Новаковић.

Стојан Новаковић
4.

У неподељеним школама је највећи број ученика 50, а у подељеним 70.

5.

Јован Миодраговић такође говори о подељеним и неподељеним школама, али не
дефинише прецизно те појмове.

Јован Миодраговић

6. Звао се Паул Фикер.

Књига Паула Фикера

7. Раде Вуковић, Тихомир Продановић, Недељко Трнавац, Тихомир Продановић, Ђорђе
Лекић, Љубица Продановић, Крстивоје Шпијуновић, Стипан Јукић, Оливера Гајић...

8. Комбиновано одељење је одељење које је састављено од ученика два, три или четири
разреда са којима истовремено ради један учитељ.

9. Такви термини су, на пример: недиференциране школе, нерашчлањене школе,
нижеорганизоване школе, патуљасте школе, школе на неразвијеном подручју,
школе на приграничном подручју, школе у забаченим крајевима, школе са малим
бројем ученика, смешани разреди, нижедиференциране школе, двокласне школе,
трокласне шпколе, лилипут школе, школе у сеоској средини, школе у руралној
средини (лат: rus, ruralis – село), патуљасте школе, салашарске школе, дводељне
школе, једнодељне школе, вишеразредне неподељене са једним наставником,
дворазредне с једним наставником, једноразредне с једним наставником, школе са
једним учитељем.
10. То су:

- комбинована одељења формирана од ученика два разреда. С обзиром на различите
могућности комбиновања у овом моделу су могућа комбинована одељења ближих (I – II,
III – IV) и комбинована одељења удаљенијих разреда (I – III, II – IV).
- комбинована одељења формирана од ученика три разреда, и
- комбинована одељења формирана од ученика четири разреда.

***
Нова питања за самостално вежбање и понављање:
1. Од чије стране речи потиче реч организација?
2. Која је то реч?
3. Шта значи та реч?
4. Како реч организација објашњава Милан Вујаклија?

5. Које елементе садржи спољашња организација наставе (у комбинованом одељењу)?
6. Шта се сврстава у унутрашњу организацију образовно-васпитног рада (у
комбинованом одељењу)?
7. Чиме је условљен успех наставника у раду (са комбинованим одељењем)?

ПРИНЦИПИ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ РАДА
У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ
За рад у комбинованом одељењу важе исти принципи који важе и за организацију
рада у чистом одељењу.
Који су то принципи? (Они који се обрађују у дидактици:
1. принцип научности наставе,
2. принцип одмерености наставе према узрасту ученика,
3. принцип систематичности и поступности,
4. принцип очигледности у настави,
5. принцип свесне активности ученика,
6. принцип индивидуализације у настави,
7. принцип повезивања теорије са праксом,
8. принвип рационализације и економичности у настави и
9. принцип трајности знања, вештина и навика).
У циљу рационализације рада у комбинованом одељењу уважавају се и следећи
принципи:
1. принцип флексибилности,
2. принцип учитељеве креативности и стваралачке аутономности,
3. принцип

ученичке

самоактивности,

диференцијације

и

индивидуализације наставног рада,
4. принцип

континуираног

праћења

индивидуалног

развоја

и

напредовања ученика и
5. принцип вертикалне и хоризонталне интеграције у планирању и
реализацији образовно-васпитних активности.
1. Принцип флексибилности
Реч флексибилан долази од латинске речи flexibilis – савитљив. 1. савитљив,
еластичан, гибак. 2. (о људима) који није крут у опхођењу, прилагодљив, који се лако
може прилагодити ставовима супротне стране.

Флексибилност подразумева еластичнија законска решења, школски календар који
одговара условима рада школе, распоред часова прилагођен конкретној наставној
ситуацији, различито трајање часова, интереса ученика и појаве умора, рад у смени и
по и смени и четврт, слободни избор активности од стране ученика, коришћење
могућности за индивидуални и индивидуализовани рад и тако даље.
2. Принцип учитељеве креативности и стваралачке аутономности
Учитељи који раде у комбинованом одељењу не треба, по сваку цену, да се
придржавају решења која важе за школе са великим бројем ученика. За очекивање је да ће
професионална самосталност имплицирати и повећану одговорност за резултате које
учитељ у комбинованом одељењу у свом раду остварује. Данас се и у свету све више тежи
ка већој аутономији у доношењу одлука у образовању на локалном и школском нивоу,
што подразумева и већи степен одговорности у остваривању васпитнообразовних
заддатака.
3. Принцип ученичке самоактивности, диференцијације и индивидуализације
наставног рада
У комбинованом одењењу нема довољно времена за директну наставу па се јавља
потреба за самосталним радом и самоактивности ученика. Да би се овај принцип остварио
неопходно је да се ученици упознају са општим и посебним техникама рада, вештином
коришћења уџбеника, речника, енциклопедија, вештином записивања нађених решења,
брзог прилажења радном задатку, оспособљавању за контролу сопственог рада и слично.
Овај принцип обавезује учитеља да у образовно-васпитном процесу открива, уважава и
развија индивидуалне способности ученика, да разлике међу њима поштује, како при
избору садржаја, тако и при избору метода и облика рада, темпа рада и слично.
Индивидуалне карактеристике ученика долазе више до изражаја у комбинованом одељњу
него чистом, што учитељ треба да уважава и да наставу према томе диференцира.
Натпросечном ученику учитељ ће давати задатке који одговарају његовим способностима
и обратно. Захтеви према ученицима требају бити на нивоу њима доступне сложености.

4. Принцип континуираног праћења индивидуалног развоја и напредовања
ученика
Уважавање овог принципа омогућава дозирање захтева према ученицима тако да
сваки ученик буде оптимално ангажован и да се развија и напредује према својим
способностима.
Овај принцип захтева перманентно праћење индивидуалног развоја и напредовања
ученика, што подразумева и одговарајућу евиденцију, мотивациону и контролну
функцију у односу на индивидуални развој и напредовање ученика.
Примена овог принципа омогућава оптимално оптерећење сваког ученика и развој
према сопственим способностима.
5. Принцип вертикалне и хоризонталне интеграције у планирању и реализацији
образовно-васпитних активности
У комбинованом одељењу је посебно изражена потреба за интегрисањем
(повезивањем) програма оних наставних предмета чије садржаје учитељ реалзује на
истом часу у свим разредима. Садржаји тзв. „вештина“ (физичко, ликовно, музичко
васпитање) готово увек се реализују као заједнички рад у мешовитој групи ученика у
којој би се више водило рачуна о индивидуализацији према специфичним
способностима у тим областима него према календарском узрасту. Применом овог
принципа реализују се и предмети чији су програми конципирани по принципу
концентричних кругова (српски језик, математика, свет око нас, односно природа и
друштво).
То је тзв. верткална интеграција у којој је омогућено ученицима да обнављају
стечено знање у претходном разреду и остварују добру припрему за наредни разред.
Хоризонтална интеграција подразумева интегрисање (повезивање) циљева,
исхода и садржаја различитих наставних предмета у истом разреду, при чему сваки
предмет задржава своју самосталност. Овде се ради о садржајима различитих предмета
који су слични или се међусобно допуњују. На тај начин се обезбеђује трансфер и
повезивање садржаја различитих наставних дисциплина и ублажава изолованост
појединих програмских целина.

Одговори (на прошли пут постављена питања):

1. Реч организација потиче од грчке речи.
2. То је реч «органон».
3. Реч органон значи оруђе и представља радну целину која има да служи одређеним
циљевима на различитим подручјима друштвене делатности (политичком,
економском, хуманитарном, здравственом, образовном, религијском, итд.).
4. Вујаклија објашњава да је то реч латинског порекла (organisatio), што значи
устројство или уређење.
5. Спољашња организација образовно-васпитног рада у комбинованом одељењу
обухвата све оно што се налази изван сфере директног утицаја наставника
(простор, опрема, наставна средства и технички уређаји, наставни план и програм,
законски прописи, школски календар, број ученика у одељењу, уџбеници и
приручници).
6. Све оно што се налази у сфери диретног утицаја учитеља (организација часа,
планирање наставних садржаја, припремање за наставу,распоред ученика у
учионици, коришћење наставних средстава итд.).
7. Успех наставника у раду са комбинованим одељењем условљен је јединством
унутрашње и спољашње димензије организације, јер се ове димензије
међусобно условљавају и преплићу.
(Упоредите ваше одговоре с овима и ако је потребно извршите корекцију).

●●●

НАСТАВНИ ПРОГРАМ
Најважнији документи на којима се заснива организација образовноваспитног рада у основној школи су Опште основе школског програма, односно
наставни план и програм.
У наведеним документима нема посебних упутстава за рад у комбинованом
одељењу, што значи да се исти принципи рада примењују у свим школама под
истим условима. Поставља се питање да ли је у оквирима поменутих докумената
могуће наћи решења за ефикаснију и рационалнију организацију рада у
комбинованом одељењу. Примењујући принцип флексибилности, учитељ може у
извесној мери да одступи од прописаног плана и програма.
Планирање
Планирање рада у комбинованом одељењу представља кључ успеха
рационалног рада учитеља. Међутим, планирање рада у комбинованом одељењу
мора уважавати опште дидактичке захтеве који важе у чистом одељењу и посебне
дидактичко-методичке захтеве у комбинованом одељењу.
Опште основе школског програма пружају велике могућности школама, које
могу бирати да ли ће наставу организовати као класичну предметну или кроз
интегративне теме. Учитељи који раде у комбинованом одељењу рад могу
случајевима када наставу организују као класичну, а планирати тако што ће
користити вертикалну интеграцију у случајевима када наставу организују као
класичну, а хоризонталну интеграцију у случајевима када се определе за наставу по
интегративним темама.

Вертикална интеграција
Вертикална интеграција омогућава повезивање сличних садржаја

у

различитим разредима. При томе сваки наставни предмет и сваки разред задржава
своју посебност. Учитељ је у обавези да задатке прилагоди сваком разреду, а у
оквиру истог разреда је пожељна даља индивидуализација у зависности од нивоа
способности конкретног ученика.
У прилог вертикалне интеграције иду и следећи елементи:
● програми већине предмета од I дo IV разреда конципирани су по
концентричним круговима,
● интелигентнији ученици млађих разреда често надмашују старије,
● код ученика млађих разреда наглашена је жеља за бржим напредовањем,
● повећава се ангажовање учитеља у директном раду и
● омогућено је рационалније коришћење наставних средстава.
Хоризонтална интеграција
Хоризонтална интеграција циљева, исхода и садржаја различитих предмета
у истом разреду омогућава рационалнији приступ планирању наставних садржаја.
Овакав приступ омогућен је Општим и посебним основама школског програма.
Учитељима се предлаже да у планирању користе интегративне теме различитог
нивоа општости.
Хоризонтална интеграција омогућава повезивање различитих предмета на
границама на којима се додирују, обезбеђује међусобни трансфер и ублажава
последице строго предметне наставе. Планирањем садржаја уз уважавање
могућности за хоризонталну интеграцију, омогућава се економичнија организација
наставних часова и да ученици не доживљавају свет и појаве у њему по наставним
предметима, већ у његовој целовитости.
Поред тога, садржаји интегрисани на овакав начин доприносе развоју
мишљења и обрнуто, развијање мишљења омогућава интеграцију на квалитетно
вишем нивоу.

МЕТОДИКА РАДА У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ
СПЕЦИФИЧНОСТИ РАДА У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ
Руски педагог Иван Петрович Павлов час у комбинованом одељењу посматра као
целину коју назива „велики час“ која се састоји од неколико делова тзв. „малих часова“.
Према карактеру свога рада, учитељ се пре свега брине за логику развијања
„великог часа“, који се састоји из неколико „малих“, за усаглашеност и усклађеност
његових делова, за њихове етапе и прелажења од разреда на разред, из чега се састоји
његова делатност на часу. За њега (учитеља) је пре свега важан континуитет општег
педагошког процеса, који се састоји из низа појединачних процеса.
За ученика, напротив, целина „велики“ час није ни од каквог интереса, за њега је
важан само његов део, онај „мали“ час, у току којег он треба да учествује, да ради и стиче
знања. За њега су важни само логичка складност и континуитет само његовог дела (часа),
који треба пред њим да се појави као завршна целина.
Расправљајући о проблему истовременог рада са неколико разреда Јесипов посебну
пажњу посвећује смењивању рада учитеља и самосталног рада ученика, истичући три
случаја:
● када се у оба разреда обрађује наставно градиво,
● када се у једном разреду обрађује, а у другом утврђује градиво и
● када се у оба разреда утврђује градиво.
1. Ефикасна расподела времена на разреде
Ако анализирамо структуру наставног процеса у комбинованом одељењу,
уочићемо да се у том одељењу истовремено одвија више часова један поред другог.
Сваки од њих има своје посебне циљеве, задатке и исходе, своје садржаје, своје
посебне етапе. Сваки се одвија по својим законитостима, сваки има своју методику и тако
даље. Све то исказује да је организација часа у комбинованом одељењу веома сложен и
деликатан задатак сваког учитеља. Сложеност се, наравно увећава са порастом броја
разреда у комбинованом одељењу.

На првом месту треба истаћи дужину трајања часа. Посебно сложена структура
наставног процеса у комбинованом одељењу, смењивање директне и индиректне наставе у
више фаза часа, подразумева и чешће трајање наставног часа дуже од 45 минута. Учитељ
је пред проблемом како да у једној временској јединици од 45 минута организује више
часова (онолико часова колико у одељењу има разреда). За сваки разред треба планирати
садржаје, одредити циљ и задатке, предвидети етапе. Наставни час у трајању од 45
минута, прописан Законом о основној школи, није погодан за рад у комбинованом
одељењу који захтева посебну организацију. Некад наставни садржаји, или примена
аудиовизуелних средстава, извођење неког експеримента, захтевају да час траје дуже. Час
треба да буде садржајна, логичка и психолошка целина, а све је то врло тешко уклопити у
строги 45-минутни оквир. Дужину наставног часа у комбинованом одељењу требало би
одредити тако да се уважавају:
● карактеристике ученика са којим се ради, интелектуалне и друге способности
везане за одређену активност, знања којима ученици располажу, темпо напредовања,
мотивација и слично,
● врсте садржаја (математика, физичко васпитање),
● тип часа (обрада, утврђивање, понављање, систематизација) и
● услове рада (који је час по реду, атмосфера у учионици, припремљеност
наставних средстава, ТВ емисија у току и слично).
Слабости у организацији часа у комбинованом одељењу испољавају се у односу на
индиректну наставу, као активност у којој учитељ не учествује непосредно, већ
индиректно путем организације самосталног рада ученика у комбинованом одељењу.
Индиректна настава по својој временској димензији треба да се изједначи са директном у
одељењу комбинованом од два, а неколико пута превазилази временско трајање директне
наставе у одељењу комбвинованом од три, односно четири разреда. Ако се ово има у виду,
онда није тешко претпоставити какав је њен значај и колике су негативне последице њене
неадекватне организације.
У недостатку јасне концепције индиректне наставе учитељи прибегавају решењима
из нужде, дајући ученицима задатке реда ради, као што су: преписати текст у свеске,
решавање још неколико сличних задатака, преписивање дефиниција, учење напамет и

слично. Основни циљ таквих задатака је да се ученици запосле како не би ометали
директну наставу.
Индиректна настава не сме бити организована са циљем да се ученици „запосле“
како не би сметали осталима. Она мора бити тако организована ДА АКТИВИРА
УЧЕНИКЕ И УСМЕРИ ИХ ДА САМОСТАЛНО ДОЛАЗЕ ДО НОВИХ САЗНАЊА И
УТВРЂУЈУ ПОСТОЈЕЋА, КАКО ПОМОЋУ УЏБЕНИКА, ТАКО И ИЗ ДРУГИХ
ИЗВОРА ЗНАЊА.
Неадекватна измена директне и индиректне наставе је, такође једна од слабости у
организацији часа у комбинованом одељењу. Постоје случајеви да учитељ у
комбинованом одељењу формираном од два разреда ради без прекида прву половину часа
са једним, а другу са другим разредом. Распрострањена је и пракса да учитељи, уместо да
прво запосле ученике у индиректној настави, прво организују директну наставу у једном
од разреда, а за то време су остали разреди незапослени. На тај начин се време у
појединим разредима непотребно губи. При томе су посебно карактеристични први и
последњи минути часа. Последица су „празни ходови“ и неједнака дужина часа у
појединим разредима.
Ако желимо егфикасну и рационалну организацију часа у комбинованом одељењу
онда његову организацију треба ускладити са дидактичко-методичким захтевима који се
односе на организацију часа уопште (у чистом одељењу), али при томе не треба тежити ка
универзалној, крутој и формалистичкој организацији која не би уважавала сложеност и
специфичност рада у комбинованом

одељењу. Осим тога, посебну пажњу треба

посветити индиректној настави (самосталном раду ученика), флексибилно се поставити у
односу на дужину часа од 45 минута (у границама од 40-55 минута) и проверити потребу
за коришћењем школског звона. Најбоље је задржати школско звоно као сигнал за
почетак, а искључити га као сигнал за завршетак часова.
2. Избор садржаја за вежбе и самосталан рад ученика
У комбинованом одељењу, скоро да не би смело бити индиректне наставе без
добро припремљеног и добро осмишљеног материјала за самосталан рад ученика.
Коришћењем НАСТАВНИХ ЛИСТИЋА (материјал за самосталан рад ученика) се

избегава

формално

ангажовање

ученика

у индиректној

настави

(преписивање,

прецртавање, читање без циља и слично), а истовремено обезбеђује економичније
трошење времена и индивидуализација наставе. Услов је наравно, да листићи испуњавају
одређене захтеве, односно да имају:
● информативну димензију, поруку у којој су дати садржаји који ученика
обавештавају о нечем што треба да уради (ШТА?),
● инструктивну димензију, у којој је указано на начин решавања задатка (КАКО?)
и
● мотивациону димензију, која ученика мотивише на рад (ЗАШТО?).
Захваљујући

овим

димензијама,

они

се

на

неки

начин

приближавају

програмираним и полупрограмираним материјалима.
Добро организована индиректна настава може да мобилише снаге ученика, да
увећава његову активност, мења његову позицију у односу на учитеља и наставни садржај.
Захтев савремене дидактике је да ученици стекну способност и вештину за самосталан
рад, самостално тражење информација, адаптибилност на промене, стваралачки дух.
Уместо девизе „научити за цео живот“, актуелна је девиза „научити учити“.
Резултати неких савремених истраживања говоре да мање способним ученицима
(слабијим ученицима) одговара поучавање које је:
● добро и јасно организовано (структурирано),
● веће целине разбијене у мање, поједностављене јединице,
● учитељи контролишу материјал и воде активност ученика и
● самостално учење се примењује само за вежбу и надопуњавање.
Супротно томе, утврђено је да способнији ученици успевају боље у мање
структурираној и мање контролисаној ситуацији учења, с више самосталног избора,
одлучивања и рада.
Недовољно је искоришћена могућност да се задаци за индиректну наставу
диференцирају према саставу разреда, односно, способностима ученика.

ДРУШТВЕНИ ЗНАЧАЈ
КОМБИНОВАНИХ ОДЕЉЕЊА

Улога и значај школа у малим селима и засеоцима не може се посматрати само кроз
призму педагошких параметара (мерило, карактеристична величина, показатељ...). Оне
имају и шири друштвени смисао, значај и улогу. Својим постојањем оне, пре свега,
значајно доприносе материјализацији уставног права о равноправности свих грађана у
погледу права на основно образовање, макар се та равноправност манифестовала само на
узрасту деце од 7 до 11 година.
Уосталом, у свету данас тешко можемо наћи земљу која не инсистира на
једнакости и демократизацији у образовању, посебно основног, а право на образовање
постало је, у светским размерама, једно од основних права човека. Оно је тим значајније
што из њега произилазе и права стечена образовањем. То је последица универзално
прихваћене чињенице да је образовање важан, ако не и најважнији, фактор друштвено –
економског развоја једне земље, а људи највеће богатство једне нације. Џ. Пикеринг, чак,
каже да се образовање „показало најмоћнијим оружјем које друштво поседује да би себи
обезбедило усклађеност с временом.“
Нажалост, миграциона кретања, минијатурна насеља, раштрканост становништва,
па и економска моћ државе, утицали су на то да ово уставно право, и поред веома разуђене
школске мреже, не буде у истој мери доступно свим ученицима, посебно онима из мањих
и удаљених села.
Демократизација образовања, међутим, не може се решити само одговарајућом
школском мрежом, односно, физичком доступношћу школе ученицима. У питању су и
разлике у материјалним могућностима родитеља, образовним и културним потенцијалима
породице и средине, квалитету наставе и тако даље.
И поред постојања малих школа, сеоска деца су често присиљена да веома рано
(са 11 година) напуштају своју породицу и да се уз велике трошкове школују у местима
која имају осморазредну школу. То је, истовремено, често био узрок да много деце није
наставило школовање, односно није добило више образовање упркос чињеници да за њега
има способности.

Комбинована одељења имају велики значај и улогу и у погледу стабилизације
миграционих кретања становништва. Ти токови (из села у градове, из неразвијених у
развијене средине) су, још увек, интензивни, без обзира на чињеницу што је стицај
околности (распад бивше СФРЈ, ратно окружење, велики број избеглица, санкције
међународне заједнице наметнуте Србији и Југославији) овај процес донекле успорио.
Није наш задатак да анализирамо сложене узроке миграције, али морамо скренути
пажњу на последице које је она донела.
Напуштањем села од стране младих, село све више стари, оснивање нових
породица на селу је успорено и отежано, па се нагло смањује број деце, односно, број
ученика у школама.
Оно што може да охрабри је чињеница да се у светским размерама предузимају
мере како би се зауставило демографско пражњење села и да те мере дају конкретне
резултате. Долази време, како то и најављује американац А. Тофлер (А. Тоffler) у „Трећем
таласу“ (наслов књиге) стагнације градова и пресељавања људи у већи број мањих насеља,
превазилажење кризе у којој се налази село и време његове ревитализације. Уосталом,
идеја о ревитализацији села све се чешће заговара и на нашим просторима, а први корак
у тој ревитализацији је школа. Ако смо искрено за ревитализацију села, онда му, пре свега,
морамо оставити школу. Она, уосталом, ту већ постоји и треба је по сваку цену сачувати
од затварања. Школа у селу је последња „сламка спаса“, последња нада да ће река људи
престати да тече према градовима. Док има школе, без обзира на број ученика у њој, има и
наде да ће село живети, да га је могуће обновити. Уосталом поновно отварање затворених
школа много је тежи задатак него одржавање постојећих и стварање повољнијих услова за
њихов рад.

***
„Демократизацију не треба сводити“, каже Н. Поткоњак, „само на проблем
финансирања, већ више на проблем расподеле и приступа средствима намењеним
образовању“ (Поткоњак, Н.: Изабрана дела, књига I , Свеучилиште у Осијеку, Осијек,
1981, стр. 464).

***
Још увек је велики раскорак између прокламованог права и стварности. „За више
од 100 милиона деце, укључујући 60 милиона девојчица, основно школовање је
недоступно“ (Актуелности у образовању у свету, 3, Београд, 1995, стр. 11).
И у светској декларацији о образовању за све се истиче. „Потребно је активно ангажовање
како би се отклониле разлике у области образовања. Потцењене групе: сиромашни, деца
на улици, радничка деца, сеоска и популације које су удаљене (неразвијена подручја),
радници који се селе и мигрирају, домороци, етничке, расне и језичке мањине, избеглице,
лица која су расељена због рата, и људи који су под окупацијом не треба да трпе било
какву дискриминацију у образовању“ (Светска декларација о образовању за све (радни
материјал), 5/9 март, 1990, у: Актуелности у образовању у свету, 3, Министарство
просвете РС, Београд, 1995, стр. 16).

***

Србија има 6 720 села. Према проучавањима професора Марковића око 72 одсто
села се демографски празни. Многа кућишта, нарочито у брдско – планинским селима,
управо су онаква како их је описао Команин у роману „Колијевка“. Тамо где се некад чуо
жагор деце, довикивања укућана, где се ложила ватра, пекао хлеб, где се долазило с
пољских радова, сада је све то почело да зараста у коров и обурва се. Човек је пролазан,
али када се гаси дом то је заиста туга“. (Станић, Р.: Демографија села у Србији, Недељна
борба, 26 – 27. август, Београд, 1995, стр. 20).

