Научно утемељење педагогије
Већ међу налазима пећинских цртежа осликани су елементи који представљају проблеме
васпитања. О васпитним идејама расправљало се најпре у философији. Како су знања
постајала опширнија, тако је долазило до потребе њихове диференцијације. С почецима
писмености васпитање од доминантно практичне активности постаје и интересно подручје
науке. У развијенијем смислу наука се појављује у старој Грчкој.
Од философије се прво диференцирају природне науке, а потом, у XIX веку, долази до
издвајања и педагогије од философије. Педагогија се тада конституише у посебну науку.
За то јој је било потребно да испуњава неке услове:
 да има предмет проучавања;
 да изврши разграничење од других наука;
 да развије специфичну методологију педагошких истраживања; и
 да развије систем педагошких појмова.
Може се рећи да се она и данас налази у процесу конституисања.
Предмет проучавања педагогије је васпитање. Због тога што се овим проблемом баве и
друге науке, педагогија је у најтешњој вези са психологијом (педагошком психологијом),
философијом, социологијом и антропологијом. Успешног истраживачког рада не може
бити без сталног научног развоја и педагошке методологије. Као никад до данас у оквиру
педагогије формирао се изузетно широк систем педагошких појмова.
Педагози издвајају два релативно самостална развојна периода у настанку и развоју
педагошке науке. То су преднаучни период и научни период.
1.Преднаучни период је период првобитне заједнице, античка педагошка мисао, римско
доба, средњи век, педагошке концепције Коменског, Лока, Русоа, Песталоција.
2.Научни период је време од њеног конституисања као посебне науке,што је заслуга
немачког философа и педагога Хербарта (JohannFriedrichHerbart,1776–1841).
Хербарт је први почео предавати педагогију на универзитету. До тада, педагогија је
предавана у оквиру философије. Значајан допринос конституисању педагогије, после
Хербарта, дали су: Цилер, Рајн, Стојн, Вилман, Ушински, Дјуј, Макаренко и други. У
Краљевини Србији први професор педагогије на Великој школи, претечи данашњег
универзитета, 1905. године био је др Војислав Бакић.

Васпитање
Реч васпитање долази из старословенског језика од речи воспитать(питати за храну,
давати храну). У време настанка речи мислило се на духовну храну, моралност поступања,
чињење добрих дела.
Васпитање схватамо као дуготрајан процес изграђивања и формирања личности.
Васпитање је најшири педагошки процес и појам (Трнавац, Ђорђевић, 2012:8),и односи се,
углавном, на све што људи свесно и организовано предузимају на путу формирања
личности. При томе није од веће важности мислимо ли на утицај друштва на васпитаника
или на оно што сама личност која се развија предузима у том процесу. У новијим
схватањима се истиче да васпитање обухвата све утицаје на дјецу, младе и одраслог
човјека.Васпитање обухвата све интенционалне и ненамјерне утицаје – функционално
васпитање (породица, слободно вријеме, вршњаци(Микановић, Јевтић, 2015:34). Као
пример нанамерних утицаја може се навести вршњачко насиље. Васпитни утицај на развој
личности може да буде позитиван и негативан. Уколико се догоди овај други, потребно је
преваспитавање.
Могуће је говорити о васпитању у ширем и ужем значењу. Под васпитањем у ширем
значењу подразумева се:



свеукупност педагошког деловања на човека;
процес усмерен на многострани развој личности (морални, интелектуални,
радни, естетски, физички итд.);
 сложен процес:
а) усвајања знања, умења и навика (образовање);
б) процес формирања физичких и интелектуалних снага и способности;
в) процес изграђивања личности и обликовања карактера, погледа на свет, емоционалног и
вољног живота.
Под васпитањем у ширем смислу мисли се на процес свеукупног деловања на развој
личности. Обухвата сазнајни (когнитивни), афективни и психомоторни развој личности.
Најважнији сродни појам васпитању је самоваспитање. Оно се заснива на унутрашњој
мотивацији, већој ангажованости, развијеној култури понашања, самодисциплини,
самоконтроли и другим вредностима. Циљ доброг васпитања је да прерасте у
самоваспитање.

Образовање
У српском језику именица образовање везује се за глагол о б р а з о в а т и - (на)чинити,
устројити, устројавати, створити, стварати, сачинити, сачињавати, формирати. Образован
- је појединац који је учењем стекао знање, просвећен наукама, знањем изображен,
наображен. О б р а з а н је честит, поштен, частољубив. О б р а з и т о с т је особина
онога ко је образит. У том смислу је и о б р а з о в а л и ш т е – исто што и школа - место
где се образује.
Неки аутори образовање изводе из појма образ, а образ је исто што и лице, лик, оличење,
сличност идеалу, савршенетву. Владика Николај Велимировић (световно име: Никола
Велимировић,1881-1956) који је у своје време и сам водио течајеве за духовно окрепљење
српског народа, убеђивао је своје слушаоце да је велики човек, прави херој, сваки онај ко
чезне за људским савршенством...(Ђокић, 1999:76). Он сматра да је основни смисао и
циљчовеков на земљи спасење од греха, трулежи и смрти и подизање, васпитање,
у с а в р ш а в а њ е и о б л и к о в а њ ечовека... (Ђокић, 1999:77).
Тежња је увек имати образ, бити обдарен разумом, бити умно биће, човек (старословенски
чело – век, чловѣкъ), а не бити без образа, безличан. Бити, дакле, свој, индивидуа,
слободан, имати самопоуздања у доношењу одлука, а не бити туђи, неслободан и
неодговоран. При таквом објашњењу подразумева се чврста повезаност, нераскидиво
јединство образовања и васпитања.Сама реч образовање упућује на процес у коме се
нешто што није образовано, што је сирово, необрађено, недотерано, неусклађено, што је
дивље, образује се, тј. обликује се, претвара у једну складну целину која има свој лик или
образ, своју нову велику вредност. Зар зато образовање није процес самообликовања,
позитивне промене своје сирове, необрађене природе у хуману, битно људску природу?
(Живковић, 1995:50). Образовање чини темељ васпитања личности. Оно даје арматуру и
конструкциону основу васпитању(Трнавац, Ђорђевић, 2013:9).
Др Милан Баковљев (1998) образовање дефинише као стицање и поседовање знања,
умења и навика. Образовање, према мишљењу овог аутора, обухвата и самообразовање
(самостално стицање знања, умења и навика).
Како се дефинише образовање у домаћим уџбеницима?
Најчешће се наводи да је образовање процес овладавања сазнањима (до којих су дошле
науке) и усвајања уверења, погледа на свет, људско друштво и човека, као и односа према
научним, уметничким и културним достигнућима и вредностима и развијање способности.
Истиче се, такође, да образовање, као и васпитање, подразумева субјекатску позицију
ученика. Један од задатака школе је да обједини образовање и самообразовање. С обзиром
на врсте образовања, разликује се: опште, стручно, специјалистичко, класично,
хуманистичко, економско, политичко, природно-научно, техничко, музичко, педагошко,
итд. С обзиром на различите нивое, образовање може бити предшколско,

основношколско, средњошколско, високошколско, академско, перманентно,директно или
индиректно, непосредно или посредно, а свако од њих значајно је не само за младе, него и
за одрасле.
Образовање је стицање научно утемељених знања о природи, друштву и човеку чиме се
задовољавају човекове сазнајне и емотивне потребе и развија његова личност.
Образовање је, дакле, процес, а образованост је резултат тога процеса (Вилотијевић,
1999:583). Образовање може, у ширем смислу, да се схвати као процес усвајања знања,
умења и навика, као процес развијања психофизичких способности и формирања погледа
на свет. Усвајање знања и развијање способности, најуже је схватање појма образовања.
Под знањима се подразумевају сазнања о стварности; умења су практично примењена
знања, а навике представаају аутоматизована умења. Знања, умења и навике не стичу
само деца и омладина, већ и одрасли људи.
Образовање је педагошки процес у функцији обогаћивања људске спознаје. Садржи
усвајање одређеног система знања, формирање практичних умења. Образовање је
делатност, педагошки процес, али истовремено означава и резултат тога процеса. Као
процес, обавља се најчешће у школама и науниверзитетима, под вођством наставника. Као
резултат, образованост је учениково власништво на темељу којег он може обављати
одређене функције у животу и даље проширивати своје знање и културу у смислу
перманентног образовања и самообразовања. Образовање разликујемо:
(а) као друштвену делатност,
(б) као процес, и
(в) као очекивани резултат.
Образовање постаје једна од главних човекових потреба која се мора трајно задовољавати,
јер су и промене (трансформације) у друштву перманентне. Развој образовања и
васпитања одувек је био најуже повезан са развитком производних снага. Систем
образовања доспевао је у свом кретању до тачке преиспитивања кад год је на историјску
позорницу ступала нова техничка подела рада. Цветање заната је наметнуло потребу
стицања елементарне писмености, а парна машина - тип основне школе. Из увођења
комплексне механизације резултирају захтеви за наглим порастом средњестручних и
високих школа, до којега и долази у индустријски развијеним земљама, а са
аутоматизацијом, кибернетском технологијом и другим тековинама научно-техничке
револуције рађа се захтев о образовању људи широког профила и стичу се услови за
реално формирање и разраду концепције о перманентном образовању(Филиповић,
1971:17).
Наш чувени андрагог Шефика Алибабић сматра да образовање доприноси квалитету
живљења. Образовање није само средство друштвеног, већ и личног развоја. Стога се

може рећи да је образовање само по себи вредност. Свако право образовање је
самообразовање.
Ради упоређења споменућемо и два руска извора. Под образовањем се подразумева процес
(или резултет) 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 бакалореат(најнижиуниверзитетски степен (baccalaureus), односно најнижи академски
назив у англосаксонским државама (сада само у Енглеској), који се добија после четири
године студија) 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, 2006:18).
Вредност ове дефиниције образовања је у њеној општости, универзалности. Ослобођена је
свих идеолошких примеса (конотација).
Реч образовање има двоструки смисао:



То је процес усвајања система знања, навика и умења од стране индивидуе
(човека), и
Резултат тог процеса изражава различите нивое стваралачке и практичне
припремљености човека.

Другачије од васпитања – образовање је заправо цјеложивотан процес. Његови се
саржаји не могу одредити неовисно о времену. Образовање мора реагирати на
друштвене појаве (нпр. плурализам, отворена будућност, никакав нормативно унапријед
скован развој индивидуалности... (Gudjons,1994:164-165). Субјекатска позиција ученика
уважава се више за разлику од прохујалих времена. Од образовања се 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.

Настава
Настава је васпитно-образовни процес у којем се плански и организовано спроводи
васпитање и образовање ученика према прописаном наставном плану и програму, под
руководством наставника и уз активно учешће ученика. Три главна фактора наставе су
ученик, наставникинаставни садржаји (чине дидактички троугао). Настава је без

премца најважнији облик институционалног поучавања и учења. Да тај дидактички изум
није откривен већ прије 4 500 година у Месопотамији ..., требало би га данас што прије
изнова измислити (Meyer,2002:35). Опширније о овом појму расправља се у делу
посвећеном дидактичким питањима и проблемима.
Педагогија и друге науке
Педагошка мисао доста дугосе развијала у оквиру општих философских знања. Дакле,
педагогија је пре свега у вези са философијом. Она је повезана и са психологијом,
физиологијом, медицинским наукама, социологијом.
Педагогија и философија су у вези јер им је васпитање и образовање заједнички предмет
интересовања у свим развојним етапама од античког доба, преко средњег века, до новог
века, модерног и савременог времена. Философија и педагогија заједнички проучавају
човека и смисао његовог постојања. Повезаност је посебно заступљена на подручју етике,
естетике и гносеологије (теорије сазнања).
Педагогија и психологија такође у процесу изучавања човека имају доста додирних тачака.
Предмет интересовања психологије су законитости развоја психичког живота човека
(психичке функције, психичке диспозиције, развојне карактеристике, итд.). Педагогија се
служи резултатима њених проучавања и на основу тога разрађује законе управљања
развојем личности.
Педагогија и физиологија баве се развојем детета, па су на тај начин најтешње повезане.
Да би се разумели механизми који управљају физичким и психичким развојем ученика,
неопходно је да се испуни један предуслов, а то је познавање законитости деловања
нервног система. На основу тих сазнања педагогија промишља методику васпитног и
образовног рада.
Педагогија и медицинске науке. Неможе се говорити о успешној педагогији без познавања
дечјих болести, инфективних обољења, неуроза, токсикоманије, наркоманије и штетног
утицаја дувана на развој личности. Из тог разлога јавила се посебна грана педагогије –
медицинска педагогија.
Педагогија и социологија. Као наука о друштву социологија се бави и образовањем и
васпитањем, па је на тај начин у директној вези са педагогијом.
Осим наведених, са педагогијом су у вези и многе друге науке (правне, економске,
техничке, демографија, информатика, статистика, екологија, историја итд.).

Педагогија и њене дисциплине
Иако у педагогији, као што истиче познати немачки педагог Гудјонс (Gudjons, 1994), не
постоји обавезни образац садржаја који би чинили језгро ове науке, он и многи други
страни и наши аутори (Сидоров, Прохорова, Синюхин, 2000; Трнавац, Ђорђевић, 2013)
баве се различитим аспектима њене предметне диференцијације. Разлог за то налази се у
развијеној педагогијској пракси и педагошкој теорији које су омогућиле појаву више
посебних дисциплина у научном систему педагогије. Дисциплине педагогије су: историја
педагогије, породична педагогија, предшколска педагогија, школска педагогија,
дидактика, методика, теорија васпитања, високошколска педагогија, андрагогија,
педагогија рада, компаративна педагогија, домска педагогија, специјална педагогија,
педагогија слободног времена, религијска педагогија, војна педагогија, педагошка
футурологија, методологија педагије.
Историја педагогије бави се проучавањем историјског развоја васпитно-образовне теорије
и праксе. Користи сазнања и других наука (опште историје, социологије, философије,
психологије, сазнања културе уопште, уметности). Проучава циљеве васпитног и
образовног рада, задатке, садржај, организацију рада, методе...
Породична педагогија проучава (одређује циљ, задатке, методе и поступке) васпитног
деловања у условима живота у породици.
Предшколска педагогија бави се проучавањем васпитања деце од рођења до поласка у
основну школу.
Школска педагогија проучава сва питања која се односе на период школовања (наставни
планови и програми, организација радних просторија, сарадња родитеља и школе,
професионална оријентација...).
Дидактика проучава опште законитости образовања у наставном процесу. Као теорију
наставе интересују је наставни принципи, облици рада у настави, наставне методе,
наставна средства, наставни садржаји, типови и структура наставних часова и друга
питања.Дидактика је општа методика (проучава оно што је опште за све наставне
предмете).
Методика са аспекта појединог наставног предмета (његових специфичности) проучава
иста питања као и дидактика. Методика се схвата као специјална дидактика.
Теорија васпитања бави се проучавањем васпитног утицаја у свим васпитним подручјима
(компонентама): физичком и здравственом, моралном, интелектуалном, естетском и
радном.

Високошколска педагогија проучава васпитање и образовање у високошколским
установама.
Андрагогија се бави проучавањем специфичности васпитања и образовања одраслих људи.
Педагогија рада проучава посебност васпитно-образовног рада у производним условима.
Компаративна педагогија упоређује педагошка достигнућа до којих долази у другим
државама света.
Домску педагогију интересује васпитно-образовни рад у разним домовима. То могу бити
дечји домови, ђачки домови, интернати, студентски домови...
Специјална педагогија добила је назив по томе што проучава васпитно-образовни рад са
лицима која имају специјалне (посебне) потребе. У том смислу издиференцирало се
неколико грана као што су: тифлопедагогија, сурдопедагогија, олигофренопедагогија,
логопедија, соматопедија, етопедија.
Грана педагогије која се бави проучавањем васпитно-образовног рада са слепим особама
назива се тифлопедагогија. Специфичности васпитно-образовног рада са особама са
оштећеним слухом проучава сурдопедагогија и тражи најбоље начине да им помогне.
Васпитно-образовни рад са децом која су ометена у интелектуалној сфери проучава грана
педагогије под називом олигофренопедагогија. Специфичности васпитно-образовног рада
са оном децом која имају говорне сметње проучава логопедија. Грана педагогије која се
бави изучавањем васпитно-образовног рада са децом са телесним деформитетима изучава
соматопедија, и етопедија изучава децу која имају поремећај у понашању.
Педагогија слободног времена проучава могућности васпитања и образовања у слободном
времену.
Религијска педагогија бави се проучавањем верског васпитања и образовања. Интересују
је специфичности, задаци, организација, садржаји, методе, облици и други аспекти ове
области (вере).
Војна педагогија проучава све аспекте васпитно-образовне делатности у војсци.
Педагошка футурологија интересује се за перспективе васпитно-образовног рада у
будућности. Деца (ученици) се припремају за будућност. Стога је немогуће да се не
обраћа пажња на ову временску димензију.
Методологија педагогије представља теорију поступака педагошког истраживања ради
доласка до нових (са)знања и сталног усавршавања и унапређивања васпитно-образовног
рада.

Задаци за вежбе:
На основу онога што смо до 14.3.2020. године обрађивали, у претходном тексту имате
подсећање на основне одреднице васпитања, образовања и наставе, као и однос педагогије
са другим наукама. Такође, имате упознавање са педагошким дисциплинама које постоје у
оквиру педагошке науке. Размишљајте и покушајте да одговорите на следећа питања:






Дефинишите појмове васпитање, образовање и настава.
Зашто педагогија користи више дефиниција васпитања? Наведите 5 дефиниција од
различитих аутора и објасните их.
Која је корелација појмова педагошке науке и педагошке праксе.
Да ли поред наведених педагошких дисциплина можете пронаћи још неке?
Објасните их.
Које су особине односа педагогије према другим наукама?

2. ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДОЛОГИЈЕ ПЕДАГОГИЈЕ (ПЕДАГОШКИХ
ИСТРАЖИВАЊА

2.1. Научно заснивање методологије педагогије
Методологија педагошких истраживања као област педагошког знања која
проучава путеве (научно-теоријске основе, методе, технике, инструменте и услове)
научног сазнања у подручју васпитања, има једно од најважнијих полазишта у општој
методологији науке. То, у ствари, значи да методологија педагогије, као и друге посебне
методологије (психологије, социологије, и сл.) део свог појмовног фонда и начине
истраживања преузима из опште методологије и користи их приликом решавања
одређених педагошких проблема. Међутим, вредност тог доприноса педагошкој
методологији не би требало преценити, тим пре што не постоји универзална метода
(Филозофский энциклопедический словарь, 1979), тако да сваки предмет и сваки проблем
захтева сопствени метод (Филозофский энциклопедический словарь, 1979:226). У још
једном, претежно филозофском извору (Гусинский, Турчанинова, 2000) користи се слична
аргументација у разматрању односа општег и посебног метода у истраживању са
разложном оценом да сложеност и предметна структура знања у култури и образовању
противрече примени једног приступа истраживању у тим областима знања. Таква оцена,
наравно, не релативизује значај и потребу интердисциплинарности у истраживањима
различитих педагошких појава на коју нарочито упућује међузависност педагогије и
других области научног знања (филозофије, социологије, психологије, и др.). Осим тога,
битан теоријски оквир сваке методологије, па и педагошке, јесу поједине филозофске
дисциплине и теорије, посебно епистемологија (теорија сазнања). Притом је неопходно
узети у обзир да је у XX веку дошло до многих важних измена у методологији сазнања
(Филозофский энциклопедический словарь, 1979) нарочито под утицајем теоријске
кибернетике и системске анализе које обогаћују приступе и путеве у изучавању
стварности. Тако се у стручној литератури на руском језику (Сластенин, 2000; Новиков,
2006) у вези са класификацијом структуре методолошких знања помињу њена четри
нивоа: филозофски, општенаучни, конкретно-научни и технолошки.
Филозофски ниво методологије знања чине општи епистемолошки принципи и
категоријални систем науке; општенаучниниво подразумева теоријске концепције
применљиве у свим, или у већини научних дисциплина; конкретно-научни ниво
методологије односи се на свеукупност метода, принципа истраживања и процедура које
се примењују у различитим научним дисциплинама (уз уважавање општенаучне
методологије); и четврти ниво, тј. технолошку методологију, односно методику и технику
истраживања коју одликује избор процедура за прикупљање и обраду емпиријског
материјала, и његово касније сврставање у укупну суму научног знања.

Такво разумевање структуре методолошких знањапризнато је и прихваћено у свим
методологијама, и није подвргивано сумњи (Новиков, 2006:15). Неоспорно је, исто тако, да
филозофски (и општенаучни) ниво, с обзиром на то да у основи обухватају гносеологију
као науку о сазнању, логику науке …(Новиков, 2006) означавају садржајну основу сваке
појединачне методологије. Тиме се њихов садржајни оквир обогаћује, али не исцрпљује
(методологије педагогије, методологије физике, и др.), што значи да су свим посебним
методологијама неопходна и специфичнија методолошка знања као оружје њихове
делатности и истраживања у конкретним научним областима. Стога су методолошка
знања на трећем нивоу опредељена и законитостима сазнања и истраживачке логике у
посебним научним дисциплинама, укључујући и педагогију. Њихов садржај се проширује
и продубљује у оквиру четвртог нивоа, тј. на темељу резултата и научног педагошког
знања који су добијени применом конкретних метода и техника у истраживању васпитне
стварности. Још прецизније, методологија педагогије део свог теоријског (и емпиријског)
упоришта налази у развијеној педагошкој теорији, као и у до сада примењиваним
истраживачким методама и техникама, односно технологији проучавања сложених
васпитних појава и педагошке праксе. Такво становиште битно доприноси разумевању и
прецизнијим дефинисањем методологије педагогије, односно дела њених важних
одредница и појмова. То је утолико значајније што у стручној литератури (Cohen, Manon,
1989; Banđur, Potkonjak, 2002; Mužić, 2004; Новиков, 2006), без обзира на убрзан развој и
афирмацију ове педагошке дисциплине током неколико последњих деценија, није
прекинута расправа о теоријским основама методологије педагогије, као и о логици и
технологији истраживања у васпитању и образовању. Притом је у педагошким изворима
неспорно да методологија педагогије подразумева свеукупност теоријских поставки и
практичних операција и поступака са циљем научног сазнавања и утврђивања законитости
у васпитној стварности.

2.2. Врсте педагошких истраживања
Под појмом педагошко истраживање најчешће се подразумева научна активност
усмерена на откривање законитости у васпитању и образовању са циљем унапређивања
педагошке теорије и праксе. Реч је, дакле, о комплексној делатности која обухвата и
претпоставља испитивање и проверавање постојећих налаза и закључака о васпитању (и
образовању), али и проучавање нових васпитних проблема и појава чије решавање има и
теоријски и практични значај. Истовремено, разноврсност и сложеност педагошких
феномена и васпитног процеса у целини упућује на различите врсте (и методе и технике)
педагошких истраживања. То је битан разлог што је упознавање са врстама педагошког
проучавања и истраживања добило запажено место у стручној литератури (Cohen, Manon,
1989; Российская педогогическая энциклопедия, 1/1993; Banđur, Potkonjak, 2002; Mužić,
2004). У тим приступима није утврђен јединствен критеријум за класификацију

педагошких истраживања, али је установљено неколико доминантних подела. Тако се,
према облику везе науке и праксе, педагошка истраживања деле на три врсте:
а) фундаментална, која доприносе научном сазнању законитости у васпитном процесу и
обогаћивању педагошке науке и њене методологије (циљ и задаци васпитања, теоријскометодолошки проблеми педагогије и сл.);
б) примењена (оперативна) помоћу којих се решавају непосредни и практични проблеми
васпитања и образовања (примена нових наставних средстава, облика у настави и др.); и
в) развојна, као облик примењених истраживања и мост између теорије и праксе
(евалуација нових наставних програма, уџбеника и сл. у току њихове примене и израде, и
др.).
Фундаментална истраживања су претежно интердисциплинарна и мултидисциплинарна и
нису непосредно примењива у васпитној пракси. Међутим, као основа примењених
истраживања посредно утичу на унапређивање васпитно-образовне праксе. То,
истовремено, значи да се ове две врсте истраживања (а повремено и све три) често
допуњују и прожимају.
С обзиром на однос према појави (и субјектима) који се проучавају, разликују се
две врсте педагошких истраживања:
а) лонгитудинална, у којима се педагошка појава прати и проучава у дужем временском
периоду (интелектуални развој, емоционални развој, и др.); и
б) трансверзална (истраживања пресека) у којима се васпитна појава (и њени саставни
делови) проучава у истом временском раздобљу, на пример: испитивање преференције
ученика завршних разреда основне школе за бављење спортско-рекреативним
активностима у контексту фактора који на то утичу (пол, узраст, и др.).
Педагошка истраживања деле се и у односу на временску усмереност (историјска,
савремена, футуролошка), претежно примењени метод (теоријска, експериментална,
компаративна, етнографска, и сл.), као и с обзиром на области педагошке науке (општа
педагогија, историја педагогије, дидактика, и др.).
С обзиром на сложеност васпитних појава и процеса, свака методолошка једностраност у
њиховом проучавању и истраживању не би довела до поузданих резултата. То, другачије
речено, значи да је у већини истраживања неопходан дијалог, тј. прожимање
квантитативне (емпиријске) стратегије којој су у основи искуствене чињенице (подаци) и
квалитативне стратегије (теоријског истраживања) која ће прикупљеним подацима и
емпиријском материјалу у целини дати шири смисао и значење (Кулић, 2011). На тај
начин се педагошким феноменима и процесима приступа целовитије, и утире пут за

доношење прецизнијих и далекосежнијих закључака о природи и суштини проучаваних и
истраживаних појава.

2.3. Ток педагошког истраживања
Педагошко истраживање је специфичан вид сазнавања васпитне стварности који
пролази кроз више етапа. Њихов ток је, донекле, условљен избором врсте истраживања
(претежно теоријско, емпиријско истраживање, историјско истраживање) односно
избором и формулацијом проблема истраживања. Но и поред тога, свако педагошко
истраживање има логичан оквир који омогућава да се изабере проблем концептуализације
и развије и разреши кроз одговарајуће истраживачке стратегије. Тако се у једном
релевантном педагошком извору (Российская педогогическая энциклопедия, 1/1993)
указује на два дела педагошког истраживања: а) методолошки део (одређивање проблема
и предмета истраживања, дефинисање основних појмова, задатака и хипотеза
истраживања); и б) процедурални део (избор метода и техника за прикупљање података у
истраживању, начина њихове анализе, и сл.).
И у другој, често цитираној педагошко-методолошкој литератури (Педагошка
енциклопедија, 1/1989; Banđur, Potkonjak, 1999; Mužić, 2004; Trnavac, Đorđević, 2013)
наилазимо на слично разумевање етапа – тока истраживања васпитних појава. Још
тачније, процес научног истраживања педагошких феномена, најчешће има следећи ток:
o Избор проблема (са наговештеним проблемом истраживања),
дефинисање основних појава и анализа и систематизација неопходне
научне литературе,
o Формулисање циља, задатака и основне хипотезе (претпоставке)
истраживања,
o Избор и припрема научно-истраживачких метода, техника (поступака) и
инструмената,
o Одређивање популације и узорка истраживања,
o Сакупљање репрезентативних података и истраживачких чињеница,
o Обрада података (квантитативна и квалитативна),
o Анализа и интерпретација резултата истраживања, доношење закључака,
o Писање извештаја о истраживању и потпуно или делимично
објављивање резултата истраживања (у оквиру реферата, научних
саопштења и сл.) са циљем њихове евентуалне примене у пракси.
У једној новијој Методологији образовања (Новиков, 2006) се излаже нешто специфичнија
структура процеса научног истраживања, која обухвата три етапе (фазе):
а) фазу пројектовања (замисао и уочавање противуречности, постављање проблема,
одређивање објекта и предмета истраживања, формулисање циља, задатака и научне
хипотезе, планирање истраживања (временско);

б) технолошку фазу (извођење истраживања и обликовање резултата и њихово
објављивање); и
в) рефлексивну фазу истраживања (самопроцена резултата истраживања (објекта
делатности) и самог себе (субјекта делатности)).
У овом приступу процесу (току) научног педагошког истраживања узете су у обзир неке
специфичности претежно теоријских или емпиријских проучавања. Независно од тога,
Новиков истиче да се логичка структура сваког педагошког истраживања у фази
пројектовања суштински не разликује од такве етапе у било којој области знања с тим да
специфичност предмета и усмереност истраживања у неком конкретном случају може
донекле преусмерити његов ток.
Логика друге, технолошке етапе је по својој суштини јединствена јер је практички
опредељена целином садржаја конкретног истраживања (Новиков, 2006:114). У таквом
развоју подразумева се не само емпиријско-експериментална провера научне хипотезе, већ
понекад и њена теоријска провера и потврђивање. Неопходан оквир за то је обликовање
логичке структуре теоријског истраживања, тј. постојећих научних концепција, теорија,
која се може преиспитати и продубљивати, чак, и у оквирупретежно емпиријских
истраживања.
При том је јасно да логичку структуру теоријског истраживања у свим њиховим облицима
опредељују предмет, циљ и задаци сваког конкретног истраживања (Новиков, 2006:165). У
суштини рефлексивне етапе научног истраживања је осмишљавање његових резултата
истраживача (самог себе) из перспективе замисли и коначног исхода. Тако на самооцену
резултата истраживања утиче њихово прихватање или неприхватање у научним круговима
(или групе истраживача) испитивање и преиспитивање добијених налаза из аспекта
постављених циљева и очекивања (да ли су се све замисли оствариле, да ли су одабране
одговарајуће методе и технике научног истраживања, и сл.).

2.4. Методе и технике у педагошким истраживањима
Различитост у дефинисању опште и посебних методологија коју сусрећемо у
стручној литератури (Филозофский энциклопедический словарь, 1997; Blekburn, 1999;
Гусинский,Турчанинова, 2000; Новиков, 2006) није реткост ни када је у питању
разумевање суштине метода и техника које се користе у проучавању и истраживању
васпитних појава. Тако се у једном релевантном педагошко-методолошком извору (Cohen,
Manion, 1989) методи одређују као низ приступа у истраживањима образовања с циљем да
се прикупе подаци као основа за извођење закључака, тумачења и предвиђења. Без обзира
на то што Коен и Менион наводе да се тај израз традиционално везује за позитивистичке
технике, они његово значење виде и у функцији квалитетних анализа. Из њиховог
приступа том проблему, међутим, произилази да ови аутори не увиђају довољно јасну

разлику између метода и технике, што је као тенденција присутно и у другим
референтним педагошким изворима (Gudjons, 1993; Полонский, 2004). Али, без обзира на
комплексност наведеног проблема, логичан је закључак да метод у области науке означава
пут сазнања који истраживач прокрчује ка свом предмету, руковођен својом хипотезом
(Филозофский энциклопедический словарь, 1997:266). С друге стране, истраживачке
технике (Scott, Marshall, 2009) се непосредније и чешће повезују са емпиријским
истраживањима, тако да су у функцији прикупљања података. При том се користе
различити инструменти: протокол (записник) посматрања, упитници (анкетни листови),
тестови, скале процене (судова) и др.

2.5. Методи педагошких истраживања
Методи истраживања у образовању нису математички алгоритми који се не могу
мењати и прилагођавати новонасталим околностима. Стога више савремених аутора
(Gudjons, 1994; Полонский, 2004) указује на њихову развојну динамику, али и зависност
од предмета проучавања, односно од карактера педагошког истраживања. У таквим
околностима један истраживачки метод може бити примењен на различите педагошке
ситуације, док васпитни феномени подразумевају коришћење више истраживачких
метода (и техника).
С обзиром на сложеност истраживања васпитних појава и особености изучавања
педагошке стварности, избор одговарајућих истраживачких метода у том подручју има
велики значај. Овај процес најчешће претпоставља коришћење како општенаучног
метода, тј. општих принципа, приступа и метода који су у основи сваке науке, тако и
свеукупност метода и начина истраживања погодних за примену у конкретној научној
дисциплини, односно педагогији.
У до сада цитираној педагошко-методолошкој литератури не постоји јединствен
критеријум за класификацију метода (и техника) научног педагошког истраживања.
Насупрот томе, у њој је присутно више критерија деобе који се понекад испреплећу са
врстама истраживања, као и с поступцима прикупљања података, а то доводи до
њихове непрецизности (Malić, Mužić, 1983:48). Но и поред тога, Мужић у овом и другим
својим текстовима (Mužić, 2004) на темељу сазнања да ли се појава само описује или се
истражују и узрочно-последичне повезаности, утврђује две методе педагошког
истраживања: дескриптивну методу и каузалну методу. Још прецизније, дескриптивну
методу види као нижу степеницу каузалног метода која има и експерименталну и
неексперименталну примену. У таквом разумевању суштине и садржаја каузалног метода
природно је под њен оквир сврстати и метод теоријске анализе, као вишу степеницу у
односу на описивање педагошких појава и процеса. С обзиром на усмереност каузалне
методе и на педагошку прошлост (колико и на садашњост и будућност) део њеног
истраживачког потенцијала исказује и историјски метод. То, у ствари, значи да најважније

методе научног педагошког истраживања сврстамо неколико степеница (облика)
каузалног метода: историјски метод, дескриптивни метод, метод теоријске анализе и
експериментални метод (метод педагошког експеримента). Тако се и ова подела може
релативизовати, првенствено због тога што су наведене методе истраживања у васпитању
у основи схваћене као појавни облици каузалне методе. Њену релевантност додатно
оснажује учесталост такве (и сродних) класификација у педагошкој теорији и
истраживањима.
2.5.1. Историјски метод
Историјски метод се у изворима са подручја друштвених наука појављује под
различитим именима. Тако се у педагошкој литератури користи назив историјско
истраживање (Cohen, Manion, 1989; PedagoškaenciklopedijaII, 1989; Savićević, 1996) али и
историјски метод(Good, Scates, 1967), док се у сродним (психолошким) изворима
употребљава назив историјске анализе(Breakwell, Hammond, Fife-Schaw, 1995).
Историјски метод осигурава људским заједницама да схвате свој однос према ближој и
даљој прошлости, како би боље разумели и садашњост и будућност. Стога су у основи
примене историјског метода анализа специфичности у развитку васпитања и образовања,
образовне политике и организационе струкуре образовних система, међузависност
традиције и васпитања и друге васпитне појаве и процеси. Његово коришћење је утолико
важније што су васпитни феномени и процеси у прошлости битно различити у односну на
оне које сусрећемо данас, односно да је сасвим извесно да се васпитање и образовање у
току свог историјског развоја разликовало кроз државе и регионе. Њихова развојна нит и
разноликост могу се целовитије схватити у оквиру три главна степена историјског метода:
1) прикупљање података, тј. примарних и секундарних извора;
2) критика прикупљених података; и
3) представљање чињеница прегледно и јасно, како би се могле лакше разумети (Good,
Scates, 1967).
Иако је сваки од степена или процеса примене историјског метода веома битан, укупан
резултат у доброј мери зависи од релевантних примарних, као и секундарних педагошких
извора. Међу примерним изворима посебну вредност имају оргинални школски
документи: записници и школски дневници, закони и прописи, архивски службени записи,
намештај и наставна средства, и друго; од секундарних извора важно је поменути:
уџбенике, енциклопедије, дела из историје педагогије и школства и сл. Стручни извори
(Good, Scates, 1967; Cohen, Manion, 1989) сагласни су у томе да историјски метод
доприноси нашем сазнању како су настале многе васпитне појаве и процеси, односно
процени садашње педагошке теорије и праксе у односу на претходну.

2.5.2. Дескриптивни метод
Дескриптивни метод одавно се користи у проучавању и истраживању педагошких
појава. У стручној литератури (Good, Scates, 1967) се као посебна предност овог метода
наводи богатство детаља и интерпретација, помоћу којих дескриптивни метод
надокнађује научну објективност корелационих и експерименталних истраживања у
васпитању и образовању. Истовремено, богатство података о васпитним појавама и
процесима, сакупљено помоћу дескриптивног метода у функцији је тестирања хипотезе,
по чему се ова врста описивања и разликује од рутинских описивања практичара или
журнализма. Кванитативни материјал (различити статистички подаци добијени у
истраживањима) је ограничене вредности и неупотребљив у васпитној пракси без
квалитативне анализе. Стога је у свим претежно квантитативним истраживањима
неопходно применити вербалну дескрипцију (Good, Scates, 1967), док се неки образовни
феномени (циљ и задаци васпитања, хронологија оснивања појединих васпитнообразовних институција, и сл.) не могу другачије ни објаснити. Другачије речено, не
постоји ниједно педагошко истраживање у којем се не би применила дескриптивна
метода (Mužić, 1968:71), уз напомену да кроз њену примену утврђујемо стање педагошке
стварности, али га узрочно не тумачимо. Стога се у помињаној стручној литератури с
разлогом наводи да је у истраживању социјалних (и васпитних) феномена нужно повезати
дескрипцију и експликацију. То значи да логика развитка сазнања у целини поставља
прелазак од описивања ка објашњавању, тј. да ниједно педагошко истраживање није и не
може бити искључиво дескриптивно.
У цитираној и другој стручној литератури (Cohen, Manion, 1989; Breakwell, Hammond,
Fife-Schaw, 1995; Savićević, 1996) помиње се више облика дескриптивног метода: сурвеј
(survej – преглед), проучавање случаја (casestudy), и корелациони методи (корелациона
истраживања), анализа садржаја и сл. Приликом примене неких од ових облика
дескриптивног метода (студије случаја, корелациони методи, и сл.) линије разграничења
између просте и аналитичке дескрипције (анализа узрочно-последичних односа у
васпитним појавама и процесима) лабава је и променљива.
2.5.3. Метод теоријске анализе
У савременим педагошким изворима (Pedagoška enciklopedija, 2/1989; Milat, 2005)
постоји општа сагласност у томе да метод теоријске анализе, односно теоријски метод
(Новиков, 2006) има широку примену у проучавању и анализи васпитних феномена.
Основу за његову примену представљају већ утврђена педагошка и друга сазнања
изражена у уопштеном виду (појмови, законитости, теорије, и др.), стечена применом
других истраживачких метода и поступака, укључујући и оне који се заснивају на
индукативним поступцима(Pedagoška enciklopedija, 2/1989:21).

Метод теоријске анализе претпоставља свеобухватно разматрање појединих страна,
особености и својстава педагошких појава и процеса. Њена примена у педагошким
истраживањима почиње анализом, као мисаоним инструментом за упознавање васпитне
стварности. Тај аспект ове методе нарочито долази до изражаја у педагошким
истраживањима приликом анализе појединих васпитних чињеница, њиховог груписања и
систематизације. При том се подразумева индуктивно-дедуктивни логичко-методолошки
поступак како би се на тој основи уочили сложени аспекти педагошке реалности и извесне
законитости у њеном развоју. То значи да је педагошка анализа у истраживањима
васпитања и образовања тесно повезана са синтезом као сазнајном операцијом која се
појављује у различитим функцијама теоријског истраживања (Новиков, 2006:84). У
ствари, свако истраживање васпитне стварности засновано је на међузависности и
јединству процеса анализе и синтезе као суштинске претпоставке целовитог разумевања и
тумачења педагошких појава и процеса.
Извори за примену овог метода у педагошким истраживањима су разноврсни: педагошка
литература, уџбеници и приручници са подручја васпитања и образовања, историјско
педагошки радови и документација, као и радови и литература из сродних наука,
педагошке периодике, и др. Међу његовим изворима је и фонд научних знања остварен
помоћу теоријских, односно емпиријских научних поступака, као што су, на пример:
интервјуи, анкетирање, анализа садржаја, и др.
Метод теоријске анализе налази посебно место и значај у избору сваког истраживачког
проблема и његовом теоријском утемељивању, постављању хипотеза са циљем разрешења
проблема, оцени сакупљеног чињеничног материјала и вредновању целокупног процеса
истраживања у васпитању. Примена овог метода има нарочиту вредност и улогу у оквиру
истраживања основних токова развоја васпитања и образовања, организационоинституционалне основе система образовања и продубљивања теоријског сазнајног фонда
педагогије, и др.
2.5.4. Експериментални метод
Као општи емпиријски метод проучавања у основи кога је изучавање процеса и
појава у строго контролисаним и вођеним условима (Новиков, 2006:109), експеримент има
значајно место и улогу у педагошко-психолошким истраживањима (Российская
педогогическая энциклопедия, 2/1999). Притом у претходно цитираним стручним
изворима и у другој педагошко-психолошкој литератури (Mužić, 1968; 2004) сусрећемо
различита становишта у вези са местом експеримента усистему метода научног
истраживања васпитних феномена и његовим разумевањем и дефинисањем. Тако је за
Мужића (2004) експеримент битан облик примене каузалне методе, помоћу кога се
истражује садашњост васпитних појава и процеса, мада и с усмерењем интереса према
будућности (Mužić, 2004:52).

У једном нашем педагошко-методолошком извору (Banđur, Potkonjak, 1999)
експериментална метода заокружује групу метода у којој су још и историјски метод и
дескриптивни метод, помоћу којих се проучава и сазнаје васпитна стварност. Неки страни
педагошки извори (Cohen, Manion, 1989) користе израз експериментално истраживање,
уз битну напомену да је већина емпиријских студија са подручја васпитања више квази
експериментално, него што је експериментално (Cohen, Manion, 1989:187). То се може
разумети и као упозорење истраживачима васпитних феномена да приликом њиховог
проучавања узму у обзир и њихову комплексност и сложеност самог експерименталног
метода, на шта указују и други аутори (Mužić, 2004).
Није спорно, међутим, да је у суштини педагошког експеримента испитивање
ефикасности васпитно-образовних метода, поступака, организационих облика, и сл. То у
основи претпоставља намерно увођење и праћење експерименталног фактора, док се
остали фактори не мењају, већ контролишу. Експериментални фактор је, у ствари,
независна варијабла у истраживању (на пример: наставни метод), док зависну варијаблу
(зависне од примене експерименталног фактора) исказују стечена знања и вештине
ученика и промене у њиховој личности.
Овај, поједностављено приказан ток експеримента, при чему на овом месту нису узети у
обзир други фактори – паразитарне варијабле или друге назависне варијабле (особености
ученика, особености наставника, и др.), карактеристичан је и за природни и за
лабораторијски експеримент.
У природном експерименту се не нарушава уобичајени ток образовно-васпитног процеса,
што значи да његово остваривање претпоставља природну наставно-образовну ситуацију.
За разлику од ове врсте експеримента, лабораторијски експеримент се изводи у посебно
контролисаним условима и ситуацијама, уз могућу примену специјалне опреме и
изолацију учесника експерименталног испитивања од остатка групе – разреда, којима
припадају.

2.5.4.1. Основни модели експерименталних поступака
У педагошким истраживањима примењују се три модела експерименталних
поступака: експеримент са једном групом, експеримент са паралелним групама и
експеримент са ротацијом фактора.
Експеримент са једном групом одликује утврђивање иницијалног стања у групи, тј.
знања и вештина из неких предметних области уношењем експерименталног фактора
(назависне варијабле), на пример, групног облика рада,и мерења финалног стања, после
одређеног времена. На тај начин се утврђују промене у степену знања и вештина субјекта
обухваћених истраживањем под утицајем увођења експерименталног фактора (групног

облика рада). У овом моделу експеримента често се уводи и други фактор (у оквиру
другог циклуса) – на пример, фронтални облик рада, чији се учинак упоређује са утицајем
првог фактора на промене у знању, вештинама и личности субјекта. Притом је
различитост у предметном садржају (не могу бити исти) недостатак овог модела, док
праћење утицаја независне варијабле (експерименталног фактора) на истим субјектима
представља његову предност. Овај експериментални модел се повремено користи и у
свакодневној наставно-образовној пракси.
У научно-педагошким истраживањима се најчешће примењује модел експеримента са
паралелним групама. У таквом моделу једна група ученика стиче знања и вештине на
уобичајени начин (контролна група), док се у другу, експерименталну групууводи
експериментални фактор (неки нови наставни поступак, и сл.).
И у овом експерименталном моделу утврђују се почетни (иницијални) и коначни
(финални) показатељи мерења, односно добијени резултати, да би се на тој основи
установила разлика у просечном напретку субјекта истраживања у обе групе
(експерименталној и контролној). Релевантност добијених резултата у експерименту са
паралелним групама у доброј мери зависи од околности у којима се овај модел остварује,
као и од утицаја већег броја других независних варијабли (Mužić, 2004), а нарочито
особености његових учесника (ученика и наставника). Стога је уједначавање
експерименталне и контролне групе по свим параметрима (а посебно по предзнању и
способностима) неопходно, уз напомену да нови математичко-статистички модели
омогућују лакше праћење и мерење утицаја више независних варијабли (и њихове
међузависности) на зависну варијаблу (или зависне варијабле).
Експеримент с ротацијом фактора углавном има две паралелне групе у којима се
експериментални факторикоји се упоређују замењују. Ово је најсложенији модел
експерименталног поступка који због тога и дужине трајања нема широку употребу у
истраживањима васпитања и образовања.
Успешна примена експерименталног метода у истраживању васпитања и образовања
тесно је повезана са његовим планирањем (Новиков, 2006). Тај процес укључује:
утврђивање циља и задатка експеримента, места, времена и опсега експеримента, опис
карактеристика учесника у експерименту, опис материјала који ће се у њему користити,
приказ тока експеримента и примењене методологије истраживања (са примењеним
методама и техникама) и опис начина обраде резултата експеримента. На планирање и
организацију експеримента надовезује се интерпретација резултата примене
експерименталног поступка од које у некој мери зависи и њихово разумевање и
прихватање у педагошкој теорији и пракси.

2.6. Основне технике (и инструменти) у педагошким истраживањима
У проучавању и истраживању васпитне стварности употребљавају се разноврсне
научно-истраживачке технике (поступци) и инструменти. Њихова примена у истраживању
је у функцији прикупљања репрезентативних емпиријских и других документарних
података о педагошким појавама и проблемима. С обзиром на сложеност и природу
педагошких истраживања, у њима се најчешће користи више техника (и инструмената)
које се међусобно допуњују. Међу њима посебан значај и вредност имају следеће научноистраживачке технике (и с њима повезани инструменти): 1) анализа садржаја; 2)
системско посматрање; 3) интервјуисање; 4) анкетирање; 5) тестирање; и 6) скалирање.
2.6.1. Анализа садржаја
Анализа садржаја, коју користи већина метода педагошког истраживања, налази
своју примену и у другим друштвеним наукама, нарочито у психологији и социологији
(Breakwell, Hammond, Fife-Schow, 1995; Scott, Marshall, 2009). У неким педагошкометодолошким изворима (Mužić, 2004) ова техника се појављује под називом рад на
документацији, која претпоставља претежно квалитативну анализу (анализа докумената
из подручја историје педагогије, и сл.). На такво становиште наилазимо и у појединим
психолошким изворима (Breakwell, Hammond, Fife-Schow, 1995) у којима се, такође,
указује на значај и предност квалитативне анализе садржаја, у односну на његов
квантитативни опис.
Има, међутим, аутора (Полонский, 2004) који истичу да је употреба анализе садржаја
документа првенствено повезана са применом математичких или квантитативних модела
у анализи чињеничног материјала. Но, без обзира на потенцијално такав развој у неким
истраживањима (претежно емпиријским) квантитативна анализа садржаја претпоставља
елементе квалитативне анализе, што значи да разлике између квантитативног и
квалитативног облика ове истраживачке технике, нису ни оштре, ни непремостиве.
Чињенични материјал који се користи у техници анализе садржаја веома је разноврстан и
у доброј мери зависи од тога који истраживачки метод користи ову технику за своје
потребе. Независно од тога, сви подаци које користи ова техника налазе се у различитој
документацији:
o Писаној документацији (национални и међународни документи о
образовању, документација у вези са наставним плановима и програмима,
лични документи, уџбеничка и педагошка литература, материјали са
различитих научних скупова, записници са седница наставничких већа и
испита, и сл);
o Статистичкој документацији (националној и међународној);
o Иконографској документацији (фотографије и филмови, различите карте и
сл.);

o Технички производи (различити цртежи и техничко стваралаштво,
рукотворине и сл.).
У више педагошких извора се указује (Cohen, Manion, 1989; Savićević, 1996;
Pedagoškaenciklopedija, 1/1989) на разнолике могућности коришћења ове технике у
истраживању васпитних појава и процеса. Нарочиту вредност анализе садржаја има у
оквиру истраживања наставних програма који се могу објективно квантификовати и
упоредити на основу разноврсних елемената (смислених јединица анализе чињеница) у
једној земљи, или више земаља (образовних система). То се односи и на анализу уџбеника,
као и школске лектире, где се такође налази много чињеничког материјала који је
потребно смислено класификовати, анализирати, интерпретирати, донети одговарајуће
закључке и написати извештај о истраживању. Неопходно је да током тог
процесаистраживач уђе у дубинске димензије садржаја које проучава и истражује, како би
био у могућности да сагледа и њихов манифестни и, евентуално, прикривени смисао.
2.6.2. Систематско посматрање
Систематско посматрање се сврстава у најважније (основне) поступке у педагошко
- психолошким истраживањима. Неки аутори (Mužić, 2004) мисле да је овај поступак
(техника) најприроднији и најнепосреднији начин прикупљања емпиријског материјала
(васпитних чињеница и података). Истовремено, релевантни психолошки извори
упозоравају на то да је овај истраживачки поступак компликованији, непредвидљивији у
погледу времена и изазовнији у односу на друге начине сакупљања података (Breakwell,
Hammond, Fife-Schow, 1995:228). Но, и поред тога, у овим и другим изворима (Новиков,
2006) систематско посматрање се препознаје као најинформативнији поступак научног
истраживања педагошких појава.
За разлику од свакодневног посматрања, систематско посматрање претпоставља више
етапа припреме и његовог извођења: а) утврђивање циља посматрања; б) састављање
плана посматрања; в) израду инструмената посматрања (записи, протоколи посматрања);
г) обраду и обликовање резултата посматрања (истраживања); и, д) анализу резултата и
закључака посматрања (Новиков, 2006).
Да би се помоћу овог научно-истраживачког поступка добили релевантни подаци и
васпитне чињенице, неопходно је да истраживач прецизно дефинише јединице и
категорије посматрања (Breakwell, Hammond, Fife-Schow, 1995) као битне претпоставке за
њихово мерење. Основни инструмент у техници (поступку) посматрања је протокол
посматрања (записник посматрања) који се најчешће израђује у току тог процеса.
При том се бележе (снимају) различити аспекти организације наставе (степен интеракције
међу ученицима на часу, иницијативност ученика, дидактичко-методичка оспособљеност
наставника, и др.) (Mužić, 2004), али и многе друге активности (васпитне и спортске) у
предшколским установама и школама. У Протоколу је нагласак на фактографском аспекту

посматрања (истраживања), док је интерпретација уоченог у другом плану и бележи се у
посебној рубрици. Подаци и васпитне чињенице (квантитативни и квалитативни) добијени
у току посматрања касније се обрађују и користе у другим истраживањима и педагошкој
пракси.
Систематско посматрање у педагошким истраживањима може се класификовати по
различитим основама:
С обзиром на учесталост посматрања, систематско посматрање може бити једнократно,
периодично и дуготрајно;
Према примењеним средствима у посматрању, разликујемо посматрање помоћу
техничких средстава (видео, магнетофон) и посматрање истраживача (човека) –
посматрача који израђује записник (протокол) посматрања.
У претходно помињаним методолошким изворима наводе се и друге класификације и
врсте систематског посматрања, од којих истичемо: партиципативно посматрање
(суделујуће посматрање), самостално посматрање и самопосматрање (интроспекцију).
За суделујуће посматрање је карактеристично систематско учешће посматрача у свим
активностима групе и идентификовање са њеним интересима и емоцијама.
Самостално посматрање одликује присуство страног лица (педагога, психолога,
истраживача) тако да је бележење података и васпитних чињеница у току посматрања у
рукама наставника који је понекад у могућности да боље од страног посматрача
анализира своју делатност (Новиков, 2006:95). Новиков мисли да је самопосматрање
један облик самосталног посматрања,који шире не образлаже.
Међутим, самопосматрање (интроспекција) као врста (облик) систематског посматрања
претпоставља не само бележење података и чињеница у Протоколу, него и дубљи свесни
доживљај самог себе и својих поступака. Стога се у овом облику систематског
посматрања често користе и други поступци и инструменти (скале судова, слободни
интервјуи, и сл.) како би се проверила веродостојност интроспекције и донекле
превазишла његоваизразита субјективност.
2.6.3. Интервју
Интервју је техника (поступак) који се примењује у већини истраживања
социјалних појава (Breakwell, Hammond, Fife-Schow, 1995). На његову вредност и значај
упућује и више педагошко-методолошких извора (Cohen, Manion, 1989; Mužić, 2004,
Новиков, 2006),првенствено у том смислу што је кроз разговор интевјуисте
(истраживача) и интервјуисаног (испитаника) о педагошким проблемима и појавама
могуће добити дубљу представу о њиховој суштини и узрочно-последичним везама.

Истраживачки интервју претпоставља системски приступ и припрему приликом
коришћења ове технике (поступка), како би се сакупили објективни подаци и педагошке
чињенице и добили објективни резултати. Педагошко-психолошки извори (Cohen, Manion,
1989; Breakwell, Hammond, Fife-Schow, 1995) наводе да истраживачки интевју има
широку употребу и више циљева: а) користи се у иницијалним етапама истраживања; б)
примењује се у функцији стандардизације других инструмената у истраживању; в) може
се употребити као главно средство за прикупљање података (које има непосредан утицај
на резултате истраживања).
У педагошко-психолошкој литератури наилазимо на различите поделе интервјуа.
Најучесталија је класификација на везани (стандардизовани интервју) и слободни
(нестандардизовани интервју). У везаном интервјуу, питања су претходно припремљена,
док у другом облику интервјуа (слободном) испитаници имају могућност да искажу своје
мишљење и слободније дискутују у оквиру унапред утврђених тема.
Вођење везаног интервјуа је лакше (обавља се уз подсетник) и краће траје, док је слободни
интервју природнији, јер омогућава испитанику да спонтано изрази своја субјективна
осећања, ако је могуће и уколико жели.
Неки аутори интервју деле и на појединачни (погодан за изношење интимнијих оцена о
појавама и проблемима) и групни интервју (чија је предност интеракција васпитаника
која обогаћује процес прикупљања података).
Када је реч о карактеру питања у свим врстама (облицима) интервјуа, три захтева се
подразумевају: а) питања не могу имати лични карактер; б) питања би требало да буду
конкретна и јасна; и в) питања и вођење разговора у целини не сме противуречити
педагошком такту и професионалној етици (Новиков, 2006:97).
Анализа и интерпретација одговора (података) добијених помоћу интервјуа скопчана је са
одређеним потешкоћама. То се нарочито односи на слободни интервју, у коме питања нису
фиксирана (Breakwell, Hammond, Fife-Schow, 1995) што условљава разнолике одговоре и
оцене. Но, и поред тога, применом технике анализе садржаја сакупљене чињенице се могу
не само квалитативно обрадити, него чак и квантификовати и уградити у Извештај о
истраживању.
2.6.4. Анкетирање
Анкета је методолошки поступак у коме се од испитаника (ученика, наставника)
добијају писани одговарајући одговори на раније постављено питање. Дакле, његов
садржај чини прикупљање података и васпитних чињеница које су познате
испитаницима, као и испитивање њихових ставова, веровања, намера и образовних
аспирација. Инструмент који се примењује у техници анкетирања назива се упитником
(анкетни лист). У њему постоји неколико врста питања:

а) питања отвореног типа (на пример: Наведите на којим стручним семинарима сте
учествовали у последњих годину дана?
. );
б) питање затвореног типа (Нпр. Да ли одлазите на семинаре професионалнопедагошког образовања и усавршавања? а) редовно, б) повремено, г) никад; од којих
испитаник бира један одговор), и
г) комбиновани упитник (у коме има питања и отвореног и затвореног типа).
Затворена форма упитника скраћује време његовог попуњавања (које би у принципу
требало да траје од 10 до 20 минута) и олакшава обраду различитих података и васпитних
чињеница. Томе додатно доприноси начин на који су састављена истраживачка питања у
том инструменту. Стога би приликом њиховог састављања ваљало уважити више захтева,
од којих наводимо: 1) питања би требало да буду прецизна и јасна; 2) у питању се не сме
тражити много информација; 3) неопходно је избегавати сугестивна питања; 4) у упитнику
је нужно избећи двосмислена и опширна (развучена) питања; и 5) непотребно је (и
погрешно) користити стране речи и стручне изразе у формулацији питања у упитнику.
Помоћу упитника, под условом да је пажљиво састављен и проверен у пилот
истраживању (пробном истраживању), могуће је прикупити опсежне и информативне
податке и чињенице о педагошким проблемима и појавама. Добијени емпиријски
материјал и утврђени статистички параметри добра су основа за различита уопштавања и
потпунију квалитативну анализу истраживачког педагошког феномена. Додатну предност
овог истраживачког поступка чини његова анонимност, могућност да се у истраживању
анкетом обухвати велики број испитаника, да се инструменти пошаљу, чак и поштом
(Mužić, 1968; 2004).
Тиме се, уз једноставност у примени и ниску цену употребе, највероватније, као што се
истиче у појединим стручним изворима (Breakwell, Hammond, Fife-Schow, 1995), може
објаснити зашто је упитник инструмент који се често користи у истраживањима у свим
друштвеним наукама. Но, без обзира на то, приликом примене овог методолошког
поступка (и упитника као инструмента), није могуће, као на пример у техници
интервјуисања (Cohen, Manion, 1989), дубље ући у мотивисаност испитаника да се
определе за одређени одговор, као и разлоге зашто су то учинили. То, као и повремене
злоупотребе овог методолошког поступка, налаже опрез приликом његове примене и
интерпретације резултата добијених у таквом истраживању, на шта се указује у делу већ
помињаних професионалних извора.

2.6.5. Тестирање
Тестирање је техника (поступак) који има широку употребу у психолошкопедагошким истраживањима различитих индивидуално-психолошких својстава личности
и образовно-васпитних феномена. У стручној литератури (Breakwell, Hammond, FifeSchow, 1995; Mužić, 2004) се наводи више разлога, помоћу којих се такав развој
образлаже:
o Тестови мере широки распон разноликих менталних карактеристика –
способности, компентенција, особине личности, ставове, мотиве;
o Применом овог инструмента (поступка) релативно лако се може прикупити
много података;
o Помоћу тестирања (и тестова као инструмента) добијају се најобјективнији и
најпрецизнији подаци о учинку васпитно-образовне делатности.
Општепознато је да је израз тест латинског порекла, као и да је у нашу психолошкопедагошку литературу ушао посредством енглеског језика у коме има разноврсна
значења. То се у мањој мери одражава на дефинисање тестирања (и тестова) у научним
проучавањима и истраживањима васпитне стварности, односно у педагошкој теорији и
пракси. Притом се углавном полази од дефинисања овог поступка (и инструмента) у
релевантним нашим и страним психолошким изворима. У једном од таквих психолошких
извора тестирање се означава као поступак у коме се користе стандардизована питања и
задаци (тестови) који имају одређену скалу значења (Петровски, Ярошевский, 1998:383).
Тестови се деле на основу различитих критерија, тако да у наведеној и другој
професионалној литератури (Trebješanin, 2000; Sillamy, 2003) наилазимо на више њихових
деоба. Најчешћа је подела тестова с обзиром на особине испитаника, која обухвата:
а) тестове знања и вештина (образовање), који мере у ком степену су испитаници
овладали наставним и другим садржајима;
б) тестове способности помоћу којих се испитује разноврсне особине испитаника –
сензорне (слух, вид и др.), менталне (интелигенција, психомоторне и психомеханичке
способности (посебно битне ученицима у процесу овладавања професионалних
вештинама); и
в) тестове личности помоћу којих се испитују (мере) различите стране личности тј.
ставови, вредности, емоционална, мотивациона и међуличносна својства и типични
облици понашања (Петровски, Ярошевский, 1998:386).
У
једном
референтном
педагошком
извору
(Российская
педогогическая
энциклопедия,2/1999) тестови се деле на аналитичке и синтетичке, вербалне и невербалне.
По циљу примене, класификују се на тестове професионалног избора, тестове клиничке
дијагнозе и тестове интереса. Наводи се и подела тестова с обзиром на начин извођења

тестирања – на групне и индивидуалне тестове, као и друге класификације, које сведоче о
великом броју критерија и сагласно томе, класификација тестова.
Различитост класификовања и врста тестова није једини разлог који усложњава примену
овог истраживачког поступка. Тако неки психолози истичу да тестови никада немају
апсолутни карактер; оно су само полазна тачка која дозвољава истраживачу да
верификује своје хипотезе (Sillamy, 2003:267). Осим тога, процес њиховог састављања, чак
и примену у условима уобичајене наставне ситуације је веома сложен.
То значи да процес састављања таквог теста, да би се могао применити у педагошкој
пракси, пролази кроз неколико етапа: састављање задатака, елиминацијапитања (задатака)
који не обухватају потребни наставни садржај, израда пробног облика теста, примена тог
облика теста у испитивању (и анализи резултата) и коришћење теста у коначном облику
на изабраном узорку испитаника. Реч је, дакле, о поједностављено приказаној
стандардизацији различитих типова теста који се примењују у настави и истраживањима
(присећање, надопуњавање, двочлани избор – тачно или нетачно, вишеструки избор (а, б,
в, г, д, …), упоређивања и сређивања) (Mužić, 1968; 2004).
У претходно цитираним и другим психолошким изворима (Wortman, Loftus, 1992)
посебно се указује на значај две метријске карактеристике стандардизованог теста:
валидност (ваљаност) и релијабилност (поузданост). Тест је валидан уколико испитује оно
што се намеравало мерити (Wortman, Loftus, 1992:40), док релијабилност подразумева
конзистентност, тј. идентичност резултата у поновљеном испитивању. Утврђивање
релијабилности теста логично претходи валидности. Ми можемо имати релијабилан тест
који није валидан, али не можемо имати валидан тест који није релијабилан. Без
релијабилности не можемо имати валидност (Breakwell, Hammond, Fife-Schow, 1995:207).
Тестови су веома користан инструмент у педагошким истраживањима и у наставној
пракси. Тај процес обухвата три етапе:
а) избор теста (у складу са циљем тестирања);
б) тестирање (примену теста, уз одговарајуће инструкције); и
в) интерпретацију резултата тестирања (продубљену неопходном теоријом (Петровски,
Ярошевский, 1998).
У таквом развоју овај истраживачки поступак биће ваљанији и ефикаснији, тј. потпуније
ће допринети вредновању (оцени) неке активности испитаника (ученика).

2.6.6. Скалирање
Скалирање је истраживачки поступак (групе поступака или техника) који се често
употребљава како у социјално-психолошким, тако и у педагошким истраживањима.
Основни инструмент у овом поступку је скала судова (скале процене) која се у
истраживању васпитних појава и у педагошкој пракси користи у различите сврхе:
а) са циљем испитивања мишљења, ставова и интересовања ученика (и наставника) у
образовно-васпитном процесу;
б) у функцији процене личних својстава субјеката наставног процеса (емоционалновољних, сазнајних и дела психомоторних својстава – моторне координације, на пример);
в) ради утврђивања социјално-психолошког и емоционалног односа међу члановима групе
(одељења) и између ученика и наставника;
г) због процене нивоа успешности (у различитим врстама делатности) и квалитета нечијег
производа (Mužić, 1968; Pedagoškaenciklopedija, 2/1989; Mužić, 2004).
У педагошким истраживањима најчешће се примењује скала ставова и скале за
процењивање (степена неке особине или квалитета), као и различите комбинације ове две
скале.
Поједине скале ставова (и процене) су стандардизовани инструменти који су у
истраживањима показали високу дискриминативност и друге метријске карактеристике
(на пример: Скала става према самообразовању Бориса Волфа, Скала става према
образовању Ранка Булатовића, и др.) (Кулић, 1997). Стога се ове скале (и друге
стандардизоване скале) у принципу користе као целовити инструмент у испитивању
укупног става испитаника (одраслих) према образовању и самообразовању.
Међутим, Ликертов тростепени или петостепени начин скалирања, односно слагања или
неслагања са неком тврдњом (у потпуности се слажем; слажем се; неодлучан сам; не
слажем се; и, уопште се не слажем) може бити делимично примењен приликом
коришћења других инструмената. То је посебно карактеристика код испитивања ставова
према образовању или интереса и мотивисаности за образовање помоћу упитника, где се
приликом прикупљања одговора испитаника употребљава Ликертов облик скале, али се
сваки одговор појединачно анализира.
Постоје више скала судова (процене): дескриптивне скале, графичке скале и нумеричке
скале.
o Дескриптивне (описне) скалеобухватају више тврдњи које су наведене по
степену интензитета (од потпуног слагања до потпуног неслагања), док

испитаник бира став са којим се највише
конструисана Ликертова скала).
o Графичке скале су углавном утемељене
подељеним на делове, са јасно назначеним
негативним судом (понекад и неутралним),
бира онај са којим се највише слаже.

слаже (на том принципу је
на хоризонталним линијама,
екстремним – позитивним и
од којих испитаник (ученик)

Пример: Графичка скала са процењивањем функције вођења наставника
Неколико тврдњи:
1. Повезивање садржаја који се усвајају са знањима из других предмета
.
Увек то чини кад за

То чини повремено.Никада то не чини.

то постоји могућност.

2. Указује на могућност примене стечених знања у практичним ситуацијама.
.
Увек на то указује
инаводи примере

Повремено указује
и ретко наводи примере.

Никад не указује
и не наводи примере.

за то.
3. Припрема и пажљиво уводи ученике у усвајање нових наставних садржаја.
.
Увек то чини.

То се повремено

Не користи никад.

дешава.

Испитаник (ученик) приликом обележавања места на линији – црти, може одабрати било
коју тачку на континууму.
На нумеричким скалама за процењивање (оценивање) степени (судови) су изражени у
виду бројева (например: у школском оцењивању од 1 до 5). Број степена – оцена, може
бити и већи што зависи од природе појаве коју истражујемо (и њених варијабли),
карактера истраживања, и др.

У педагошким истраживањима (и наставној пракси) користе се и други његови облици (и
инструменти):
o рангирање, тј. скала рангова (одређује се редослед појава или субјекта),
o контролна листа (скала судова се само две тврдње – позитивном и
негативном),
o социометрија (социометријски тест) и др.
Неки психолози социометрију одређују као психолошку теорију друштва и истовремено
психолошки тест, применљив ради оцене међуличносних емоционалних веза у групи
(Петровски, Ярошевский, 1998:363). Такво одређење социометрије је прешироко, а
отворено је и питање – колико се кроз социограм могу исказати емоционални односи. У
још једном, често цитираном педагошком извору (Российская педогогическая
энциклопедия, 2/1999) указује се на значај примене социометрије у испитивању
особености односа у групи, иако такав приступ погодује само проучавању спољне стране
тог односа. Значи, социограм, тј. графички опис (добијен на основу карактеристичних
питања – с ким би у одељењу желео да се дружиш или с ким то не би желео, и др.) пружа
известан увид о односима у групи, али се тиме не објашњавају мотиви међуличносног
избора. Стога социограм, као и друге скале судова (процена), могу бити извор различитих
погрешака (Mužić, 1968;Mužić, 2004), па је резултате добијене у таквом истраживању
потребно пажљиво користити (и по могућности проверавати помоћу других
истраживачких техника).
2.7. Основни статистички појмови (и поступци)
У једном широко познатом педагошком извору (Gudjons, 1994) се наводи да су
емпиријски методи у подручју васпитања убрзано напредовале од седамдесетих и
осамдесетих година тако да данас представљају незаобилазне поступке у педагошким
истраживањима. Овај методолошки приступ, сагласно позитивистичкој логици,
претпоставља апстраховање педагошке стварности кроз математичке моделе и
квантитативну анализу (Cohen, Manion, 1989). На тај начин доприноси се да истраживачи
боље схвате шта су процеси, колико често се појављују и које разлике у њиховој величини
се могу мерити (Breakwell, Hammond, Fife-Schow, 1995:78). То, исто тако, значи да је
приликом њихове примене нагласак на мерењу и анализи узрочних односа између
варијабли,а не процеса (Deniz, Linclon, 1994) на микронивоу,дедукције и општим
генерализацијама (Кулић, 2011). На тај начин сваки истраживач педагошких феномена и
процеса жели да оснажи своје замисли и закључке, што најчешће подразумева коришћење
разноврсних статистичких поступака.
Међу њима важно место заузима дескриптивна статистика, тј. приказивање, описивање и
класификовање педагошких појава. Још прецизније, тај концепт обухвата груписање,
табеларно и графичко представљање података, као и њихов квантитативни опис. У
педагошко-методолошкој литератури (Mužić, 1968;Malić, Mužić, 1982; Cohen, Manion,
1989) се истиче да су најчешћи показатељ у педагошкој статистици, средње вредности

(аритметичка средина и др). Аритметичка средина представља заједничку тенденцију
свих резултата добијених у неком истраживању. Још једноставније, то је например,
просечан резултат (просечна вредност), који су постигли ученици осмог разреда основне
школе на Тесту познавања појмова о друштву (Кулић, 1979). Међутим, аритметичка
средина (просечан резултат), без обзира на то што на специфичан начин представља целу
статистичку масу тј. све појединачне резултате, није довољна. Реч је о томе да за
испитивача могу бити важни и бољи и слабији резултати постигнути приликом
испитивања нивоа знања ученика. Стога се помоћу мера варијације (стандардна
девијација, и др.) утврђује одступање (релативно и апсолутно) вредности обележја од
аритметичке средине (појединачних резултата у односу на просечан резултат).
Израчунавање аритметичке средине (и стандардне девијације) у педагошким
истраживањима у принципу показује општи ниво добијених резултата и њихову
распршеност. Међутим, ове мере не објашњавају повезаност међу педагошким појавама,
односно њихову статистичку међузависност. Притом није реч о строго функционалној
зависности (код вредности независне варијабле тачно одговара једна или више вредности
зависне варијабле). То, у ствари, значи да корелациона зависност не искључује утицај
више фактора (независних варијабли) на величину друге (зависне) варијабле. На пример,
приликом испитивања утицаја садржаја рада на став према образовању (Кулић, 1997)
утврђена је високозначајна повезаност између независне варијабле (садржај рада) и
зависне варијабле (став према образовању), при чему су две друге независне варијабле
(старост и школска спрема испитаника) смањили, али нису укинули ову повезаност.
Корелациона повезаност може бити позитивна (кад порасту вредности једне варијабле
одговара повећање вредности друге варијабле) и негативна (пораст вредности једне
варијаблепрати опадање вредности друге варијабле). Степен јачине повезаности међу
варијаблама најчешће се мери Пирсоновим (и Спирмановим) коефицијентом
корелације, који сами по себи не изражавају узрочно-последичну повезаност међу
педагошким појавама. С обзиром на такву реалност, подразумева се да истраживач
одлично познаје и разуме односе међу варијаблама, тј. могу ли по својој природи
(садржини) бити у узрочној вези или не, која је узрок или део узрока друге и да ли су
можда једна другој узрок или део узрока (Pedagoška enciklopedija, 1/1989:412).
Утврђивање карактеристичних вредности на репрезентативном узорку, односно
дистрибуцијадобијених података у педагошком истраживању, неизбежно подразумева
проверу њиховог слагања или неслагања са очекиваном теоријском дистрибуцијом
(основног скупа – популације). То је, у ствари, поступак познатији под називом
тестирање хипотезе којом се испитује логичка или емпиријска исправност неког исказа,
тј. Претпоставкео популацији. Још прецизније, тестирањем хипотезе сазнајемо да ли се
резултати истраживања (уочени статистички параметри и корелације) добијени на узорку
могу применити на основни скуп. Стога је неопходно, на основу вредности аритметичке

средине и стандардне девијације, утврдити да ли дистрибуција добијених резултата
значајно одступа или не одступа од нормалне дистрибуције.
Уколико је у истраживању утврђена законитост нормалне расподеле, подразумева се
примена параметријске статистике (z-test; t-test) на основу чијих вредности утврђујемо
степен подударности емпиријске дистрибуције и теоријског модела (нормалне расподеле).
Много је, међутим, емпиријских истраживања у којима не постоји нормалност расподеле у
основном скупу. То се посебно односи на резултате испитивања става према образовању у
којима се уочава нагнутост дистрибуције на једну страну – позитивну или негативну
(Кулић, 1997:133-139). У таквом развоју претпоставља се коришћење непараметријске
статистике (hi-kvadrattest; f-test), како би се сазнало да ли нека емпиријска расподела
(опажена фрекфенција податка) одступа од теоријског модела (фрекфенција које би се
очекивале под неком хипотезом), најчешће нултом хипотезом (Mužić, 1968).
Кратак приказ неких (основних) статистичких појмова и поступака у функцији је
елементарног упознавања читалаца (студената) са емпиријском страном педагошког
истраживања. Али, никако не би ваљало заборавити да ће тек квалитативна анализа
сакупљених података и чињеница, тј. њихова интерпретација, том емпиријском
материјалу дати ширу и потпунију теоријску и практичну вредност.

ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Систем образовања у Републици Србији
Израз систем образовања (образовни систем), без обзира на извесне разлике у
интерпретацији његовог садржаја у стручној литератури (Pedagoška enciklopedija, 2/1989;
Российская педогогическая энциклопедия, 1999) у основи обухвата све образовне нивое у
једној земљи: предшколско васпитање (образовање), основно образовање, средње
образовање, високошколско образовање и образовање одраслих (перманентно
образовање). То, другачије речено, значи да сваки савремени систем образовања
претпоставља и све нешколске облике образовања (неформално и информално учење и
образовање, и др.) о чему постоји неподељена сагласност у коришћеној стручној
литератури.
Новина је да су системи образовања формирани током XIX века у већини земаља у Европи
током времена добили алтернативу у приватним системима школства. Стога у садашњим
условима систем образовања и у свету и код нас подразумева јавно (државно) и приватно
школство на свим нивоима. Неспорно је, такође, да и систем управљања образовањем
представља саставни део образовног система, што изражава не само кроз његово
непосредно учешће у регулисању рада, координацији, акредитацији и контроли образовних
установа, него и у различитим облицима њиховог финансирања (Кулић,2011:125).
Све су то битне претпоставке структуре образовног (и школског) система у Републици
Србији коју ћемо и шематски приказати:

ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ

Предшколске Основне
установе
школе

Средње
школе

Вишеи
високе

Образовање
одраслих

Перманентно
образовање

школе
Схема број 2.

Схема број 2 представља шематски приказ образовног система Републике Србије.

Друга схема (број 3) представља приказ школског система који је у Републици Србији.
Школски систем представља систем васпитно-образовних установа које су окосница
сваког система васпитања. Са образовањем деце се почиње у предшколским установама
Специјалне
Гимназија
Средње
Више1 и високе
школе за децу
стручне школе школе
ометенуу
развоју
које се одржавају у локалном вртићу, те је оно први део образовања. Оно је обавезно од
школске 2006/07. године. Траје најмање 4 сата дневно, бар 6 месеци у години пред упис у
први разред, за децу од шест година, а циљ му је упознавање ученика са образовним
системом и припрема за основну школу.
Основна
осмогодишња
школа

ШКОЛСКИ СИСТЕМ

Схема број 3.

1

Данас се у Србији оне називају Високе школе струковних студија (одређеног смера) и трају три
године, студенти добијају назив: струкови (па назив програма), могу имати и специјалистичке студије.

Деца се уписују у основну школу са шест или седам година. Као и предшколско, и
основно образовање је обавезно. Основна школа траје осам година и подељена је на два
периода:
- први циклус основног образовања (од 1. до 4. разреда)
- други циклус основног образовања (од 5. до 8. разреда).
У нижим (млађим) разредима, ђаци су насумично подељени у одељења, и имају само
једног предавача — учитеља или учитељицу, и једну учионицу за све предмете. Једини
изузетак су часови енглеског језика и веронауке, за које ученици имају посебне
наставнике. Крајем првог циклуса, ђаци добијају и наставника или наставницу физичког и
здавстеног васпитања.
У вишим разредима, ђаци добијају посебне наставнике и наставнице за сваки предмет, а
настава се одржава у предметним кабинетима.
Када ученик заврши осми разред, може да бира да ли жели да настави образовање.
Међутим, Национална стратегија развоја образовања до 2020. године (сачињена
2011.године) предвиђа обавезно и средње образовање. Завршни испит за ученике
основних школа је обавезан од школске 2011/12. године. Он се састоји од теста из
математике и српског језика (или матерњег језика за националне мањине). Ученици за
упис добијају и бодове из основне школе, који се добијају тако што се саберу просечне
оцене на крају шестог, седмог и осмог разреда, који се додају бодовима добијеним на
полагању мале матуре,а добијени збир подели са четири. Тако је могуће добити највише
70 бодова на основу успеха у основној школи и 30 бодова стечених на малој матури..
Средња школа представља трећи део образовања уопштено и први део необавезног
образовања у Србији. Постоје две врсте средњих школа — гимназије и стручне школе. У
оба случаја, ђаци добијају учионице у којима имају предмете за које није потребна
наставна опрема, док за остала предмете имају кабинете и радне просторије —
лабораторија из хемије, експериментална просторија из физике и радна просторија из
биологије, на пример.
Гимназија траје четири године, пружа опште и широко образовање, а ученици добијају
гимназијску диплому. Само мали број послова приступачан је ученицима који су
завршили гимназију без даљег образовања. Три посебне гимназије су:Математичка
гимназија, која уписује ученике старије од 12 година (седми разред основне школе),
филолошке гимназије, које нуде специјализовано образовање у вези са језицима, као и
спортске гимназије, за ученике (спортисте) који се активно баве спортом;
Стручне школе специјализују ученике у одређењим пољима и награђују их стручном
дипломом. Постоје две врсте стручних смерова — четворогодишњи (релативно широко
образовање са могућношћу даљег наставка) и трогодишњи (скоро па сасвим усмерено
образовање без великих могућности даљег наставка).

Ученици у гимназијама бирају смер који одређује обим градива из одређених предмета.
Већина гимназија има природно-математички и друштвено-језички смер. Међутим,
постоји још смерова, као што су општи тип, информатички смер, филолошки смер, и
многи други.
У трогодишњим стручним школамамогућа је промена занимања. Наиме, ученици пред
упис у средњу школу попуњавају листе жеља којима редом пишу шта желе да упишу
(највише 20 различитих смерова). На основу броја бодова, ученици се распоређују у
средње школе. У завршној години, они ученици трогодишњих стручних школа који желе
да добију диплому различиту оној за коју су учили, могу то урадити преквалификацијом.
Високошколске установе у Србији уписују студенте на основу успеха у средњој школи и
резултата пријемног испита за одређени факултет. Постоје три врсте високошколских
установа.
Висока струковна школа (раније: Виша школа) траје три године, а налик је занатским
универзитетима присутним у остатку света. Занатски универзитети трају 3-8 година, као и
сви остали факултети, те нуде и уобичајене високошколске дипломе — бачелорат,
магистратура и докторат. Разлика је та што овевисоке (више) школе у Србији трају само
три године и нуде посебне високошколске дипломе. Међутим, Србија је потписала
Болоњску декларацију 2003. године, па би високе (више) школе требале бити реформисане
у установе идентичне универзитетима.
Академија струковних студија у обављању делатности обједињује образовни,
истраживачки, стручни и уметнички рад. Академија струковних студија може остваривати
основне струковне студије и специјалистичке струковне студије. Високошколска установа
има статус академије струковних студија ако остварује најмање пет акредитованих
студијских програма струковних студија из најмање три поља.
Факултети универзитета трају три (или четири) године до бачелората, пет до мастера
(3+2 или 4+1 година), а осам до доктората (трогодишње докторске студије). Изузетак су
медицински факултети који трају шест година до звања доктор медицине (MD), што се
касније наставља трогодишњим специјалистичким стажом и двогодишњом
специјализацијом (MD/Spec) или трогодишњим дуплим докторским студијама (MD/PhD).
Посебно образовање у Србији укључује: специјално образовање (образовање деце и особа
са инвалидитетом, слабијег социјално-економског статуса, или децу са менталним
поремећајима), двојезичко образовање (образовање на српском и још једном језику),
целодневну наставу (наставу која, уз паузе, траје од ујутру до увече) и образовање
одраслих.
На територији Републике Србије у складу са законима о образовању делује око шездесет
приватних школа, од чега је петнаест основних. Похађа их неколико хиљада ђака. За

разлику од државних школа са максималним бројем ученика у разреду од 30 ученика,
односно минимумом од петнаесторо деце, у приватнима одељења могу бити и до осморо,
односно дупло мање у односу на државну школу. Ђаци у њих путују школским
минибусом, књиге и прибор чувају у школи, имају већи број секција и ваннаставних
активности и дуже остају у школи, јер сем часова имају и више пауза за оброке и израду
домаћих задатака. Сведочанства и дипломе које ученици добијају акредитовани су од
стране релевантног министарства.
Услови рада су исти као и за државне школе, с тим што оснивач, да би добио потврдно
решење, мора да напише елаборат и пошаље га уз банкарску гаранцију по циклусу
школовања. Приватне школе, као и државне, морају имати наставни план и програм,
библиотеку, фискултурну салу, кухињу, просторију за ручавање и двориште довољно
просторно и опремљено за сву децу. Као мане оваквих школа наводи се висока цена (4000
до 9500 евра годишње), изолованост ђака од остатка генерације и школовање под
стакленим звоном. Прва приватна основна школа у Србији почела је са радом школске
2005/06. године.
Установе за предшколско васпитање и образовање
Институционално васпитавање предшколске деце развијало се на различите начине у
подручјима данашње Србије, а у складу са културним и историјским условима. Прва
предшколска установа отворена је у Суботици 1844. године, а прво забавиште у Вршцу
1881. године. Наравно, идеја о потреби васпитања деце предшколског узраста се родила
много пре тога, и није случајно што се прво развија у Војводини (тада у саставу АустроУгарске монархије). Предшколске установе су се прво развиле у градовима, што је било
условљено различитим схватањима потребе за предшколским васпитањем. Приликом
оснивања коришћени су званични, полузванични или чак незванични програми који су се
спроводили у формираним предшколским установама, а тек са појавом Уредбе Мате
Косовца о српским вероисповедним забавиштима (1890. године), као и Градива за разна
занимања српчади Милана Стојшића из 1898. године, па до Збирке целокупног рада у
српском вероисповедном забавишту за породице, забавишта и забавље, добијају се
законски документи који регулишу рад забавишта тога доба. Те исте, 1898.године, донет
је и Закон о народним школама у којем се наређује отварање забавишта при основним
школама. Према овом закону постојале су ниже и више основне школе, а нижа основна
школа, односно њен први степен, представљало је забавиште. Задатак ових забавишта је
да забавом поучавају и васпитавају мушку и женску децу од 5 до 7 година и да их
припремају за учење у школи. Похађање државних забавишта је обавезна за сву децу
поменутог узраста.
Циљ ових новоформираних забавишта је био да примљене малишане, како телесно, тако
и душевно, отклони и сачува од сваке опасности (Малтешки, 1904:260). Она даље
наглашава да је игра детета прва његова активност и најмоћније средство за његов телесни
и душевни развој и напредак, па наводи да секроз игру малишан може без икаквог и

најмањег напрезања спремити за основну школу (Малтешки, 1904:278). Значи да је на
самом почетку организованог предшколског васпитања и образовања у српским
забавиштима рад организован на основама Фребелових идеја (Friedrich Fröbel,1782 1852).Сматрало се да је Фребелов систем предшколског васпитања најприхватљивији јер
истиче игру као основну активност малог детета кроз коју оно усваја појмове и упознаје се
са околином која га окружује. Фребелов систем је садржао и упуства као и средства за
обраду градива (песме, гестови и говор).
Даљи развој предшколског васпитања (други период) је настао после Другог светског
рата, када је 1948. године донета Уредба о оснивању дечјих јаслица и дечјих вртића, када
ове установе први пут добијају назив дечији вртићи. Основни њихов циљ је био смештај и
исхрана деце,док је учење песмица и игара био споредни циљ и у духу тог времена. Све
ове установе отваране су према совјетском моделу, а програм је био преведен са руског
Упуства васпитачу дечијег врта све до 1950. године када је штампан Прилог методици
васпитног рада са децом предшколског узраста. Касније је (1957) донет Закон о дечијим
вртићима, где се наводи да се они оснивају као помоћ друштва породици, а у циљу
подизања и васпитавања деце до доласка у школу, односно да кроз игру и различита
занимања изграђују основу за њихово даље васпитање и на тај начин помажу
родитељима. 1970. године донет је Програм васпитно-образовног рада са децом
предшколског узраста, који је 1975. године допуњен, а организација рада је подељена на
два дела: на јаслени део (од рођења до 3. године) и вртић од 3 до 6 година. Према
Основама програма васпитно-образовне делатности дечијег вртића и васпитне групе
предшколске деце циљ предшколског васпитања и образовања је да се у складу са
педагошким и научним достигнућима и општим циљевима васпитања у самоуправном
социјалистичком друштву, најмлађим генерацијама обезбеде услови за нормални физички,
интелектуални, социјални, емоционални и морални развој и успешно даље васпитање и
образовање (Основе програма, 1982). Данас, новим Законом о основама система
образовања и васпитања из 2003.године, настављена је реформа предшколског васпитања
и образовања, а чланом 68 овог закона је предвиђено остваривање на основама
предшколског програма који доноси вртић, а у складу са општим основама предшколског
програма. Основа програма је разрађена у два модела – модел А и модел Б, који
представљају основе за израду свих специјализованих програма, за различите облике
предшколског васпитања и образовања. Према Основама програма модел А је отворен
систем предшколског васпитања и образовања и садржи: полазиште програма, циљеве,
начела, планирање и евалуацију васпитно-образовног рада и улогу васпитача као
практичара, креатора, истраживача сопствене праксе (Основе програма, 1996). Модел Б се
ослања на позитивна искуства васпитно-образовне праксе и садржи: начела, циљеве,
систем активности, организацију живота и васпитно-образовног рада, сарадњу са
породицом и локалном заједницом(Основе програма, 1996). Треба нагласити да је модел Б
дат у Методичким упуствима за модел Б (1,2 и 3 део). Начела Модела А: начело
поштовања другог; начело ангажованости; начело животности; начело реалистичности и

начело доследности. Начела Модела Б: начело целовитости и интегритета; начело
оријентације ка општим циљевима; начело праћења и подстицања дечијег развоја; начело
активности и животности; начело доминације игара и игровних поступака; начело
усклађености са узрасним и индивидуалним карактеристикама деце; начело постепеног
осамостаљивања деце; и начело социјалне интеграције и континуитета. Према Моделу А,
васпитни циљеви се остварују кроз низ спонтаних ситуација, слободно одабраних или
заједнички планираних активности (животно-практичних, говорних, друштвених,
игровних, спортско-рекреативних, уметничких, изражајно-стваралачких, истраживачко
сазнајних…) уз примену различитих срадстава и материјала.
Предшколско васпитање и образовање остварује се у трајању утврђенoм Програмом
предшколског васпитања и образовања. Програм припреме детета пред полазак у основну
школу у оквиру предшколског васпитања и образовања (у даљем тексту: припремни
предшколски програм) траје четири сата дневно, најмање девет месеци. У оквиру
предшколског програма могу да се остварују посебни, специјализовани и други програми,
у складу с посебним законом, према могућностима предшколске установе, сходно
потребама и интересима деце, родитеља и јединице локалне самоуправе. Данас се у
Србији, под појмом предшколског васпитања означава следећи систем бриге о деци:
1) програми неге и васпитања за децу од 6 месеци до три године (полудневни и
целодневни облик – јасле);
2) програм за децу од 3 године до 5,5 година (полудневни и целодневни – вртић);
3) обавезни програм за децу годину дана пре поласка у школу (полудневни и целодневни;
реализује се или у вртићу или у школи (популарно назван – предшколско васпитање).
Школа
Однос школе и друштва стар је колико и само друштво, односно школа и тај однос
представљају језгро теорије школе. Најстарију културу и прве школе налазимо у земљама
старог Истока неколико хиљада година пре наше ере. Поједини педагози тврде да је тај
период 3.000 година пре нове ере, док су други мишљења да је то чак 7.000 година пре
нове ере. Сам термин школа је грчког порекла и у изворном значењу означава доколицу,
мир, одмор и слободно време. Школа у свом развоју диференцира неколико периода;то је
пре свега први, прединституционални период, односно преношење радних искустава,
обичаја и веровања.Први учитељи који су се јављали пре појаве школе као институције
били су племенски врачи, жреци (свештеници као посредници између Бога и људи), мудри
старци или ислужени рамици, а њиховим деловањем почињу се васпитни рад и
систематско учење постепено издвајати из целине свакодневног живота и рада. Учити
млађе и утицати на чланове заједнице све више постаје важна улога у оквиру поделе улога
(рада).Најстарији помен школе везује се за Египат, из трећег миленијума пре нове ере, где
су децу владајуће класе по групама поучавала посебна лица у религиозном духу и учили

их хијероглифима. У робовласничком поретку старе Грчке за децу робовласника обликују
се посебне установе – школе, у којима су се они васпитавали и спремали за функције које
ће им бити поверене када одрасту. У Спарти и Атини се и појављују први потпуни
системи васпитања: у Атини школе китариста и граматиста, а у Спарти војничке школе. И
у старом Риму пут образовања је ишао од породичног васпитања ка приватним школама и
од ње ка бирократској школи. Тамо су у доба Републике (од краја VI века п.н.е.) почеле да
раде јавне елементарне школе под називом лудуси (lidusi). У периоду Римског Царства
школе су потпале под државну управу и уведене ја државна контрола рада тих школа, а
најзначајнија школа из тог периода је реторичка школа коју је основао Марк Фабије
Квинтилијан, која се налазила у Риму. У средњем веку са појавом феудализма, школа је
служила потребама хришћанске цркве и она је била намењена пре свега потребама
свештенства и властеле. Задатак ових школа је био да се припреме нове генерације
свештеника, а биле су подељене на манастирске, катедралне и парохијске. Ово стање се
одржавало све до XIIиXIII века и појаве градских школа са појавом првих градова,
односно занатлија који школују своју (и другу) децу ради преноса својих занатских и
других привредних потреба. Због тога су ове школе и подељене на грађанске школе,
школе занатлијских удружења (цехови), школе трговачких удружења (гилде). У то време
се појавила и сколастика (на грчком, школа), термин којим се у педагогији означава
вештачки, уско школски, формалистички, вербални приступ у образовању. У преносном
значењу сколастика има значење бесплодан ум, односно набубаност градива. Данас се овај
термин користи за образовање у језуитским школама. Даљи развој школе као институције
се збио у доба ренесансе, а педагошка мисао је у овом периоду била ношена новим духом,
оптимизмом, и била је супростављена крутој традицији која је до тада владала у школама.
Ренесанса обухвата период од 1350. године па све до XVI века, и представљала је једну
дуготрајну револуцију која се заснивала на новом схватању света и човека. Овај период се
некада означава и као период хуманизма (homo– човек;Humanus- човечански, људски;
humanitas-човечност), и није могуће тачно одредити границу преласка између сколастике
у хуманизам, већ се претпоставља да је тај период везан за појаву буржоазије као новог
вида грађанског друштва. Реформација је имала снажан продор у структуру феудалне
цркве, коју је водила буржоазија против феудализма, а овде се пре свега мисли на покрет
против папства и католичке цркве у XVI веку, чији је најзначајнији представник био је
Мартин Лутер (Martin Luther,1483-1546), оснивач протестанске (лутеранске) цркве у
Немачкој, који је захтевао оснивање школа на матерњем језику и обавезу школовање и за
дечаке и девојчице. Важност овог покрета је у томе да је тада настала латинска школа и
чувена Штурмова гимназија, која је представљала зачетак класичне гимназије. У
Енглеској се у то време појављује Томас Мор (Thomas More,1478-1535) који у својим
делима описује сретну државу у којој владају начела слободе, благостања и праведности,
и овај се покрет назива утопијски социјализам. Он прихвата идеје Мартина Лутера и
тражи оснивање школа за све (без обзира на пол) и наставу на матерњем језику, а градиво
које би се у њој изучавало било би реално знање без вербализма. Посебан акценат у свом

раду је давао радном васпитању, које је замислио као рад у земљорадњи и учењу заната.
Због тога, данашњи педагози истичу период ренесансе и реформације као период
истицања човека који се налази у центру пажње, његова лична срећа и рад на земљи.
Даљи развој школе можемо пратити кроз појаву емпиризма и рационализма који се
појавио у XVII веку у северозападним државама Европе. Емпиризам, као правац у теорији
сазнања узима чулне утиске, чулна сазнања као извор целокупног људског сазнања. У
данашњој педагогији се емпиризам дефинише као теоријски и методолошки правац према
коме се целокупно сазнање о педагошким појавама и проблемима може извести и стећи
проучавањем искуствених чињеница (Ничковић, 1989, према: Качапор,1996). На основу
овога, емпиристи су развили теорију према којој је развитак јединке условљен утицајим
спољашне (друштвене) средине и васпитања. Насупрот овом правцу, правац рационализма
је схватао теорију сазнања према којемје објективну стварност могуће упознати
мишљењем, јер је сазнање дато у нашем уму, разуму, интелекту (Кангрга, 1982, према:
Качапор, 1996). Представници овог правца сматрају да постоје истине које су независне од
чулних искуства, односно које не потичу од чулних искуства јер су продукт чистог
мишљења.
Ренесанса је, као правац, донела многе новине у свим пољима људског живота, а једна од
новина јесте и процват педагогије у теоријском и практичном погледу. Најизразитији
представник ових промена је свакако чашки педагог Јан Амос Коменски (1592-1670). Он
је први изложио погледе на васпитање и образовање и тиме изградио општу теорију
васпитања и основне дидактичке принципе. Многи педагози га сматрају оцем новог
васпитања и образовања. У својој књизи Велика дидактика раскинуо је са свим облицима
сколастичке школе и представио нову школу, школу која је многа своја обележја задржала
и до данашњег дана. Његова основна идеја је била да се школују и дечаци и девојчице У
школу не треба узимати само децу богатих и знаменитих људи, већ сву децу, подједнако,
племићку и грађанску, богаташку и сиротињску, дечаке и девојчице по свим градовима,
варошима, селима и заселоцима(Качапор, 1996:51). Коменски је школу схватао не као
индивидуално васпитање, већ као учење у већим групама, а наставу је требало
организовати тако да се њоме васпитава човек у целини. Њему припада и заслуга за
изградњу теорије о општеобразовној народној школи. За образовање је, по њему, требало
искористити све време младости и то од детињства до мужевног доба, односно до
двадесет и четири године. Ове периоде је поделио на четири степена:
o Од рођења до шесте године живота (материнска школа, образовање се стиче
у породици);
o Од шесте до дванаесте године (школа матерњег језика у свакој општини,
граду и селу);
o Од дванаесте до осамнаесте године - младичко доба (латинска школа или
гимназија);
o Од 18. до 24. године (момачко доба, академија и путовања).

Просветитељство представља период између две грађанске револуције у Енглеској (1688)
и Француској (1789) и представља период у којем је развој научне мисли оборио
средњовековну теолошку мистику. У то доба педагози су жестоко критиковали
сколастичко образовање и сталешке школе, при томе заговоравајући образовање за све, и
то бесплатно. Тада се и појавила идеја државне школе и образовања од којег свако може
имати користи, посебно се залажући за развој интелектуалног и моралног васпитања деце.
Најпознатији представник просветитељства је Џон Лок (John Locke,1632-1704) који је
поставио темеље теорији сазнања у чијој основи лежи искуство. Он је сматрао да задатак
васпитача није да их научи свему што вреди да знају, већ да подстакне код њих љубав и
поштовање према науци, и да их упути правим путем: како да познају и усаврше себе, ако
то хоће (Лок,1967:162). Дидро (Denis Diderot,1713-1784) је на захтев руске царице
Катарине II израдио Пројекат о реформи образовања у Русији и предложио систем школа
и њихову поделу на:
o Основне школе (обавезне, свеопште и бесплатне за сву децу)
o Факултети (на нивоу средњег образовања)
o Више образовање (медицински, правни и богословски факултет и друге
специјализоване више школе)
Што се тиче идеја о природном васпитању, Ж. Ж. Русо (Jean-Jacques Rousseau,1712-1778)
је развио периодизацију развитка личности (која обухвата време од рођења до потпуне
зрелости), на следеће делове:
o Од рођења до друге године – физичка нега детета;
o Од друге до 12. године – развијање чула;
o Од 12. до 15. године – развијање интелектуалних способности;
o Од 15. до 18. године – морално васпитање.
Он је, насупрот окамењеним школским схемама, први истакао значај о природном
васпитању, захтевао очигледну наставу, наставу у којој ће бити јединство интелектуалног
и моралног развоја. Од 1750. до 1800. године појавио се правац у педагогији који се назива
филантропија, чији је најзначајнији представник Базедов (Johann Bernhard Basedow,17241790), који је за школу рекао да је она замишљена као институција у којој се стичу знања
(вештине и навике) и употребљавају у пракси, у привредним и друштвеним делатностима.
Припадници овог правца посебну пажњу су придавали физичком и интелектуалном
васпитању.
У XVII и XVIII веку појавила се велика група француских филозофа који су на један нови
начин, после француске буржоаске револуције, посматрали образовање и школу као
институцију. Један од њих, Кондорсе (Markiz de Kondorset,1743-1794) је у Законодавној
скупштини Француске поднео свој педагошки пројект у којем је заступао обавезу општег
обавезног школовања и бесплатну наставу. Свој систем школства он је замислио у четири
степена:

1) Основне школе у трајању од четири године, за сву децу без обзира на пол и припадност
сталежу;
2) Школе другог степена, за учење заната и трговине;
3) Институти, средње школе у којима би се изучавала пољопривреда, занатство и основни
појмови из медицине; и
4) Лицеј, односно високе школе.
Њима су се придружили и немачки филозофи који су радили после буржоаске револуције,
од којих спомињемо Хегела (Georg Wilhelm Friedrich Hegel,1770-1831), који за школу
каже: Циљ школе може да буде не васпитање, не дисциплина карактера у правом смислу
те речи, него његово образовање, и при томе на свим оним средствима помоћу којих се
оно постиже. Школа мора претпостављати добру моралност својих ученика. Ми
морамо захтевати да ученици који долазе к нама у школу већ имају претходно васпитање
(Реџепагић, 1986).
Слична размишљања деле и руски педагози тога доба, а ми наводимо чувеног Лава
Толстоја (Лев Николаевич Толстой,1828-1910), који је у Јасној Пољаниразвио идеју школе
без присиле, у којој деца живе и раде слободно. Ова школа је настала као протест против
старе школе, а целокупни рад се заснивао на слободном избору и дечјим интересовањима.
На крају XVIII и почетку XIX века појавила се марксистичка педагогија, која је школу
посматрала као колектив у којем се одвија саморазвој сваког појединца по принципима и у
духу комунистичког морала. Један од представник овог правца био је Макаренко (Анто́н
Семёнович Мака́ренко,1889-1939), који није творац теорије школе, али који је имао велики
утицај на касније марксистичке педагоге, пре свега у земљама социјализма и комунизма.
После ових педагошких размишљања, појављује се читава плејада педагога, који са
различитих аспекта посматрају питање школе као институције и њену промену кроз
различите видове рада у њој. Појава савремене школе, односно идеје о осавремењавању
школе и приближавању самим ученицима представља идеју која се и данас спроводи.
Данас се сматра да школа мора бити оријентисана ка будућности, да омогући слободан
развој духа, и сматра се да последњи циљ наставе у школи, све до универзитета, није
појединачно знање као резултат, већ живот у свету истине (Тилман, према
Качапор,1996).
На крају овај део завршавамо мислима чувеног социолога Емила Диркема (Émile
Durkheim,1858-1917) о школи, који наводи да школа врши: Преношење норми и вредности
ради стабилизације друштва; васпитање и образовање морају ујединити друштвено биће
преносом и ширењем заједничке идеологије, али и уносити разлике да би нација могла
одговорити различитим задацима.

Установе за образовање и васпитање деце ометене у развоју
После вишевековне изолације и маргинализације особа са инвалидитетом, као и њиховог
изопштавања из свих друштевних токова, које су се догађале у историјском развоју
друштва, пре свега у праисторији, старом и средњем веку, долазимо до новог века, када се
може говорити о збрињавању ових особа, доба феудализма када се појављују зачеци
организоване бриге и њиховог образовања, да би у доба капитализма, нарочито по
завршетку Првог светског рата, уследио нови подстицај у смеру свеобухватног и
системског прихвата и интегрисања ових особа у школовање. Код нас, почеци образовања
особа са инвалидитетом започели су доношењем Санитетског закона (1882.године), да би
се после тога појавила прва група учитеља која одлази у иностранство (пре свега у Беч и
Берлин) на школовање. Њихове прве обуке су биле са циљем да се они оспособе за рад са
слепим особама – ученицима, којих је после рата било много. Прво, практично решење
ових школовања билоје оснивање Завода за слепу, глуву и телесно инвалидну децу у
Земуну 1929. године, чију иницијативу је покренуо Вељко Рамадановић, па је и при
Министарству просвете основано Одељење за недовољно развијену децу. После тога
започиње циклус образовања учитеља за рад са овом децом и оснивање многобројних
школа и Завода по Србији.
Данас у нашој земљи функционишу два паралелна система образовања, систем редовног
образовања (за већинску популацију) и систем специјалногобразовања(заученике са
ометеношћу). Ове, посебне (специјалне) школе, су различите у зависности од врсте
ометености коју деца имају, а многе од њих су и интернатског карактера. Занимљиво је
истаћи како је настао и сам назив специјална школа:Hilfsschule (schoolforfools - школа за
глупаке, будале) 1926. на иницијативу Понсеса (Ponsens) и Фишера (Fisher) мења назив у
Sonderschule –специјалне школе. Тренутно, у Србији функционише 47 посебних
(специјалних) школа, од којих за менталну ретардацију (олигофренију) има 34 школе, од
којих је 20 школа за основношколски и средњошколски узраст (ШОСО - Школа за
основно и средње образовање), 13 школа само за основношколски узраст, и 1 самостална
средња школа; за децу са поремећајима у понашању има 1 школа (ШОСО - Школа за
основно и средње образовање); за децу са моторичким сметњама има 1 школа само за
основношколски узраст; за децу са оштећеним видом су две школе (једна је само за
основношколски узраст, а друга је ШОСО); за децу оштећеног слуха има 8 школа, од
којих је 6 ШОСО, а две су само основне школе. Подаци Министартсва просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србијенаводе да је у школској 2014/15. години у овим
школама било укупно 4.955 ученика (од којих је 3.818 ученика основног образовања и
1.137 ученик средњег образовања). Према наведеним подацима, неки облик специјалног
образовања похађа нешто преко 7.185 ученика (овде су урачуната и специјална одељења
редовних школа), односно мање од 1% укупне ученичке популације.
Законо специјалним школама (1961. године) садржао је задатке које специјална школа
треба да реализује: да убрза или отклони недостатке или поремећаје у развитку; да развије

способности и склоности ове деце; да отклони последице настале недостацима и
поремећајима; да усмерава, припрема и оспособљава ученике за занимања и позиве који
одговарају њиховим способностима и склоностима; да ученике оспособи за лакше активно
укључење у привредни и друштвени живот заједнице; да ученицима омогући дружење,
заједнички рад и разоноду са њиховим вршњацима из редовних школа; да сарађује са
родитељима или старатељима. Десет година касније Закон о специјалном васпитању и
образовању (1976) даје дефиницију детета ометеног у развоју:под децом ометеном у
развоју сматрају се деца чији су телесни, ментални, говорни и емоционални развој,
рашћење и сазревање, на дуже време толико оштећени да им је неопходно обезбедити
специјално образовање.Законом су предвиђене следеће категорије деце која се образују у
специјалним школама: деца са оштећеним видом, са оштећеним слухом, са поремећајима
говора и језика, телесно инвалидна, ментално заостала, и деца високо ометена у развитку.
У оквиру ових категорија је утврђен степен ометености. Одлука о критеријумима за
разврставање деце ометене у развоју донетаје 1977, а мање измене су биле 1986.
године;Закон о основној школи који је донет 1992. године, чланом83.дефинишедецу са
развојним проблемима: деца са телесним или чулним оштећењем (телесно инвалидна
деца, слепа деца и деца са оштећењем вида, глува деца и деца са оштећењем слуха); са
интелектуалним ометеностима (благим, умереним и тешким); и са вишеструким
развојним поремећајима или аутизмом. Деца са неком формом ових развојних проблема
уписују се у школу на основу решења Комисије којим се утврђује врста и степен
ометености у развоју.Закон о основама система образовања и васпитања је усвојен 2003.
године, са изменама и допунама у 2004. години, а у њему једошло до очигледне промене у
правној филозофији која се односи на децу са посебним образовним потребама (са
ометеношћу). Нови закон гарантује једнаке образовне могућности деци са проблемима у
развоју. Закон налаже да особе са проблемима у развоју и посебним способностима имају
право на образовање које ће поштовати њихове посебне образовне потребе; међутим,
право људи са инвалидитетом на инклузивно образовање није експлицитно
поменуто.Најважнији документ на пољу специјалног образовања који означава инклузију
је Извештај из Саламанке са Светске конференције о специјалном образовању (1994).
Експертска група Министарства просвете Републике Србије (2002) је у складу са
социјалним моделом препоручила термин деца којој је потребна посебна друштвена
подршка. Дефиниција ове категорије јесте да су то деца која без помоћи одговарајућих
друштвених служби највероватније неће досегнути или одржати очекивани ниво
физичког, интелектуалног, емоционалног и социјалног развоја. Деца са посебним
потребама или деца којој је потребна посебна друштвена подршка су термини који
укључују и децу са ометеностима у развоју и децу под ризиком. Деца са сметњама у
развоју су деца код којих је сметња наступила услед органских поремећаја: у менталном,
сензорном, говорно-језичком и физичком развоју, или као последица хроничних и
системских болести. Деца под ризиком су она код које је застој у развоју настао као
последица изразито неповољних социјалних, културних и економских услова живота. У

ову групу спадају: деца са поремећајем у понашању као последица емоционалних и
социјалних проблема у развоју, деца без родитељског старања, злостављена деца, деца
избеглих и расељених лица, деца жртве рата, деца из социјално депривираних средина (на
пример: ромска деца услед неповољних услова за живот често заостају у развоју и
решењима комисије се разврставају у специјалну школу). У ову дефиницију су укључена
и надарена деца којој је такође потребна посебна врста образовне подршке. Заједничко за
све ове групе деце је да су подједнако маргинализоване, а прве две су и сегрегиране. Ова
класификација доводи до јасних теоретских и методолошких основа за активности
усмерене на побољшање образовања. Ова, Експертска група, дефинисила је основне
појмове који се појављују у образовању деце са ометеношћу:
Интеграција деце са ометеношћу у редовне школе или у шире друштвено окружење
подразумева убацивање детета у постојећи систем онакав какав јесте без прилагођавања
посебним потребама појединца. Наша искуства са интеграцијом датирају од средине
осамдесетих година прошлог века када је у неким републикама постављен и законски
оквир за интеграциону имплементацију.
Оквир у коме је схваћена и дефинисана инклузија, постављен је из социјалне перспективе
из које се гледа на ометеност и посебне потребе као на нешто што није индивидуална
карактеристика појединца, него истовремено и карактеристика друштвеног окружења.
Дефиниција инклузије је базирана на социјалном моделу ометености и моделу позитивног
приступа образовним потенцијалима које дете поседује. Инклузија лица са сметњама у
развоју и осталим посебним потребама подразумева обавезне измене и прилагођавање
друштвених институција као и самог друштва уопште, како би се изашло у сусрет овим
лицима и њиховим посебним потребама. Инклузивно образовање се првенствено односи
на праксу и право деце са сметњама у развоју да се школују заједно са свом осталом децом
и похађају школе у свом суседству у које би иначе ишли да немају развојне тешкоће.
Инклузивно образовање подразумева потпуно укључивање ученика са посебним
потребама у одељење са осталим ученицима, уз могућност да му се пружи додатна
подршка у различитим видовима: посебна подршка ученику од стране наставника док
ради са читавим одељењем; увођење асистента у наставу који на часу паралелно уз
наставника помаже ученицима са посебним потребама; повремено издвајање ученика са
посебним потребама у мале групе са којима ради специјално обучени наставник;
повремени индивидуални рад ученика и стручног тима у који је укључен и дефектолог;
образовање у редовном одељењу, а рехабилитациони третман у специјализованим
установама; и други облици помоћи и додатне подршке.
Делимично инклузивно образовање има две основне варијанте: посебна одељења при
редовним школама где би се обезбедило заједничко учествовање у настави са осталим
ученицима из појединих наставних предмета као што су физичко, музичко и ликовно
васпитање, као и у ваннаставним школским активностима. Појединим ученицима из

посебних(специјалних) одељења који су успешни на одређеним предметима и могу да се
уклопе у редовну наставу треба организационо обезбедити ту могућност. Посебна
одељења при специјалним школама су други облик делимично инклузивног образовања и
укључују центре за образовање, хабилитацију и рехабилитацију у којима ће из неких
предмета бити организована заједничка настава са вршњацима из суседне редовне школе,
као и могућност да, индивидуално, ученици похађају неке часове у редовној
школи.Специјално образовање у посебним школама (центрима за образовање,
хабилитацију и рехабилитацију) задржало би се за оне ученике са сметњама у развоју који
имају тешке и вишеструке сметње у развоју и које намећу тако високе образовне баријере
да им је потребна изузетно велика подршка и тесна повезаност образовања са
рехабилитацијом. Унутар специјалног образовања предлажу се три различита наставна
плана и програма (А, Б и Ц), при чему би А програм био најближи могућности преласка у
редовни сиситем и представљао би неку врсту припреме за њега. Постоји и могућност
преласка између два наведена програма, односно клизање из једног у други, у складу са
дефинисаним циљевима индивидуалног образовног плана, односно са његовим
савладавањем. Највећи разлог за постојање посебних (специјалних) школа, по мишљењу
Експертске групе, а и по Извештају из Саламанке, јесте тај што запослени у специјалним
школама поседују стручност потребну за рано препознавање и идентификацију деце са
сметњама у развоју. Ове школе могу да послуже као ресурсни и тренинг центриза
запослене у редовним школама. Најзад, специјалне школе и специјална одељења при
редовним школама могу да наставе да пружају најприкладније образовање за релативно
мали број деце са сметњама у развоју којој се не може адекватно изаћи у сусрет у
редовним одељењима односно школама (Саламанка, 1994).
Данас се у Републици Србији образовање деце са неком врстом ометеностиобављау
редовном систему (школама) и посебним (специјалним) школама. Значајно је рећи и да
систем образовања деце са ометеношћу креће од предшколског образовања, основног
образовања, средњег образовања до високог образовања (у складу са њиховим
могућностима и жељама). Уколико дефинишемо врсту ометености, видимо да се у оквиру
њих врше разни степени образовања, док код менталне ретардације имамо највиши степен
образовања који се дефинише као радно оспособљавање (II степен); код осталих
категорија имамо више степене образовања (код деце оштећеног слуха (II, IV и VI степен,
са могућношћу завршавања и високих школа), код слепих и осталих ометености нема
ограничења њиховог школовања. Из овога видимо велику флексибилност нашег
образовног система, који је постављен тако да се детету са ометеношћу омогућује да,
према сопственим жељама и способностима, може да се образује или по редовном
(већинском) систему или по посебном систему према врсти ометености коју има. За сву
децу која не могу (из разних разлога) да савладају редовни образовни програм, израђује се
тзв. Индивидуални образовни план (ИОП) који им омогућава да, према сопственим
могућностима, савладају исходе који се постављају као циљ савладавања наставног
програма. И у самом ИОП-у се ти циљеви постављају флексибилно, тако да дете може у

току школовања да мења ИОП-е, у зависности да ли је превазишао постављене циљеве
исхода или није.
Организационо-институционална разноврсност образовања одраслих
Образовање одраслих је стара идеја и битна историјска и цивилизацијска тековина. То,
истовремено, значи да је образовање одраслих, као и васпитање и образовање у целини,
систематски уграђено у настајање и развој различитих цивилизација и култура. Притом је
током времена постојано мењало свој садржај и приоритете, што траје до данашњих дана
(English, E. 2008; Василькова, 2009; Kulić,Despotović, 2010, и др.). Тако првобитни
компензацијски карактер образовања одраслих (да би се надокнадило оно што се у
младости или током каснијег животног периода пропустило) суштински обогаћују друге
његове значајне функције, односно задатке у складу са новим положајем одраслих у свету
који се убрзано мења. Реч је о томе да образовање омогућава лакше прилагођавање
одраслих на динамичне промене у друштву и у техничко-технолошком окружењу и
доприноси њиховом развоју и саморазвоју. С обзиром на ову реалност, образовање
одраслих данас схватамо као научно осмишљену делатност усмерену на задовољавање
разноврсних образовних потреба. Тако се кроз образовање одраслих задовољава широк
спектар образовних потреба: потребе за функционалном писменошћу и основним
образовањем, потребе у области професионалног образовања (и усавршавања), као и
потребе у сфери друштвено-економског, грађанског, образовања за живот у породици,
здравственог образовања и васпитања, еколошког образовања, културно-естетског
образовања и образовања за потребе рекреације.
Јасно је, дакле, да образовање одраслих не можемо поједностављено свести на допунско
или продужено образовање, тим пре што та делатност има своју специфичну структуру,
организацију и разнолике садржаје. Истовремено, образовање одраслих као саставна
компонента доживотног (перманентног) учења и образовања појављује се у неколико
видова: формалном, неформалном и информалном облику учења и образовања.
Формално (школско) учење и образовање представља делатност која се обавља у
институционалним облицима образовања и има инструментално значење. Савремени
аутори (Kulić,Despotović, 2010, и др.) указују на више одлика формалног учења и
образовања: води до дипломе или квалификације у одређеној струци; претежно се
финансира од стране државе; организовано је по утврђеним принципима; и високо је
структуирано; његове програме састављају компетентни стручњаци, односно експерти, а
изводи их посебно припремљен (у педагошко-професионалном погледу) наставни
персонал (кадар). Но, и поред тога, овом облику учења и образовања налазе се и неке
замерке: помањкање заједничког рада у настави, недостатак флексибилности у наставним
ситуацијама, прилагођеност наставе просечном ученику, пренаглашена улога наставника и
теоријских знања и сл.

Неке од уочених недостатака формалног образовања донекле отклања и превазилази
неформално учење и образовање које се у андрагошкој теорији и пракси нарочито
афирмише крајем седамдесетих година 20. века. Већина андрагошких теоретичара налази
у овом облику учења и образовања реалну алтернативу, али и перспективу образовања
одраслих у савременом свету. Иако његов назив у извесном смислу асоцира на
неорганизованост, посебно у односу на формално-школско образовање, овај облик учења
и образовања у савременим околностима битно мења свој садржај. То, у ствари, значи да
неформално учење и образовање претпоставља широк спектар образовних активности са
циљем задовољавања разноликих образовних потреба одраслих. Тако овај концепт више
не подразумева само програме и курсеве који не воде до дипломе формално-школског
значења, као што се традиционално дешавало и веровало. Другачије речено, у овом
облику учења и образовања које је флексибилније у времену и непосредније у циљевима,
могуће је проширити човекове духовне и културне хоризонте, али и стећи и
специјализована знања и вештине које се могу оснажити сертификатом или дипломом.
Термин информално учење и образовање пренет је у нашу, али и неке друге андрагошке
теорије и праксе (Колесникова, 2003) са запада па се, заиста, углавном користи у
специјализованој литератури. Код нас није реткост ни идентификовање термина
неформално и информално образовање због неких лингвистичких недоумица. У основи,
реч је о доживотном неструктуираном процесу током кога се усвајају идеје, ставови,
вредности, знања и вештине које се помало преплићуса самосталним самообразовањем.
Институције и организације за образовање одраслих развијају и остварују различите
програме у оквиру формалног, неформалног и информалног учења и образовања. Таква
оријентација претпоставља програме иницијалног стручног образовања, оспособљавања и
обуке и програма стручног усавршавања и освежавања знања, прилагођене и намењене
различитим циљним групама (запосленима, незапосленима, особама са посебним
потребама – хендикепиранима, старима, маргиналним социјалним групама и слично),
програме усмерене на задовољавање персоналних потреба, лично самоиспуњавање,
рекреацију и слободно време (Kulić,Despotović, 2010:184). Програмска разноликост
система образовања одраслих у Србији, карактеристична и за најутицајније и
најпрепознатљивије системе образовања одраслих у свету (Кулић, 2011), остварују се у
оквиру субсистема формалног образовања, обухватајући следеће установе: школе за
основно образовање одраслих, средње школе за образовање одраслих и више школе и
факултете.
Субсистем неформалног образовања има разноврснију структуру: раднички, народни и
отворени универзитети, центри за културу и домови културе, предузећа тј. њихови центри
кадровско-образовне службе, фондације, агенције и хуманитарне организације, научне и
стручне установе, професионалне и стручне организације, специфични облици образовања
у војсци и полицији, универзитет за треће (животно) доба, установе за друштвену бригу о
старима, верске установе, медији (локални и глобални), установе са културно-

рекреативним програмима (музеји, библиотеке, читаонице, позоришта, биоскопи,
галерије, клубови и рекреативни центри) и казнено-поправне установе (Kulić,Despotović,
2010).
Установе и организације система образовања одраслих у Србији (као и у свету) одликује
различитост у њиховом финасијско-правном статусу. Део ових институција и
организација финасира се из државног буџета, док је знатан број ових установа и
организација профитног карактера. Известан број владиних и невладиних организација које
се баве образовањем одраслих има непрофитан карактер.

ОСНОВНА ПОДРУЧЈА ВАСПИТАЊА

Подручја васпитања
Постоји (мнемотехнички – мнемонички) начин (или) како да се са лакоћом запамте
подручја васпитања. Налазимо га у раду Војислава Бакића, првог доктора педагогије у
Србији. Он предалже да сваки прст једне рукепредставља једно васпитно подручје: палац
– физичко васпитање (покретљив је, снажнији од осталих, асоцира нас на рвача,
спортисту), кажипрст – морално васпитање (традиционално служи за показивање
одобравања или неодобравања неке радње, прихватљиво – неприхватљиво понашање),
средњи прст – интелектуално васпитање (које врши човек који види више и даље од
других, знање), домали прст – естетско васпитање (носи прстен, украшава се), и мали прст
– радно васпитање.
Осим ових васпитних подручја, говори се и о религијском васпитању, еколошком
васпитању, саобраћајном васпитањуи слично, али се њихови садржаји могу сврстати у пет
великих, постојећих васпитних подручја, како их педагогија, још увек, класификује и
обрађује.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Физичко васпитање, као и васпитање у целини, постојало је у свим временима, али се тек
у XIX и XX веку, у сагласности са националним традицијама, изградио такав систем
васпитног утицаја у масовној школи већине земаља (Российская педогогическая
энциклопедия, II, 1959:511). Од тог времена, интензивније се размишља о његовој
суштини, циљевима, задацима, садржајима и методама, како би се указало на извесне
специфичности овог подручја васпитне делатности. Такве дискусије трају до данашњих
дана, незаобилазећи чак ни назив тог васпитног (предметног) подручја. Иако се у
стручним изворима код нас (Pedagoška enciklopedija, I/1989; Антонијевић, 2013, и др.), као
и у руској педагошкој литератури (Российская педогогическая энциклопедия, II/ 1999;
Сидоров, Прохорова, Синюхин, 2000; и др.), претежно користи израз физичко васпитање,
а понегде и назив физичко и здравствено васпитање (Трнавац, Ђорђевић, 2013), у свим
овим изворима, физичко васпитање се схвата као вид или страна васпитања, равноправна
са другим његовим странама и садржајима (умном, радно-техничком, моралном,
естетском и другим странама васпитања).
И у стручним изворима и документима са тог подручја објављеним у САД (Kirchner,
Fishburne, 1995; TheEssentialComponentsofPhysicalEducation, www.shapeamerica.org. 2015)
употребљава се термин физичко васпитање, коме Удружење за здравље и наставници
физичког васпитања Америке дају шири смисао и значај (у односу на школски предмет,
под тим називом). Они истичу да је у протеклих двадесетак година дошло до великог
преображаја на том подручју, тако да је физичко васпитање признато као суштински део
целине васпитног искуства младих особа и основа здравог начина живљења током целог
живота (www.shapeamerica.org., 2015).
У новијим педагошким изворима на француском језику физичком и спортском васпитању
се приписује статус дисциплине која има важно место у школама, департманима и на
националном плану (Arenilla, Gossot, Rolland, Roussel, 2000:113). Овај назив у теорији и
пракси физичког васпитања у Француској, заменио је раније употребљаване термине за
дисциплину, тј. наставни предмет, као што су: гимнастика, физичко васпитање и др.
Нови термин (и садржаји) претпостављају бављење свим спортовима у оквиру физичког и
спортског васпитања, али и његову нарочиту улогу у повезивању индивидуе, њеног
телесног развоја и друштва. При том је, такође, нагласак на новинама у пракси вежбања и
начинима коришћења слободног времена, као приликама за исказивање посебног облика
социјабилности (Arenilla, Gossot, Rolland, Roussel, 2000:114) који употпуњују физички и
персонални развој ученика (учесника) у програмима физичко-спортских активности.
Све представљене концепције и друга становишта о физичком васпитању
(EuropenCommission /FACEA/ Eurydice, 2013) у основи су сагласни у томе да се ова страна
васпитања, тј. њени садржаји, не могу посматрати изоловано у односу на друге садржаје
васпитне делатности (сазнајне садржаје, моралне садржаје и сл.). Претежна усмереност

физичког васпитања на побољшавање физичких способности васпитаника и њима
примерен сет специјализованих умења, не умањује њихов утицај на формирање других
вештина, од којих су неке емоционалне и социјалне и повезаност са сазнајним процесима,
мотивацијом и стицањем моралних појмова (EuropenCommission /FACEA/ Eurydice,
2013).

Историјски оквири теорије и праксе физичког васпитања
Иако је физичко васпитање кроз спортска такмичења, војне тактике и тренинги друге
спортско-музичке активности
(http://www.newworldencyclopedia.org/entry) било
интегрисано у настајање и развој најстаријих цивилизација – кинеске, индијске и
египатске, тек у античком васпитном идеалу његови садржаји добијају запажено место и
улогу. У овом и другим стручним изворима (Zaninović, 1988;Джуринский, 2000) се тој
концепцији физичког васпитања придаје фундаментални значај и вредност, са великим
утицајем на обликовање касније теорије и праксе на том подручју. Тако је васпитање
Спартанаца, мада искључиво усмерено на јачање снаге, спретности, тј. на издржљивост и
мужевност војника, што је, посматрано са данашњег хоризонта, био једностран приступ,
постало предметом подражавања у каснијим епохама (Джуринский, 2000:32). Још већи
утицај на концепцију васпитања у целини у наредним вековима извршио је атински
васпитни идеал у коме су битно место, осим гимнастике, заузели и интелектуални и
естетски садржаји.
Без обзира на то што је католичка црква као духовни центар средњовековног друштва у
највећој мери одбацила античку педагошку традицију (Джуринский, 2000:82), неки њени
елементи појављују се у тадашњим васпитним концепцијама. То се нарочито односи на
физичко васпитање племића (јахање, пливање, бацање копља, мачевање и лов) које се
употпуњује писањем стихова и познавањем правила лепог понашања. Неки аутори
(Джуринский, 2000) наводе да је идеја о физички савршеном човеку који у оквиру
педагошке тријаде (класично образовање, интензиван физички развитак, грађанско
васпитање) промовишу хуманизам и ренесанса у великој мери израсла из концепта
ритерског васпитања.
Јан Амос Коменски (1592-1670) се сврстава међу педагошке теоретичаре који су физичком
васпитању дали шири и потпунији смисао и значење. Тако Коменски предлаже да се
физичка припрема детета укључи у наставне програме и повеже са другим наставним
садржајима. Он такође указује на важну улогу физичког вежбања у духовном и моралном
васпитању (Российская педогогическая энциклопедия, II/ 1999:511).
У овим и другим педагошким изворима (Zaninović, 1988; Джуринский, 2000; Arenilla,
Gossot, Rolland, Roussel, 2000) помиње се допринос и других истакнутих педагошких

теоретичара, нарочито Џона Лока, Жан Жак Русоа и Јохана Пестолоција, развоју теорије
физичког васпитања. Они физичко васпитање посматрају у ширем контексту: тако је за
Лока физичко васпитање један од услова човекове среће и његове друштвене користи
(Zaninović, 1988:118), док Русо у њему види стварање предуслова за душевно образовање.
Пестолоци (1746-1827) је, у намери да целовитије образложи разноврсни развој личности,
у тај концепт, поред интелектуалног, моралног и радног васпитања, уградио и елемент
физичког васпитања.
Почетком XIX века у Европи почињу да се оснивају специјализоване установе физичког
васпитања, да би током XIX иXX века у већини европских земаља и у складу са
националном традицијом на том подручју били установљени сложени системи физичког
васпитања (Российская педогогическая энциклопедия, II/1999:511). У Новој светској
енциклопедији (http//www. newworldencyclopedia.org) се наводи да је Фридрих Лудвиг Џан
(FriedrichLudwigJahn, 1778-1852) основао прву гимнастичку школу за децу у Немачкој
1813. године, док је у приближно исто време у Шведској отворен Централни гимнастички
институт. Од тада се стално у Европи повећавао број приватних гимнастичких школа, да
би током XIX века организовано физичко-спортско васпитање било уврштено у програме
јавних школа. Такву праксу крајем XIX века следе и Јапан и Русија у којој се, на темељу
истраживања Сеченова о општим закономерностима функционисања човековог организма
као и Пирогова о утицају физичког вежбања на обликовање тела, уобличавају нови
погледи на физичко васпитање (Российская педогогическая энциклопедия, II/1999:511).
Они се, с једне стране, изражавају у отпору према прихватању иностраних гимнастичких
система у Русији, а са друге стране, у афирмисању игре (и посебно националних игара)
као садржаја и средстава физичког васпитања.
У до сада помињаним и другим стручним изворима (Kirchner, Fishburne, 1999) се истиче
да XX век доноси неке новине у области школства и образовања, као и физичког
васпитања. То се, на пример, у САД дешава под утицајем педагошке теорије прогресивног
васпитања чији је најпознатији представник Џон Дјуј(John Dewey, 1859-1952).
Прогресивисти виде физичко васпитање као саставни део школског образовања, што су
подржали истакнути педагошки психолози тог времена Торндајк (EdwardLeeThorndike,
1874 - 1949)и Хол(GranvilleStanleyHall, 1846-1924), који су сматрали да би дечја игра
требало да буде препозната као важан аспект њиховог развоја(http//www.
newworldencyclopedia.org).То није значило потпуну елименацијуригидних гимнастичких
програма (Kirchner, Fishburne, 1999), али је омогућило да игра постане важан део
програмских садржаја физичког васпитања у САД и Европи.
Независно од програмских приоритета, односно извесне различитости у садржајима
физичког
васпитања
у
европским
земљама
и
САД
(EuropeanCommission/EACEA/Eurydice,2013; TheEssentialComponentsofPhysicalEducation,
www.shapeamerica.org, 2015), то је у данашње време обавезан наставни предмет у основној
и средњој школи (Кулић, 2011).

Савремени значај физичког васпитања
Коришћени стручни извори и друга професионална литература (Husen, Postletwaite, 1985)
потврђују да су физички развој и васпитање заузимали значајно место у култури и
традицији различитих земаља и народа. Такво сазнање нам помаже да се боље разуме
садашњост ове сложене појаве васпитне теорије и праксе, тј. потпуније сагледа и оцени
вредност и значај физичког васпитања у савременом контексту. Тако се вредност
физичког васпитања у једном извору на енглеском језику (Kirchner, Fishburne, 1995)
образлаже на трострук начин:
o Физичко васпитање има јединствену (али не и искључиву улогу) у
васпитању деце. При том су физичка обученост, различите моторне вештине
и друге компетенције у функцији обезбеђивања основе за развој активног
животног стила.
o Физичко васпитање кроз своје програме и активности доприноси
остваривању извесних циљева васпитања, као што су: саморегулисање
сопствене делатности, самопоштовање и кооперативно понашање.
o Физичко васпитање представља пријатно и задовољавајуће животно
искуство за свако дете.
Такво виђење суштине и садржаја физичког васпитања допуњује заснивање концепта
развојног физичког васпитања који подразумева праћење међузависности моторне,
когнитивне (сазнајне) и афективне компоненте кроз различите етапе у развоју деце. То, у
ствари, значи усклађивање програмских садржаја физичког васпитања са развојним
потребама деце, при чему је важно да ови садржаји буду и у функцији активног и здравог
живота ученика.
И у другим стручним изворима и документима на енглеском језику (Husen, Postletwaite,
1985; SHAPE – SocietyofHealthandPhysicalEducation, 2015) се на сличан начин види
вредност и значај физичког васпитања. У њима се прецизније указује на утицај физичког
васпитања на три домена учења:
а) когнитивни (развој спортско-специфичних знања и разумевања);
б) афективни (повезан са развојем позитивних ставова према спортским активностима,
осећања, вредности и начина понашања); и
в) психомоторни (моторни) – који обухвата развијање моторних капацитета, вештина и
способности да се учествује у различитим спортским дисциплинама.
На тај аспект физичког васпитања указује се и у Извештају европске комисије Физичко
васпитање и спорт у школи у Европиу коме су шире сагледане стратегије и национални
циљеви 30 земаља у Европи у тој области развоја индивидуе и њене личности. Из
Извештаја произилази да се у Европи, односно у њеним школама, препознаје значај
физичких активности и спорта, као корисног начина коришћења слободног времена

(PhysicalEducationandsportatSchoolinEurope, EurydiceReport, 2013:11). У њему се, исто
тако, наводи да практиковање таквих активности у школама и усвајање базичних вештина
неопходних за здрав начин животапомаже деци и младим људима да изводе и боље
разумеју њихову вредност у каснијем образовању, али и као одрасли на раду и током
слободног времена (PhysicalEducationandsportatSchoolinEurope, EurydiceReport, 2013:7).
Такво виђење места и улоге физичког васпитања у развоју индивидуе и њене личности
деле и релевантни професионални извори са тог подручја на нашем језику (Pedagoška
enciklopedija, 1989) као и на руском језику (Ильин, 2000; Ловягина, 2016). У овим
изворима се не игнорише нарочита усмереност садржаја физичког васпитања на
остваривање физичког савршенства човека, али се разложно закључује и образлаже да то
истовремено претпоставља и њихов утицај на духовни развој личности, као и њен
социјални развој. У тим приступима се, исто тако, увиђа значај и потреба суштинског
повезивања садржаја физичког васпитања са моралном, вољном и естетском сфером
личности (Ильин, 2000).
Другaчије речено, садржаји физичког васпитања, упоредо са осталим васпитним
садржајима, суштински доприносе целовитом, тоталном развоју деце (Galauhe, 1996).
Међутим, у више професионалних извора са тог подручја (Kirchner, Fishburne, 1995;
Крившенко, 2005; Ловягина, 2016) се афирмише значај и потреба формирања културе
тела и духа у процесу физичког васпитања.Реч је о томе да у новије време, тј. у условима
савременог друштвеног развоја,расте популарност идеје здравог начина живота и
хармонијског развоја човека, формирања социјалних норми повезаних са имиџом и
коришћењем слободног времена (Ловягина, 2016:10), о чему сведочи све више
специфичних програма спорт за све у целом свету. Тако се у данашњем друштву, тј. у
савременом образовном процесу, здрав начин живота појављује као самостална
социокултурна вредност, идеал понашања друштва усмерен на јачање и очување
здравља, ради себе и будућих поколења, и у функцији продуктивне социокултурне
делатности (Виленский, 2016:8).
У једној анализи суштинских компоненти физичког васпитања (SHAPE, 2015) посебна
пажња се посвећује концепту физичке писмености. Тај израз је новијег датума и
најближи је термину здравствене писмености, који се такође помиње у овом стручном
документу или наслућује у неким до сада помињаним професионалним изворима. У
ствари, физичка писменост се стиче у процесу организованог физичког васпитања и
обухвата: вештине потребне да се учествује у различитим физичким активностима,
сазнање о последицама и користи од учешћа у различитим облицима физичких
активности, препознавање значаја физичке активности и регуларног учешћа у њој, и
схватање вредносног значаја физичке активности и њеног доприноса здравом стилу
живота.

Појам физичког васпитања
Физичко васпитање представља широку и сложену појаву педагошке теорије и праксе.
Стога Берковић (1978) с правом уочава да се физичко васпитање као страна васпитања
битно разликује од других видова васпитања што и оправдава његово релативно
самостално постојање (Pedagoška enciklopedija, 1989:209). У тумачењу тог појма, на шта
указује овај познати аутор са тог подручја, довољни су разлози за пажљивији и целовитији
приступ приликом његовог дефинисања. То се увиђа и у другој стручној литератури и
документима (Husen, Neville, Postletwaite, 1985; Ильинич, 2000; SHAPEAmerica –
SocietyofHealthandPsysicalEducation, 2015) о физичком васпитању, при чему се тај концепт
доводи у везу са више сродних појмова, од којих издвајамо: физичку активност, физичке
вежбе и физичку културу.
o Физичка активност се различито дефинише у наведеним стручним
изворима. У поједностављеном приступу том концепту, физичка активност
је сваки телесни покрет који доводи до трошења енергије. Међутим,
физичку активност би такође и првенствено требало схватити као
организовану делатност појединца усмерену према неком циљу. На том
контексту, учешће у физичко-спортским активностима, чак и ако не
представља пројекте учења, има здравствени и васпитни значај (Husen,
Neville, Postletwaite, 1985:3891), што значи да се, донекле, може изједначити
са физичким васпитањем.
o Физичка вежба је свака планирана, структуирана и више пута поновљена
физичко-спортска активност са циљем побољшања или очувања једне или
више телесних способности (fitnesa). Ове вежбе разнострано утичу на
развитак физичких способности и користе се ради остваривања циљева
физичког
васпитања(Российская
педогогическая
энциклопедия,
II/1999:510).
o Физичка култура, као део људске културе, означава процес и резултат
делатности човека на преображају своје физичке (телесне) природе, на
задовољавању потребе друштва у формирању физичке спремности за
различите облике животне делатности (Кадыров, Морщинина, 2016:8).
Физичка активност, физичка припремљеност, физичко здравље, спорт, активни одмор и
физичко васпитање, најчешће се наводе као основни појмови у области физичке културе.
Физичко васпитање је, дакле, облик физичке културе за који је карактеристично то што се
у највећој мери остварује у институцијама система образовања и васпитања, почевши од
предшколских установа, па све до високошколских институција. С обзиром на такву
реалност, физичко васпитање је планиран и организован процес усмерен на развој
телесних квалитета и психофизичких способности васпитаника, стицање моторних
вештина и навика, знања и емоционално-вољних својстава, унапређење здравља и здравог
начина живота.

Иако се у ужестручној литератури (Husen, Neville, Postletwaite, 1985; Pedagoška
enciklopedija,I/1989; Ловягина, 2016) често указује на најнепосреднију оријентисаност
физичког васпитања на физички и психомоторни домен, на постизање физичког
савршенства и др. у њој се никада не запостављају ни друге његове компоненте. То значи
да физичко васпитање има много шири смисао и вредност, тим пре што његови садржаји
пружају богатство могућности за задовољавање различитих образовних потреба. Тако, не
само физичке вежбе, него и различити облици игре, такмичења и сл. доприносе колико
подстицању и развоју физичког савршенства, толико и унапређивању когнитивних
(сазнајних) и емоционалних потенцијалности индивидуе. Стога се у претежном делу до
сада коришћених педагошко-психолошких извора са подручја физичког васпитања и
сродних области с правом указује на међузависност све три његове компоненте
(психомоторне, когнитивне и емоционалне), односно на прожимање садржаја физичког
васпитања са интелектуалним, друштвено-моралним, естетским и радно-техничким
васпитним садржајима.

Задаци физичког васпитања
У стручној литератури наилазимо на различите приступе структури задатака физичког
васпитања. Тако се у Међународној енциклопедији образовања (Husen, Neville,
Postletwaite, 1985) помиње пет циљева и задатака физичког васпитања:
1) ангажовати примарно искуство кроз људске покрете активности васпитаника;
2) унапредити здравље и физичке одлике васпитаника;
3) промовисати естетско понашање;
4) развити пожељне социјалне ставове; и
5) обезбедити да игре прерасту у изабрану животну активност.
Нешто је другачија класификација задатака физичког васпитања која се излаже у једном
специјализованом извору на руском језику (Сидоров, Прохорова, Синюхин, 2000:
1) усавршити телесну конструкцију у функцији побољшања радне способности;
2) осигурати знања из области физичке културе;
3) формирати у васпитаника умења и навике спортског карактера;
4) омогућити развој физичких квалитета и координационих способности васпитаника;

5) подстаћи интересе и мотивисаност код васпитаника за систематским бављењем
физичким активностима и вежбама; и
6) развити емоционално-вољну страну личности.
У ствари, њена најизразитија специфичност је стављање физичког васпитања у контекст
повишења радне способности личности, што је карактеристично и за друге стручне изворе
на руском језику (Лихачев, 1999; Крившенко, 2005). Све друге различитости ове
класификације задатака физичког васпитања у односу на претходну структуру задатака, на
пример компонента здравља, естетски задатак (естетско понашање), и друго,
интегрисани су или у дефиницији или у друге структуралне целине тог концепта.
Објашњавајући суштину физичког васпитања из наше педагошке перспективе, Берковић
наводи његове две специфичне стране:
а) учење-обучавање (физичко образовање), тј. формирање моторних вештина и навика, и
б) васпитање или стимулисање и регулисање развоја природних својстава организма која
се односе на човекове физичке квалитете(Pedagoška enciklopedija, I/1989:210).
Овај познати аутор у подручју физичке културе и спорта, сврстава и здравље и спортскорекреативне активности у примарне функције физичког васпитања, тако да се са пуним
правом као основни задаци могу назначити: здравствено-хигијенски задатак, образовни
задатак, васпитни задатак и рекреативни задатак.

1.Здравствено-хигијенски задатак физичког васпитања односи се на очување здравља и
унапређивање функционалне способности организма код сваке индивидуе (васпитаника).
Стога је сасвим разложно што поједини аутори главну вредност физичке културе
(физичког васпитања) виде у њеном утицају на побољшање здравља човека на свим
узрасним етапама (Кадыров, Морщинина, 2016:7). Такво мишљење деле и други аутори
(Ильинич, 2000), према коме су све стране човекове животне делатности: производнорадна, социјално-економска, породична, духовна, наставна и др. условљене стањем и
нивоом његовог здравља. Стога здравствени садржаји налазе све више места у програмима
физичког васпитања за основну и средњу школу у многим земљама у Европи
(EuropeanCommission, PhysicaEducationandSportatSchoolinEurope; EurydiceReport, 2013).
То несумњиво значи да такви садржаји могу допринети побољшању здравља код младих и
одраслих у савременом друштву. У неким стручним изворима (Gudjons, 1994) помиње се
веома једноставан подстицај очувања и унапређивања здравља: спреге исхране, кретања,
хигијене и доживљаја природе. То је утолико важније што савремена наука (Крившенко,
2005) здравље не повезује само са одсуством болести, него и са помањкањем активног
живота на многим узрасним нивоима. Стога би садржаји физичког васпитања требало да

допринесу – у оквиру оптимално изабраних физичких вежби и игара, укупној
функционалној способности организма, али и афирмисању и подстицају здравог начина
живота. Никада није било спорно да је физичка припремљеност, тј. степен развитка
физичких способности и потребних моторних вештина и навика васпитаника од великог
значаја на широј скали циљева физичког васпитања, тим пре што је то битна претпоставка
функционисања личности у различитим радним и животним ситуацијама. С друге стране,
многи млади људи (и одрасли) због помањкања мотивисаности, неразвијених
интересовања и сл. не учествују континуирано у физичко-спортским активностима. У том
контексту лакше је разумети што се у европским школама здрав начин живота схвата као
један
од
најважнијих
циљева
физичког
васпитања
(EuropeanCommission,
PhysicalEducationandSportatSchoolinEurope; EurydiceReport, 2013:21).
Са тим су сагласни и други стручни извори (Крившенко, 2005) у којима се наводи да су
здрав начин живота и континуирано бављење физичко-спортским активностима, колико у
функцији физичког и физиолошког здравља, толико и предуслов њиховог психичког и
моралног здравља. Битно је да се ученици (васпитаници) и кроз садржаје физичког
васпитања упознају са опасностима које прете од болести зависности (алкохолизам, дрога,
дуван, полне болести, и др.) које потенцијално имају погубан утицај на њихов моралнопсихолошки и социјални развој, што има здравствено-превентивни значај и вредност.

2.Образовни задатак физичког васпитања претпоставља стицање потребних знања,
вештина (умења) и навика, развој психомоторних способности и упознавање ученика
(васпитаника) са историјом и теоријом физичке културе. У процесу физичког васпитања
на основношколском узрасту најважније место заузимају знања о правилном режиму рада
и одмора, садржаји из области хигијене, знања о утицају бављења физичким васпитањем
на стање здравља и функционисање организма у целини. На средњешколском образовном
нивоу знања које ученици стичу су обимнија и продубљенија и обухватају садржаје из
области анатомије, физиологије и хигијене, као и општеспортска знања (спорт и покрети,
спорт и здравље и др.) и специфично спортско знање (историјски развој спортских
дисциплина, теорије покрета и др.) (Husen, Neville, Postletwaite, 1985; Российская
педогогическая энциклопедия, II/1999).
У процесу физичког васпитања, а као резултат вежбања, развијају се различите
локомоторне, нелокомоторне и манипулативне вештине (и навике) од којих се многе
примењују у играма, гимнастици, различитим спортским активностима и сл. као што су:
ходање, бацање, пењање, скакање, трчање и др.
Стицање знања, вештина и навика у процесу физичког васпитања такође је и у функцији
развијања психомоторних способности, од којих се најчешће помињу: снага, брзина,
издржљивост, спретност руку, спретност тела (у гимнастици), координација покрета и др.

Савремени теоретичари физичког васпитања и спорта (Kirchner, Fishburne, 1995) истичу да
је развој психомоторних способности услов и основа за стицање и активизацију нових
моторних вештина, са позитивним утицајем и на сазнајну сферу личности (памћење,
пажња, мишљење и сл).

3.Васпитни задатакналази битно место у структури задатака физичког васпитања. То
значи да се кроз физичко васпитање – његове садржаје, средства и методе, исказују
вишеструки васпитни утицаји. Истовремено, програми и облици физичког васпитања
обезбеђују широк оквир за развој друштвено-моралних, интелектуалних, естетских и
других вредности и способности васпитаника. Тако се, на пример, у физичком васпитању
могу изнаћи бројне могућности и начини да ученици стекну друштвено-пожељне обрасце
понашања (и позитивне социјализације): кооперативно понашање, фер понашање
(поштену игру), тимску игру, самоконтролу, лојалност и др.
Савремени теоретичари физичког васпитања (Galahue, 1996) с разлогом истичу да
позитивна социјализација доприноси кохезивности спортских група и колектива, утиче на
формирање позитивних особина и карактера, као и то да је у функцији моралног развоја
ученика (васпитаника).
Стога је широка скала позитивних морално-карактерних особина које се развијају кроз
различите облике физичког васпитања, од којих издвајамо: моралну стабилност; упорност
и истрајност; одлучност и савесност; несебичност; отвореност; толерантност;
иницијативност; самосталност; и друге, које могу помоћи васпитаницима да сузбију
егоизам, лакше комуницирају и међусобно се боље упознају.
У новијим професионалним изворима (Письменский, Аллянов, 2016) се напомиње да
учешће у физичко-спортским програмима (ученика, спортисте) доприноси унапређивању
интелектуалних способности (радозналост, критичност, опажања, разборитост и др.), као и
формирању позитивних емоционално-вољних особина (емоционална стабилност и
контрола, смелост, самосавлађивање и др.).
Неки аутори (Сидоров, Прохорова, Синюхин,2000) придају нарочит значај естетској
компоненти физичког васпитања – мајсторству у извођењу спортских покрета, лепоти
тела и лепоти владања телом, у пропорционалности тела, стваралачкој делатности
васпитаника и спортиста, налажење нових елемената и техника, лепоти колективне игре,
естетским условима извођења физичког васпитања (објекти и др.) које пружа више
могућности за подстицање и развој уметничког укуса васпитаника.
То што се активни одмор у неким стручним изворима (Ловягина, 2016) сврстава међу три
најважнија облика физичке културе (упоредо са спортом и физичким васпитањем) и
непосредно повезује са све већим фондом слободног времена, актуелизује и потврђује

вредност рекреативног задатка физичког васпитања. На тај начин се, такође,
рекреативном задатку физичког васпитања даје широк смисао и значење, првенствено у
том смислу што је у савременим условима живота бављење физичко-спортским
активностима деце и омладине један од начина искоришћавања слободног времена. Али,
њихово учешће у таквим активностима првенствено је у функцији очувања здравља и
оптимизације животне делатности (Ловягина, 2016:10), посебно собзиром на помањкање
физичког напора на неким радним местима и све већу изложеност запослених (и
незапослених) нервно-психичкој напетости.
У таквим околностима, физичко васпитање, игре и спортови требало би да постану
истински фактори активног одмора и здраве разоноде и буду у функцији повећања радне
способности запослених, ојачавању њиховог физичког и менталног здравља и садржајног
искоришћавања слободног времена. Мали број запослених (одраслих) који се баве
спортском рекреацијом, о чему сведоче поједина страна и наша истраживања (Argyle,
1996; Кулић, 1997), упућује на потребу свеобухватнијег истраживања ове проблематике.
Неоспорно је, дакле, да процес и садржај физичког васпитања осигуравају разноврсне
могућности васпитаницима за развијање својих потенцијалности. Поједини аутори
(Виленский, 2016) наводе да ће позитивни резултати у таквом процесу бити далеко
извеснији уколико буду оријентисани на обликовање ученика-студената као субјекта
физичког васпитања. То, другачије речено, претпоставља идентификовање себе са тим
процесом и налажење у њему вредносног значења, као и схватање својих потреба и
циљева, што доводи до преображаја процеса педагошког управљања физичким развитком
у саморазвитак, васпитања у самоваспитање, образовања у самообразовање, усавршавања
у самоусавршавање (Виленский , 2016:7). У Психологији физичког васпитања (Ильин,
2000) објављеној на руском језику, шире се образлаже појам самоусавршавање у процесу
бављења физичком културом. Тај концепт се повезује са саморазвитком моторних
квалитета и са формирањем моторних навика. У ствари, формирање стремљења за
самоусавршавањем пролази кроз три фазе:
1) стварање обрасца понашања и деловања (идеала) коме васпитаник тежи;
2) свест о себи и формирање самооцене; и
3) сврсисходан рад над собом.
Сва је прилика да Иљинов концепт самоусавршавања (саморазвитка) моторних
квалитета има своју упоришну тачку у људској потреби за самоостваривањем, коју је
познати амерички психолог А. Маслов најцеловитије представио и образложио (Маслов,
1982). Сагласно Масловљевој теорији самоартикулације процес физичког васпитања
требало би да буде тако осмишљен да васпитаници у њему (његовим програмима)
препознају своје сопствене квалитете и способности и подстакну њихов развој. У томе је
велика улога наставника физичког васпитања који ће, уважавајући разлике међу децом у

искуству, нивоу вештина, физичкој припремљености, мотивацији и др. уважити и
подстаћи сваког васпитаника да се развија у складу са својим могућностима.

Остваривање задатака физичког васпитања
У остваривање задатака (садржаја) физичког васпитања у васпитној и школској пракси,
најважнију улогу имају: породица, предшколска установа, школе, организације за физичку
културу и спортска друштва и клубови.
У педагошким изворима (Куликова, 1999) се с правом истиче да је васпитање здравог
детета један од најважнијих задатака породице. У њима се, исто тако, указује на много
аспеката здравог начина живота детета са којима је неопходно упознати сваку савремену
породицу. У томе посебну улогу има хигијенско васпитање (лична хигијена детета,
чистоћа дечје собе, намештаја, одеће, посуђа и сл.). Битно је, такође, да породица
организује правилну исхрану детета, да га навикне на режим сна и одмора и боравка на
свежем ваздуху, што је на том узрасту и у функцији развоја активности кретања код деце.
Породица уводи дете и у свет игре која има значајну улогу у његовом физичком и
свеукупном развоју (Pedagoška enciklopedija, 1/1989), док децу пре поласка у школу не би
ваљало претерано оптерећивати гимнастиком, трчањем, ходањем на скијама, као ни
вожњом бицикла (Куликова, 1999). Стога је важније, још у раном детињству, развити
позитиван став детета према физичком васпитању и здравом начину живота у чему је
пример родитеља веома подстицајан.
Без обзира на разноврсност васпитно-образовних програма за децу од рођења до поласка у
школу код нас и у свету (Pedagoška enciklopedija, 2/1989; Kulić, Partalo, 2012), у свима
њима је основни циљ унапређивање физичког, интелектуалног и социјалног развоја деце.
У таквој концепцији организованог предшколског васпитања, физичко васпитање се с
разлогом помиње на првом месту, јер је дечји физички развитак оргинални фундаментна
коме израстају све карактеристике личности (Куликова, 1999:116). Обим и разноликост
задатака физичког васпитања на предшколском узрасту, од којих помињемо – стварање и
учвршћивање хигијенских навика деце, вежбе и кретање, правилан режим сна, одмора и
рада, екскурзије у природи, различите друштвене игре, развој осећаја за припадање групи
и колективу, културно понашање и слично, свакако су у функцији остваривања такве
међузависности.
Организовано физичко васпитање наставља се у условима школског живота, тј. у оквиру
наставног предмета физичко васпитање (физичко-спортско васпитање, и сл.) и слободних
физичко-спортских активности (Pedagoška enciklopedija, 1/1989; Кулић, 2011;
EuropeanCommission, PhysicalEducationandSportatSchoolinEurope; EurydiceReport, 2013).
Извештај о физичком васпитању Европске комисије који помињемо показује да су

садржаји физичког васпитања саставни део обавезног курикулума (наставног плана и
програма) у свим интервјуисаним европским земљама, на нивоу примарног (основног) и
нижег средњег образовања. Укупан фонд часова (годишњи) на којима се остварују
садржаји физичког васпитања се разликује и износи од 50 до 80 часова. Део програмских
садржаја физичког васпитања у основним и средњим школама у Европи често
изражаваспецифичности националних традиција на том подручју (националне игре и
спортови, и др.), док другу њихову специфичност чини велики број изборних физичкоспортских активности.
Наставу физичког васпитања у средњим школама (а делимично и у основној школи)
изводе наставници који имају високо образовање (факултет физичког васпитања и
спорта), а у неким европским земљама и мастер диплому физичке културе и спорта. Од
наставника физичког васпитања у земљама европске уније се очекује, као и у другим
земљама у Европи, на пример, у Русији (Ильин, 2000) да ученицима пренесу знање,
вештине и вредности, али и да код њих формирају потребу за самосталним и
систематским бављењем физичким васпитањем и спортом.
Део програма физичког васпитања остварује се и кроз разноврсне ваннаставне активности.
Најшири простор за њихово организовање осигуравају бројне спортске секције и клубови
(фудбалски, кошаркашки, гимнастичарски, и др). Своје спортско-рекретативне интересе и
потребе ученици задовољавају и на течајевима за време летњег и зимског распуста
(пливање, логоровање, скијање, и др.) у организацији образовних и других установа. Своје
спортске жеље, интересе и потребе васпитаници (ученици) могу исказати и задовољити и
током излета у природи, на различитим слетовима, јавним часовима, као и часовима
корективне гимнастике, уколико им то буде неопходно.

ИНТЕЛЕКТУАЛНО ВАСПИТАЊЕ
У релевантним педагошким изворима код нас (Ђорђевић, 1983; Антонијевић, 2013),
као и у ближем и ширем окружењу (Malić & Mužić, 1983; Сидоров, Прохорова, Синюхин,
2000 и др.), интелектуално васпитање представља се као делотворна компонента у
формирању личности. Не изостају ни специфичнији приступи садржајима интелектуалног
васпитања у нашој стручној литератури (Трнавац, Ђорђевић, 2013), посебно када се тај
концепт првенствено разматра из перспективе његове међузависности са садржајима
радног васпитања.
У новијим педагошким изворима на руском језику (Лихачев, 1999) о интелектуалном
васпитању, за разлику од других страна васпитања (физичком васпитању, естетском
васпитању и сл.) не расправља се о том концепту, или се он сажето дефинише (Ефремов,
2010). Истовремено, у до сада помињаној, па и у другој стручној литератури
интелектуално васпитање се претежно разуме као страна, компонента, процес или
делатност генерално усмерена на развој умних и логичко-сазнајних способности код
васпитаника. Притом се у већини до сада навођених професионалних извора са подручја
интелектуалног васпитања, као и у другој релевантној стручној литератури (видети:
Холодная, 2002) не запоставља значај фактора знања у процесу интелектуалног
васпитања, али се тај концепт чвршће повезује са развојем интелектуалне културе и
мишљења код васпитаника, као и са њиховом мотивацијом за сазнањем.
Специфичност педагошке традиције на енглеском говорном подручју (опширније: Кулић,
2011) долази до изражаја и приликом коришћења терминологије која обухвата садржаје
интелектуалног васпитања. У таквом развоју на том подручју најчешће се користе два
израза: когнитивно учење (cognitive learning) и когнитивно васпитање (cognitive education).
Израз когнитивно васпитање односно васпитање сазнања однедавно се шире представља
и проучава у професионалним изворима (Sternberg, 2013) и у основи се своди на
побољшање менталних вештина ученика, које има за циљ да они у животу буду
конструктивни и задовољни. Из овог, али и из других извора енглеских и америчких
аутора (Sternberg, 2002) произилази да је васпитање интелигенције у сржи њиховог
разумевања целине интелектуалног односно сазнајног васпитања.
На сличној, полазној позицији су и неки француски аутори (Champy & al., 2005) који такво
становиште доводе у везу с претпостављеном васпитљивошћу интелигенције, о чему
сведоче и истраживања наших психолога (Педагошка енциклопедија, 2/1989). Додуше,
цитирани педагошки извори на француском језику овај израз повезују и са
васпитљивошћу когниције (éducabilité cognitive), односно, процеса сазнања. Стога је
логично што је у суштини њиховог поимања интелектуалног (сазнајног) васпитања развој
интелектуалних функција, вежбање мишљења и учење учења (Champy & al., 2005:184) с

напоменом да се притом не може (и не треба) запостави тоталитет личности, тј. и друге
стране васпитања.
Такав приступ интелектуалном васпитању, односно, месту и улози његових садржаја у
концепцији целовите личности преовладава у педагошкој теорији и традицији и код нас, и
у већини земаља у Европи. У цитираним стручним изворима, такође, постоји општа
сагласност у томе да је свеобухватно тумачење суштине и смисла садржаја
интелектуалног васпитања најтешње повезано са разумевањем карактеристика
интелектуалног развоја (Антонијевић, 2013б:80). Реч је, првенствено, о неким
законитостима у развоју когнитивних процеса, који су најшире и најпродубљеније
изложене и образложене у радовима Жана Пијажеа, Лава Виготског и Џерома Брунера.
Многе когнитивне теорије које људе представљају „рационалним, активним, знајућим и
умешним“ (Krajg, 2002:74) баве се развојем сазнајних процеса и функција (пажња,
опажања, памћења, интелигенције, мишљења и говора). У стручној литератури, такође,
(видети: Холодная, 2002; Woolfolk, 2004) постоји општа сагласност у томе да је њихов
зачетник и један од најутицајнијих представника ове школе мишљења – швајцарски
психолог Жан Пијаже (1896–1980). Пијажеа, као и његове савременике – Брунера и
Вернера, амерички психолог Крајг назива структуралистима, због тога што је њих
интересовала структура мишљења и начин на који интелект прерађује информацију.
Сагласно теорији Пијажеа, развитак интелекта је спонтан процес потчињен сопственим
законима, током којег сазревају операционе структуре (шеме) које постепено израстају
из предметно-животног искуства детета (Холодная, 2002:42). У том процесу Пијаже
(Pijaže, 1968) установљује четири стадијума интелектуалног развоја детета:
1. Стадијум сензомоторне интелигенције (од рођења до друге године). Током
овог стадијума активност се развија од рефлексних или урођених покрета до
намерних, помоћу координације перцепције и покрета. То значи да овај
стадијум претпоставља укључивање чула и моторних активности.
2. Стадијум преоперативног мишљења (од друге до седме године) који се
првенствено одликује развојем симболичке и концептуалне мисли.
3. Стадијум конкретних операција (од седме до једанаесте године), који се
препознаје по развијеним способностима за логичко мишљење на основу
објеката којима се може руковати или који могу да буду непосредно
опажени (Pijaže,1968:159)
4. Стадијум формалних операција (од једанаесте до петнаесте године). На овом
стадијуму дете је личност која размишља изван садашњости и које изграђује
теорије о свим стварима, посебно уживајући у неактуелним посматрањима
(Холодная, 2002:181).
У психолошким изворима (Холодная, 2002; Крайг, 2002; Woolfolk, 2004) наводи се да у
овој етапи адолесценти могу истраживати све логичке варијанте решења задатака,
односно да њихово мишљење одликује хипотетичко-дедуктивно резоновање.

Без обзира на то што је Пијажеова теорија когнитивног развоја једна од најутицајнијих у
Европи и у свету, њој су упућивали извесне замерке и западни психолози (Крайг, 2002;
Woolfolk, 2004, и др.) и руски психолози (Холодная, 2002; Зимняя, 2005; и др.). Притом се
нарочито оспорава Пијажеово становиште да је обучавање потчињено законима развитка,
док Холоднаја (Холодная, 2002) истиче да формирање операционалних структура не
представља јединствени показатељ зрелости (Холодная, 2002:46). Њено је мишљење,
такође, да Пијаже није образложио шта се дешава са интелектом после стадијума
формалних операција, што се сматра главним питањем сваке теорије когнитивног развоја.
Ови и други пропусти, као на пример запостављање утицаја културе на когнитивни развој,
свакако су допринели појави и снажној афирмацији у Европи, у последњих двадесет
година и у САД, социокултурне концепције сазнајног развоја. Њен родоначелник је
познати руски психолог Лав Виготски (1896–1934), који се у својим текстовима и књигама
претежно бави језиком и мишљењем, као и учењем и развојем (Виготски, 1977) и излаже
теоријски оквир когнитивног развоја, који омогућава појаву више алтернатива у односу на
Пијажеове теорије (Woolfolk, 2004). Такво мишљење деле и други утицајни западни
аутори (Крайг, 2002), док руски психолози (Холодная, 2002; Столяренко, 2004; Казанская,
2005; Зимняя, 2005; Кулагина, 2011) развој интелекта и сазнајне сфере детета проучавају у
општем контексту теорије развитка виших психичких функција Л. С. Виготског
(Столяренко, 2004:72).
У ствари, Виготски утврђује да је когнитивни развој човека дубоко уплетен у социјални и
културни контекст (Крайг, 2002:82). То значи да се и развој интелекта одвија под
утицајем таквих фактора, као што су:
1) материјална средства организације интелектуалног контакта са светом – књиге,
микроскопи и сл.;
2) овладавање знаковима (усвајање азбуке матерњег језика и друге симболике);
3) учешће у социјалној међузависности (што претпоставља различите облике помоћи
одраслих).
На тој основи, могуће је сагледати значај и вредност симболике и језика у човековом
психичком развоју. То је битан елемент суштинске разлике између природног интелекта
чија је структура обликована кроз функционалну употребу језика (Холодная, 2002:49).
Тиме Виготски, за разлику од Пијажеа, као што су уочили и други аутори (Woolfolk, 2004)
ставља много већи нагласак на улогу језика у когнитивном развоју детета и раста његових
интелектуалних могућности.
То се односи и на разумевање места и улоге учења у том процесу, које по мишљењу
Виготског иде испред развоја:

Учење је само онда добро када претходи развитку. Тада се оно буди и узима цео низ
функција које сазревају и налазе се у зони наредног развитка. Тиме се и разликује
обучавање детета од дресуре животиње… Учење би било потпуно непотребно када би
могло да употреби само оно што је већ сазрело у развитку, кад не би само било извор
настајања новог (Виготски, 1977:259).
Ове идеје Виготског широко су прихваћене и често коментарисане у психолошким
изворима на руском језику (Талызина, 2003; Столяренко, 2004; Зимняя, 2005; Кулагина,
2011). Тако је схватање Виготског о два нивоа умног развоја – зони актуелног развитка
(задаци које ученик може извести самостално) и зони наредног развитка (ниво развоја који
се постиже уз помоћ одраслих) оснажено додатним истраживањима руских психолога
(Зимняя, 2005). Ова истраживања недвосмислено су потврдила одлучујућу улогу наставе и
васпитања у психичком развоју детета (Зимняя, 2005:98) утирући тако нове путеве у
развоју когнитивне психологије у целини. Такво сазнање потврђује и Таљизина, која
истиче да водећа, тј. пресудна улога образовања и учења у психичком развитку човека
нема јасно одређене узрасне границе (Талызина, 2003:268). На истоветан закључак наводе
и свеобухватна и систематска истраживања сазнајне сфере и њена функционисања у
одраслом добу, којом су руководили руски психолози Б. Анањева и Е. Степанова
(Степанова, 2000). Из њих произилази да је ниво функционисања интелекта, на разним
етапама одраслости, довољно висок, као и да учење и образовање имају значајну улогу у
његовим структурним преображајима и развоју интелектуалних потенцијалности.
У једном релевантном извору на руском језику (Российская педагогическая энциклопедия,
1/1993), амерички психолог Џером Брунер сврстава се у водеће представнике когнитивне
психологије. Стога је његова књига Психологија сазнања објављена с разлогом на руском
језику (1977), како би се шира стручна јавност боље упознала са Брунеровим становиштем
сазнајног развоја. Полазно становиште руских психолога у односу на Брунерову
концепцију когнитивног развоја, јесте да овај у свету познати аутор истражује психологију
раног узраста под утицајем Лава Виготског, разматрајући сазнајни процес у социјалном
контексту (Брунер, 1977). На тај аспект Брунерове теорије сазнајног развоја указују и
поједини западни аутори (Крайг, 2002), док руски психолог Зимнаја (2005) налази доста
сличности између Виготског и Брунера у разумевању међусобног односа обуке и
развитка.
Но, и поред тога, не би ваљало занемарити да се Брунер у својој концепцији сазнајног
развоја ослањао и на Пијажеа, на његово дефинисање интелектуалног развоја кроз три
стадијума, уз напомену да се у том процесу не смеју занемарити утицаји средине, посебно
школске средине (Bruner, 1961). У каснијим текстовима, Брунер (1964; 1966) је потпуније
изложио своје становиште о току когнитивног развоја из којег произилази да акциона
репрезентација одговара Пијажеовом стадијуму сензомоторне интелигенције, иконичка
репрезентација стадијуму преоперативног мишљења, док симболичка репрезентација

наликује стадијуму конкретних операција код Пијажеа. Брунер мисли да се у развоју
симболичког мишљења налази највећи број психолошких проблема.
Симболички систем у својим првобитним облицима садржи важне одлике говора, а
његова карактеристична продуктивност омогућује да семантичко представљање прерасте
у моћни инструмент мишљења. Стога у периоду од 4–12 године, језик игра велику улогу
као оруђе знања (Bruner, 1964).
Битно је нагласити да Брунер у свом проучавању сазнајног развоја износи оцену да се тај
процес одвија више под спољашњим него под унутрашњим утицајима (Bruner, 1966). То
значи да се когнитивни развој, без обзира на то да ли је дивергентан или јединствен, не
може објаснити без културе и симболичког модалитета у функцији њеног преношења.
Брунер добро уочава да учење и настава могу постати значајни чиниоци у формирању
психичких процеса, тим пре што се не задржавају на постигнутом степену интелектуалног
развитка, него омогућују и његово напредовање. На тај вредносни аспект Брунерове
когнитивне теорије указује више руских психолога (Талызина, 2003; Зимняя, 2005), међу
којима постоји сагласност да овај амерички психолог психички развој не посматра као
спонтано сазревање, већ у оквирима процеса учења и наставе и широког коришћења
активног искуства.
Све теорије когнитивног развоја, Пијажеова теорија спонтаног сазревања, социокултурна
теорија Виготског и Брунерова теорија тока когнитивног развоја, без обзира на извесне
разлике у тумачењу природе промена у сазнајној сфери и основних чинилаца под чијим
утицајем се ове измене догађају, суштински су допринеле разумевању целине тог процеса.
Тиме су створени услови за њихову широку примену у васпитању и образовању и
нарочито у настави, односно у планирању наставних програма у сагласности са
стадијумима развитка деце (Крайг, 2002:83). Тако сматрају и многи други аутори
(Талызина, 2003; Takaya, 2008; Кулагина, 2011), јер су образовање и васпитање немогући
без дубоког разумевања личности конкретног ученика и индивидуалних особености
његовог развитка (Кулагина, 2011:26), не само у сазнајној већ и у социјалној и
емоционалној сфери (Goleman, 1997).

Савремена школа и садржаји интелектуалног васпитања личности
Васпитање човека сложен је и многостран процес у коме утицај на сазнајну сферу
васпитаника има нарочит значај и улогу. Разлог за то је неоспорно сазнање да се ниједна
индивидуа не рађа с готовим облицима мишљења, готовим знањима о свету и не открива
поново ни логичке законе мишљења, ни свету до тада познате природне законе већ их
усваја као искуство претходних генерација(Талызина, 2003:11). У таквом развоју

подразумева се оспособљеност сваке личности и за размишљање и за деловање, односно
развој свих њених интелектуалних и других способности. Другачије речено, савремена
школа, као општеобразовна установа, дужна је да буде оријентисана на усавршавање
психолошких ресурса личности, међу којима је један од најважнијих – ниво развитка
интелектуалних могућности сваког ученика (Холодная, 2002).
То значи да се у процесу интелектуалног васпитања, као и што произилази из других
релевантних професионалних извора (Талызина, 2003; Антонијевић, 2013), може постићи
висок ниво у развоју когнитивних својстава и способности, односно формирати нови
видови сазнајне делатности код васпитаника. Организованост у том процесу доприноси
томе да се школа, односно наставници више усмере на облике сазнајне делатности који
нису формирани или су формирани у недовољној мери, како би се на темељу
дијагностике нивоа формирања одређених … облика сазнајне делатности … (Талызина,
2003:283) стекло потпуно сазнање о когнитивним могућностима деце. Такво сазнање
потврђују и друге студије (Холодная, 2002; Казанская, 2005) из којих произилази да су
интелектуалне могућности базични ресурс личности који суштински опредељује
продуктивност и стваралачки карактер њене животне делатности.
Не би ваљало занемарити ни промовисање истине као темељне вредности
интелектуалног васпитања која у најширем смислу претпоставља како научити ученике
томе, како неизвесно учинити извесним, како искључити из расуђивања неодређеност и
сумњу, која су правила која омогућавају да се истина докаже, и како разликовати истину
од неистине (Щербаков, 2015:37). Овде је, дакле, реч о истинитости знања која се можда,
из перспективе неких социјалних наука, па и педагогије, може релативизовати (Кулић,
2016), али је без обзира на такве приговоре, релевантан критеријум за разликовање
научног и религиозног знања.
Истовремено, извесне недоумице у вези са суштином, циљевима и задацима образовања и
васпитања на основношколском и средњошколском нивоу (Малькова, 2000; Кулић, 2011)
не релативизују неопходности и потребу да се свим ученицима омогући потпун
интелектуални развитак у условима квалитетног школског образовања, и сагласно томе,
лични избор своје интелектуалне судбине(Холодная, 2002:205). Холоднаја је потпуно
уверена у то да савремена школа може преузети део одговорности да се у оквирима
унутрашње диференцијације, на основу принципа индивидуализације наставе, осигура
развој интелектуалних потенцијалности деце (Холодная, 2002). Тиме би се интелектуално
васпитање ређе повезивало са интелектуализмом или елитизмом и било више у функцији
пружања једнаких шанси васпитаницима у развоју њихових сазнајних и других својстава и
способности.

Задаци интелектуалног васпитања у савременом контексту
Широка примена когнитивних теорија у настави и образовању, као и тенденција да се
образовно-васпитни процес у целини хуманизује, донекле и као противтежа
технологизацији и информатизацији савременог друштва, допринеле су усложњавању
дефиниције интелектуалног васпитања и његових задатака. Стога се већ у дефиницији
интелектуалног васпитања познатог руског психолога Холоднаје (Холодная, 2002), у
доброј мери препознаје нова реалност, коју посебно изражава концепција личноснооријентисаног образовања. Она интелектуално васпитање означава обликом организације
наставно-васпитног процеса, који обезбеђује пружање индивидуалне педагошке помоћи
сваком ученику са циљем развитка његових интелектуалних могућности (Холодная,
2002:197).
У овом и у другим професионалним изворима (Ђорђевић, 1983; Антонијевић, 2013)
структура задатака садржаја интелектуалног васпитања излаже се под утицајем претходно
постављених когнитивних теорија, хуманизације наставно-васпитног процеса и
разумевања положаја ученика-васпитаника у измењеном социјално-техничком окружењу.
У том контексту велика пажња посвећује се нивоу стечених знања, вештина и навика, као
и задатку интелектуалног васпитања и најважнијем критеријуму контроле школске
успешности у традиционалној школи (Бондаревская, 1997), који се ни у данашњој школи
не сме ни потценити ни пренагласити. Реч је о томе да се сума усвојених знања, вештина и
навика, без обзира на то што представља важну странуу процесу учења и образовања као
мењања ученика, није довољан критеријум њихове интелектуалне зрелости. Насупрот
томе, психолошки извори (Петровский и Ярошевский, 1998; Степанова, 2000) наводе да
интелектуална зрелост личности обухвата способност систематског учења и ефикасног
коришћења знања, оспособљеност личности да користи већ формиране интелектуалне и
стваралачке способности, зрелост мотива, интереса и ставова васпитаника-ученика и др.
То, другачије речено, значи да се суштина интелектуалног васпитања не исказује само у
количини стечених знања, вештина и навика, него још и кроз обогаћивање индивидуалног
умног искуства детета, које иступа као квалитетна психолошка основа интелектуалног
раста личности (Холодная, 2002:206).
Холоднаја и други руски психолози (Левитов, Момчиская, према: Столяренко, 2004)
указују на више показатеља интелектуалне зрелости (васпитаности) личности ученика:
ширина умног видокруга, самосталност мишљења, брзину у решавању не стандардних
задатака, еластичност у оцени појава и односа, брзо и квалитетно усвајање наставних
садржаја, умење разликовања битног од небитног, критичност мишљења, различити нивои
аналитичко-синтетичке делатности и др. Ови квалитетни критеријуми интелектуалног
развитка ученика, упоредо са знањем, вештинама и навикама, омогућују развој нове и
богатије структуре задатака интелектуалног васпитања, која осим а) знања, умења, навика,
подразумева и следеће задатке: б) развој интелектуалних компетенција; в) развој и

подстицање интелектуалне радозналости у сазнању и у настави; г) подстицање и развоје
различитих облика стваралачког мишљења; и д) оспособљавање ученика за самостално
учење и самообразовање.
а) Усвајање знања, умења и навика
Знање није само крајњи исход учења (Woolfolk, 2002), утолико пре што је оно што знамо
уводи у стицање новог знања, олакшава сналажење у различитим ситуацијама учења. При
анализи функција знања из дидактичке перспективе (Јакунин, 1998) најважније су следеће
законитости:
а) превести знање из строго омеђених облика у процес сазнајне делатности;
б) пренети знање из плана његовог изражавања у садржај мисаоне активности
васпитаника, и
в) омогућити да знање постане средство формирања човека.
Ниједна школа не може осигурати ученицима знања за цео живот, али их може научити да
мисле у функцији овладавања општим умењима, навикама, начинима делатности, као
суштинским елементима културе и условом њиховог развитка и социјализације
(Перминова, Николаева, 2009:18–19).
Умења су, дакле,производ учења (Dejnozka, Kapel, 1982), при чему је нагласак на
ефикасности и делотворности и способности ученика да знања примене у пракси. Процес
стицања знања и вештина сједињен је са овладавањем одговарајућим навикама
(Рубинштейн, према: Зимняя, 2005) и које по мишљењу Зимњаје заузимају централно
место у процесу усвајања знања. То су скоро аутоматизоване активности сензорног,
моторичког или когнитивног карактера, карактеристичне по одсуству свесне контроле
сазнавања, оптималном времену извођења и квалитету (Зимняя, 2005:241).
Формирање вештине и навике су не само добар показатељ квалитета и функционалности
знања које су ученици стекли у процесу њиховог усвајања него и општег нивоа
интелектуалног развитка човека.
б) Развој интелектуалне компетентности
Стренберг и Холоднаја (Strenberg & al., 2002; Холодная, 2002) с правом се баве
концепцијом компетентности и виде у развоју интелектуалне компетентности битан
задатак интелектуалног васпитања. У свету познати амерички психолог Стренберг запажа
да компетентност не значи просто овладавање знањима, него подразумева и могућност
њихове еластичне примене (Стернберг, 2002:13), која је повезана са формирањем
аналитичких, стваралачких и практичних навика код индивидуе. То значи да се
интелектуална компетентност ученика не изражава само у оквиру организације знања него

и кроз функционисање умних процеса. Још тачније, разноликост знања, њихова
артикулисаност, категоријални карактер (општи принципи, општи појмови и сл.),
могућност за примену знања у различитим ситуацијама, извесна предност процедуралних
знања – знати како (know-how) у односу на декларативна знања, знати о (know-that) и др.,
чији значај с разлогом препознаје Холоднаја, једна су страна интелектуалне
компетентности васпитаника. Другу битну страну овог својства чине планирање, решење
проблема и процес расуђивања односно процеси добијања информација (Стернберг, 2002),
који омогућују да се распозна дубинска структура проучаваних појава и проблема. Стога
није случајно што амерички психолог Рејвен (Raven, према: Холодная, 2002) откривање и
развој компетентности односно специјалних способности код ученика означава главном
сврхом школе.
в) Развој и подстицање интелектуалне радозналости у сазнавању и у настави
Неки психолози (Loewenstein, 1994:75) дефинишу радозналост као критички мотив који и
позитивно и негативно утиче на људско понашање, док је други аутори (Pintrich, према:
Woolfolk, 2004) повезују са интересовањима. Но, без обзира на ово разликовање у
дефинисању тог концепта, радозналост у мотивационој сфери личности, као што се
наводи у психолошким изворима (Stern, према: Loewenstein, 1994), представља водећу
силу у дечјем развоју.
Но и поред тога, не би требало занемарити сазнање да је радозналост опредељена и
когнитивним варијаблама, односно празнинама у знању: Такве празнине у информацијама
стварају осећај лишености познат као радозналост. Радознала особа је мотивисана да
прибави информације које јој недостају, како би смањила или отклонила осећај
лишености (Loewenstein, 1994:87).
С обзиром на такав развој, истраживачи радозналости у њој на теоријском нивоу
препознају испреплетеност мотивације и сазнања или мост између мотивационе и
когнитивне парадигме. Истовремено, педагошка теорија и пракса сагласне су у процени да
је охрабривање и стимулисање радозналости у настави (и васпитању у целини) међу
факторима који одлучујуће опредељују степен постигнућа ученика. У томе је велика улога
наставника који у процесима наставе (и интелектуалног васпитања) кроз разноликост у
поступцима поучавања и задацима(Woolfolk, 2002) могу на веома ефикасан начин
изазвати и стимулисати радозналост. Учење засновано на решавању проблема, учење
путем откривања и друго треба делотворно искористити и за подстицање и развијање
радозналости у разноврсним областима учења и сазнавања у настави.

г) Подстицање и развијање различити облика интелектуалног стваралаштва
Педагошко-психолошка литература с правом се бави стваралаштвом у образовноваспитном процесу (Woolfolk, 2004; Кулагина, 2005), осветљавајући тај феномен из
различитих перспектива. Притом се у овим и другим релевантним стручним изворима
(Российская педагогическая энциклопедия, 2/1999) истиче да је стваралачко мишљење
сложена интелектуална активност за коју су карактеристичне различите способности и
вештине: еластичност мишљења (способност да се изабере најбоље решење проблема),
критичност мишљења (дефинисање и разјашњавање проблема и избор најпродуктивније
стратегије у његовом решавању), способност за реструктурисање проблема
(осмишљавање проблема на нов и различит начин), целовитост опажања и др.
Интелектуално стваралаштво у детињству означава процес стварања новог, израженог у
способности да се изнађу оригиналне, продуктивне и конструктивне идеје и решења која
до тада нису била присутна у њиховој уобичајеној делатности. Стваралачке способности
су присутне код већине деце, при чему је важно да се на време открију и развију
(Woolfolk, 2004), што је, према мишљењу неких аутора (Буряк, 2007), један од
најважнијих захтева у савремено организованом процесу наставе. Притом је нагласак на
структури мисаоног процеса, богатству, сложености и резултативности умних
операција (Буряк, 2007:75) којима доприноси развој стваралачког мишљења. У исто време,
развој стваралачког мишљења код ученика подразумева неколико законитости:
а) при усвајању наставних садржаја ученици би требало да се више ослањају на своје
судове и закључке и доказе (а мање на туђе);
б) такви ученици се критички односе према туђим мислима и предлозима, и ови ученици
успешно решавају задатке проблемског карактера и лакше примењују знања у новим
ситуацијама.
Уочене претпоставке развоја интелектуалног стваралаштва у настави (и образовању)
усложњава неједнак ниво оформљеног менталног искуства код ученика и њихове
различите стваралачке могућности.
То значи да подстицање и развој стваралачког мишљења у процесима интелектуалног
васпитања и наставе подразумева прилагођавање унутрашњим потребама ученика,
повезаним са њиховим стваралачким стремљењима(Буряк, 2007:78), што је у складу са
општом концепцијом о потреби уважавања индивидуалних разлика у стицању знања и
развоју целине способности мишљења (Кулагина, 2005).
д) Развој културе самосталног учења и самообразовања
Развој културе самосталног учења и самообразовања у андрагошко-психолошким
изворима (Јакунин, 1998; Woolfolk, 2004; Кулић, Деспотовић, 2010) првенствено значи

препознавање самосталности као квалитетне карактеристике интелектуалне активности.
Тај појам, такође, обухвата упознавање са методама и техникама, односно вештинама и
навикама самосталног учења, како би се оспособили за даљње образовање и
самообразовање. Руски психолог Зимњаја (Зимняя, 2005) мисли да добро организована
настава у школи (и на часу) може мотивисати ученике за самостално учење у слободном
времену. На тај начин, самостално учење се не повезује само са израдом домаћих задатака,
како би недовољно упућени у ту проблематику, на први поглед, могли закључити, већ има
много шири смисао и значење. Другачије речено, развијање културе самосталног учења у
настави (и школи) у непосредној је вези са потребом ученика да се образују током целог
живота.
Више психолога (Woolfolk, 2004; Зимняя, 2005) напомињу да је у основи самосталног
учења и самообразовања саморегулација. Саморегулација је процес који користимо за
активирање и одржавање својих мисли, понашања и емоција како бисмо постигли своје
циљеве(Woolfolk, 2004:478). На тим претпоставкама функционише и саморегулисано
учење у коме се комбинују вештине школског учења и самоконтроле које имају за циљ да
олакшају нове ситуације учења. Ове вештине (и навике) су битне, али недовољне да би
ученици на свим образовним нивоима остварили своје циљеве у процесима самосталног
учења и образовања. Поред знања (о себи, предмету, образовним стратегијама и сл.) и
мотивације (Woolfolk, 2004), њима је неопходан висок ниво свести о себи, рефлексно
мишљење, одговарајућа самооцена, организованост, снажна воља и др. (Зимняя, 2005),
како би били успешни у активностима учења и образовања.
Задаци интелектуалног васпитања генерално се остварују на свим нивоима образовања и
васпитања – предшколском васпитању, основношколском и средњешколском образовању
и облицима и програмима образовања одраслих. Кључну улогу у томе има настава,
односно програмски садржаји различитих наставних предмета (Антонијевић, 2013).
Незаобилазна је и улога наставних метода и организационих облика у том процесу, као и
уџбеника и друге, допунске литературе. Други аутори (Холодная, 2002:198) указују на
значајан утицај наставника у остваривању функције пројектовања процеса индивидуалног
развоја сваког конкретног ученика. Не би ваљало занемарити међусобну повезаност свих
страна васпитног процеса ни могућности, које се кроз друге садржаје васпитања (раднотехничке садржаје, моралне садржаје и др.) пружају за остварење задатака интелектуалног
васпитања.

МОРАЛНО ВАСПИТАЊЕ

Појам и значење морала
У разним изворима наводи се да реч морал долази од латинског израза mos, moris, што
значи обичај, понашање, владање. Можемо га схватити као облик људске свести и праксе,
облик делатног, практичног одношења човека према свету, према другим људима, као и
према себи, према породици, свом народу, отаџбини, природи, раду, итд. Морал је
сложена појава друштвеног живота која обухвата мноштво, за разлику од права,
неписаних правила, принципа и норми којима се усмерава и процењује понашање човека
сходно важећим моралним нормама у одређеној средини. Морал се садржински може
најбоље одредити појмом човештво или чојство, односно људскост. Веома често, суштина
речи чојство објашњава се упоређењем са суштином речи јунаштво. За јунаштво се каже
да је то настојање или предузимање адекватних активности кад смо нападнути да се
одбранимо од непријатеља, а чојство би била заштита другог, слабијегод себе.
Као што су у области логике два основна категоријална појма истинито и неистинито, у
области естетског лепо и ружно, тако су у области морала основни категоријални појмови
добро и зло. Процењујући људско понашање морално вредне, добре манифестације се
одобравају, препоручују, хвале, желе, док се морално неприхватљива, невредна, зла
понашања осуђују, не одобравају, не препоручују.
Неколикоје значења појма морал. Прво значење односи се на скуп обичаја, начела,
правила, којима се људи владају у друштву. Друго значење има кад се мисли на храброст
у опасним ситуацијама, на самопоуздање. Треће значење подразумева исправност,
поштење, честитост и слично. Осим ових, постоје два друга темељна значења. Имамо ли
на уму вредносно-натурални смисао, ова реч се употребљава када се описује
карактеристичан начин понашања неког појединца, групе, заједнице, друштва или
историјске епохе без обзира на то ради ли се о добром, позитивном или рђавом,
негативном моралном понашању. Примери за то су описивање морала одређене
друштвене класе или слоја, описивање манифестација морала људи неке професије,
описивање морала у античком добу или у добу хуманизма и ренесансе итд.
Друго значење речи морал односи се на вредносни смисао. У том смислу означава, са
једне стране, понашање и деловање које је морално позитивно, добро и вредно, насупрот
ономе које се означава као морално негативно, рђаво и неприхватљиво. За изражавање
позитивних морално вредних обележја човекове моралности постоји и употребљава се
израз моралитет или позитивни моралитет.
Могуће је дефинисати морал као скуп појмова о добру и злу или као систем друштвених
норми, правила, обичаја, смерница, идеала и вредности који се односе на регулисање

индивидуалних и групних међуљудских односа, на понашање човека у одређеној
заједници и друштву. Кершенштајнер (Georg Kerschensteiner, 1854-1932) наглашава
чињеницу да је у демократском друштву моралан онај појединац који ради за заједницу и
који је настоји усавршити (Клос, 1962:207).Да би се то постигло, човек се мора од
детињства васпитањем морализовати у складу са специфичним друштвеним, културним,
националним идеалима и вредностима, али и у складу са нормама општечовечанског
морала. Свака заједница зна шта за њу значи појам добро. Зато се морал ослања на снагу
моралних осећања, савести и свести, убеђења, дужности, традиције и обичаја неког
социјалног миљеа, на васпитне активности и утицај јавног мишљења. На једну опасност о
којој у васпитању треба водити рачуна добронамерно упозорава М. Е. Монтењ (Michel
Eyquem de Montaigne,1533-1592)својим запажањем да често родитељи и школа постижу
само толико да нам главе буду пуне знања, а од здравог суда и доброте нема ни трага.
У случајевима кршења моралних норми не примењују се правне, законске, већ моралне
санкције. Њих чини морална осуда, критика, презир, гнушање, одбацивање, ускраћивање
поверења, изолација и др.
Као изразито људска категорија, морал је тесно повезан са обичајима, вером, правом,
идеологијом и политиком. Од нивоа усвојености (интериоризираности, поунутрености)
друштвеног морала зависи и изражаваће се морално понашање сваког конкретног човека.
Смисао и ток моралног васпитања
Без моралне компоненте, тј. без моралног васпитања, не може бити говора о целовито
развијеној личности. Морално васпитање представља плански, организован и систематски
процес формирања моралне личности. Познато је да је много лакше подучавати,
образовати ученике него васпитавати.
Породица је основни чинилац васпитног па и моралног формирања личности одгајаника
(Malić, Mužić, 1983:171). У њој се стичу прва морална искуства. Дете је упијајући ум
(Марија Монтесори). Без теоријских знања деца посматрају своје родитеље и у свему их
опонашају. Свети Владика Николај каже: Наука о моралу не разликује се од хемије као
науке. Човек не може разумети хемију док не експериментише. Ни науку о моралу се не
може разумети без вежбања. Зато је најбоље мало по мало учити о моралу, и одмах
стечено знање вежбати у примени, него научити наизуст сву науку о моралу, а одлагати
и сами почетак њене примене (Епископ Николај, 2000:115). Може ли неко чинити добро
научивши се чинити зло – одавно је познато питање у педагошкој науци, али и у народу
који је то изразио кратким пословицама (Какав отац, такав син; Каква мајка, таква и кћи;
Ивер не пада далеко од кладе; итд.).
У породици се долази до првих сазнања о томе шта се сматра прихватљивим, а шта
неприхватљивим облицима понашања. С тим у вези, дете се у породици сусреће и са

конкретним забранама, казнама, наградама, и на тај начин учи каква се понашања
одобравају, а која спречавају. Добро је ако се те мере не разликују од оних које примењује
и школа.
Никола Теслаје говорио о тачности и упорности која га је красила. Није заборавио да
спомене мајку Ђуку која је имала склоност да нешто иновира и на тај начин олакша
послове у домаћинству. Свети Владика Николај Велимировић каже да је мајка биће
најсличније Богу (идеалном). Aко проучимо дела оних који су у свету оставили неког
трага (у виду изума који су унапредили човечанство), уочићемо да су увек полазили од
реда и тачности, управо они су им омогућили да створе нешто ново. Темељни ред влада и
светом маште (Montessori, 2010:235). Проблем настаје кад ред почне да се урушава.
Утицај друштвених институција у процесу трансформације постаје слаб и оне нису у
могућности да обезбеде неопходну сигурност. У нејасним условима живота и рада,
појединци (међу којима су родитељи, наставници и други васпитачи) крећу се од очаја,
због општег и личног сиромаштва, преко жеље за лаком зарадом, до обесмишљавања
свега на чему су заснивали свој живот. Дуготрајне тензије воде у бесперспективност и
старијих и млађих генерација, доводећи у сумњу темељне вредности човековог
постојања: чему служи знање и образовање, поштење, људско достојанство, ако се не
могу применити и одбранити? (Максић, 2006:18). Због тога су потребна нова знања,
адекватна изазовима времена.
Разноврсни су и бројни чиниоци који утичу на формирање уверења, ставова, вредности и
погледа индивидуа у развоју. Међу најутицајније чиниоце, осим родитеља (породице),
убрајамо вршњаке, вртић, школу, литературу, разна средства масовних медија, цркву,
политичке странке, клубове и остале организације. Од свих њих до ученика допиру многи
утицаји који често нису координирани и јединствено усмерени. Одатле проистичу
васпитне тешкоће. Да би се ученици који такође имају своје жеље, циљеве и донекле
формиране вредности, лакше оријентисали и, што је још важније, оспособили за касније
оријентисање у погледу правилног моралног избора и понашање, нужно је да што боље
упознају и усвоје адекватна знања о моралу. Од квалитета наставе зависи припрема
младих за успјешан рад, срећан живот, дјеловање и постојање у времену великих, честих
и наглих промјена (Ковачевић, 2012:9).
Без моралног образовања не може бити говора о правилном формирању моралне свести,
савести и моралног понашања. Ученик мора знати зашто је нешто добро, а да би то могао,
потребна су му одређена знања. Она обухватају познавање, разумевање и свесно усвајање
моралних појава и категорија. Ту убрајамо знања о моралу и моралним категоријама,
знања о томе шта је морално добро, а шта је морално зло; шта је морално пожељно и
дозвољено, а шта је морално непожељно и недозвољено; шта су моралне вредности,
врлине и идеали. У васпитно-образовном раду, с тим у вези, одавно су познате метода
уверавања, метода навикавања, метода подстицања и метода спречавања.

Метода уверавањатемељи се на поступцима изношења, а поготово давања властитог
позитивног примјера у животу и раду као и објашњавања, савјетовања, разговора,
анализе одгојне ситуације и врло је честа (Malić, Mužić, 1983:173). Ова метода се посебно
темељи на примерима.
Метода навикавања најчешће се манифестује кроз захтев. Извршавањем захтева
увежбава се понашање које доприноси формирању навика. Дете се веома рано може
навикавати на чистоћу, ред, спремање својих ствари, извршавање обавеза у породици,
прихватљивих односа према сестрама и браћи, према вршњацима у школи итд.
Метода подстицања има своју примену у исказивању похвала, награда, признања, оцена
и слично. Задатак ове методе је да мотивише васпитаника на ангажовање у друштвено
пожељним, прихватљивим активностима и да у њима истраје, да се залаже и тако постигне
успех. Примјењујући ову методу, морамо имати на уму могуће нежељене посљедице као
што су развијање нездравог и конкурентског односа, подвала и превара да би се успјело, а
изиграла правила игре, понашање само због награде или похвале и сл. (Malić, Mužić,
1983:174). Подстицање је прихватљиво само ако се њиме не развија супарништво,
егоизам, самозадовољство и друго.
Метода спречавања појављује се у облицима од надзора до казне. Представља сигнал да
нешто у васпитном раду не иде у добром правцу. Чим морамо посегнути за поступком
који се може оцијенити као забрана, пријетња, казна, сталан надзор, непрекидно
понављање захтјева – онда је то и доказ да су се у моралном формирању одгајаника
појавиле одређене тешкоће(Malić, Mužić, 1983:174). Примена ове методе не сме да вређа
част и интегритет личности.
Кад човек не би знао разликовати шта је морално добро, вредно, а шта неморално, зло,
невредно, он не би никад могао постати високо морална личност. Морална сазнања
заснивају се на разуму. Кад не би било разумевања, свесног прихватања и усвајања
моралних знања, претила би опасност да се морално васпитање претвори у систем догми и
врсту дресирања. Васпитаник би могао чинити оно што ми од њега тражимо, али тада не
би могло бити говора о одговорности, о истинској моралности човека. Чињење добра дела
(поступка) подразумева његово чињење само зато што смо уверени, свесни да је то добро,
а не зато што нас неко гледа нити због очекивања било какве похвале, користи или
награде.
Прва етапа у процесу формирања моралне личности је усвајање знања о моралу. У складу
са интелектуалним развојем, способностима и искуством, треба да тече и развој моралног
мишљења и усвајање знања о моралу. Млади треба да науче зашто је морал значајан у
животу и развоју друштва и појединца, која су права и дужности човека као члана
заједница којима припада, нпр. која су права и дужности у породици, у школи, на радном
месту, у друштву итд. Потом, треба да науче и схвате смисао и значење основних

моралних начела и вредности. Мисли се на хуманизам, склад мисли, речи и дела,
патриотизам, интернационализам, значај рада, правилан однос према материјалним и
духовним вредностима, солидарност, итд. Стечена знања о моралним појмовима,
категоријама и правилима треба да послуже као сазнајна основа за развијање моралних
осећања, ставова, уверења и целокупног моралног понашања личности.
Изграђена морална свест садржи јединство интелектуалне, осећајне и вољне, или другим
речима, јединство когнитивне, емоционалне и конативне компоненте моралности.
Интелектуалну компоненту моралности чине морална знања и схватања. Стиче се
моралним образовањем које омогућује да се науче моралне норме, вредности и захтеви
према којима се своји и туђи поступци оцењују као морално добри или неприхватљиви.
Доживљавање моралних осећања љубави, узвишености, симпатије, затим осећања стида,
кајања, кривице, гриже савести, спадају у емоционалну компоненту. Одлучност, односно
спремност појединца да у разним ситуацијама поступа онако како он мисли да треба да
поступа, или у снази моралне воље да се уздржи од чињења онога што сматра да је
морално невредно, убрајамо у конативну или вољну компоненту моралне свести.
Виши степен моралности представљају морална убеђења. Морална убеђења се темеље на
моралним знањима, осећањима и ставовима. О њима се може говорити када се формира
унутрашњи активан однос према моралним нормама и вредностима. Међутим, знања о
моралу и морална свест нужан су услов, али не и довољан за морално чињење. Живећи у
систему сложених, често и противуречних вредности, оријентација и погледа, појединац
се често може наћи пред моралним дилемама и искушењима. Долази до сукобљавања
разних моралних норми и мотива, и само на основу снаге својих моралних убеђења човек
ће се определити за различите моралне поступке.
Васпитањем моралних осећања доприноси се изграђивању моралних уверења и убеђењау
свим наставним и ваннаставним, предшколским, школским и изваншколским ситуацијама,
породици итд. У току процеса моралног васпитања треба развијати позитивна морална
осећања као што су: осећање части и поноса, осећање дужности и одговорности, осећање
достојанства и узвишености, осећање алтруизма и хуманизма, осећање родољубља и
интернационализма, осећање љубави и емпатије. Паралелно с тим, код младих се
изграђују ставови осуде и неодобравања према понашању, делима и намерама које су
морално неприхватљиве. Ту убрајамо мржњу и презир према сваком злу, кукавичлуку,
неправди, непоштењу, запостављању људских дужности итд.
Морална свест садржи свест о моралној одговорности индивидуе за властито морално
понашање. Савест се формира на основи усвојености моралних знања и претварања тих
знања у лична морална убеђења, ставове и мотиве понашања. Савест подразумева и
оспособљеност појединца да са моралног аспекта самопроцењује и самоконтролише
манифестације сопственог моралног чињења или нечињења. Само човек високо развијене
моралности у стању је да снажно осећа грижу савести, самоосуде, незадовољства и

слично, за понашање у ситуацијама које нису биле у складу са његовим моралним
схватањима, убеђењима. Чинећи морално вредна дела појединац доживљава позитивна
морална осећања као што су понос, радост, задовољство, осећања узвишености и
човечности.
Морално понашање и учињена дела представљају најзначајнији критеријум за процену
човекове моралности. У моралном чињењу, моралним радњама, могуће је препознати
ниво развијености моралне свести, убеђења и савести. Тежња и врхунски циљ моралног
васпитања је да се постигне јединствен склад мисли, речи и дела, односно јединство
моралног сазнања, убеђења и понашања. За личност ћемо рећи да је морална ако мисли,
осећа и делује у складу са моралним нормама, вредностима и уверењима.
Главни покретачи моралног поступања су осећање моралне дужности и обавезности. То је
осећање присутно онда када личност моралне норме и вредности поштује не зато што
мора, него зато што хоће, што сматра да тако треба. У томе што треба садржана је
његова човечност, управо због тога што чини добро. Ако не чини добро (ако се не
придржава моралних норми, принципа, вредности) човек не само да изневерава другог
човека, већ изневерава себе, своју човечност(Јовановић, 1998:36).
Ток, односно процес моралног васпитања, индивидуалан је и персонализован. Одвија се
усвајањем одређених знања која су нужна да би се могао формирати систем моралних
вредности, развити морална осећања и властито морално искуство сваког васпитаника.
Задаци и садржаји моралног и друштвеног васпитања
Однос у коме се испољава моралност личности један је од најчешће примењиваних
критеријума за одређивање задатака моралног васпитања. Према овом критеријуму три су
основна задатка моралног и друштвеног васпитања:
1. Развијање позитивног односа према друштвеној заједници;
2. Развијање морално вредног односа према другим људима; и
3. Развијање морално вредних особина воље и карактера личности.
Задаци васпитања позитивног односа појединца према друштвеној заједници односе се на:
развијање позитивног односа појединца према разним (материјалним, економским,
културним, моралним и другим) вредностима друштва у коме живи, развијање
патриотизма и интернационализма, развијање позитивних ставова према раду и имовини и
грађанско васпитање.
Задаци развијања морално вредног односа појединца према другим људима односе се на:
васпитање пријатељства, другарства, просоцијалне оријентације, солидарности, емпатије,

алтруизма, хуманих односа међу различитим половима и друго. Однос према другим
људима треба да буде заснован на хуманистичким начелима.
Задаци развијања морално вредних особина воље и карактера односе се на васпитање
реалних својстава као што су: поштење, честитост, искреност, доследност, упорност,
одговорност, иницијативност, храброст, пожртвованост, скромност, самосталност,
критичност, слободољубивост, правичност, савесност, истинољубивост, марљивост,
одважност.
Дужност свих чинилаца у васпитном раду је да упоредо са процесима развијања
позитивних моралних својстава младе личности плански и систематски сузбијају
негативне и непожељне појаве у схватањима, понашању и деловању младих. У такве
појаве убрајамо: егоцентричност, охолост, завист, надменост, таштину, лицемерје,
лакомост, егоизам, мржњу, неискреност, лаж, некритичност, додворавање, ривалство,
нетолеранцију; појаве етноцентризма, верске и националне искључивости итд.
У садржаје моралног васпитања убрајамо:
1. Васпитање општих (обичајних) вредности;
2. Грађанско васпитање;
3. Патриотско васпитање;
4. Идејно-политичко васпитање.
Васпитање општих вредности односи се на морално васпитање у духу обичаја и основних
општеважећих норми и правила заједничког живота. Испуњавање ових норми и правила
подразумева: испуњавање обавеза родитеља према деци и деце према својим родитељима;
поштовање права и потреба других људи; доследно уважавање туђег достојанства,
мишљења, уверења, здравља и живота; правилан однос према немоћним, слабима и
незаштићеним; изражавање солидарности према становништву настрадалом од
елементарних и стихијских несрећа.
Грађанско васпитање подразумева обавезу васпитања младих у духу поштовања принципа
правде, законитости, уставности, толерантности; изражавање грађанске дисциплине и
одговорности; вођење бриге о свим врстама имовине; одговорном односу према раду итд.
Патриотским васпитањем треба да се развију патриотска осећања и формирају јасни,
позитивни ставови према својој земљи и народу и постигне идентификација са њима.
Љубав према народу и отаџбини; јединство друштвених, духовних, економских,
културних интереса; морална и духовна достигнућа народа изражена у језику, обичајима,
традицији, науци, уметности, моралу и религији; одлучност и спремност да се брани
слобода и интегритет, независност земље и народа, вера у бољу будућност и просперитет

земље и друге сличне карактеристике представљају основу патриотског васпитања. Иако
развијање осећања патриотизма код ученика подразумева и развој културног и
националног идентитета то не искључује потребу и нужност развоја интернационализма,
космополитизма, мултинационалних, мултиетничких и мултиконфесионалних вредности,
толеранције, сарадње и разумевања међу свим народима света(Јовановић, 1998:39).
Велики допринос патриотско васпитање пружа систематском оспособљавању младих у
супротстављању појавама националног нихилизма и осећању бесперспективности. О томе
се нарочито мора водити рачуна када су у питању народи и земље које су се нашле у
тешком положају и пред опасностима да сачувају свој национални интегритет, слободу и
самосталност.
Идејно-политичко васпитање -Суштину идејности сачињава јединство знања, вредности и
уверења које представља снажне подстицаје, мотиве за непосредно морално и друштвено
деловање. С тим у вези потребно је да млади схвате суштину, смисао и значај идејних
ставова као што су демократизам, хуманизам, интернационализам, поштовање слободе,
рада и личног учествовања у реализацији прихваћених принципа и идејних ставова.
Садржаји политичког васпитања усмерени су на оспособљавање младих да се ангажују у
разним активностима друштвених заједница којима припадају, али колико је то могуће и у
активностима ширих заједница које имају међународни и општељудски значај. Политичко
васпитање доприноси оспособљавању младих генерација да самостално мисле,
размишљају, изражавају и заступају своја идејна и политичка уверења. Циљ таквог
политичког васпитања и образовања је да допринесе оспособљавању младих да се
супротставе различитим покушајима политичких манипулација и да буду равноправни и
компетентни учесници политичких догађања свог времена.
Друштвено васпитање
Друштвено васпитање као нераздвојни део моралног васпитања услов је развоја целовите
личности. Оно је усмерено на оспособљавање младих за успешно преузимање и
реализовање својих грађанских права, дужности, слобода и обавеза које им савремене
демократске заједнице пружају.
Најзначајнији садржаји друштвеног васпитања су: праћење и познавање друштвених
збивања, стицање основне политичке и правне културе; васпитање за мир и међународну
сарадњу; национално васпитање и васпитање за поштовање људских права, слобода и
дужности. Усвајање елемената ових садржаја мора бити прилагођено индивидуалним
могућностима ученика различитог узраста.
Најважније је код младих развијати свест о значају властитог ангажовања у остваривању
општељудских вредности и идеала. Појаве недовољне повезаности живота младих са
радом и извршавањем породичних, школских и друштвених дужности доприносе

повећаном појављивању занемаривања сопствених обавеза, учвршћивању асоцијалних
идеја и неправилних друштвених схватања. На свој начин и у своје време о томе је
Доситеј Обрадовић писао следеће: Ево какову силу имају прве науке у којима се младо срце
напоји и напуни! Млад човек, не имајући никаква искуства, сам не могући право о стварма
судити, старије и искусније од себе не хотећи слушати, мора бити задуго тврдоглав и
упоран, док год не удари гди главом о дувар...Срећан ако се то не случи касно, док се
јоште може вратити и на прав пут упутити; иначе, идући куд не зна, мора у целом
животу злополучан бити... Млада је душа подобна меком воску; у какав га калуп метнеш
и салијеш, онаки образ од њега направиш... К оном шта су чули, ако јоште виде и
прикладе неваљале, ако не имају кога ко ће с њима управљати и од зла одвраћати, остају
у превари и злу, и сваки дан више утврђавају се у том и укорењавају(Обрадовић, 1961:6770). За васпитну теорију, а још више праксу, значајно је сазнање да се друштвена свест и
понашање најуспешније развијају непосредним учешћем младих у друштвеним
активностима. Треба им само омогућити да свакодневно извршавају примерене задатке
заједница којима припадају да би се на тај начин оспособили за каснији још већи
допринос напретку и хуманизовању света у коме живе (Чинећи добро, човек постаје
добар, Ж . Ж . Русо).
Систематским друштвеним васпитањем развија се људска моралност и свест сваког
човека да је дужан стваралачки се ангажовати на остваривању задатака националног,
општедруштвеног и општељудског значаја, као и других задатака који му припадају као
члану уже и разних ширих друштвених заједница.

РАДНО-ТЕХНИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Суштина и вредност радно-техничког васпитања
У стручној литератури постоји неподељена сагласност о значењу и вредновању раднотехничких садржаја као стране васпитања. При том се овај појам код нас и у нашем
ближем културно-педагошком окружењу најчешће појављује под називима: раднотехнички одгој (Malić, Mužić,1988); политехничко образовање и васпитање (Pedagoška
enciklopedija, 2/1989) и умно и радно васпитање (Трнавац, Ђорђевић, 2013). Таква
различитост у разумевању природе и суштине радно-техничких садржаја присутна је и у
другим европским земљама, односно у њиховој педагошкој теорији и традицији на том
подручју.
Тако се у новијој педагошкој литератури на руском језику (Лихачев, 2000; Ефремов, 2010;
и др.) ово подручје назива радним васпитањем, док се у референтним педагошким
енциклопедијама и речницима на том језику (Российская педогогическая энциклопедия,
2/1999; Рапацевич, 2005.) шире представља концепција политехничког образовања, као
практична варијанта остваривања идеје радне школе.
Стога је сасвим извесно да су изрази радно васпитање и радно-техничко васпитање у
великој мери подударни са термином политехничко образовање и васпитање који се
такође користи у нашим педагошким изворима. То се не би могло односити и на
политехничко образовање које се у Руској педагошкој енциклопедији схвата и као принцип
организације образовања, док у суштини означава образовну страну радног васпитања
(Селиванов, 2000).
Тиме се не исцрпљују све разноликости у терминологији, па и у тумачењу садржаја
радно-техничког васпитања и сродних појмова. Разлог за то, по нашем мишљењу, налази
се колико у педагошкој традицији појединих земаља, толико и у динамици процеса и
промена које појам радно-техничког васпитања дефинише. На тим претпоставкама је
вероватно настао израз технолошко васпитање (educationtechnologique) у француској
педагошкој литератури (Chamyetal, 2005) који замењује неке раније и већ застареле
термине на том подручју, као што су: ручни рад и техника, техника и сл.
Осим тога, у педагошким изворима на француском језику, технолошко васпитање се
схвата и као саставни део васпитања грађана са перспективом критичке анализе и
социјалне и етичке контроле развоја техничких средстава (Chamyetal, 2005:969) што
представља битан искорак у разумевању суштине и смисла тог концепта. То значи да се
технолошко васпитање не види искључиво као наставни предмет или дисциплина, него се
посматра као страна васпитања равноправна његовим другим странама и садржајима
која ће доприносити хуманијем и сретнијем животу сваког појединца.

Радно техничко васпитање у школској пракси
Садржаји радно-техничког васпитања се у школској пракси, односно настави, описују
различитим терминима (Rasinen, 2003), односно називима наставних предмета, међу
којима су у земљама Европе (Енглеска, Француска, Холандија, Шведска), САД и
Аустралији најчешћи: технолошко васпитање, дизајн и технологија, и техника. У
Немачкој је то у елементарној школи ручни рад као и у Руској Федерацији, ручни рад у
оквиру интегрисаних програмских целина, односно различити називи за програмске
садржаје из оквира рада, технике и технологије (Российская педогогическая энциклопедия,
2/1999; Кулић, 2011). У нашој земљи се садржаји радно-техничког васпитања у основној
школи изучавају у оквиру предмета техника и информатика, односно информатика и
рачунарство у средњој општеобразовној школи (гимназији).
Сасвим је извесно, дакле, да садржаји радно-техничког васпитања добијају све важније
место и улогу у наставним плановима и програмима основних и средњих школа у свету и
код нас. Притом се недвосмислено може закључити да су у највећем броју земаља које
смо помињалиови садржаји интегрисани са другим предметима, као што су: ручни рад и
наука (Rasinen, 2003), односно уметност, ред, етика и физичка култура у Руској
Федерацији (Кулић, 2011).
Неки аутори (Rasinen, 2003) процењују да технолошко васпитање нема дугу традицију
тако да се наставни стандарди у оквиру тог наставног предмета веома разликују. Овај
аутор мисли да најбоље и најразвијеније програме технолошког васпитања има Енглеска,
у којој се овај наставни предмет изводи и у основној школи. Таквих програма на
елементарном нивоу је мало, тим пре што у неким земљама, на пример САД, постоји
тенденција да се ови наставни садржаји интегришу са другим школским предметима,
нарочито науком и математиком на свим нивоима образовања (Rasinen, 2003).
Но, без обзира на то, технолошко васпитање се у већини европских земаља, укључујући и
Руску Федерацију, као и САД и Аустралију, изучава у оквиру посебног наставног
предмета у нижој и вишој средњој школи. То значи да се у свим овим земљама увиђа
значај и потреба остваривања концепта технолошке писмености у оквиру школског
система образовања, а томе ће битно допринети технолошко васпитање као посебан
наставни предмет, али и специјално обучени наставници који као стално запослено
наставно особље у нижим и вишим средњим школама изводе његове програмске садржаје.

Историјски оквири радног васпитања
У стручним изворима (Pedagoška enciklopedija, 2/1989; Джуринский, 2000) налазимо да се
наводи да се прво спомињање радног васпитања налази код хуманитарних
социјалутописта Томаса Мора (Thomas More, 1477-1535)и Томаса Кампанеле (Tommaso
Campanella, 1568-1639). Тако се Мор залагао за обавезно учешће деце и одраслих у раду
(Джуринский, 2000:98) док је Кампанела указивао на значај и вредност друштвенокорисног рада деце.
Такве идеје су у својим делима још систематичније изложили Ј.А. Коменски, Џон Лок и
Жан Жак Русо, који износе бројне аргументе у корист укључивања разноврсних радних
делатности у наставно-васпитни процес у сагласности са узрастом и физичким и
интелектуалним могућностима деце (Российская педогогическая энциклопедия,
2/1999:447). Неки аутори мисле да су Русоове идеје о радном васпитању и настави имале
иновативни карактер, тим пре што је овај истакнути филозоф и педагог у ручном раду
видео незаменљивосредство васпитања (Джурински, 2000:152).
У другим педагошким изворима (Российская педогогическая энциклопедия, 2/1999;
Morandi, LaBorderie, 2006) се указује на велики допринос још једног познатог педагошког
класика Ј. Х. Пестолоција (Johann Heinrich Pestalozzi, 1746-1827) који афирмише идеју о
радном васпитању. Француски аутори Моранди (FrancMorandi) и Ла Бордери (René
LaBorderie, 1935-2011) наводе да Пестолоцијев педагошки метод, утемељен на
хеленистичкој традицији, претпоставља осим васпитања главе (интелектуално
васпитање) и васпитање срца (морално васпитање), али и руку, односно васпитање на
раду и помоћу рада (као средство васпитања). С тим у вези у Руској педагошкој
енциклопедији се истиче да је Пестолоци први повезао мотивацију за рад са природом
детета, а сам рад ученика разматрао као најважнији елементразвијајуће наставе и
педагошке организације васпитања средине (Российская педогогическая энциклопедия,
2/1999:447).
Такве идеје у основи је следио и Ф. Фребел, док су представници реформаторске
педагогије Кершенштајнер (GeorgKerschensnteiner) и Џ. Дјуј (JohnDewey, 1859-1952)
различито образлагали значај и потребу радног васпитања(Джурински, 2000). Тако
Кершенштајнер основни смисао радног васпитања налази у професионалној припреми
ученика за делатност у области физичког рада, док Дјуи радну наставу и васпитање у
школи првенствено види као услов укупног развоја детета.
Неспорно је, дакле, да се већина истакнутих педагошких мислилаца у прошлости бавила
радним васпитањем и увиђала његову вредност и значај. Стога педагошко наслеђе у том
подручју, без обзира на извесне разлике међу њиховим утемељивачима, битно доприноси
разумевању и осмишљавању савремене концепције радно-техничког васпитања.

Технолошке промене и садржаји радно-техничког васпитања
Интензивне научно-технолошке промене, упоредо са демографским и социјалним
променама (Kulić, Despotović, 2010) обележиле су другу половину XX века. Ове измене
које су у сржи треће индустријске револуције и заснивања послеиндустријског друштва
током последњих година двадесетог века одразиле су се на природу и садржај рада
(Кулић, 1997) и довеле до појаве нових облика производње. У таквом развоју долази до
великог научног продора у области електронике и информатике, односно у
микроелектронској технологији, биотехнологији, производњи услуга и сл. То
претпоставља квалитетно другачију структуру производног процеса, али и стваралачки
изазов за савремене системе образовања и њихове организационо-програмске концепције
и усмереност.
Тиме се не затвара круг промена са којима се човек сусреће у условима
послеиндустријског, односно информатичког друштва. Реч је о томе да технолошка
писменост данас не значи коришћење већ застареле технике и техничких уређаја и
система у производњи и у домаћинству, већ има много шири смисао и значење. Тај
концепт у новим условима подразумева и овладавање новим технологијама у различитим
радним и животним ситуацијама. Тако амарички психолог А. Ное (Nое, 2005) наводи да
технологија уобличава путеве и облике наше игре (на интернету), комуникације
(телефоном и на друге начине), планирање свакодневних активности (тзв.електронски
календари, и сл.). Он указује на још две њене манифестације:
а) рад на различитим местима (у кући, предузећу, и сл.) захваљујући поседовању
персоналног компјутера, и
б) бизнис модел који омогућава интернет, односно електронско пословање путем
интернета.
Све ове промене и процеси потврђују да се природа и садржај рада убрзано мењају,
односно да знање постаје најважнији економски и развојни ресурс (Кулић, 2016). То, у
исто време, показује да ће појава нових технологија и боља организација рада смањити
удео тешких послова и велики напор у производном процесу те да се већ данас појављује
велики број радних места и послова којe суштински опредељује пажљивост и
размишљање запослених. С обзиром на такву реалност, створени су услови за
осмишљавање и пројектовање различитих стратегија образовања на свим нивоима, али и
осавремењивања и продубљивања програмских садржаја и у школским и у нешколским
облицима образовања. У промењеним животним и радним околностима ученицима су
потребни садржаји који ће изразити суштину савременог концепта техничке културе који
подразумева стицање обимних техничко-технолошких знања и садржаја о организацији
пословања, да би се на тој основи осим функционално специфичних вештина потребних за

обављање радних задатака, развиле и друге вештине – математичке вештине,
комуникационе вештине, тимске вештине, и сл.
Појам и задаци радно-техничког васпитања
У претходно навођеним и другим педагошким изворима (Лихачев, 2000) радно васпитање,
односно радно-техничко васпитање, различито се одређује. Стога поједини аутори
помињу шире значење термина радно васпитање и радно-техничко васпитање на темељу
којих је тај термин могуће дефинисати у оквиру припреме личности за производни рад у
друштву (Сидоров, Прохорова, Синюхин, 2000:208). Овадефиниција није нетачна,
ализанемарује сложени контекст живота и рада у савременом техничко-технолошком, као
и у социјалном окружењу.То истовремено значи да су данашњем ученику у свим нивоима
образовања, поред и надаље важних базичних способности и вештина…
(Gudjons,1994:163) неопходне и многе аналитичко-синтетичке компентенције, претежно
техничког карактера, али и одређене социјалне компентенције.
Узимајући све то у обзир, радно-техничко васпитање оквирно означава плански и
организовани систем утицаја на васпитанике са циљем да они изграде позитиван став
према раду и техници и усвоје потребна знања и вредности, радно-техничке вештине,
навике и компетенције.
Из таквог разумевања суштине радно-техничког васпитања, изведени су и посебни задаци
који се остварују кроз његове богате и разновресне садржаје: васпитни задатак, образовни
задатак, професионална оријентација, информисање (као задатак) и рекреативни задатак.
Рад као незаобилазан фактор друштвеног и индивидуалног развоја и делатности у којој се
у потпуности исказује социјална суштина човека, има крупну улогу у подстицању и
задовољавању различитих људских потреба (Кулић, 1997). То је, свакако, разлог што се у
педагошким изворима (Malić, Mužić, 1983; Лихачев, 1999; Крившенко, 2005, и др.) високо
вреднује васпитни задатак радно-техничког васпитања. При томе није реч само о томе да
се кроз радно васпитање у школи, породици и друштву формира човек који схвата значај и
потребу радне делатности и уважава рад и радне људе, уме радити у изабраној
специјалности (Крившенко, 2005:114), него и о сазнању да рад у великој мери доприноси
умножавању и оплемењивању различитих човекових потенцијалности и стваралаштва.
Неки аутори (Хотунцев, 2008) наводе да је у садржајима радно-техничког васпитања
нагласак на васпитању субјекта делатности, док је усмереност на знање у другом плану.
Таква оријентација претпоставља оспособљавање ученика да мисле стваралачки, увиђају
потребе, налазе путеве решења проблема, планирају своју делатност, оцењују резултате
рада (Хотунцев, 2008:69).

У таквом развоју оснажују се интереси и мотивисаност ученика за рад, док се њихов
организам и интелект (Лихачев, 1999) доводе у стање активног деловања, као и
интензивног развитка пажње и имагинације и процеса мишљења у целини.
Кроз садржаје радно-техничког васпитања не задовољавају се само духовне потребе
ученика. Радно-технички садржаји су, исто тако, снажан фактор социјализације ученика.
Радећи заједно у групи и учествујући у различитим програмима и облицима раднотехничког васпитања, ученици се формирају и као потенцијални радници и као људи. У
томе је посебан значај и вредност радно-техничког васпитањакоје, такође, позитивно
утиче на емоционално-вољну сферу личности као и на с том сфером повезане особине
карактера ученика (емоционално-вољну постојаност и самоконтролу, моралну стабилност,
упорност и истрајност, усмереност ка циљу и организованост, и сл.), такав развој
несумњиво доприноси прожимању радно-техничког и моралног васпитања, односно
остваривању дела моралних садржаја васпитања.
Образовни задатак радно-техничког васпитања на савременој етапи социјално-економског
и техничког развоја има богат садржај. У његовој основи је потреба да ученици овладају
технологијом примене законитости из области физике, хемије, биологије и других наука
које су значајне у процесу производне делатности. Образовни задатак радно-техничког
васпитања, исто тако, обухвата и знања о савременим основама технике, технологије,
економике и организације производње, стицање вештина и навика и примене савремених
оруђа рада, средстава механизације и аутоматизације, методе управљања технолошким
процесима (Российская педогогическая энциклопедия, 2/1999:164).
У новије време образовни задатак радно-техничког васпитања обухвата и шири спектар
знања из области заштите животне средине (начини заштите животне средине, култура
личног понашања, радне операције са циљем уклањања загађености животне средине, и
др.), као и заштите и безбедности на раду (знања о опасностима у производњи (и на
радном месту), начини поступања и потребне заштитне мере у случају квара или незгоде
на раду и сл).
Садржаји образовног задатка радно-техничког васпитања у доброј мери зависе и од тога
на ком нивоу образовања се изводе, односно од концепције предмета и образовних
области на том подручју (Хотунцев, 2008).
Професионално информисање ученика је такође битан задатак радно-техничког
васпитања. Реч је о потреби да се на тај начин помогне ученицима у каснијем избору
професије у сагласности са психофизичким могућностима, интересовањима и жељама. То
је прва степеница која претходи комплексу педагошко-психолошких и других мера које се
предузимају у процесу професионалне оријентације (Петровски, Ярошевский, 1998;
Крувшенко, 2005). Стога је неопходно да се ученици кроз процес и садржаје раднотехничког васпитања упознају са светом рада и различитим занимањима, као и питањима

повезаним са професионалним самоодређењем. Томе додатно доприноси професионална
консултација која се у релевантним психолошким изворима (Петровски, Ярошевский,
1998) види као најбољи начин практичне помоћи младим људима у избору професије,
после завршене општеобразовне школе. На овој степеници организованог информисања о
професији васпитаници, односно ученици, добијају конкретније препоруке и савете у вези
са избором свог будућег животног позива.
Рекреативни задатак радно-техничког васпитања повезан је са све већим фондом
слободног времена у модерном друштву и потребом да се међузависност природе и
садржаја рада и времена човеку на располагању (Карл Маркс) осветли из специфичне
перспективе. Другачије речено, рекреација је један од услова хуманизације индивидуалног
рада (Boudonetal, 2012) која уз то у одређеним околностима може обогатити и оплеменити
његову суштину и смисао. То се посебно односи на хоби активности ученика (и одраслих)
у којима они учествују из личног задовољства, али имају и могућност да стичу и
проширују различита техничка (и уметничка) знања и вештине (и искуство). У садржају
њиховог рада најчешће преовладавају: радио-аматерство, информатика, програмирање,
рад са металом, занати (шивење, плетење и сл.), рестаурација (књига, намештаја и др.),
виноградарсво, вртларство и сл.
Остваривање задатака радно-техничког васпитања
Природа и разноврсност садржаја радно-техничког васпитања омогућава разнолике
облике њиховог остваривања у васпитној и школској пракси. Већ је истакнуто да се
садржаји радно-техничког васпитања у већини земаља у свету и код нас најпотпуније
остварују у оквиру различитих обавезних предмета са тог подручја у основним и средњим
школама (Pedagoška enciklopedija, 2/1989; Российская педогогическая энциклопедия,
2/1999; Rasinen, 2003).
У Републици Србији се ови садржаји остварују у оквиру обавезног наставног предмета
Техничко и информатичко образовање у основној школи (од петог до осмог разреда), и
програмских садржаја под називом Рачунарство и информатика, који се изводе у свим
разредима гимназије.
Тако конципираним програмским садржајима са подручја радно-техничког васпитања у
прошлости су претходили различити предмети у основној школи и гимназији: Ручни рад;
Опште-техничко образовање, Основе технике и производње, и Техничко образовање
(Грујић-Јанкуловски, Драгићевић, 2014). При том се није радило само о промени у
називима предмета, од којих су у школској пракси најдуже остали: Ручни рад и Општетехничко образовање, него и о битним изменама у програмским садржајима. Такав развој
условљен је брзим и свеобухватним изменама у техници и технологији, односно у свету
препознатом реалношћу да су техничка култура и информационе технологије вештине
које су неопходне свакој особи. На таквој претпоставци конципирани су нови програмски

садржаји Техничког и информатичког образовања и Рачунарства и информатике, који,
нарочито у основној школи, имају уравнотежен однос теорије и праксе.
Неки садржаји радно-техничког васпитања остварују се и у оквиру других наставних
предмета: физике, хемије, математике и биологије. У реализацији садржаја раднотехничког васпитања користе се и различити клубови технике и друге научне секције,
ученичке задруге, као и посете изложбама, сајмовима и сродиним манифестацијама.
Остваривању ових садржаја доприносе и слободне активности ученика и нарочито
производна пракса и други облици друштвено корисног рада на локалном, али и другим
нивоима (регионалном и националном), који подразумевају пажљиво осмишљавање и
добру организацију.

ЕСТЕТСКО ВАСПИТАЊЕ

Појам и историјски развој естетског васпитања
Естетско васпитање у најтешњој је вези са појмом естетика која се дефинише као
филозофијска дисциплина која проучава лепо и уметност (Грлић, у: Pedagoška
enciklopedija, 1989:188). Лепота је својствена материји и начину њене обраде. Без естетске
компоненте васпитања не би се могло говорити о хармонијском утицају на формирање
личности. У процесу естетског васпитања, плански и систематски
развијају се
способности уочавања, доживљавања, вредновања и стварања лепог у различитим
сферама живота (уметности, раду итд.). Између осталог, човек је способан да буде хомо
естетикус (homo esteticus) и по томе се разликује, узвишенији је, од осталих биолошких
врста.
Савремена педагогија незамислива је без естетског васпитања које се схвата као
равноправна компонента (или вид, како га назива Ефремов, 2010:117) хармонијски
развијене личности, уз физичко и здравствено, морално, интелектуално и радно подручје.
Ова подручја могуће је раздвојити само теоријски. У пракси, у стварном животу све те, и
остале компоненте (еколошко, економско, патриотско, грађанско и тд.) нераскидиво су
повезане и испреплетане.
Естетско васпитање је са циљем усмерен процес развитка код васпитаника способности
опажања, схватања и стварања лепог у природи, животу и уметности (Селиванов,
2000:64). Томе, између осталог, доприноси слушање вредних музичких дела, читање
одабране литературе, учествовање у различитим клубовима, секцијама (спортским,
уметничким), организацијама. Природа, рад, естетика техничких средстава такође се
јављају као средства естетског развитка деце... (Крившенко, 2005:120). Овај аутор,
такође, истиче велику улогу музеја, позоришта и удружења допунског образовања у
развоју естетског васпитања деце. Повећано интересовање за естетско васпитање
условљено је феноменом слободног времена које је у порасту (Митровић, у: Pedagoška
enciklopedija, 1989:189). Правилан начин његовог коришћења доприноси побољшању
квалитета живота. Да би човек у слободном времену посећивао позоришта, концерте,
изложбе, музеје и читаонице, да би се бавио певањем, свирањем, сликањем, или неком
другом естетском активношћу – потребно је да има основну општу естетску културу
(Pedagoška enciklopedija, 1989:189). Могућности за развој естетског односа према
окружењу постоје у сваком човеку.
Кроз целу историју људског друштва, циљ, садржај и облици естетског васпитања
зависили су од доминирајућих моралних, естетичких представа, од етничких особености,
културних и уметничких традиција и обичаја, природних услова (Российская

педогогическая энциклопедия, 2/1999:626). У Руској педагошкој енциклопедији и другим
стручним изворима (Джуринский, 2000, и др.) се наводи да је нерашчлањеност религије,
морала и естетског сазнања у цивилизацијама древног Истока предодредила да уметност
буде у функцији васпитања. Притом је садржај естетског васпитања у свакој од ових
цивилизација – Кинеској, Индијској и Јапанској, обележен религијом и националним
особеностима, коју изражавају: различити керамички предмети (посуде), накит,
архитектура и скулптуре, цртежи, игре, плесови и др. Естетика је саставни део многих
церемонија у овим цивилизацијама, као и у Античкој цивилизацији.
У античкој Грчкој је, такође, као што је добро познато, афирмисана идеја о калокагатији
(васпитању савршеног човека) која се исказује кроз тројединство – истине, добра и
лепоте, на које се педагогија ослањала од свог зачетка. Стога није случајно што се у до
сада помињаним стручним изворима основне тенденције у развитку теорије и праксе
естетског васпитања у европској култури и образовању најтешње повезују са античком
традицијом. Део те традиције су и размишљања и естетске анализе Платона и
Аристотела, као и других истакнутих философа из тог периода које су обогатиле
педагошку мисао на том подручју. Платон је сматрао да музика представља основу
васпитања зато што ритам и хармонија најдубље продиру у унутрашњост душе и
највише је обузимају, уносећи у њу племенитост и отменост, али само када је музичко
образовање добро вођено... (Платон, 2002:84). Тако образован човек, према његовом
мишљењу, моћи ће најлакше да запази све оно што је несавршено у делима природе и
човека. Такав ће човек имати најживљи осећај непотпуности тих дела и оправдано ће
бити њима незадовољан, док ће се, напротив, похвално постављати према лепим делима,
налазећи у њима задовољство, уграђиваће их у своју душу као њену најбољу храну, па ће
тако постати уједно леп и добар (Платон, 2002:84).
Естетски садржаји налазе своје место и у древном Риму, тј. у концепцији литерарнореторичког образовања (Российская педогогическая энциклопедия, 2/1999) и касније у
епохи хуманизма и ренесансе. У то време посебан утицај на развој елемената теорије
естетског васпитања имају – Леонардо да Винчи и Виторино де Фелтре.
Током XVII и XVIII века естетско васпитање ће се наћи у центру дискусија многих
педагога – Џона Лока, француских просветитеља и других. Таква тенденција ће се
наставити и у XIX веку чему ће додатни допринос дати конституисање естетике као
посебне области научног знања. Естетским се васпитањем у то време баве и познати
педагози – Песталоци, Фребл и Хербарт, а у другој половини XIX века и реформаторска
педагогија – слободно васпитање, радна школа и др. У савременом образовању сачуван је
значај класичне и народне уметности и таквих наставних предмета, као уметничко
васпитање, визуелна комуникација, литература (Российская педогогическая
энциклопедия, 2/1999:628).

Познати српски педагог Вићентије Ракић одбранио је 1911. године у Лајпцигу докторат на
тему Васпитање игром и уметношћу. Схватања о овој теми примењивао је у свом раду на
Катедри за педагогију Филозофског факултета у Београду све до 1938. године. Данас
естетско васпитање доживљава процват и примену на многобројним подручјима људског
стваралаштва.

Циљ и основни задаци естетског васпитања
Да би могао уживати у уметности човека је потребно естетски образовати. Значење лепог
(естетског) као објективног својства предмета и појава зависи од способности субјекта да
ту лепоту уочи, доживи, промисли и према тим претходним претпоставкама вреднује.
Основни задаци које естетско васпитање има су:
o развијати способности уочавања лепог,
o оспособљавати за доживљавање лепог,
o формирати способности вредновања лепог, и
o неговати стваралачке естетске способности.
Развијање способности уочавања лепог је почетна претпоставка у овом низу. Уколико
нешто боље, пуније и јасније естетски перципирамо, утолико ће снажнији бити и естетски
доживљаји. То утиче на формирање профињенијег естетског укуса и критеријума.
Естетско опсервирање (опажање) манифестује се у могућности индивидуе да у
предметима (и појавама) анализује (рашчлањује) и синтетизује (саставља) особине које
покрећу естетска осећања. Зато је потребно у процесу дуготрајног естетског васпитања да
се развијају адекватне способности. Пре свега мисли се на способности разликовања боја,
форми, ритма, композиције, покрета, стилова, тоналитета и друго. Од најранијег узраста
младима је потребно омогућити да посматрају разноврсне предмете и појаве и да запажају
њихова својства.
Формирање способности доживљавања лепог зависи од естетске перцепције. Опажање
је у вези са емотивним елементима. Распон снаге естетских осећања креће се од блажег
облика, допадања, до снажног узбуђења. Снажна осећања богате емоционални живот,
подстичу на размишљање и стваралачку делатност (Јовановић, 1998:75). Зависно од
естетске сензибилности и степена образованости посматрача (субјекта), уочена естетска
својства могу да произведу различит интензитет чувства радости, дивљења, одушевљења,
ведрине и полета. Уз то, естетска осећања изазивају снажне доживљаје као што су: стање
узбуђења, прочишћења, саосећања, узвишености, трагичности, безизлазности...
Формирање способности естетског вредновања укључује развој естетског сазнања и
односа према стварности и уметности. Најважније при том јесте сазнање естетског идеала
као друштвено условљеног схватања о савршеној лепоти у природи, друштву, човеку,

раду и уметности. Да би се могла проценити естетска вредност потребно је да се изгради
естетски укус. Он доприноси познавању, сигурном распознавању истинских квалитета лепог, хармоничног, складног, узвишеног, аутентичног, од квазиуметности, кича и шунда.
Без знања о естетски вредним квалитетима нема ни естетског опажања, потпунијег
доживљавања, изражавања и стварања лепог.
Неговање стваралачких естетских способности постиже се директним учешћем свих
ученика у различитим облицима физичког, литерарног, ликовног, музичког, драмског,
радно-техничког и филмског изражавања и стваралаштва. Ово доприноси развоју њихове
самосталности, иницијативности, маште, креативности, оригиналности и инвентивности.
Естетске способности омогућавају ученицима да изразе специфичност своје личности,
свој поглед на свет, да оплемењују себе и своје окружење.

Принципи естетског васпитања
Приликом естетског васпитања потребно је да се води рачуна о принципу очигледности,
принципу систематичности, принципу поступности, принципу свесне активности,
принципу интереса, принципу васпитне вредности, принципу рационализације и
економичности, принципу многостраности, принципу индивидуализације.
Принцип очигледности односи се не само на чуло вида, него на активност свих чула у
процесу стицања знања и развијања способности. Перципирање делова непосредне
стварности утиче и на развој осталих психичких функција, пре свега памћења, маште,
емоционалног доживљавања.
Принцип систематичности упућује на потребу успостављања логичког следа радњи и
догађаја у процесу уочавања, доживљавања, стварања и евалуације естетских објеката
посматрања.
Принцип поступности проистиче из начела систематичности. Заснива се на правилима:
од лакшег ка тежем, од једноставнг ка сложеном, од ближег ка даљем и од конкретног ка
апстрактном.
Принцип свесне активности: Свесна човекова активност
подручју естетског васпитања од посебне вредности су
активности изражавања мисли. Оне се могу изразити бојом,
итд. Могу да буду слободне активности, репродуктивне,
сложене и практичне активности.

подстиче његов развој. У
перцептивне активности,
линијом, обликом, речима
продуктивне, једноставне,

Принцип интереса подразумева да целокупни наставни рад буде заснован на личној
мотивацији ученика (васпитаника).

Принцип васпитне вредности упућује на потребу бирања садржаја који имају васпитну
вредност у организованом и плански вођеном васпитном раду.
Принцип рационализације и економичности: Као и у многим другим областима добро
је да се води рачуна о рационализацији и економичности. Рационализација изискује
мисаону прераду. Потребно је мисаоно вођење конкретним активностима у процесу
перципирања, доживљавања, креирања и вредновања лепог. Економичност се односи на
средства за рад, простор, време итд.
Принцип многостраности упућује на потребу усмеравања пажње и тражење лепоте на
разноврсним предметима.
Принцип индивидуализације
специфичности сваког ученика.

упозорава

на

потребу

уважавања

индивидуалних

УЛОГА ШКОЛЕ У РАЗВИЈАЊУ МУЛТИКУЛТУРАЛНОГ И
ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
Весна Минић
Пажња педагошке јавности данас је усресређена на потребу повећања квалитета
образовања и његову практичну применљивост. Пораст интересовања за подизање
квалитета образовања условљен је чињеницом да је оно пут ка друштвеној мобилности и
просперитету друштва. Оно је, дакле услов економског и културног развоја друштва,
научно-технолошког прогреса али и индивидуалног развоја. Ако имамо у виду ове
чињенице, разумљиви су перманентни захтеви за његовим унапређивањем који долазе из
различитих друштвених сектора. У савременом друштву се подразумева да васпитање и
образовање нуди широк спектар знања из опште културе, лепог и пожељног понашања
које је потребно сваком детету да би се могло уклопити у дату средину у којој живи, и да
би могло дати допринос истој, тј. да би било корисно и себи и заједници. У том погледу,
подизање квалитета васпитања и образовања има очигледну вредност јер подразумева
његову усмереност на појединце који се уче да постану свесни разноликости света који их
окружује, људи који живе у њиховој близини, као и уважавању и поштовању разлика.
Осим једнакости и слободе, кључни појмови који се додају савременом образовању и
васпитању су: мир, солидарност, толеранција, суживот, сарадња и сл. Више не можемо
говорити само о васпитању и образовању унутар једне културе, већ о интеркултуралном,
тј. ономе које узима у обзир међусобно деловање различитих заједница и култура.
Школа као главни носилац образовања за различитост представља битну
одредницу развоја мултикултуралног друштва.Традиционална образовна политика
базирана на претпоставци једне националне културе све више бива предмет критика, тежи
се савременим трендовима који прокламују културне разноликости, јер је
мултикултурална заједница, заправо центар демократске друштвене интеграције. У свету
који је, дакле све више мултикултуралан, изазови образовања и школе су све већи и
сложенији. Ово образовање и васпитање се не своди само на уважавање и поштовање
различитости, већ и на суочавање са разноврсним формама неједнакости и промене које се
предузимају. У том циљу, школа и образовање се морају модернизовати, што укључује:
курикулум, физичко окружење, односе између ученика, наставника и заједнице, општу
климу у њој и др. Образовање и школа у ХХI веку морају инсистирати на новим знањима,
ставовима и способностима који подразумевају оспособљавање за живот у
мултикултуралној заједници, тј. изградњу неопходних вештина за ефикасно
функционисање у властитој културној заједници али и ван њених оквира.
Квалитет рада наставника сматра се једним од најзначајнијих фактора који утичу
на образовне исходе ученика из различитих популација. У контексту мултикултуралног
образовања, постоје различите категорије и области компетенција наставника које указују

на његов успешнији рад. Програми сталног стручног усавршавања помажу наставницима
у изградњи вештина и способности неопходних за реализацију образовања за различитост,
тј. оспособљавања ученика за мултикултурално и интеркултурално образовање.

Мултикултурализам и мултикултурално образовање

Мултикултурализам као идеал складног живота група које су културно различите
настаје седамдесетих година ХХ века, пре свега утицајем глобализације која је својим
тековинама, несумњиво довела до стварања културно разноликог становништва. Поред
глобализације, нагли развој комуникационих технологија, интензивне миграције
становништва, другачији став и афирмација националних мањина чине да већина
друштвених заједница у савременом свету буде мултикултурална. У основи сваког
мултикултуралног друштва налазе се специфичности које га одвајају од других и чине
препознатљивим уз истовремену присутност универзалности. У таквим друштвима се
јавља потреба за поштовањем и уважавањем различитости између равноправних
појединаца. Последње деценије ХХ века показале су да се најнапреднија постмодерна
друштва и свијет у цјелини све више плурализирају у етничко-културном смислу јер је
мултикултурализам
једно
од
дјеце
кризе
модернитета(Semprini,
1999).
Мултикултурализам се не бави само питањима етничке и културне различитости, већ и
разликама које се заснивају на полу, физичким карактеристикама (инвалиди, стари људи),
верском и политичком уверењу, социјалном положају, полним склоностима и др.
Мултикултурализам је принцип који на прво место ставља човека. Он је могућ и пожељан
само онда када је удружен са нашом способношћу да прихватимо друге на исти начин
као и сами себе. То су услови у којима мултикултурализам постаје етичка могућност
(Кнежевић-Флорић, 2006). Европски истраживачи и практичари мултикултурализам
схватају као признавање чињенице културнога (етничког) плурализма и права различитих
друштвених група на задржавање својих културних специфичности (Месић, 2006). Овако
схваћеном мултикултурализму поставља се концепт интеркултурализма, који тежи
отвореним моделима културе, подстицању њихових контаката и прожимању.
Развој мултикултуралности у Србији је прошао неколико фаза. Систем заштите
права појединаца националних заједница развијан је још за време Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије, која је кроз различите механизме обезбеђивала
заштиту права својих народности. Устав из 1974. године дефинисао је положај
националних мањина и обезбеђивао учешће у политичком животу без обзира на то што је
у земљи владао једнопартијски систем. Припадници националности у свим Републикама
имали су право оснивања културних удружења и институција културе као и службену
употребу матерњег језика. Распадом СФРЈ, у Србији су се појавиле нове националне

заједнице које су у оквиру претходне државе биле конститутивни народи. Општа
друштвена криза праћена санкцијама, локалним сукобима и ратовима, бомбардовање
земље, политичка подељеност, додатно је погоршала стање по питању обезбеђивања и
поштовања права националности. Етничке нетрпељивости су биле изражене упркос
Уставу из 1990. године, који је у принципу гарантовао права националним заједницама
која нису била поштована (Радосављевић, 2013). Деведесетих година ХХ века затворена
су раније постојећа удружења националних мањина, што је стварало све већу дистанцу,
реметило односе и доводило до неповерења и сукоба према поменутим припадницима у
земљи. Након 2000. године донети су нови закони који третирају права и заштиту
националних мањина који нису наишли на велико одобравање у редовима националних
заједница. У тежњи да се придружи Уједињеним Нацијама, Савету Европе и осталим
међународним организацијама Србија се, као земља обавезала да развија демократске
институције и штити права националних мањина, тј. да спроводи политику
мултикултуралности. Инсистирање Србије да се приближи европским институционалним
инстанцама условила је поновно промишљањеоснова политичког управљања
међуетничких односа (Lošonc, 2008). Доношење Закона о заштити права и слобода
националних мањина из 2002. године, Закона о службеној употреби језика и писма, Закона
о локалној самоуправи, Закона о основама система образовања и васпитања из 2002, 2006
и 2007. године регулисало је положај националних заједница у земљи. Но, без обзира на
доношење поменутих закона и уредби Србија је и на почеку новог века оптерећена
проблемима националних заједница, то је осетљиво питање и проблем на које још увек
нема адекватних решења.
Специфичан пример мултикултурализма у Србији је Војводина. Вишевековни
суживот Срба, Мађара, Немаца, Хрвата, Словака, Румуна и др. довео је до тога да је
Војводина данас синоним мултикултурализма са постојањем више језика, религија,
култура. Илустрације ради, у државним основним школама настава се изводи на 6 језика
(српском, румунском, мађарском, словачком, хрватском и русинском), а у средњим
школама на 5 језика (без хрватског). Афирмација мултикултурализма и толеранције у
Војводини врши се путем одређених пројеката и подпројеката. Неки од њих су: Куп
толеранције 2008, Колико се познајемо, И ми знамо, Живети заједно, Повратак добрим
пословним обичајима – оживљавање вишејезичности у привредној сфери, Етно дан,
Евалуација стања међуетничких односа код младих у Војводини, Интеретно фестивал и
др.
Услов мултикултуралности је демократија. Демократија је облик државе,
политички систем у коме влада народ, демос, и то највећим делом сиромашан народ
(Марковић, 2006). Она је заснована на принципу једнаких слобода свих грађана државе.
Ако пратимо њен развој кроз историјску смену генерација, видећемо да је у прошлости
била присутна у незнатној мери, почев од античких полиса где су право да бирају и буду
бирани имали само грађани републике, па све до ХХ века, где су се права грађанства

постепено ширила и на жене, пунолетне раднике и већи део стално настањених странаца.
Данас, демократија има шире значење и у стварности представља идеал коме се тежи, она
је средство за остваривање практичних циљева. Подразумева одређени начин мишљења,
посебан језик комуникације, одговарајуће понашање и спремност на рационално
решавање разних сукоба у друштву коме су иманентне промене (Аврамовић, 2000).
У формулисању неопходних стандарда који чине демократију, већина аутора
указује да су то: вишепартијски систем; ширење права гласа; тајност гласања;
парламентаризам и одговорност владе пред парламентом; независно судство; одвајање
цркве од државе; једнакост грађана пред законом; поштовање слободе изражавања
мисли, штампе, збора и удруживања; заштита права мањина; равнотежа између власти
и опозиције; подељена, ограничена и компромису склона и смењива власт и сл. (Базић,
2012). Данас постоји више модела демократије па се у складу са њима дају бројне
дефиниције и класификације демократије. Најважније компоненте демократије које је
означавају су: толеранција, кооперација и ненасилна комуникација. Ова три појма су све
чешће у употреби, нарочито последњх година када се наша земља налази у процесу
транзиције и кандидовања за улазак у ЕУ. Земље ЕУ инсистирају на афирмацији
демократије на свим нивоима и у њима су присутни бројни програми, радионице
(асертивности и асертивне комуникације) и курсеви (неуролингвистичко програмирање)
који делују у том смеру. Примери слободних и демократских школа у овим земљама су:
Слободна школа у Бахуму, Валдорфска школа, Јена-план у школама Европе, Слободна
школа Самерхила и др. Чињеница је да нема демократизације друштва и државе као
система, без образовања за демократију у недемокраском друштву, поготово у
недемократској школи (Младеновић, 2006).
Када говоримо о васпитању за демократију имамо у виду: поштовање свачијих
слобода изражавања, толерантност према другом мишљењу, борбу за слободу избора
сваког грађанина, чак и када се не слажемо са карактером тих избора; борбу против
сваке дискриминације појединца на основу националне, класне, верске, расне,
професионалне, полне или генерацијске припадности... (Марковић, 2006). Након усвајања
документа Европска димензија образовања: образовна пракса и садржај програма 1991.
године, циљеви образовања проширени су увођењем европске димензије у образовање. У
документу се истиче да је циљ образовања, заједнички за све у Европи и да, између
осталог треба да се односи на развијање потребе међусобног зближавања европских
народа и држава, као и њихово повезивање на новим основама. Препоруке дате у
документу подразумевају: образовање за живот, за учешће у демократском друштву, за
сарадњу у Европи, промоцију свих талената, креативности, лични развој, критичко
мишљење, самостални рад, поштовање вредности као што судемократија и људска
права, хришћанске и хуманистичке вредности, широко опште образовање, поштовање
европског заједничког културног наслеђа и историје (Европска димензија у образовању,
1997). Овај документ је у великој мери допринео развоју васпитања и образовања за

демократију. Суштина демократског образовања није неговање нетолерантности, мржње и
неприхватање друге (различите групе), већ оспособљавање младих за живот у
плуралистичкој заједници.
Мултикултурално образовање је, заправо скуп стратегија које су развијене како би
помогле актерима васпитно-образовног рада да промовишу демократију. Оно се заснива
на уверењу о пасивној коегзистенцији различитих култура на једном простору и кроз
учење о њима има за циљ само прихватање или бар толеранцију истих. Један од његових
најзначајнијих принципа представља обезбеђивање квалитетног образовања за све
ученике, без обзира на разлике у погледу њихове културне, религијске и етничке
припадности. Овај принцип је уведен у Србији Законом о основама система образовања и
васпитања 2009. године и то кроз идеју о праву на образовање, једнакост и доступност,
квалитетно образовање за све ученике и др. Мултикултурално образовање треба да
обезбеди највиши ниво достигнућа за све ученике и да им помогне да развију позитивно
мишљење о другим културама, њиховој традицији и обичајима, достигнућима и сл. Као
такво, треба да се заснива на принципима социјалне правде, једнакости образовања,
критичкој педагогији која омогућава да ученици испоље себе као друштвено свесна и
активна бића локално, национално и глобално.
У погледу мултикултуралног образовања ученицима би требало омогућити
следеће: да сваки ученик има једнаке шансе за постизање својих циљева; нормално
функционисање у мултикултуралном друштву; наставници треба да буду припремљени да
своју пажњу посвете свим ученицима без обзира на културне сличности и разлике које
међусобно имају; школе морају бити активни учесници у сузбијању свих врста
дискриминација на културној основи; само школовање мора бити у потпуности посвећено
ученику; васпитачи, активисти и други морају преузети активнију улогу у преиспитивању
свих аспеката образовања. Мултикултуралне вредности се стичу упознавањем и усвајањем
туђих ставова, развојем способности које помажу да се оствари бољи и квалитетнији
однос са другим људима. Да би мултикултурално образовање имало смисла потребно је у
васпитно-образовном процесу посветити посебну пажњу развоју поштовања и људских
права, толеранције, изградњи система вредности и др. Корени ових вредности налазе се у
породичном окружењу у коме родитељи васпитавају децу примером, а школа је место у
коме се дете непосредно сусреће са разноликостима у односу на друге људе. Грађанско
васпитање као предмет у школама у великој мери доприноси развоју мултикултурализма и
има за циљ помагање ученицима у формирању четири главне компоненте васпитања:
политичке и законске, друштвене, економске и културолошке димензије. Развијање свести
о потреби живота у плуралистичком друштву је важна претпоставка истинског
остваривања права сваког човека без обзира на разлике. Школе су, дакле од суштинског
значаја за полагање темеља за преображај појединца и друштва и отклањање неправде
настале разликама у култури.

Мултикултурално образовање треба да допринесе не само разумевању и
прихватању међу културама, већ и једнаке образовне могућности и образовна постигнућа
свих ученика.У томе одлучујућу улогу има школа и наставни кадар који ради у њој. Улога
наставника је кључна и од њега, у великој мери, зависе исходи образовања и васпитања
ученика из различитих популација. У погледу спровођења мултикултуралног васпитања и
образовања поједини амерички аутори наводе четири групе компетенција наставника:
познавање карактеристика ученика и прилагођавање стиловима учења ученика;
познавање садржаја који предаје, што подразумева детаљност и флексибилност;
вештине управљања одељењем кроз подстицање сарадње, одговорног понашања, као и
управљање културним обрасцима понашања у групи ученика, и свест о етичким
питањима везаним за професију која укључује преиспитивање постојеће праксе и увођење
новина у настави и организацији рада школе (Banks, 2006). У суштини, улога школе
састоји се у развијању позитивног става ученика према другим културама, њихово
поштовање и разумевање, толерантност и суживот са другим људима. Међутим, млади су
у центру мултикултуралног образовања и васпитања које није везано само за школу па се
зато све више говори о развијању односа и на другим подручјима образовања које ће,
заједно са школским осигурати довољно знања, вештина и искуства приликом ступања у
односе са бројним културним различитостима.
Интеркултурализам и интеркултурално образовање

Док мултикултурализам означава постојање више култура на једном простору,
интеркултурализам наглашава однос међу културама и неопходност међусобне
интеракције, размену, скуп динамичних токова који обележавају сусрете појединца
различитог културног идентитета (Camilleri, 1992). Оба термина означавају да у једној
земљи или заједници има више култура. Интеркултурализам, дакле означава да различите
културе живе у интеракцији. Та интеракција подразумева присуство узајамне
заинтересованости, прихватања и поштовања. Интеркултурализам не подразумева само
присуство, заједнички живот, мешање различитих културних образаца, већ и могућност
упоређивања мишљења, ставова, идеја, подстицање на размишљање о разликама етничке,
религиозне, политичке, сексуалне и друге природе. Он изражава веровање да сваки човек
постаје богатији кроз контакте и искуство са другим људима и културама.
Интеркултурализам претпоставља мултикултурализам и указује на размену међу
културама и дијалог на различитим нивоима: локалном, регионалном, националном и
међународом (Група Мост, 2007). Идеја интеркултурализма настала је као последица
демографског раста страних заједница у Европи и данас је водећи принцип у образовању.
Кључни појмови који се односе на проучавани проблем захтевају детаљније појашњавање.
Интеркултурална комуникација се односи на успостављање интеракције и комуникације
са особама из других култура. Особе из различтих култура морају се споразумети без
обзира на чињеницу да не деле иста културна искуства. Она је данас јако битна с обзиром

да живимо у мултикултуралном друштву. Она може бити вербална и невербална. У
данашње време постоји велика потреба за интеркултуралним комуникацијским вештинама
које се делом стичу у школи, делом у свакодневном животу. Интеркултурална
осетљивост подразумева способност уочавања и препознавања постојања различитих
погледа на свет који омогућавају прихватање и признавање властитог идентитета и
властитих културних вредности, као и културних вредности и идентитета припадника
других култура (Pirlš, 2007). Развијање интеркултуралне осетљивости заправо значи
изградњу интеркултуралне свести, без предрасуда, са отвореношћу и емпатијом према
другим културама. Интеркултурална компетентност је способност да се препознају и
користе културне разлике као један од ресурса за учење. Претпоставка је да људи могу
више да науче једни од других кад се међусобно доста разликују. Интеркултурални
идентитет означава начин како се појединци и групе доживљавају и одређују према
сличностима и разликама са другим групама и појединцима. Свест о властитом културном
идентитету јача способност опажања стварности, прихватање себе самих али и других.
У одређивању појма интеркултурално образовање постоје два аспекта:
интеркултуралним образовањем се сматра оно образовање које уважава и подржава
различитост у свим областима људског живота. Са друге стране, то је образовање које
промовише равноправност и људска права, супроставља се дискриминацији и промовише
вредности на којима се изграђује равноправност. Интеркултурално образовање је процес
који од сваког од нас захтева да познајемо себе и сопствену културу да бисмо били
способни да разумемо културе других. Оно тежи да превазиђе пасивну коегзистенцију и
оствари развијен и одржив начин заједничког живота у мултикултуралном друштву. То
се чини кроз: изградњу разумевања, узајамног поштовања и дијалога међу групама
различитих култура, обезбеђивање једнаких могућности и борбу против дискриминације
(Група Мост, 2007). Интеркултурално учење је изазов како за лични тако и групни
идентитет, али може да постане и начин на који обогаћујемо идентитет.
У Европи постоје два вида интеркултуралног образовања и васпитања – формални
и неформални. Код формалног интеркултуралног образовања истиче се неопходност
структуралних промена унутар школе, јер оне на најбољи начин одражавају присуство или
одсуство дискриминације у друштву. Интеркултурално образовање у Србији последњих
година завређује посебну пажњу али још није постало интегрални део општег школског
програма, већ су поједини садржаји додати курикулуму тако да се не мења његова
постојећа структура. Концепција интеркултуралног васпитања и образовања формира се у
складу са захтевима: образовање у функцији откривања и подстицања развоја појединца
према универзалним обележјима и преферирање супротног процеса – васпитања и
образовања у смеру укључивања одређене заједнице са посебном културом (Хрватић,
2007). Дакле, ово васпитање и образовање обогаћује културу. Циљ интеркултуралног
образовања према Групи Мост (2007) је: да промовише услове који воде плурализму у
друштву кроз повећање осетљивости за сопствену културу и подсећа децу на чињеницу

да постоје други начини поступања и други вредносни системи; код деце развија
поштовање за животне стилове који се разликују од њиховог да би могли да разумеју и
цене једни друге; култивише посвећеност равноправности оспособљавајући децу да
одговорно (на основу препознавања чињеница) праве изборе и предузимају акције усмерене
против дискриминације и предрасуда; уважава сличности и различитости у погледу
вредности и оспособљава сву децу да говоре у своје име и да артикулишу своју културу и
историју. Задаци интеркултуралног образовања, сходно циљу, подразумевају: усвајање
темељних знања, развој способности, вештина и ставова у подручју интеркултурализма
које ће допринети прихватању различитости, без обзира на њихово порекло и природу, као
и промоцију демократских вредности и људских права.
Неки од принципа образовања за интеркултурализам према Ивановићу (2010)
подразумевају: принцип опће друштвене прихваћености, принцип усклађености с
нормативним рјешењима у земљи, принцип усклађености са суставом школства у земљи,
принцип драговољности, принцип цјеловите и праводобне информираности, принцип
наставе на матерњем језику, принцип упознавања, уважавања и поштовања припадника
других народа и националних мањина, принцип разноврсности модела образовања за
интеркултурализам, принцип сувремености и учинковитости и др. Исходи
интеркултуралног образовања требало би да буду интеркултуралне компетенције сваког
појединца у мултикултуралном друштву. Могући исходи интеркултуралног васпитања и
образовања према Danielsu (1999) су: припремање ученика за сусрет са различитостима;
припремање ученика за позитивно реаговање и схватање различитости као могућности
стицања нових искустава; промишљање социјалних и образовних проблема везаних за
културне различитости; стицање знања и развијање способности коришћења знања о
другачијима; развијање способности критичког мишљења као и признавање права
другима на поседовање културног идентитета; развијање комуникацијских вештина;
развијање социјалне осетљивости и осећаја за решавање социјалних проблема; развијање
способности сарадње у мултикултуралном окружењу.
УНЕСКО је 2006. године у Паризу дао смернице за интеркултурално образовање
које се базирају на три принципа: интеркултурално образовање поштује културни
идентитет ученика кроз пружање културално одговарајућег и респонзивног квалитетног
образовања за све; интеркултурално образовање пружа свим ученицима културална знања,
вештине и ставове који су им неопходни да буду активни и одговорни грађани друштва;
интеркултурално образовање пружа свим ученицима културална знања, вештине и ставове
који их оспособљавају да доприносе поштовању, разумевању и солидарности међу
појединцима, етничким, социјалним и културним групама и нацијама. Мултидимензиони
карактер интеркултуралног образовања истакнут је у специфичним циљевима у четири
стуба образовања које је поставила Међународна комисија за образовање за ХХI век.
Према њој, образовање треба да буде темељно и широко, да се ослања на следеће циљеве:

учити да знам; учити да урадим; учити да живим заједно са другима и учити да будем
развијенија личност.

Школа као место остваривања мултикултуралног и интеркултуралног
васпитања и образовања

Живот и рад у савременом друштву кога одликују брзе промене, захтева нови тип
знања, вредности и ставова, вештина, односно нове компетенције појединца које ствљају
акценат на развоју информатичких, социјалних, креативних и других компетенција. Поред
наведених, велики значај се придаје и онима које се везују за мултикултурално и
интеркултурално васпитање и образовање, који настају као потреба и неопходност
савременог света. Као главни носилац образовања за различитост, школа представља
стратешку одредницу развоја мултикултуралног друштва. У складу са наведеним
карактеристикама мултикултуралног и интеркултуралног васпитања и образовања, она
добија нове улоге, задатке и изазове. То подразумева њено мењање, редефинисање и
усклађивање са променама и потребама друштва и појединаца који живе у њему.
Демократске вредности требају да буду део школског програма али морају и да постану
саставни део живота школе. Знања потребна за живот у демократском мултикултуралном
друштву постају све комплекснија па се стилови учења у традиционалној школи морају
заменити новим облицима (индивидуализовано, кооперативно, контекстуално). Школа
није само место учења, она мора бити место комуникације међу младима, место
остваривања разноврсних контаката и разговора. У њој се морају спроводити различити
стилови учења и ученици поучавати како да негују властита и друга културна обележја па
се с тога мултикултуралне информације, садржаји и материјали морају укључивати у све
предмете који се проучавају у школи. Важан предуслов за то јесте стварање погодног
окружења, амбијента који је пријатан за све учеснике, у коме владају односи поштовања,
слободе, толерантности, једнакости и заједничког извођења активности.
Иако се квалитет образовања одређује као мотивациони фактор приликом
планирања и извођења образовних реформи, он заправо представља динамичан концепт
који се мења у складу са променама у социјалној и радној средини. Као такав, има
мултидимензионални карактер и укључује промене које се везују за остваривање
мултикултуралног и интеркултуралног васпитања и образовања. Основни критеријуми
остваривање овог васпитања и образовања у школи односе се на то да интеркултуралне
вредности и принципи буду заступљени у свим релевантним сегментима политике школе;
да је образовање једнако и доступно за све етничке заједнице; да школа стално унапређује
своју политику интеркултуралности и доступности квалитетног образовања свим
етничким заједницама. У погледу наставе, у свим наставним и вананставним

активностима требају да буду заступљени садржаји релевантни за интеркултуралност; да
начини на које се обрађују интеркултурални садржаји у школи развијају
мултиперспективно мишљење и разумевање код ученика. Везано за климу у школи
потребно је да укупна атмосфера и међуљудски односи у школи уважавају мултиетнички
карактер локалне заједнице и принципе интеркултуралности; да се у свим аспектима
живота и рада школе поштује равноправност припадника различитих културних група; да
се у свим аспектима живота и рада школе обезбеђује праведан третман припадника
различитих културних група. Стручно усавршавање наставника је од кључног значаја и
свака школа треба да подстиче наставнике да стичу нова знања и вештине из области
интеркултуралности и да их примењују у пракси, као и да развија различите облике
хоризонталног учења и размену искустава наставника из области интеркултуралности.
Поред наведених критеријума, сарадња са локалном заједницом представља неизоставни
елемент у остваривању интеркултуралности па тако школа треба да реализује своју
политику и програме интеркултуралности у сарадњи са локалном заједницом и да буде
отворена за програме локалне заједнице које се баве унапређивањем интеркултуралног
разумевања и сарадње.
Образовање наставника видимо као средство за осигурање квалитетних знања и
умења, тј. постигнућа код ученика. Када говоримо о значају и улогама савременог
наставника, свакако имамо у виду његово образовање и стручно усавршавање у погледу
разумевања, прихватања и афирмисања различитости. За стварање здраве
интеркултуралне заједнице важно је омогућити образовање наставника које има
одговарајућу методику и структуру. Интеркултурални приступ подразумева пре свега,
емпатију и знања о различитостима. Међутим, то није довољно, јер мултикултурализам и
интеркултурализам имају шире значење, улоге и задатке. Тиме се положај, задаци и улоге
наставника мењају, проширују и усложњавају. У погледу постизања циља
интеркултуралног образовања наставници имају следеће задатке: организовати
сарадничко учење у разреду током којег сви ученици учествују и могу се сматрати
одговорним за своје доприносе; идентификовати и потврдити различите компетенције
које ученици доносе у разред; подстицати ученике и расправљати о питањима положаја
у разреду; решавати спорна питања утемељена на поштовању различитости унутар
начела поштовања људских права (Batelaan, 1999). За остваривање наведених задатака
потребна су нова знања, отвореност, нови облици и методе рада, позитиван став према
туђим културама и др. Без обзира на различите поделе најважније је да наставници буду
свесни да ће учити ученике различитог културног порекла. Та свест треба да се развија
путем бројних програма на учитељским и наставничким факултетима и програмима
стручног усавршавања са акцентом на развој интеркултуралне компетенције. Наставници
могу побољшати своја знања и ставове о припадницима других култура и етничких
заједница које живе у окружењу и програмима доживотног образовања и усавршавања,
који представљају императив савременог друштва. Због сложених изазова који стоје пред
човечанством, образовањем и школским системом, у Европи и код нас се све више

прихвата став према којем образовање наставника треба да буде доживотни процес који се
не завршава стицањем дипломе, већ обухвата доживотни стручни, професионални и лични
развој. Стручно усавршавање наставника у нашој земљи регулисано је Правилником о
сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних
сарадника (Службени гласник Републике Србије, бр.14/2004 и 56/2005) у коме је
прописано стално стручно усавршавање које се остварује по посебним програмима, који
могу бити обавезни и изборни.
Битне особине интеркултурално компетентног наставника приказују се у
међусобном односу између мултикултуралног окружења и школе отворене према
различитости. Ту се, пре свега, мисли на успешну вербалну и невербалну комуникацију,
добро познавање своје и туђих култура, поштовање, толеранцију, разумевање и
прихватање ученика који припадају другим културама и сл. Наставник који има изражене
интеркултуралне ставове би требао бити отворен, радознао и без предрасуда према
другима. Наставници, као и родитељи, педагози и остали актери васпитно-образовног рада
такође, морају подстицати ненасилну комуникацију и решавање конфликата, као и
пружати помоћ осетљивим појединцима. Потребно је обликовати заједницу у којој се
уважавају вредности и интереси ученика између којих се стварају чвршће везе и односи.
Културни плурализам, поред школе, се остварује и кроз вананаставне активности, у
којима наставник има кључну улогу, јер утиче на развијање сарадње међу ученицима.

Закључак

Последњих година, у нашој земљи питање квалитета васпитања и образовања
постаје веома актуелно. Имајући у виду промене друштвеног, политичког, економског,
научног и културног карактера, ваља нагласити потребу и неопходност стицања нових и
другачијих знања, вештина и способности. Улога и моћ образовања у свету расту јер оно
представља водећу снагу друштвеног напретка и опште добро. Говорећи о новим знањима
и вештинама, потребне су оне које доприносе успешном и квалитетном животу у
мултикултуралном друштву, које представља нашу стварност. Образовање за различитост
постаје тема којом се бави све већи број стручњака у свету. У томе није изузетак ни наша
земља, која тежи да обезбеди остваривање права националним мањинама, ствара
атмосферу поштовања, толеранције, дијалога и уважавања разлика, обезбеђује суживот
људи различитих култура. За стварање школе у којој се развијају нове вредности и
ставови потребно је правилно схватање демократије и њена примена. Идеал демократије
исказује се путем толеранције и ненасиља. Усвајањем потребних знања и демократских
вредности ученик се оспособљава да живи у друштвеним, политичким и културним

разликама, а школа омогућава стицање знања о демократији, ствара слику о друштву и
човеку.
Живот у глобално повезаном друштву карактерише постојање мултикултуралних
заједница. Данас разлике међу културама нису засноване искључиво на језику, историји,
религији и др., већ и на плурализму вредности. Културна разноликост захтева успешно
спровођење интеркултуралног образовања и васпитања. Оно је много више од
једноставног постојања свести о различитостима. Учење за живот у заједници јесте учење
за живот са другима. Зато је важно на који начин се интеркултурални садржаји у школи
интерпретирају и јесу ли усклађени са начелима људских права, мира и демократије.
Школа тако добија нову улогу у којој се све више говори о васпитању појединца за
партнерство, социјалне вештине и способност за комуникацију са околином, што су
основни елементи интеркултурализма. Школа је место у којем ученици остварују
контакте, комуницирају са вршњацима, доживљавају различите врсте односа и вредности,
што је чини местом заједничког живљења.
Наставници као носиоци образовања за различитост би се требали темељно
припремати путем примарног учитељског образовања и разноврсних програма стручног
усавршавања. Знања која стичу се морају односити на познавање језика, обичаја,
традиције властитих и туђих култура како би исте био у стању да пренесе на ученике.
Њихова нова улога јесте оспособити ученике за комуникацију и прихватање људи који су
различити од њега. То ће бити могуће једино у школи која је конципирана тако да поштује
и негује интеркултуралне вредности.

Општа педагогија

Прочитати Материнску школу од Јан Амоса Коменског и анализирати сваку главу
понаособ. Акценат ставити на савете које је Коменски упућивао мајкама, како би преко
њих васпитавале своју децу од рођења до поласка у школу, а онда и васпитачицама које су
са том децом настављале да раде.
Прочитати Емил или О васпитању од Жан Жака Русоа. Анализирати сваки део
понаособ. Акценат ставити на васпитање Емила, тј. на природном васпитању које је
примењивао Русо у раду са Емилом. Извући поуку из њега у смислу значаја слободе и
природности у васпитању.

