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Ако размишљаш годину дана унапред, посеј семе.
Ако размишљаш деценију унапред, посади дрво.

Ако размишљаш век унапред, образуј људе.
(кинеска пословица)

If you are planning for a year, sow rice.
If you are planning for a decade, plant trees. 

If you are planning for a lifetime, educate people.
(Chinese proverb)

Si haces planes para un año, siembra arroz. 
Si lo haces por dos lustros, planta árboles. 

Si los haces para toda la vida, educa a una persona.                                                                                                                                
(proverbio chino)
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Само је један период живота са толико отворених могућности, у коме 
човек са толико енергије, истрајности и ентузијазма савладава и развија 
сложене капацитете од којих ће зависити његове будуће могућности, ње-
гова личност и успешност функционисања у даљем животу. Тај период је 
предшколски узраст (Године узлета, 2018). Деца су у предшколском периоду 
пријемчива за све утицаје који долазе из њихове средине, дешавају им се 
највеће квантитативне и квалитативне промене, уз које су везане одређене 
специфичности дечјег схватања света (Видосављевић, 2014:82). Она су по 
природи креативна, склона истраживању и стварању, и поседују многе та-
ленте које је потребно неговати и развијати. 

Предшколско васпитање је, у односу на раније периоде свога развоја, 
добило нове садржаје, циљеве и функције, у оквиру којих су своје место про-
нашле и различите еколошке активности. Сазнања о живом свету су полазна 
основа за васпитање и образовање млађе деце, на којој ће се развити спо-
собност упознавања природе, уочавања њених законитости и лепоте, уз схва-
тање да од њеног очувања зависи опстанак целе планете.

Чињеница је да данас на планети има много људи, далеко више од 
еколошке равнотеже коју наша планета може да подржи, због чега смо суочени 
са бројним проблемима, губитком биодиверзитета, климатским проблемима 
и свему осталом. Из тог разлога људи троше необновљиве или веома споро 
обновљиве ресурсе великом брзином, и то нам јасно указује на врло озбиљне 
проблеме са којима се суочавамо већ данас, и са којима ће се поготово 
суочавати људи у будућности. Због тога је неопходно да поведемо рачуна 
о томе како се односимо према планети, изворима енергије и природним 
ресурсима. Нажалост, сведоци смо чињенице да је број дивљих депонија све 
већи, да су загађене реке, ваздух, земљиште, смеће је расуто по градовима 
и мање насељеним местима, што нам указује на слабо развијену еколошку 
свест, како старијих, тако и млађих генерација са којима се очигледно 
недовољно ради.

ПРЕДГОВОР



12  |  Слађана Видосављевић

Ако желимо да одрасли у следећој генерацији развију поштовање природе 
и бригу за планету, важно је да се сада, у раном детињству кроз васпитно-об-
разовни садржај или програме проучава природа и међузависност између 
људских бића и околине, јер све дубоко проживљено, едуцирано и осећајно у 
раним годинама људског развоја остаје за остатак живота (Анђић, 2013).

Ова књига је још један доказ да није довољно да се само одређене групе 
и организације брину о планети, животној средини и друштву уопште, већ је 
важно и да свако од нас пружи мали допринос сходно својим могућностима и 
афинитетима. Без заједничких искустава и компетенција многих људи не могу 
се решити изазови и проблеми са којима се све више суочава животна средина.

PREFACE

There is only one period of life with so many open possibilities, in which a 
person with so much energy, perseverance and enthusiasm masters and develops 
complex capacities on which his/her future possibilities, his/her personality and 
success in functioning in further life will depend. That period is called preschool 
age (Godine uzleta, 2018). In the preschool period, children are receptive to all 
influences that come from their environment, the greatest quantitative and 
qualitative changes occur to them, which are associated with certain specifics 
of children’s understanding of the world (Vidosavljevic, 2014:82). The children are 
creative by nature, tend to research and create, and possess many talents that 
need to be nurtured and developed.

Nowadays, preschool education, compared to earlier periods of its development, 
received new contents, goals and functions, within which various ecological 
activities also found their place. Knowledge of the living world is the starting point 
for the upbringing and education of younger children, which will develop the ability 
to get to know nature, notice its laws and beauty, with the understanding that the 
survival of the entire planet depends on its preservation.

The fact is that there are many people on the planet today, far more than the 
ecological balance that our planet can support, which is why we are faced with 
numerous problems, loss of biodiversity, climate problems and everything else. 
Therefore, people are consuming non-renewable or very slowly renewable resources 
at high speed, and this clearly indicates to us the very serious problems we are already 
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facing today, and which people in particular will face in the future. That is why it is 
necessary to take into account how we treat the planet, energy sources and natural 
resources. Unfortunately, we are witnesses of the fact that an increasing number 
of illegal landfills, polluted rivers, air, land, garbage are scattered in cities and less 
populated places, which indicates a poorly developed environmental awareness of 
older and younger generations with whom is obviously not working enough.

If we want that next generation develop respect for nature and care for the 
planet, it is important that now, in early childhood, through educational content or 
programs to study the nature and interdependence between human beings and 
the environment, because everything deeply lived, educated and sensitive in the 
early years of human development it remains for the rest of life (Andjic, 2013).

This book is one of the proof that it is not enough for only certain groups and 
organizations to care about the planet, the environment and society in general, 
but that it is important for each of us to make a small contribution according to 
our abilities and affinities. Without the common experiences and competencies of 
many people, the challenges and problems that the environment is increasingly 
facing cannot be solved.

PREFACIO

Solo hay un período de la vida con tantas posibilidades abiertas, en el que 
una persona con tanta energía, perseverancia y entusiasmo domina y desarrolla 
capacidades complejas de las que dependerán sus posibilidades futuras, su 
personalidad y éxito en el funcionamiento en la vida futura. Ese período se llama 
la edad preescolar (Godine uzleta, 2018). En el período preescolar, los niños son 
receptivos a todas las influencias que provienen de su entorno, se los ocurren 
los mayores cambios cuantitativos y cualitativos, los cuales están asociados 
con ciertas especificidades de la comprensión infantil del mundo (Vidosavljevic, 
2014:82). Los niños son creativos por naturaleza, propensos a la investigación y la 
creación, y poseen muchos talentos que necesitan ser nutridos y desarrollados.

Hoy, la educación preescolar, en relación con los períodos anteriores de su 
desarrollo, recibió nuevos contenidos, metas y funciones, dentro de los cuales 
también encontraron su lugar diversas actividades ecológicas. El conocimiento 
del mundo viviente es la base para la crianza y educación de los niños menores 
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que desarrollarán la capacidad de conocer la naturaleza, notar sus leyes y belleza, 
entendiendo que la supervivencia de todo el planeta depende de su preservación.

El hecho es que hoy hay mucha gente en el planeta, mucho más que el 
equilibrio ecológico que nuestro planeta puede sustentar, por eso nos enfrentamos 
a numerosos problemas, como la pérdida de biodiversidad, los problemas climáticos 
etc. Por esta razón, las personas están consumiendo recursos no renovables o muy 
lentamente renovables a alta velocidad, y esto nos indica claramente los problemas 
gravísimos que ya enfrentamos hoy y que las personas en particular enfrentarán en 
el futuro. Por lo tanto es necesario tener en cuenta cómo tratamos el planeta, las 
fuentes de energía y los recursos naturales. Desgraciadamente, asistimos al hecho 
de que hay un número creciente de vertederos ilegales, ríos contaminados, aire 
contaminado, tierra contaminada y basura que se esparcen en ciudades y lugares 
menos poblados. Todo mencionado indica una conciencia ambiental menos 
desarrollada, tanto de las generaciones mayores como de los jóvenes.

Si queremos que los adultos de la próxima generación desarrollen el respeto 
por la naturaleza y el cuidado del planeta, es importante que ahora, en la infancia, 
a través de contenidos o programas educativos se estudie la naturaleza y la 
interdependencia entre los seres humanos y el medio ambiente, porque todo 
lo experimentado, educado y sensible en profundidad en los primeros años del 
desarrollo humano permanece por el resto de la vida (Andjic, 2013).

Este libro es una prueba más de que no es suficiente que solo determinados 
grupos y organizaciones cuiden el planeta, el medio ambiente y la sociedad en 
general, sino que es importante que cada uno de nosotros haga un pequeño 
aporte de acuerdo a nuestras habilidades y afinidades. Sin las experiencias y 
competencias comunes de muchas personas, los desafíos y problemas a los que 
se enfrenta cada vez más el medio ambiente no pueden resolverse.
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I ОДНОС ЧОВЕКА И ПРИРОДЕ

Садашњи и будући проблеми са којима се наша планета суочава уочи 
уласка у трећу деценију 21. века, а који се односе на све учесталију деграда-
цију животне средине и исцрпљивање природних ресурса, у великој мери су 
условљени, пре свега, различитим погледима човека на свет, који је у вези са 
културом у којој су они одрасли и васпитавани, као и нивоом развијености њи-
хове еколошке свести. Човек је у разним историјским раздобљима мењао своју 
представу о природи, што је директно условљавало и сам однос према њој.

У сваком свом периоду, развој људских цивилизација je утицаo на битне 
промене у биосфери, а сваки почетак и развој неке од цивилизација значио 
је трансформацију природних екосистема (Видосављевић, 2014). Стога, у за-
висности од свог односа према природи, он је могао „да је за себе обликује 
као простор слободе, ако је креативан и одговоран, али и као простор роп-
ства, уколико је неуморан, неодговоран и безосећајан“ (Деспотовић, 2002). 
Амерички биолог, Бери Комонер (Barry Commoner), полази од чињенице да 
људи живе у два различита, одвојена и супростављена света. Један свет је 
природна биосфера, коју чине ваздух, вода, тло са биљкама и животињама, а 
други свет је од стране човека направљена техносфера. По њему, два описа-
на света, односно два различита људска хабитата су у рату, јер су подложна и 
вођена различитим законима (Павловић, 2009).

Чињеница је да су брз привредни и индустријски развој толико често 
имали за последицу загађење и губитак природних станишта и врста, и да су 
последице тога све видљивије у виду све већег разарања животне средине. 
Нарушавање еколошке равнотеже у природној средини углавном настаје и 
као последица раскорака између природног богатства и потреба људи у сав-
ременом свету (Марковић, 2005). 

Углавном захваљујући људској активности, живот на Земљи се суочава 
са највећим масовним изумирањем, где неке процене по Жардену сугеришу 
да дневно изумре више од стотину животних врста, са тенденцијом да би се 
у следећих неколико деценија ова брзина могла удвостручити или утростру-
чити (2006:29). Природна богатства која одржавају живот на нашој планети, 
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ваздух, вода и земљиште, загађују се или исцрпљују алармантном брзином. 
Као последица сагоревања фосилних горива и крчења шума јавља се повећа-
на концентрација угљен-диоксида у атмосфери, који проузрокује повећање 
температуре на Земљи.

Глобално загревање је један од већих проблема који се тиче целог света, 
као један од најозбиљнијих и најопаснијих, а докази да су људске активности 
у протеклих сто година почеле да утичу на подизање температуре се све 
више умножавају (Ришар, 2002). Одржавање броја и различитости врста жи-
вота на Земљи је главни задатак заштите природе. Разноврсност повећава 
флексибилност екосистема, и што су врсте бројније то је дебљи омотач који 
штити животну средину од оштећења, глобалног загревања, суша и других 
потреса. Генетска разноврсност биљака, животиња и микроорганизама ду-
горочно обезбеђује продуктивност екосистема, њихову способност самооб-
нављања и стварања залиха хране за  будућност. 

Осиромашење природе значи и људско осиромашење, јер се већина 
супстанци које су потребне за живот узима из саме природе, тако да је и у 
економском интересу очувати природне ресурсе, како би остали доступни 
нама и генерацијама које долазе (Кундачина, 2010). Одраз дубоког дефицита 
моралне одговорности и недостатка свести о ширим последицама наше де-
латности се може уочити у чињеници да се не реагује и не примећује, углав-
ном зато што се то дешава далеко од нас (Видосављевић, Минић, 2015).

Све недаће које нас и данас са свих страна салећу, последица су неа-
декватног, непромишљеног планирања и пројектовања времена која долазе, 
јер, по мишљењу Узелца (2013), „не можемо се сложити с тим да треба подр-
жати само оне пројекте и акције које доносе непосредну корист и профит, јер 
ниједан извор профита није вечан и после сваког таквог извора остане пусто 
поље на којем трава више не расте“. 

Експанзија науке и технике, и с тиме повезано увећавање човекове моћи 
није само узроковало дубоке промене у природи, него је постала апел за про-
мену човекове свести, његових темељних ставова према свету, будућности и 
сопственој одговорности. Своју технологију и довитљивост искористили смо 
да стигнемо довде, а сада се поставља питање имамо ли довољно мудрости 
да сами себи не измакнемо тло под ногама (Биби, Бренан, 2008). 

Начин на који посматрамо и разумемо природу доноси нам кључну 
разлику у њеном целокупном сагледавању. Ми наиме, по Големану (2010), 
немамо сензоре или неки урођени систем у мозгу осмишљен да нас упозори 
на небројене начине на које људска активност нагриза нашу планетарну нишу. 
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У складу са тим, још пре два века је песник Вилијем Блејк писао „Неки виде 
Природу сву у порузи и наказности, а неки једва уопште и да је виде. Али за 
очи човека од маште, Природа је сама машта. Какав је човек, тако и види“ 
(Големан, 2010). 

Дакле, морамо да усвојимо нову осетљивост о томе да је природа добра, 
дарежљива и пријатељски настројена према човеку и да „свест којом човек 
посматра природу говори о његовом односу према њој“ (Андевски, 2006). 
Свако од нас треба да постане активни учесник у одређивању правца којим 
иде наша планета, наше здравље и наш опстанак на њој, и то је кључни еле-
мент у прилагођавању наше врсте јединственим изазовима овог времена.

Све ове појаве само нам шаљу више него снажну поруку да човек ипак 
не влада природом. Због тога је неопходно да поведемо рачуна о томе како 
се односимо према планети, изворима енергије и природним ресурсима. А то 
између осталог зависи и од тога колико је свако од нас спреман да се мења у 
навикама и размишљању, и колико нас је таквих који се мењамо. Колико нас је 
спремно да мање користи аутомобиле, а више јавни превоз и бицикле, да јако 
штеди – рационално користи струју, воду и храну, да чува природу, не баца 
и оно што се може поново користити? Да такав начин понашања и живљења 
постане део друштвених норми?

Због свега наведеног, заштита живог света и екосистема биће један од 
великих и неодложених глобалних проблема у предстојећим деценијама. 
Уз образовање и просвећивање, борба против климатских промена, очу-
вања биодиверзитета, геодиверзитета и других негативних последица чове-
ка на природу, имала би већи потенцијал да успе.

О екологији

Као посебна наука, екологија је стара нешто више од сто година. Афирма-
цији и рађању екологије несумњиво је допринео један од највећих природња-
ка, који се уједно сматра и њеним утемељивачем, Чарлс Дарвин (Charles 
Darwin), творац изузетно значајне еволуционе теорије (Видосављевић, 2014). 
Термин екологија уопштено се преписује немачком биологу Ернесту Хекелу 
(Ernst Haeckel), који га је шездесетих година XIX века први употребио. Он је 
спојио две старогрчке речи, (грч. oikos – дом, домаћинство, logos – наука), и 
вероватно тада и сам недовољно свестан да се ради о новој науци која ће 



20  |  Слађана Видосављевић

у будућности имати велики значај. Хекел у својој књизи Природна историја 
стварања пише да се под екологијом подразумева „збир знања која се одно-
се на економику природе, изучавање свеукупности узајамног односа живог 
света са средином која га окружује, и то како органском тако и неорганском“ 
(Ђукановић, 1996). Дакле, екологија је наука која проучава живе организме у 
њиховој постојбини или природном окружењу (Жарден, 2006). Она јесте био-
лошка наука која проучава организацију и функционисање система различи-
тог нивоа: популација, врста, екосистема, биогеноценоза и биосфере (Јовић, 
Јовановић, 2004). 

Екологија се може дефинисати на више начина, али је чињеница да  саму 
суштину најбоље изражава она коју је дао наш биолог и еколог, Синиша Стан-
ковић. Како одражавање живе природе почива на узајамним односима који 
везују жива бића једне за друге, као и за неживу природу, он екологију од-
ређује као „науку чији је предмет проучавања однос живих бића према њи-
ховој средини, њихов међусобни однос у средини и утицај средине на жива 
бића“ (Марковић, 2005). Тиме су уједно одређени основни елементи њеног 
предмета проучавања, а то су: жива бића, средина (околина), међусобни ути-
цај живих бића и средине (околине) и однос живих бића у средини. 

Захваљујући сплету узајамних односа, све врсте живих бића у природи, 
стварно воде заједнички живот, живе у одређеним заједницама, изван којих 
им је опстанак немогућ, тако да је крајњи циљ екологије „да дође до сазнања 
на којим начелима почива заједнички живот организама у свакој животној 
области“ (Мишковић, 2009). 

Екологија је првобитно имала чисто биолошко значење, које је еволуцијом 
самог појма „екологија“ касније постепено уступало место ширем схватању. 
Да би се дошло до садашњег правог смисла екологије, по Ђукановићу (1996), 
пређен је велики пут преко других наука, пре свега биологије, физике и хемије, 
да би се касније укључиле све науке које могу да проуче и разјасне дејство свих 
оних људских активности које, на било који начин, утичу на промене у средини. 
У новије време, она као фундаментална научна дисциплина и као примена 
законитости утврђених њеним истраживањима, добија све више подстицаје, 
нове задатке, развија се и диференцира (Видосављевић, 2014). У ствари, како 
се често указује, „екологија својим сазнањима треба да допринесе стварању 
хуманих услова живота превазилажењем присвајачког односа друштва према 
природи, који не води рачуна о основном еколошком принципу да у природи 
постоје еколошка условљеност и повезаност“ (Марковић, 2005).
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Зато је један од корака у развоју еколошких наука била и хумана екологија 
као релативно нова научна дисциплина. Полазећи од екосистема као основне 
јединице за проучавање у екологији и појма човека као природног, друштве-
ног и културног бића, хумана екологија би се могла одредити као грана еколо-
гије која изучава место човека у екосистему, међусобни утицај човека и еко-
система и промене које из тог утицаја произилазе (Мишковић, 2009). 

У том смислу хумана екологија се према Марковићу (2005) одређује „као 
наука о структури и развоју људских заједница и друштва са становишта про-
цеса којима се људска популација прилагођава својој средини, узимајући при 
томе у обзир технолошке системе и обрасце друштвене организације којима 
је ово прилагођавање постигнуто“. Исти аутор указује да у „настојању да се 
хумана екологија што јасније одреди, она се одређује као научна дисциплина 
која за предмет свог проучавања има све промене настале људском активно-
шћу у средини, узрок тих промена и његове последице“.

Својим специфичностима, пре свега физичким и менталним, човек се 
поставио као најзначајнији фактор у животној средини, од кога практично 
зависи живот на планети, због чега је ова грана екологије укључена у науку о 
животној средини, а чији су резултати истраживања значајни за даљи развој 
људске цивилизације у виду одрживог развоја (Ђукановић, 1996). На тај начин 
хумана екологија проучава утицај човека на своје природно окружење, али 
истовремено и утицај природне средине, животне средине на човека.

Паралелно са хуманом екологијом развијала се социјална екологија, која 
за предмет изучавања животне средине, осим природних, има и друштвене 
чиниоце. Суочени са чињеницом да човек све више исцрпљује природне ре-
сурсе, чиме се угрожавају, не само садашње, него и будуће генерације, као 
и да немилосрдно загађују животну средину, она означава социјално поље 
као предмет социјалне екологије (Мишковић, 2009). По овом аутору, за развој 
социјалне екологије од великог значаја биле су три тенденције. Прва је про-
дубљавање и проширивање предмета проучавања и истраживања екологије 
као класичне биолошке дисциплине и потреба за новим концепцијским при-
ступима у проучавању и истраживању еколошких проблема; Друга тенденција 
је везана за све већу оријентацију истраживања од човека, као природног 
бића, ка друштвеним аспектима његове егзистенције – човеку као културном 
бићу; Разлог за трећом тенденцијом је непрестано погоршавање животне сре-
дине које се граничи са катастрофалним последицама, како за самог човека, 
тако и за опстанак целокупне планете (Мишковић, 2009).
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Ово су само неки од разлога који су довели до стварања социјалне еко-
логије, а за чију дефиницију Марковић истиче да је то „посебна социологија 
која за предмет свог проучавања има специфичне везе између човека и ње-
гове животне средине, истражујући утицај животне средине као укупност 
природних и друштвених чинилаца на човека, као и утицај човека на његову 
животну средину са становишта његовог очувања као оквира човековог жи-
вота, као природно-друштвеног бића“ (Марковић, 65). Иван Цифрић (2012) 
социјалну екологију дефинише као социолошки, односно еколошки инто-
нирану дисциплину која превазилази социолошка и еколошка ограничења 
предмета и метода. 

Представници социјалне екологије сматрају да је недопустиво ограничење 
еколошких проучавања на животну средину као на искључиво природну среди-
ну, у оквиру природних наука и природно-научног приступа. Уколико су човек и 
људско друштво суштински и саставни чиниоци глобалног екосистема, онда је 
недопустиво и беспредметно заобилажење друштвених наука у бављењу еко-
лошком проблематиком. Због тога је настанак и развој социјалне екологије у 
тесној вези са ширењем схватања да се физички (природни) и социјални свет 
не могу одвојено посматрати и да заштита природе од деградације, односно 
очувањe еколошке равнотеже, тражи успостављање социоекономских механи-
зама, који неће нарушити тај еквилибријум (Марковић, 2005). 

Поред тога, постојећа сагласност да је она природна и хуманистичка наука, 
где као природна наука не искључује човека, а као хуманистичка наука не сме 
бити одвојена од природе,  доводе екологију данас на ниво интердисциплинарне 
науке од великог значаја (Видосављевић, 2014). На савременој етапи развоја 
људског друштва, када је као резултат научно-техничке револуције знатно 
појачан његов утицај на биосферу, практичан значај екологије је веома велики, 
тако да она представља научну основу за све мере у области коришћења и 
заштите природних ресурса (Јовић, Јовановић, 2004). 

Значај екологије као науке се огледа у томе да открива законитости 
на којима почивају тајне природе и омогућава да се са тог аспекта упозна 
Земља, планета на којој се развио живот, помажући нам да боље разумемо 
своју врсту, нудећи нам нове погледе на нашу животну средину и наш положај 
у њој (Видосављевић, 2014). Задатак екологије, дакле, није да служи лечењу 
рана које је човек нанео природи, него је опомињање људи, скретање пажње 
на последице њиховог неодговорног понашања према природи и превентива 
(Каменов, 2004).
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Еколошка криза и заштита животне средине

Одувек је човек утицао на промене у својој околини, али је раније учинак 
тих захвата био далеко мањи од данашњих. Наиме, све је извесније да се не 
може избећи чињеница да интензивнији развој људског друштва доводи до 
разарања животне средине, јер је брз привредни и индустријски развој толи-
ко често имао за последицу загађивање и губитак многобројних природних 
ресурса (Видосављевић, 2012). 

Од примарног је значаја постојање разумног односа човека према 
животној средини, али исто тако и тесне међузависности између заштите 
природе и рационалног коришћења природних богатстава (Савић, Терзија, 
2007). Управо нас наступајућа еколошка криза све више и приморава да 
преиспитујемо свој однос према свету који нас окружује, јер „постоје границе 
у природној средини до којих она може апсорбовати одређену количину и 
врсту супстанце и енергије, а да то не угрози динамичку стабилност система 
друштво-природа“ (Марковић, 2005). 

Еколошка криза представља својеврсни „антагонизам између друштва 
и природе, и изражава супротност између безграничних вештачких могућ-
ности развоја друштва и природно ограничених могућности биосфере“ 
(Митровић, 1989). Кризе с којима се човечанство раније суочавало биле су 
најчешће кратког трајања, међутим, еколошка криза не само да дуго траје, 
већ се претпоставља да ће још дуго трајати, зато што се поремећеност еко-
лошке равнотеже, када поприми кризни облик, тешко може краткорочно и 
једноставнијим прелазима решити (Видосављевић, Марковић, Драшковић 
Круљ, 2017).

Само испољавање еколошке кризе је најчешће кроз три модалитета, и 
то: загађивање - најнижи степен поремећења еколошке равнотеже; угроже-
ност - значајно смањење способности екосистема и биосфере за њихову 
саморегулацију, и деструкција - стадијум разарања екосистема када је об-
нова њихових функција скоро немогућа или захтева велике напоре човека у 
дугом временском периоду (Видосављевић, 2014). 

Аутори Биби и Бренан (2008) сматрају да је тврдња да се сва разарања 
животне средине могу приписати експлозији броја становника је превелико 
поједностављивање, и да је пре реч о броју појединаца помноженим с количи-
ном ресурса које свако од нас потражује, насупрот крхкости животне средине 
коју експлоатишемо. Сазнање о узроцима еколошке кризе је по Мишковићу 
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(2009) значајно јер, у крајњој линији, од схватања узрока разарања природе 
и човекове околине зависи и начин решавања еколошких проблема и излазак 
из еколошке кризе. У том погледу, Смречник (Мишковић, 2009) указује на две 
врсте приступа у трагању за узроцима еколошке кризе:

1) Приступ са становишта природних и техничко-технолошких наука, за 
који је карактеристично да се узроци еколошке кризе траже и налазе у ефекти-
ма људских делатности, посматраним у њиховим активностима са одређеним 
техничко-технолошким карактеристикама, које доводе до енормних размера 
загађивања ваздуха, земље и воде као резултат примене „прљавих техноло-
гија“. Ту он убраја и проблеме демографске експлозије, убрзани раст и енор-
мну потрошњу. 

 2) Приступ са становишта друштвених наука и хуманистичких дисципли-
на, за који је карактеристично да наведени чиниоци нису крајњи, прави, ис-
тински узроци настанка еколошких проблема и еколошке кризе, већ су то по-
следице одређеног типа развоја људског друштва и цивилизације, који имају 
негативно еколошко дејство на животну средину. 

Можемо рећи да је временом постало јасно да решавање еколошких 
проблема не представља нимало лак подухват. Јасно је да надзор над фе-
номеном еколошке кризе не лежи само у домену еколошких сазнања и тех-
ничко-технолошких решења. По Марковићу (2005), „социјална, економска и 
политичка констелација савременог света битно условљава могућности и 
методе обуздавања негативних дејстава на животну средину, и представља 
комплексни скуп фундаменталних индиректних чинилаца еколошке кризе“. 

За разлику од већине осталих норми понашања у друштву, на чији на-
станак могу да утичу многи чиниоци економског, политичког, психолошког 
и другог карактера у зависности од односа снага у друштву, односно од 
њихове интеракције, еколошке норме се одређују превасходно на основу 
стања у животној средини (Вукасовић, 2013). Да се између човека и живота 
око њега успостави једна „акцептабилна“ глобална, па регионална и локална 
равнотежа и „да човек мора да предузме чуварску одговорност за природне 
системе и врсте, јер једино тако може да очува самог себе“ (Хорват Скенде-
ровић, 2013). Такође, треба имати у виду да појам заштите животне средине 
не обухвата само заштиту у ужем смислу, већ и обнову деградираних, као и 
унапређивање природних екосистема. Она није значајна само као заштита 
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једног од саставних делова биосфере и њених компонената, већ треба имати 
у виду и сложене проблеме заштите атмосфере, хидросфере и педосфере 
(земљишта) (Савић, Терзија, 2007).

Одрживи развој

Многобројни еколошки проблеми са којима се савремено друштво суоча-
ва сигнализирају да се не може и даље, на исти, експлоататорски начин, опхо-
дити према природи. Еколошке претње јављају се на више фронтова, мења се 
клима, расположивост природних ресурса је све мања, загађење околине ра-
пидно расте, због чега наша планета доживљава очигледне промене у погле-
ду функционисања најважнијих процеса од којих зависи опстанак целокупног 
живог света на њој. Због тога би требало „да одемо даље од пуког смањења 
наших штетних утицаја и да трагамо за стварном одрживошћу, мада нам је по-
требна и свака могућа врста еколошке ефикасности, било какво решење које 
смањује ниво неодрживости“ истиче Еренфлед (Големан, 2009).

Остваривање одрживог развоја на нашој пренасељеној планети, на којој 
постоји неједнакост и која је у еколошком погледу деградирана, најважнији 
је изазов са којим се суочава наша генерација (Сакс, 2015). Одрживи развој 
представља покушај да се разумеју интеракције три сложена система – 
светске привреде, глобалног друштва и физичке средине наше планете.  
Као такав концепт настао је током друге половине 20. века, заузимајући 
све значајније место у развојним стратегијама многих земаља. То је развој 
усмерен на будућност, а означен као трајни, одрживи, чиме је дефинисан 
друштвени идеал развоја чија је темељна вредност – одрживост (Андевски, 
Кнежевић-Флорић, 2002). 

Концепција одрживог развоја заговара етички став по коме би постојеће 
генерације свој развој базирале, осим на сопственом просперитету, и на раз-
воју будућих генерација на истом нивоу (Ђукановић, 2013). Он истовремено 
подразумева уважавање међузависности економског, технолошког, социјал-
ног и културног развоја и стављање квалитета живота и очување животне сре-
дине у први план развојних активности (Бошњак, 2000, преузето од Андев-
ски, 2006). Одрживи развој, дакле, представља сложен и комплексан концепт 
развоја у коме су повезани и усклађени привредни, социјални и културни 
развој, и који је усклађен са потребама и ограничењем животне средине 
(Марковић, 2005). Према томе, овакав развој претпоставља побољшање еко-



26  |  Слађана Видосављевић

номских заједница без поткопавања друштва или окружења, јер здраво окру-
жење и здрава економија неопходни су за здраво друштво (Андевски, Кнеже-
вић-Флорић, 2002). 

Перспектива концепта одрживог развоја доводи се, најчешће, у везу са 
ангажовањем свих људи, са њиховим ставовима, вредностима, понашањем и 
уопште, са начином живота, јер једино људи који су свесни значаја и циљева 
одрживости и који имају развијена знања и способности да их постигну, могу 
да допринесу остваривању одрживе будућности (Веиновић, 2007). Концепт 
образовања за одрживи развој је на глобалном плану свој развој започео 
давне 1975. године Међународним програмом образовања и васпитања за 
заштиту животне средине, који је, после конференције у Рио де Жанеиру 1993. 
године, редефинисан и иновиран, и државе су се Агендом 21 обавезале да 
промовишу одрживост различитим средствима, укључујући и образовање. 
На Светском самиту о одрживом развоју у Јоханесбургу (2002) потврђен је 
значај образовања као кључног фактора за промовисање одрживог развоја. 

Истовремено је усвојена и афирмисана Деценија образовања за одржи-
ви развој (2005-2014), а за њено промовисање је именована Организација 
Уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСКО). У основи обра-
зовања за одрживи развој налазе се принципи и вредности који се односе на 
животну средину, друштво и економију, дакле, на све три димензије концепта 
одрживог развоја. Смисао образовања за одрживи развој је и да припрема 
људе за преузимање одговорности, али и да их припреми да разумеју и ре-
шавају проблеме који се тичу свих димензија одрживог развоја (деградација 
животне средине, неконтролисана потрошња, сиромаштво, сукоби, неодгова-
рајућа здравствена заштита, пораст становништва итд.), и да критички мисле 
и доносе одлуке (Веиновић, 2007). 

Конференција Уједињених нација о одрживом развоју одржана је у Њујор-
ку 2015. године, на којој је усвојен нови Програм глобалног развоја за 2030. 
(Агенда 2030) са седамнаест циљева одрживог развоја, који су ступили на снагу 
1. јануара 2016. године, надовезујући се на осам развојних циљева који су обе-
лежили раздобље до 2015. године. Глобални развојни циљеви су универзални 
и морају као такви бити примењивани у свим земљама препознајући при томе 
приоритетна подручја деловања и сагледавајући властите могућности пру-
жања доприноса одрживом развоју целе планете. 

Један од циљева одрживог развоја односи се на потребу обезбеђивања 
ефективног образовања за сву децу и омладину како би се припремила за 
живот. Овај образовни циљ назван је „ефективним учењем“, што значи да деци 
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треба омогућити развој вештина потребних за развој продуктивности, како би 
водила испуњен живот и оспособила се, уз одговарајуће квалификације и до-
бро образовање за жељене послове. Ефективно учење ће истовремено укљу-
чивати и поклањати већу пажњу развоју у раном детињству (до шесте године) 
када се највише развија мозак (Сакс, 2014). Велики број активности предвиђе-
них Стратегијом, усмерен је ка остварењу циља ЦОР 4. Циљна вредност: при-
ступ квалитетном развоју у раном детињству, бризи и предшколском обра-
зовању. Циљ је увођење бар полудневног предшколског програма у трајању 
од једне школске године за сву децу између 3 и 5,5 година. Неопходно је и 
дефинисање и усвајање стандарда квалитета, акредитација предшколских 
установа, повећање обухвата и унапређење мреже предшколских установа 
(Србија и Агенда 2030).

Аутори свих наведених стратегија као предуслов за остваривање обра-
зовања за одржив развој виде, пре свега, унапређивање постојећег система 
образовања, али и мотивисање свих интересних група да раде на развоју 
образовања за одрживи развој и на интеграцији садржаја о томе у формални 
образовни ниво, као и у неформалне видове образовања (Надић, 2012).

Све димензије образовања за одрживи развој треба да се преламају кроз 
наше колективне еколошке циљеве, мислећи, пре свега, на спознају својих ути-
цаја на природно окружење, на подршку побољшања понашања сваког поје-
динца, као и на поделу стеченог знања. Због свега наведеног, стиче се утисак, 
за разлику од ранијих периода, да је човек данас свестан многих грешака јер су 
последице више него очигледне, те стога модел понашања „хомоекономикус“ 
треба да прихвати мир са природом, као и сазнање да се не мора привређива-
ти само на рачун природе (Скендеровић Хорват, 2013). 

Сматра се да је афирмација овог концепта значајна цивилизацијска те-
ковина 20. века и да циљеви одрживог развоја морају да буду компас, звез-
да водиља глобалног развоја и у 21. веку. Из тог разлога, надамо се да се 
неће обистинити речи аутора Ђукановића (2013) да, иако концепт „одрживог 
развоја буди наду, постоји бојазан да може бити злоупотребљен и стављен у 
службу јачих“.
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II ЕКОЛОШКА ОСВЕШЋЕНОСТ ЧОВЕКА

Услов стварања нових екохуманистичких вредности условљен је раз-
војем човекове свести и појавом еколошке свести, која, између осталог, до-
приноси томе да људи схвате да им је свешћу дато да буду чувари природе у 
свим њеним појавним облицима, и да су они одговорни за остварени степен 
равнотеже између друштва, културе и природе (Видосављевић, 2014). 

Дакле, за разлику од ранијих периода, човек је данас свестан многих 
грешака јер су последице више него очигледне. Зато је пред човеком дво-
струки налог, први да земљу као извор своје егзистенције прилагоди себи, 
као и себе њој, и други – да је чува. Ова чињеница без сумње постепено де-
лује на формирање новог односа према природи, који више није заснован 
на њеном коришћењу, већ на суживоту са природом, односно на еколошким 
постулатима (Вукасовић, 2013). Мења се под утицајем еколошког освешћи-
вања и правила понашања у међуљудским односима, између природе и људ-
ских захвата, успостављајући једну врсту еколошке и моралне равнотеже. 
Када су у човеку врлине спојене са знањем и образовањем, тада он делује 
по својој савести, свести или дужности, коју је усвојио као исправну норму 
понашања (Ђукановић, 2013).

Елементи еколошке свести

Свест је наша стварност, начин на који опажамо себе и околину. У складу 
са тим, под еколошком свешћу подразумевамо психолошку рефлексију 
варијетета односа човека према природи која одређује његово понашање 
и његов однос према „природном свету“ (Панов, 2013). Еколошка свест, као 
део друштвене свести, историјска је и динамична категорија која указује 
на стање и однос друштва према околини. Док се однос према околини 
темељио на антропоцентризму до 60-их година двадесетог века, еколошка 
свест није постојала, али су бројни еколошки проблеми, као последица 
човековог „присвајања природе“ производњом, а који су се испољавали 
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и у нарушавању еколошке равнотеже, подстакли развој еколошке свести 
(Видосављевић, Марковић, Драшковић Круљ, 2017).

Еколошка свест, поред сазнања о стању друштва и природе и узроци-
ма тог стања, претпоставља и „сазнање о потреби заштите природе од даљег 
нарушавања еколошке вредности у њој, како би се очувао природни оквир 
живота човека“ (Мишковић, 2009). Коковић (2010) дефинише еколошку свест 
као духовну димензију еколошке културе која обухвата стечена знања и на-
вике, усвојене вредности, ставове и уверења, прихватање норми о томе шта 
је у природној и друштвеној средини здраво и квалитетно, а шта није, како 
се здравље чува, а шта га угрожава, на који начин се у постојећим условима 
може побољшати свест и култура живота људи. Најкраће се еколошка свест, 
по Марковићу, одређује тако што се каже да „она као свест о околини обухвата 
(садржи) схватања, начине понашања, мотиве деловања, жеље и очекивања 
који се односе и на човекову природну околину“ (2005:302). 

Она је у директној вези са васпитањем и образовањем, што истовремено 
подразумева и добру обавештеност са моралним, односно етичким принци-
пима који се у свим доменима живота примењују у датим околностима и на 
одређеном простору (Ђукановић, 1996). Еколошко васпитање и образовање 
има велику улогу у развијању еколошке свести, и у том смислу Еулефелд на-
води низ ставова и вредности, знања и увида који су примарни за развијање 
еколошке свести, као што су:

•  Позитивна процена значаја еколошких система блиских природи и по-
треба за личним доживљавањем природе;

• Позитивни ставови према чињеници да сваки човек има друштвене, 
физичке и психичке потребе, чијем помирењу тежи;

•  Знање о темељним физичко–хемијским и еколошко–биолошко–антро-
полошким законитостима које су значајне за просуђивање човекових захвата 
у природи;

•  Знање о организовању човековог друштвеног живота, процесу изврша-
вања и нагодбе еколошких, економских и политичких интереса и отуда завис-
них одлука у области планирања околине;

•  Целокупан увид у функцију екосистема земље, биолошки систем чове-
ка, друштвени систем и потребу брижљиво одабраних мера утицања на око-
лину, уз потребну употребу природних ресурса и увида у нарасле опасности 
природне подлоге живота због деловања самог човека (Андевски, 2006). 
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Одређење еколошке свести Фурлан (1990) види кроз четири нивоа 
свести: когнитивни, вредносни, афективни и вољни, док Урбан (Андевски, 
1997) разликује три димензије: вредносну оријентацију релевантну за 
околину, ставове који се односе на околину и спремност за деловање 
оријентисано на околину. У сваком случају, већина аутора сматра да 
еколошку свест углавном карактеришу еколошка знања, еколошки ставови 
и вредности, као и еколошко понашање.

Еколошка знања представљају основни елемент еколошке свести, и у та 
знања, по Марковићу (2005), спадају сазнања о ограничености природе и 
потреби успостављања динамичке вредности између природних система и 
друштвених система које стварају људи, о узроцима који доводе до еколошке 
кризе и развоја глобалне стратегије у очувању животне средине.

Други основни елемент еколошке свести је вредновање еколошке ситуа-
ције, који је одређен системом вредности друштва у којем се развија еколошка 
свест и изражава његове ставове према животној средини коју треба штити-
ти и очувати као вредност. Еколошко понашање је трећи битан елемент, јер 
еколошка свест не подразумева само сазнање о односу природе и друштва, 
о нарушавању еколошке равнотеже и потреби заштите природе од деграда-
ције, већ и спремност појединца и друштвених група да се ангажују у заштити 
природе и тиме се одговорно односе према другим људима и будућим гене-
рацијама (Марковић, 2005). 

Из тог разлога, Морен (1979) истиче да је еколошка свест пре свега 
хуманистичка, и заснива се на следећим принципима: 1) она је етична, јер 
васпитава за природу и људске односе, обликујући их активно у смеру добра 
и благостања (не само материјалног); 2) еколошка свест је естетска, јер велики 
значај придаје форми, хармонији и равнотежи у свим манифестацијама 
природе и људског духа; 3) еколошка свест постаје глобална и интернационална, 
и људи се више не деле по националним особинама, пресудно је ангажовање за 
нови квалитет живота; 4) еколошко образовање и свест попримају патриотска 
значења, присутно је залагање да се спасе сопствена „ова једина земља“ на 
којој се живи.

Развијена еколошка свест садржи потребу безусловне промене понашања 
свих и не одобрава досадашњу безобризност према природе. Под утицајем од-
ређених фактора она се може развијати пре свега у процесу социјализације 
личности. Социјализацијом Мишковић (2009) назива такав сложен „процес у 
којем се интериоризује социјално искуство и на основу тога формирају ин-
дивидуални ставови; ради се о процесу помоћу кога индивидуа постаје члан 
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друштва у коме живи, усваја друштвене вредности и норме као властите стан-
дарде и обрасце личности“. Велики је број чинилаца чијим се деловањем може 
остварити процес социјализације, при чему су најзначајнији: породица, вртић, 
школа, група вршњака, средства масовних комуникација и радна средина.

Еколошка култура

Култура је реч чије је тачно значење такорећи неухватљиво, али се са 
сигурношћу може рећи да она није само скуп видљивог понашања, већ и 
да је дубоко укорењена у свима нама. Она није статична, већ је то орга-
низован систем вредности, ставова, уверења и значења који стоје у вези 
једни с другима и са контекстом (Томас, Иксон, 2011). Аутор Божиловић (2010) 
истиче да култура обликује човеково мишљење и поглед на свет, формира 
његове ставове, изграђује принципе и систем вредности, нормира понашање, 
јер култура је човеку дата на учење, усвајање и обогаћивање. У том смислу, 
култура би се, по Мишковићу (2009), могла одредити као процес и резултат 
унапређивања квалитета људског живота, који се постиже стваралачким де-
ловањем људи у процесу успостављања продуктивне и динамичке хармоније 
између човека, друштва и природе. 

Култура је нераздвојно повезана с мишљењем и деловањем човека, од-
ређујући му место у природи и могућности учешћа у многобројним проце-
сима животне средине. У њој је на посебан начин изражен човеков однос 
према природи, јер најважније вредности друштва директно утичу на карак-
тер интеракције друштва према њој (Видосављевић и др, 2014). Наиме, човек 
помоћу културе успоставља однос са природом, јер за човека нешто постоји 
као део његовог света само ако је смислом повезано са циљевима и вред-
ностима (Божиловић, 2010), а она свакако игра значајну улогу и има велику 
вредност у његовом опстанку. 

Човеков однос према природи је у ствари један културни однос и свака 
његова интервенција у природи којом он жели да је прилагоди себи, јесте 
културна интервенција, уколико тиме култивише природу, хуманизује је и 
саображава својим потребама (Божиловић, 2010). Стварање нових екоху-
манистичких вредности условљено је развојем човекове свести и појавом 
еколошке свести, која између осталог доприноси да људи схвате да им је са 
свешћу дато да буду чувари природе у свим њеним појавним облицима, и да 



32  |  Слађана Видосављевић

су они одговорни за остварени степен равнотеже између друштва, културе и 
природе (Видосављевић и др, 2014). 

Еколошка свест је, као значајни чинилац развоја еколошке културе, 
важан услов за увећање осетљивости на негативне промене и процесе 
изазаване привредним и културолошким деловањем друштва на природу 
(Видосављевић и др, 2014). У вези са тим, Марковић (2005), полазећи пре свега 
од антрополошког схватања културе, сматра да „еколошка култура представља 
начин живота друштва са системом духовних вредности, етичких принципа, 
економским механизмом, правном регулативом и друштвеним институцијама, 
у коме се формирају и задовољавају људске потребе уз развијање духовности 
људи, поштовања културне разноликости и комуницирања људских заједница 
у односима равноправности, уз очување еколошке равнотеже за обезбеђивање 
живота на Земљи“.

Еколошка култура је део опште културе, као и начин „индивидуалног и 
друштвеног живота који одређује однос човека и друштва према животној 
средини схваћеној као укупност природних и друштвених компоненти, као и 
здрав начин живота људи и вођења рачуна о еколошкој равнотежи у друштве-
ној производњи као историјском процесу (Мишковић, 2009).

Кундачина (2010), пак, еколошку културу дефинише као способност про-
цене еколошки неповољне реакције на одређене поступке у микро и макро 
животној средини, што значи да појединац неће урадити нешто ако није сигу-
ран да то неће угрозити животну средину.

Формирање еколошке културе је сложен процес. Она се развија и негује 
код сваког човека од раног детињства и зависи од много чинилаца. Услов за то 
је, пре свега, поседовање знања, ставова, навика, умења, убеђења, одговорно-
сти, моралних норми према природи, али и умешност и спремност да се делује 
практично на заштиту животне средине (Кундачина, 2010). Поред еколошког 
знања, информација и ставова, еколошка култура укључује и емотивни однос 
према животној средини, као што су осећање неизвесности, забринутости, 
страха, стрепње, емпатије са онима који су угрожени итд. 

Измењен однос према природи неопходно тражи изграђивање нових 
вредности и уверења, при чему доминантност у оквиру еколошке културе тре-
ба да постану заједничке универзалне вредности, као што су: живот уопште, 
одговорност према садашњим и будућим генерацијама и штедљивост, али не 
у смислу одрицања, већ узимања из природе онолико колико нам она може 
дати, а да не дође до поремећаја еколошке равнотеже (Мишковић, 2009). 
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На природу треба гледати и из естетског, моралног, здравствено-хигијен-
ског и сазнајног аспекта, којима се одликује еколошка култура као саставни 
део изграђене опште културе, и само човек „код кога таква култура постоји 
може да схвати непроцењиве користи које има од природе и разумно задо-
вољава своје потребе“ (Каменов, 2004). 

Хармонизацији односа између два само наизглед одвојена и независна 
ентитета природе и друштва несумњиво може, између осталих, да допри-
несе и формирана еколошка култура, као значајна компонента савремене, 
глобалне цивилизације. Из тог разлога је битно да се у васпитно-образов-
ном раду све што је везано за екологију мора заснивати на схватању односа 
друштва, природе и културе, јер једино уважавање овог односа неће дове-
сти до развијања лажне еколошке свести (Коковић, 2010).

Еколошка етика

Доминирајући однос човека према природи, због којег се цела планета 
налази у опасности од потпуне деградације, условио је да се данас налазимо у 
времену када је етика која се одражава на пољу животне средине запостављена. 
Одговорност човека за своју околину произилази из схватања и сазнања да је 
он део ње, а то значи „да ми можемо прихватити природу у целини, али само 
слободним ограничавањем свог властитог деловања“ (Орловић, 2013). 

Измењен однос према природи захтева изграђивање вредности и уверења, 
поштовање природних закона, хармонизацију односа између два наизглед 
одвојена и независна ентитета природе и друштва (Видосављевић, Драшковић 
Круљ, Видосављевић, 2014). Због тога нам етика у екологији, по Орловићу 
(2013), помаже да вреднујемо и превреднујемо људско понашање у контексту 
живота „сагласног са природом“, а најпре и на крају са самим собом, односно 
са другим људима, и живим бићима уопште. Изузетност човека може почивати 
једино у његовој способности да води рачуна о правима других живих бића и 
да процењује властите одлуке, узимајући у обзир та права, с обзиром на то да 
ниједно друго биће није способно за тако нешто (Видосављевић и др, 2014).

Еколошка етика је систематичан опис моралних односа између људских 
бића и њиховог природног окружења и она, по Жардену (2006), претпоставља 
да моралне норме управљају и могу управљати људским понашањем према 
свету природе. 
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У историјском развоју еколошке етике, значајне за квалитет животне сре-
дине, велику улогу у развоју екоцентричне екологије одиграо је Алдо Леополд. 
Према њему, природни еколошки еквилибријум се некада одражавао инстин-
ктом примитивног човека, а данас то може да се надокнади једино еколошком 
етиком (Ђукановић, 2013). Еколошка наука се развијала током његовог живота, 
и он је био први који је дао најуниверзалније проширење еколошке етике, које 
у домен моралног важења укључује, поред свих живих бића (биљке и живо-
тиње), и планине, реке и читаву површину Земље (Павловић, 2013).

У својој књизи Алманах округа Сенд (1949), која је постхумано објавље-
на и која представља класичан текст еколошког покрета, кључни оглед је 
„Етика земље“, као најбољи пример екоцентричне етике. Указујући на то да 
имамо привилегију у односу на земљу, али не и обавезе према њој, истиче 
да земљу не можемо више третирати као пуки објекат, као мртву ствар која 
се може користити и обликовати по мери човекове жеље, већ је треба сха-
тити као живи организам који може бити здрав или нездрав, повређен или 
убијен (Жарден, 2006). 

Дакле, етика земље мења улогу хомосапијенса од освајача заједни-
це-земље у њеног пуног члана и грађанина, што подразумева поштовање 
за све чланове те заједнице, као и за заједницу као такву. Леополд уједно 
формулише и генерално правило етике Земље: Једна ствар је са етичког 
становишта у реду када настоји да сачува интегритет, стабилност и лепоту 
биотичке заједнице, и обрнуто, није у реду када настоји да ради противно 
(Павловић, 2006).

Ако би се некоме могло преписати родоначелништво еколошке етике, 
аутор Кирн (2013) даје предност индијанском поглавици Сијетла, јер се у 
његовом писму америчком председнику Линколну из године 1854. налазе 
имплицитно и експлицитно изражена исходишта етике. Писмо је, како каже, 
„бисер еколошке литературе, из којег се вије дух хиљадугодишње еколошке 
мудрости и где се могу издвојити следећа еколошко-етичка начела: Све је 
повезано са свим. Човек не заузима хијерархијско место у „везиву које се зове 
живот“. Природа није непријатељ. Животиње, човек, брда, реке чине једну 
породицу, животну заједницу. Шта се уради природи, земљи, уради се човеку 
самом и његовом детету. Природа као изворни услов живота није власништво 
којим бисмо трговали, ми нисмо њени власници, него нам је дата на уживање“ 
(Кирн, 2013).

Нова етика еколошки обликована отвара простор новој солидарности, 
људском саобликовању, достојанству и узајамном признавању човека и при-
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роде, човека и човека, чиме се настоји да се отклоне и ублаже последице мо-
ралног посрнућа (Деспотовић, 2002). Занимљиво са етичке тачке гледишта 
јесте нека врста одсуства индивидуалног грађанског морала или инерција 
према суочавању са алармантним еколошким чињеницима, и у складу са 
тим, Васић (2013) наводи више варијанти реакција; 1. Не знам : непознавање 
еколошких проблема и законитости; 2. Нећу да знам : ниска грађанска свест 
и општа неинформисаност као лични избор; 3. Знам, али не умем (да решим 
тај еколошки проблем, да донесем одлуку) ; 4. Знам, али ме се не тиче: безо-
бзирност према еколошким последицама; 5. Знам, али мора од нечег да се 
живи : израз ниске грађанске свести, навикнуте да приоритете види само у 
најближим циљевима; 6. Знам, али ја ту ништа не могу: израз грађанске па-
сивности и дефетизма; 7. Знам, али нећу о томе да размишљам, израз грађан-
ске незаинтересованости и неспособности да се учествује у одговорности 
за сопствену судбину.

Чињеница је да живимо испреплетени у еколошким системима и да 
утичемо на њих, било позитивно било негативно, као и они на нас, због чега је 
потребно да откријемо и поделимо између себе све начине на које та интимна 
међусобна повезаност делује, да сагледамо скривене обрасце који повезују 
људске активности с вишим кретањима природе, да разумемо свој прави 
утицај на њу и да научимо како да чинимо више добра (Големан, 2010).

Неоспорно је да се суочавамо са изазовима који су сувише разноврсни, 
сувише суптилни и сложени да би их разумела једна особа јер „њихово 
препознавање и решавање изискује снажне напоре огромног, разноликог 
дијапазона стручњака, пословних људи, активиста – свих нас“, „неопходно 
је да схватимо с каквим се опасностима суочавамо, шта су његови узроци и 
како да их учинимо безопасним, за шта нам је потребна колективна одлучност 
да бисмо све то урадили“ (Големан, 2010). 

Наш свет је постао великим делом свет којем човек даје свој печат, који 
он обликује и за који је он одговоран, због чега је илузорно захтевати некакав 
повратак природи, али „уместо првобитне равнотеже, на смисаон, одмерен 
начин, између природе и људских захтева треба успоставити једну врсту 
нове еколошке и моралне равнотеже“ (Хорват Скендеровић, 2013). У борби 
против свега онога што штети условима живота на планети, не без разлога, 
давне 1955. године Расел и Анштајн објављују свој манифест: Апелујемо 
као људска бића, људским бићима: памтите свој хуманизам, а све остало 
заборавите! (Ђукановић, 1996)
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III ЕКОЛОШКО ВАСПИТАЊЕ

Васпитање је систем формативних поступака којим се буде и активирају 
психофизички потенцијали васпитаника, подстичу и усмеравају позитивне 
тенденције испољене у развоју, задовољавају његове потребе као сталан 
извор нових развојних могућности и стварају услови за што боље и потпуније 
изражавање и коришћење ових могућности за постизање све виших нивоа 
у способностима, проширивање и усавршавање искуства, изграђивање 
вољно-карактерних особина и ставова, оплемењивање емоција и мењање 
понашања, односно, уобличавање и развијање свих позитивних особина 
личности васпитаника (Каменов, 2004). 

Аутор Кон (1988) под васпитањем подразумева систем свесног, циљу 
усмереног, намерног деловања на дете, којим му се настоје усадити пожељне 
особине, вредности, ставови и моралне црте личности. Васпитање је практично 
међуљудски однос двосмерног комуницирања којим се формира личност, 
а посредно и њена околина. Будући да је васпитање према унутрашњој 
структури вишеструки процес, издвајају се три процеса: 1) процес усвајања 
знања, умења и навика, односно образовање; 2) процес развијања физичких 
и психичких снага и способности; 3) процес формирања погледа на свет, 
изграђивање карактера, емоционалног и вољног живота, развијање позитивних 
људских особина и ставова према природи (Брун, 2001).

Полазећи од свега наведеног, еколошко васпитање би се, по Мишковићу 
(2005), могло одредити као „систем поступка којима се формирају морални 
ставови о потреби очувања и унапређивања животне средине и мотиви да у 
томе пружи сопствени допринос“. Оно је саставни део моралног васпитања и 
ослања се, с једне стране, на животну филозофију усклађену са концептом одр-
живог развоја, а са друге, на знање о карактеристикама живог и неживог света.

У Педагошкој енциклопедији стоји да је еколошко васпитање „стицање 
знања, вештина, навика и ставова о еколошким особеностима, и законима 
у животној средини; упознавање о деловању човека на животну средину 
у различитим формама и димензијама; разумевање савремених тежњи у 
могућности науке, технологије, друштвених наука и уметности за целовиту 
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заштиту и унапређивање животне средине, навикавање ученика у одржа-
вању личне хигијене, хигијене и естетског уређења школских средина, као 
и навикавање на правилан однос према природи, културним вредностима, 
радом створеним вредностима, посебно према свеукупним међуљудским 
односима“ (Поткоњак, Н, Шимлеша, П. Педагошка енциклопедија I, 1989).

Од еколошког васпитања се тражи упућивање „ка новим начинима раз-
мишљања, вредносним оријентацијама, облицима деловања у односу према 
околини“ (Андевски, Кундачина, 2004). 

Еколошко васпитање је пре свега стављено у функцију здравог људског 
живота и поред природних наука које пружају знање о основним законито-
стима околине, њима се придружују друштвене науке психологија, социоло-
гија, педагогија, економија, постављајући своју област еколошких изучавања, 
а проблеми које истражују по аутору Бруну (2001) су: 

1. Како човек спознаје околину (свест о околини, спремност за примање 
ризика који се односе на околину, перцепција односа човек - природа итд);

2. Како човек утиче својим понашањем на околину (стил потрошње, 
туризам, спремност за коришћење јавног система превоза итд);

3. Како човек обликује своју околину (мере изградње градова, форме 
учествовања и политичко учешће у планирању које се односи на околину итд);

4. Како делују различити услови околине на човека (добро осећање, пси-
хичко здравље, стил комуникације итд).

Општи циљ еколошког васпитања има у основи васпитни карактер и 
представља поступке и активности систематског развоја и формирање 
схватања и ставова о хуманизацији и култури живота у животној средини 
(Кундачина, 2010). Поред општег циља, формулисани су циљеви у складу са 
ставовима међународних докумената и они обухватају: 1) Стицање знања, 
изграђивање ставова, вредности, уверења, потреба, као и развој интересо-
вања и способности за формирање еколошког начина мишљења и дело-
вања, односно, еколошке савести и свести о потреби да се животна средина 
чува; 2) Неговање поштовања, дивљења и љубави према свему живом, уз 
мотив да се она чува и унапређује. 
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Очување биолошке разноврсности је камен темељац на Земљи и да бисмо 
опстали морамо познавати и поштовати природне законитости; 3) Изграђивати 
појмове о томе да живи и неживи свет постоје у системима, а не линеарно и 
партикуларно, као и да је узајамна повезаност, међусобна зависност, равнотежа 
и хармонија основни опстанак свега што нас окружује; 4) Стварање утицаја 
средине на раст и развој живих бића, као и промене у њиховом изгледу и начину 
живљења под утицајем процеса прилагођавања, еволуције и деловања људског 
фактора; 5) Схватање начина и разлога настајања проблема који имају за 
последицу угрожавања животне средине, што је предуслов за њихово успешно 
решавање путем промена у начинима живљења, промена у технологијама и 
међународне сарадње, јер загађења не знају за границе; 6) Оспособљавање за 
анализу животне средине из аспекта усклађеног развоја и других еколошких 
аспеката и сразмерно самостално откривање узрока еколошких проблема. 
Изграђивање способности за практично деловање у области заштите, 
обнављања и унапређивања животне средине (Каменов, 2004).

Стварање новог, за животну средину пожељног понашања и животног 
стила, развијање еколошке етике је крајњи циљ еколошког васпитања. Да би 
се он остварио неопходно је да се реализују постављени задаци, а они су пре 
свега: 1) развијање способности перцепције животне средине; 2) усвајање 
система еколошких знања; 3) изграђивање вредносног еколошког система; 
4) формирање еколошких навика; 5) овладавање еколошком културом 
(Кундачина, 2010). По мишљењу поменутог аутора „еколошко васпитање 
подразумева усвајање неопходних интелектуалних, моралних, естетских, 
радно-техничких и здравствених вредности личности које су у функцији 
заштите животне средине“ (Кундачина, 1998). 

Како би се наведене вредности могле усвојити, неопходно је да: 1) 
Еколошко васпитање произиђе из околине у својој целовитости, дакле, из 
природних и од човека обликованих еколошких, политичких, привредних, 
технолошких, социјалних, културних и естетских услова; 2) Оно треба да се 
извршава као континуирани процес унутар и изван школе; 3) Примењује 
интердисциплинарне методе; 4) Подстиче на активно суделовање у ширењу 
и решавању проблематичних ситуација и тенденција; 5) Важна питања 
околине разматра из интернационалне перспективе; 6) Сваки раст и развој 
просуђује унутар аспекта околине (Београдска декларација, преузета од 
Андевски и Кундачина, 2004). 
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Током последњих деценија све је актуелнија тематика везана за еколошке 
проблеме и њихово разрешавање. Међу бројним стратегијама које се баве 
овом проблематиком важно место припада образовању и васпитању за реша-
вање еколошких проблема, развијање еколошке културе и изграђивање одр-
живог друштва. Отуда се може рећи да једна од сржних функција савременог 
васпитања и образовања постаје усвајање и развијање нових стилова живота 
и мишљења усмереног ка спречавању нових еколошких проблема, те сани-
рање постојећих. Према бројним међународним документима, као примарни 
циљ еколошког васпитања и образовања издваја се да сваки житељ планете 
Земље буде у стању да преузме сопствену одговорност у односу на животну 
средину, као и да се личним ангажовањем активно укључи у утемељење нове 
еколошке парадигме. 

Полази се од поставке да педагошки процес својим деловањем на културне 
обрасце и вредности у друштву може да допринесе разумевању и остваривању 
концепта одрживог развоја утемељеног на измењеном виђењу места и улоге 
човека у свету природе (Клеменовић, 2006). Еколошко васпитање би самим 
тим требало да буде средство за редефинисање друштва у правцу заштите 
и унапређивања животне средине, односно кључни фактор за развијање 
вредности, ставова, интересовања, мотивације и спремности да се учествује у 
акцијама које за циљ имају постизање одрживости (Веиновић, 2007).

Еколошко васпитање деце у породици

Породица је средина у коју дете по рођењу долази и бива зависно од ње 
у потпуности. Кроз одрастање и осамостаљивање, поред базичних вештина 
за преживљавање, породица нас учи социјализацији, у њој налазимо фигуре 
за идентификацију и моделе за опонашање, повезујемо се са примарном 
фигуром афективне везаности и од односа са њом, њене респонзивности на 
наше потребе, оформљујемо и свој тип афективне везаности, од кога зависи 
како ћемо мислити о себи и свету око нас (Марковић, Видосављевић, Круљ, 
Младеновић, 2019). Породица је утицајан и важан чинилац деловања на 
млађе чланове и у односу на остале мале групе њу карактеришу обимнија и 
сложенија, дуготрајнија и разноврснија интеракција међу члановима, интезивни 
емоционални односи, везе које су обимније, сложеније и дубље, интимност 
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односа који се састоји у поверењу и слободном испољавању осећања и мисли 
и неспутаваном манифестовању особина личности и трајности породице 
(Кундачина, 2010). Она је примарни и најважнији васпитач деце који се 
темељи на следећим основама: 1) деца су лично и интимно повезана са својом 
породицом и породица их најбоље познаје; 2) дечије  најраније  учење  и  развој  
се  одвија  у  породици  и  кроз  овај  породични контекст се гради основ учења и 
развоја детета у свим другим контекстима; 3) породица  је  од  дететовог  рођења  
укључена  у  развој  и  учење  детета  и  треба подржавати и ојачавати породицу 
у тој функцији;  4) сваки  родитељ  у  основи  жели  добро  свом  детету,  само  је  
некима  од  њих  у  томе потребна већа подршка; 5) предшколски  програм  може  
употпунити  дечја  породична  искуства  одрастања  и учења, ако се развија кроз 
партнерске односе са породицом (Године узлета, 2018). 

Велики је број фактора који утичу на способност породице да буде активно 
укључена у процес образовања њихове деце. Развој јаке везе између породице 
и предшколске установе је значајна компонента развојноподстицајних програ-
ма (Copple & Bredekamp, 2009). Учешће се дешава и унутар и изван установе, 
укључујући двосмерну комуникацију која укључује дететово учење.

Активности у које су укључени чланови породице су: подршка процесу 
учења детета (код куће, у установи, у друштву), размена информација о процесу 
учења детета (дететов напредак, програми по којима ће деца радити, развојне 
и културалне активности у којима ће деца учествовати), пружање могућности 
за учествовање у одлучивању на нивоу установе везано за образовање детета.
Жеља за сарадњом долази са три стране. Васпитачи желе да знају како да 
ефективно сарађују са породицама и омогуће њихову укљученост са циљем 
поспешивања успеха деце. Породице желе да знају на који начин оне могу 
допринети образовању њихове деце и ефективној комуникацији са васпитачима. 
На крају, и деца желе да буду успешна у школи, а да би то постигла, потребна им 
је подршка родитеља, васпитача и друштва (Марковић, Видосављевић, Круљ, 
Младеновић, 2019).

С обзиром на то да је породица конститутивни елемент друштва, она 
као таква не може остати ван деструктивних промена које се свакодневно 
дешавају у животној средини. Због тога, најпожељнији с еколошког аспекта, 
треба сматрати, по Кундачини (2010), онај модел породице чији се односи 
заснивају на осећају одговорности свих својих чланова према животном 
простору.  Дакле, однос деце према животној околини гради се још у најранијем 
узрасту, а пресудну улогу у томе има породица. Чланови породице су први 
васпитачи са најснажнијим и најтрајнијим утицајем и једино се у породици 



Еколошко васпитање у предшколским установама  |  41

васпитне активности не одвајају од осталих животних активности, спонтане 
су и ненамерне, и деца их доживљавају као добронамерне (Брун, 2001).

Како би деца једног дана постала део заједнице која брине о животној 
средини, потребно је да истражују свет природе који их окружује, како би се 
пре свега емотивно везала за њега. Породица је место на коме родитељи могу 
да посредују својој деци смисаони однос према природи, односно да од своје 
деце која се еколошки едукују у вртићу или школи могу да приме импулсе 
еколошког понашања, и такав смер утицаја нарочито је снажан на ставове 
због емоционалне везаности родитеља и деце (Мишковић, 2009). 

Деца уче на примерима, зато сви чланови породице својом бригом о 
животној средини, ставовима и понашањем утичу да на правилан начин 
реагују на свет око себе. Дакле, следећи моделе понашања своје породице, 
и деца ће почети да се тако опходе. Деца најбоље могу да науче о животној 
средини ако се укључе у спољашњи свет. Као што кинеска изрека каже: „Реци 
ми и ја ћу заборавити, покажи ми и можда ћу запамтити, укључи ме и ја ћу 
разумети, одмакни се и ја ћу деловати“.

У истраживању о утицају породичне средине на развој и изграђивање 
еколошке свести деце и младих, М. Андевски је предложила веома вредну 
шему узрочног низа породичних варијабли која се може користити ради 
добијања битних података о томе. Те варијабле су: интезиван доживљај 
природе и околине, активности у детињству, симболичко искуство природе и 
околине (бајке, књиге, часописи), иконично искуство (филмови, сликовнице), 
друштвено искуство, директно искуство, „држање” домаћих животиња, 
пажљиво опхођење са стварима и живим бићима, као и уштеда енергије 
(Андевски, Кундачина, 2004).  

Да би наведене и друге еколошке активности биле реализоване, потребна 
је развијена еколошка свест и култура родитеља, односно њихово одговарајуће 
еколошко образовање, а значајан допринос томе могу дати школе, средства 
масовних комуникација и различити облици неформалног образовања одрас-
лих (Мишковић, 2009). Међутим, већина родитеља у свом образовању није сти-
цала адекватно знање из домена екологије и заштите животне средине, тако да 
често не могу у том смислу да утичу на своју децу, и отуда међу циљним група-
ма за ову врсту едукације породица има приоритет (Брун, 2001). Из тог разлога 
се кроз породично васпитање и деловање на млађе чланове преламају разли-
чити аспекти усвајања, развијања, преношења и неговања система еколошких 
вредности, што породицу и чини својеврсним чиниоцем изградње еколошке 
свести и културе личности млађих чланова (Кундачина, 2010). 
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Значај породице је очигледан када је у питању развој еколошке свести јер 
„може придонети еколошкој свести, пошто је она место на коме родитељи могу 
да посредују својој деци смисаони однос према природи, односно од своје 
деце, која се еколошки информишу у вртићу, школи, могу да приме импулсе за 
смисаони однос према природи (Barlay, 1982,  Андевски, 2006).

Деца васпитана да разумеју и да пре свега поштују односе који у 
природи постоје, имаће тако темељ за формирање еколошке свести, 
али и за развој еколошке савести. Због тога се и указује на емоционалне 
димензије еколошке свести коју чине визуелни, аудитивни и емоционални 
доживљај животне средине. Здрава и чиста средина код појединца ствара 
задовољство које побуђује осећање да је обавезан и дужан да уложи 
напор у заштиту, док деградирана средина ствара осећај независности, 
угрожености, забринутости, равнодушности и беспомоћности, који немају 
активирајући значај (Видосављевић и др, 2017).    

Формирање еколошке свести код деце, упознавање принципа еколошког 
деловања и оспособљавање за њихову свесну и одговорну примену у 
заштити, обнављању и унапређивању животне средине је дуг и постепен 
процес који започиње њиховим наслућивањем, интуитивним схватањем и 
буђењем одговарајућих емоција, а тече читавог живота, досежући степен 
развоја рационалних ставова и моралних осећања карактеристичних за 
одраслог човека (Каменов, 2004).
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IV ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ КАО ИНСТИТУЦИЈЕ
ЗА РАЗВОЈ ЕКОЛОШКОГ ВАСПИТАЊА

Деца у предшколском узрасту не поседују знања које имају одрасли, али 
тада она формирају основе ставове, због чега је улога одраслих у том погледу 
најважнија. Навике које се тада стичу остају за цео живот, а посебно је важно 
да деца знају разлоге. Наиме, ако тада схвате узрочно-последичну зависност 
између човека и природе, добићемо активне и одговорне особе према природи 
када постану одрасли људи. Деца тог узраста се налазе у периоду бурног 
психофизичког развоја. То је период у којем се постепено прелази са чулног 
на апстрактно мишљење, које се може „провоцирати“ одговарајућим начином 
рада, а формирање појмова о природи је врло погодна степеница за прелаз ка 
вишим формама мишљења (Василијевић, 2004).

Децу треба научити како да посматрају биљке, животиње, природне 
појаве у окружењу и како да о њима размишљају. Сазнања о живом свету су 
дакле полазна основа за васпитање и образовање млађе деце, на којој ће 
развити способност доживљавања и упознавања природе, уочавања њених 
законитости и лепоте, уз схватање да од очувања зависи опстанак целокупног 
живота на планети (Стојановић, Трајковић, 2008). С обзиром на то да је дете у 
том узрасту највише емоционално пријемчиво и спремно да прихвата утицаје 
одраслих, и да је у стању да научи да вреднује оно што је добро, овај процес и 
треба започети у предшколском узрасту. 

Све што дете учи или ради у раном узрасту покренуто је и обојено неком 
емоцијом, које су и основни покретачи сваке врсте делања и од њих зависи 
крајњи исход активности. Због тога за сам концепт заштите животне средине 
није само значајно само шта ће дете научити и усвојити на когнитивном 
плану, већ и како ће се осећати и које ће вредности усвојити путем социјалних 
интеракција које га окружују.
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Предшколске установе - вртићи

Васпитно-образовна установа – вртић, је сложени систем различитог рада, 
који је интерактивно повезан различитим деловима и елементима у јединстве-
ну целину која се складно одвија у правцу јединствено утврђеног циља (Ви-
лотијевић, Мандић, 2015). Предшколска установа или дечји вртић је природна, 
сигурна и подстицајна средина у којој свако дете има једнаке могућности да 
даље развија потенцијале и задовољава потребе. Вртић,  као  место  заједничког  
живљења,  у коме  се  подршка  учењу  и  развоју  деце остварује  кроз  заједнич-
ко  учешће  деце  и одраслих  као  аутентичних  људских  односа. 

Термином вртић се означава сваки административно-просторно-вре-
менски организациони облик у којем се реализује програм предшколског ва-
спитања и образовања. У оквиру предшколског програма установе тј. вртића, 
остварују се редовни програми васпитно-образовног рада у целодневном и 
полудневном трајању, а могу да се остварују и различити облици и програми 
у функцији остваривања неге, васпитања и образовања деце, одмора и рек-
реације, пружања подршке породици, неговања језика и културе националне 
мањине, посредовања појединих подручја културе, науке и уметности, а пре-
ма утврђеним потребама и интересовањима деце и породица са специфич-
ностима локалне заједнице (Правилник о општим основама предшколског 
програма, 2006). 

Предшколско васпитање и образовање је темељ целоживотног учења, усме-
рен према аспектима развоја детета: интелектуалном, социјално-емоционалном, 
физичком развоју и развоју креативности и стваралаштва, којим се дете подр-
жава за квалитетно укључивање у конкретни социокултурни контекст, друштво 
засновано на знању, уз његовање сопствене духовне и културне баштине.

Дечји вртић као заједница одраслих и деце „има заједничка подручја 
делања, заједничке разлоге и прилике за учење, заједничке проблеме и 
замисли у чијој је функцији стицање знања и компетенција“ (Године узлета, 
2018). Васпитно-образовна пракса вртића се одвија као процес заједничког 
учења деце и одраслих кроз који одрасли и деца заједнички конструишу 
знања и разумевање себе и света, а не као примена програма на децу према 
унапред испланираним појединачним активностима и издвојеним садржајима 
подучавања (Године узлета, 2018). Васпитавање детета значи проширивање 
његових могућности, чиме се креира социјална правда и једнакост и критички 
преиспитује питање  моћи у односу детета и одраслог, контроле  и праведности.
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Основама програма као документом, дефинише се концепција на којој  
треба да се заснива реални програм и операционализује процес примене 
концепције у раду предшколских установа. Опште основе предшколског про-
грама представљају еластичан оквир и оријентацију васпитачу, чиме пружају 
више могућности за прилагођавање потребама конкретне деце и за ствара-
лаштво васпитача.

У Општим основама предшколског васпитања разрађена су два модела, 
модел А и модел Б, и за који ће се модел определити зависи од самих установа. 
Модел А представља отворени васпитно-образовни систем који подразу-
мева полазиште програма, циљеве, начела, планирање и евалуацију рада, 
као и улоге васпитача – практичара, креатора и истраживача. Модел Б се пак 
базира на позитивним искуствима из васпитно–образовне праксе и укључује 
начела, системе активности, организацију живота и васпитно–образовног 
рада, као и сарадњу са породицом и локалном заједницом (Богавац, Стоја-
новић, Ковачевић, 2010). 

Реални програм настаје и гради се у реалном контексту васпитно-обра-
зовне праксе. Он не може бити унапред писани документ, већ се гради кроз  
заједничко учешће свих учесника, обликује културом вртића, породице и ло-
калне заједнице и ширег друштвеног контекста, као и планским и промишље-
ним деловањем васпитача заснованим на концепцији Основа програма. 

Циљ програма предшколског васпитања и образовања јесте подршка 
добробити детета. Добробит је вишедимензионални конструкт којим се обје-
дињује разумевање холистичке природе развоја, целовитости процеса неге, 
васпитања и образовања и интегрисаног учења детета предшколског узраста. 
У најширем смислу, добробит је капацитет успешног персоналног и интерпер-
соналног функционисања, испољавања и култивисања људских потенцијала за 
развој и напредак и може се сагледати кроз три димензије: персоналну (бити 
добро и функционисати успешно), делатну (умети и хтети) и социјалну (припа-
дати, прихватати и учествовати). 

Све димензије добробити су међусобно повезане, преклапајуће и узајамно 
условљене. Овако постављен концепт добробити одражава суштину развоја и 
учења детета, а то је да је дете биће које истовремено јесте и бива – кроз оно 
што јесте постаје и оно што ће бити, тако да подржавати добробит детета значи 
истовремено пројектовање циљева на будућност и разумевање шта је добро-
бит за дете у реално постојећим околностима, сада и овде (Године узлета, 2018).
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Предшколско васпитање

Сваки члан људске заједнице делује на друге у својој непосредној околини, 
и нико не може бити изолован од спољашњег деловања природе и заједнице, 
свако има или нема право, свако „учи“, понекад без иједне речи, а понекад 
само својим односом или опхођењем, чињењем или нечињењем (Узелац, 
2013). Свако је свакоме васпитач у добром или лошем, каже Финк, и у том 
смислу васпитање и јесте прафеномен људског живота. Човека не уче само 
други људи, већ га уче и разне области бивствовања за које је он отворен: 
земља у којој зрно клија, годишња доба, звездано небо над нама, као и древни 
историјски споменици: пирамиде, храмови, слике људи и богова, свете књиге 
и песме. Зато, сматра Финк, као институција, као суштина школе, васпитање 
је део бескрајног процеса који као живо знамење прожима наш опстанак, па 
стога, ако школско васпитање понекад и не допире до дна бића васпитаника, 
оно ипак у себи, и даље чува форму рефлексије васпитања (Узелац, 2013).

Да се темељи свих знања и способности полажу одмалена, уочио је 
још давних година педагог, филозоф и књижевник Коменски, који је између 
осталог први указао на значај систематског предшколског васпитања и 
самим тим разрадио систем задатака, садржаја и метода којима ће мајке 
васпитавати и образовати децу до њиховог поласка у школу. Због тога је 
и сматрао да је васпитање најмоћнији фактор развоја способности које 
поседује свако дете, нарочито у раним периодима када је личност тек у 
процесу уобличавања (Каменов, 2006).  

Раздобље живота између треће и шесте године јесте период остварења 
и усавршавања и „што год дете створило у том периоду утеловиће се у њему 
за цео живот“ и „никакво образовање не може сасвим избрисати оно што је 
једном створено у формативним периодама детињства“ (Монтесори, 2005).

Иако се често синонимно користе термини образовање и васпитање, међу 
њима се јасно осећа разлика већ у свакодневној употреби тих појмова. Док је 
васпитање првенствено везано за човеково понашање и начин опхођења 
у људској заједници и има пре свега интерсубјективни карактер, дотле се 
образовање везује за степен знања и поседовања знања о свету унутар 
света живота у који је сваки субјект зароњен својим бићем (Узелац, 2016). 
Васпитање је друштвена појава, што по Каменову значи „да је у највећој мери 
друштвено условљено по својим циљевима који су део опште слике света и 
филозофије карактеристичне за сваку друштвену формацију, по садржајима 



Еколошко васпитање у предшколским установама  |  47

изведеним из друштвеног искуства, као и по поступцима који су преносиоци 
друштвених вредности“ (2006:87).

Процес којим се дете прилагођава друштвеној средини, успоставља са 
њом хармонични однос, асимилира је и интегрише се у њу, развијајући при-
том људска својства, представља социјализацију. Поред квалитета средине и 
квалитета неге која се пружа детету, васпитање је основни чинилац развоја и 
позитивних ефеката, како непосредних, тако и дугорочних, и та намерна соција-
лизација могла би у ствари бити и синоним за васпитање (Каменов, 2006).

Васпитање је у својој суштини процес планског и систематског усаврша-
вања сензомоторних, интелектуалних и емоционалних способности детета, 
али и одраслих особа. Будући да је васпитање према унутрашњој структури 
вишеслојни процес, издвајају се три нивоа, односно процеса: процес усвајања 
знања, умења и навика, односно образовање; процес развијања физичких и 
психичких снага и способности; процес формирања погледа на свет, изграђи-
вање карактера, емоционалног и вољног живота, развијање позитивних људ-
ских особина и ставова према природи (Брун, 2001). 

Дакле, васпитање је усмерено на уобличавање понашања у социјално 
пожељном смеру, па самим тиме представља процес којим се спроводи 
социјализација јединке. Овај процес може бити индивидуалан и групни, а 
према предмету васпитање може бити физичко, интелектуално, морално, 
естетско или религијско (Видановић, 2006). 

Истовремено, по Диркему, „васпитавање је стални напор да детету на-
метнемо поглед на свет, осећања и понашања до којих самостално не би до-
шло. Од првих дана живота терамо га да једе, пије и спава у исто време, учимо 
га хигијени, тишини, послушности; касније га терамо да уважава друге и да 
поштује обичаје, да научи правила лепог понашања и да има радне навике 
итд.“ (Шебарт Ковач, Крек, 2012). 

Према Берганту (Шебарт Ковач, Крек, 2012) „васпитавање је заправо 
укључивање детета у одређено друштво, односно културу, што је истовремено 
и услов за дечји развој, јер дете ‘на свет не доноси’ вештине и општељудске 
особине“. Оно има склоности за развој које се, међутим, не развијају саме по 
себи, већ их је потребно снажно покренути. Какав ће бити његов развој, које 
ће бити границе остварења његових потенцијала, у сваком случају, одређује 
друштво као социјална мрежа у коју се укључује. Свако друштво у таквом 
процесу репродукује своју културу, норме, начине организовања искуства 
појединца и обликује његову личност (Шебарт Ковач, Крек, 2012). 
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Васпитањем којим се преносе норме и вредности, које укључују и људска 
права, неопходно је, поред свести о сопственим правима и понашању у 
складу са њима, усадити и свест о дужностима према другима и о понашању 
које је с тим у складу, као изразу поштовања универзалних права (Ковач 
Шебарт, Крек, 2012).

 Дете у почетку постаје свесно само догађаја у свом непосредном окру-
жењу, у микросистему, и по Бронфенбренеру (1997), „оно тек касније постаје 
свесно односа између оних збивања и особа у окружењу који га не подстичу на 
активно учешће од самог почетка“. Срединска збивања која најнепосредније и 
најмоћније утичу на развој особе су активности у којима учествују други са том 
особом или у њеном присуству и управо „активно учествовање или сама изло-
женост ономе што други раде често подстичу особу да и сама предузме сличне 
активности“ (Бронфенбренер, 1997:16).

Предшколско васпитање и образовање подразумева васпитање и образо-
вање деце предшколског узраста, односно узраста од шест месеци до поласка 
у основну школу. Припремни предшколски програм остварује се као програм 
припреме за полазак у основну школу у оквиру предшколског васпитања и 
образовања. Остварује се са децом у години пред полазак у школу у трајању 
од четири сата дневно, најмање девет месеци. Он је обавезан од школске 
2006/2007. године и бесплатан је у установи чији је оснивач Република Србија, 
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Предшколско васпи-
тање може се представити као „процес који је организован у одређеној мери, 
процес који има своју сврху, спроводи се циљано, планирано и намерно, и за 
циљ има јачање личности и социјалних компетенција детета“ (Предшколски 
лексикон 1996, 10-11). Овај процес обликује и формира дете и његове квалитете, 
од најранијег детињства па до поласка у школу. 

У току последњих педесетак година је дошло до великих промена у васпи-
тању предшколске деце. Наиме, видљива деловања измењеног односа према 
предшколском васпитању прате аргументи који иду у прилог институцио-
нализацији васпитања мале деце. О томе управо Марјановић пише да „док 
је раније било распрострањено схватање да је породица једино природно 
место и погодна средина за одрастање мале деце, данас, не само што се у 
јавном васпитању мале деце више не види нужно зло, већ се оно проглашава 
неопходним за добар емоционални, социјални и интелектуални развој у ра-
ном детињству“ (Марјановић, 1987). 
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Васпитање предшколског детета има својих специфичности, које су 
условљене, пре свега, његовим узрасним карактеристикама, којима је у великој 
мери одређен и његов положај у друштву, односно у процесу васпитања и 
образовања (Каменов, 2006). Такође, ово се васпитање може посматрати 
и као „формативни процес којим се активирају и вежбају психофизички 
потенцијали детета, подстичу позитивне врсте понашања које се уочавају у 
даљем развоју, и стварају услови за што боље и квалитетније изражавање и 
коришћење дечијих капацитета“ (Каменов, 1990). 

Управо је овај аутор и дао широку дефиницију предшколског васпитања: 
„Предшколско васпитање је формативни процес којим се на узрастима од 
рођења детета до његовог поласка у школу буде и актуализују његови психофи-
зички потенцијали, подстичу и усмеравају позитивне тенденције које се испоље 
у развоју, задовољавају дечје потребе као сталан извор развојних могућности 
и стварају услови за што боље и успешније изражавање и коришћење ових 
могућности за постизање све виших нивоа у способностима, проширивање и 
усавршавање искуства, изграђивање вољно-карактерних особина и ставова, 
оплемењивање емоција и мењање понашања детета, односно оформљивање и 
развијање свих позитивних својстава његове личности“ (Каменов, 1995).

Еколошки елементи основе програма
за предшколске установе

Чињеница је да добро еколошки оријентисани програми намењени деци 
предшколског узраста, у великој мери могу да утичу на обликовање еколош-
ких стилова код деце. Међутим, дугогодишње неоправдано занемаривање ове 
проблематике утицало је, како на недовољну обухваћеност деце предшколског 
узраста, тако и на слабу еколошко-програмску концепцију рада.

Васпитно-образовни рад у предшколским установама у Републици Србији 
реализује се према циљевима и садржајима које дају Основе програма које су 
разрађене у два модела А и Б (Богавац, Стојановић, Ковачевић, 2010). За рад са 
децом васпитачи могу да одаберу један од понуђених модела. Разлика међу 
моделима је у томе што се Модел А темељи на отвореном систему васпитања и 
акционом развијању програма зависно од интересовања деце, а Модел Б има 
карактеристике когнитивно-развојног програма и разрађене васпитно-обра-
зовне циљеве, задатке васпитача и типове активности, од којих васпитач бира 
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оне који ће задовољити потребе и интересовања деце и бити у складу са њихо-
вим могућностима. 

Неки од васпитно-образовних циљева, који су за оба модела исти, су: сти-
цање позитивне слике о себи; развијање поверења у себе и друге; подстицање 
самосталности, индивидуалне одговорности и аутентичности израза и дело-
вања; развијање интелектуалних капацитета у складу са развојним потребама, 
могућностима и интересовањима; развој социјалних и моралних вредности; 
култивисање дечјих емоција и неговање односа ненасилне комуникације и 
толеранције; подстицање креативног изражавања детета; развијање свести о 
значају заштите и очувању природне и друштвене средине.

Модел А, како његови аутори наводе, даје концепт програма отвореног 
система васпитања и образовања у којем је васпитач креатор, истраживач и 
практичар, а дете „недељива динамична личност“ (Брун, 2001). Требало би да 
дете учи путем властите активности, користећи при томе посматрање, истра-
живање, експериментисање, манипулисање, играње улога, решавање про-
блема, учествовање у разменама са децом и одраслима. Важну улогу у развоју 
предшколског детета има игра, јер у њој дете на спонтан и аутентичан начин 
стиче, прерађује и проширује искуства и показује иницијативу. С обзиром на 
то да не постоје унапред означене важне или мање важне активности, па тако 
и еколошке, препоручени садржаји у овом програму треба да васпитачу служе 
пре као извор идеја за планирање и организацију васпитно-образовног рада, 
него што могу бити дословни садржаји који се презентују деци. 

Анализа еколошких садржаја и еколошке осмишљености Модела А је 
показала да не постоје захтеви који би васпитаче усмеравали и обавезивали 
да са децом реализују и ове садржаје (Брун, 2001). То практично значи да од 
самог васпитача, његове осетљивости, умешности, креативности, стручне, 
дидактичко-методичке оспособљености и еколошке образованости зависи 
да ли ће, на који начин и колико успешно утицати на развој еколошке свести 
и културе деце предшколског узраста (Николић, 2003). Дете предшколског 
узраста непрестано испољава потребу да разуме околину и у томе му сигурно 
могу помоћи садржаји који се овим моделом могу реализовати и то пре свега:

Разликовање живог од неживог:  Уочавање и упоређивање карактеристика 
живог и неживог света, уочавање веза између сопственог развоја и идентитета 
и развоја и идентитета других, раста и развоја човека, поређење са биљкама 
и животињама.
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Биљни свет: Карактеристике биљака, критеријуми за класификацију, 
услови за опстанак биљака, животни циклус биљака, изглед и основни делови 
биљака, врсте биљака према месту где расту, екосистеми: воћњак, њива, 
поље, шума, бара...

Животињски свет: Карактеристике животиња, познавање животног 
циклуса, начини кретања животиња, места за опстанак и живот (град, село, 
кућа), начини размножавања... 

Природне појаве: Разликовање годишњих доба, топлотне појаве, магнети-
зам, електрицитет, ваздух, светлост, звук, трење, кретање; агрегатна стања, рас-
творљивост у води; Рељеф, конфигурација краја у коме живимо, Земља и све-
мир; Заштита и очување животне средине – еколошке активности и радионице.

У моделу А планирају се и активности које се односе на: активности 
неге, активности у којима деца прихватају неке обавезе и улоге у неговању 
средине и заједнице, рекреативне активности, интеракцијске активности, 
активности у које се укључују родитељи, активности у природи, упознавања 
локалне средине, истраживачке активности, стваралачке и продуктивне 
активности и др. Посебна пажња се поклања организацији физичког простора 
који се поставља и мења у складу са дечјим индивидуалним потребама и 
интересовањима. Васпитачи по моделу А планирају интересовања тематски, 
по центрима, водећи рачуна о праћењу циклуса - посматрање, планирање, 
делање, праћење и процена ефеката деловања.

Карактеристике Модела Б огледају се у присутности многобројних уграђе-
них иновација, који се дуги низ година у пракси потврђују, међу којима су по-
себно значајне еколошке и истраживачке активности (Николић, 2003). У ствари, 
у овом моделу дат је разређени систем еколошких активности које су понуђене 
као идеје које васпитач може да бира или да налази нове, боље (Каменов, 1995).  
У Моделу Б припремног предшколског програма дете би требало да се упозна 
са следећим садржајима из природе и друштва:

Живи свет: Разликовање живог од неживог; Уочавање основних својстава 
живих бића и животних процеса; Сличности и разлике међу њима у односу на 
човека; Познавање разноврсности животних облика и способност примене 
једноставних критеријума за њихову поделу; Познавање назива и карактери-
стика типичних представника појединих биљака и животиња; Елементарно 
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познавање карактеристика појединих животних заједница (у ливади, бари, 
реци, мору, шуми, парку, људском насељу). 

Свет животиња:  Познавање карактеристичних облика понашања живо-
тиња (трчи, плива, лети, скрива се, напада, брани, лови, надмеће се и сл.); 
Познавање животних циклуса животиња: рађање, одрастање, размножа-
вање, угинуће; Познавање животне средине подесне за опстанак појединих 
врста животиња (нпр. за рибе – вода); Познавање начина кретања животиња 
(пузање, скакутање, трчање); Познавање начина комуницирања међу живо-
тињама (сврака, свитац, овца и јагње, како пас обележава свој простор и др); 
Детаљније познавање типичних представника животињског царства (разни 
инсекти, гуштер, корњача, жаба, миш, зец, птице селице, станарице, пловуше; 
звери – вук, медвед, лисица; животиње далеких крајева – лав, камила, зебра, 
слон, бели медвед, фока и др); Разлике и сличности међу њима; Разликовање 
домаћих и дивљих животиња, однос човека према њима, користи од њих, на-
чин старања човека о њима; Ближе упознавање домаћих животиња (краве, 
овце, козе, свиње, пса, мачке, коња, затим кокоши, гуске, ћурке, голуба и др.); 
Сазнања о кућним љубимцима и начинима бриге о њима (папагај, пас, мачка, 
канаринац, морско прасе, рибице у акваријуму итд).

Биљни свет: Познавање изгледа и назива основних делова биљака 
(корен, стабло, лист, цвет, плод и семе; Познавање неких услова за раст и 
развој биљака; Посматрање животног циклуса биљака, од семена до плода; 
Разликовање неких представника биљака које слободно расту у природи 
(пољско цвеће, гљиве, зимзелено и четинарско дрвеће) од биљака које је 
култивисао човек за своје потребе (житарице, воће, поврће, украсно цвеће); 
Елементарно познавање животних заједница у којима расту поједине биљке 
(на ливади, у шуми, бари, њиви, воћњаку). 

Човек као припадник живог света: Сазнања о човеку као природном бићу, 
поређење са животињама и биљкама у погледу биолошких функција; Позна-
вање услова за живот човека (ваздух, хигијена, храна, заштита од невремена, 
хладноће и др).

Заштита животне средине: Сазнања о заједничким стаништима одређених 
биљака и животиња у башти, ливади, шуми, парку, бари и др. и њиховој повеза-
ности у ланце исхране. Свест о погубним последицама прекидања ових ланаца 
и значају равнотеже у животној заједници; Појам прилагођавања живих бића 
животним условима изграђен на једноставним примерима; Сазнања о улогама 
које поједине биљке и животиње имају у човековом животу и старању човека 
о њима којим доприноси њиховом опстанку и развоју; Сазнања о начинима на 



Еколошко васпитање у предшколским установама  |  53

које човек утиче на животну средину и њиховим последицама; Сазнања о начи-
нима на које се човек ослобађа од отпадака и њиховим последицама по квали-
тет животне средине; Сазнања о начинима загађивања воде, земљишта и вазду-
ха, и поступцима на које се загађење смањује или избегава; Свест о користима 
које човек има од шума и начинима да се оне очувају и обнове; Сазнања о буци 
као еколошком проблему и начинима да се он разреши; Познавање могућности 
да сваки појединац допринесе очувању животне средине и елементарно раз-
умевање еколошке поруке: „Мислити глобално, деловати локално“; Сазнања о 
неким начинима да се спречи расипање топлотне и електричне енергије, дра-
гоцене пијаће воде, хране, одеће, новца и др, односно да се они рационално 
троше; Познавање неких начина на које деца могу помоћи угроженим биљкама 
и животињама; Развој поштовања и љубави према свему живом, природи и 
њеном Творцу, уз мотив да се она чува и унапређује; Свест о потреби исхра-
не квалитетном храном, одевања тканинама природног порекла, коришћења 
исправне воде, боравак на свежем ваздуху и сл.

Да би се реализовали сви ови наведени еколошки садржаји, важно је 
спровести следеће активности:

• Испитивање живог света у жбуну, испод камена, у поточићу, барици и сл. 
Уочавање прилагођености живих бића животним условима, клими, окружењу, 
потенцијалним непријатељима и др, да би опстала као врста. Разговори о зна-
чају биљака и животиња за човека и о човековим могућностима да допринесе 
њиховом опстанку и развоју. 

• Разматрање начина на које човек изазива промене на својој планети,  
посебно у природи (сеча шума, исушивање мочвара, лов и др.).

• Уочавање промена које настају човековим деловањем на живи и неживи 
свет, разлога овог деловања и његових последица.

• Сагледавање начина на које се људи ослобађају отпадака и њихових ефе-
ката, уз указивање на то који су од њих најповољнији за очување и обнављање 
животне средине.

• Уочавање главних загађивача воде, земљишта и ваздуха, као и последица 
њиховог деловања.

• Упознавање правила понашања којима се штите шуме и њихови станов-
ници. Сађење биљака и дрвећа уз помоћ одраслих.

• Организовање фото-сафарија у природи ради посматрања животиња.
• Остављање птицама зими хране, а лети воде.
• Посматрање како се човек брине о животињама на сеоском газдинству.
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• Упознавање деце са локалном еколошком проблематиком у месту и 
окружењу у коме живе.

• Учествовање деце у народним обичајима који изражавају однос према 
природи.

• Организовање „еколошких патрола“.
• Посете музејима и разним збиркама у којима се може више сазнати о 

историјату места у коме деца живе и карактеристикама природе. 
• Повезивање онога што се запажа у свом окружењу или на излету са 

сликама у књигама, шемама и макетама, као и његово ликовно представљање. 

Активности које по овом моделу васпитачи треба да реализују са децом 
од 3 до 7 година усмерене су на реализацију следећих циљева: развијање 
поштовања и љубав према живом свету; схватање човековог утицаја на око-
лину и запажање промена насталих у њој; схватање последица неких непро-
мишљених активности човека према природи; развијање еколошке свести; 
упознавање са еколошким појмовима; развијање свести о потреби заштите 
животне средине; упознавање са процесом рециклаже.

Основе програма Године узлета (2018) уводе флексибилан програм за све 
области, па самим тим и када су у питању еколошке активности. Васпитач се 
у развијању програма стално усклађује са децом тако што прави пројекцију 
могућности за различите доживљаје и учење деце као предлог који ревидира 
и допуњује, а не прави готов, завршен план. Због динамичног и флексибилног 
приступа планирању, план не може бити направљен унапред за дужи времен-
ски период.  

Он се дограђује и ,,израња” током започетог истраживања деце и одрас-
лих (васпитача, родитеља и других одраслих у вртићу и из локалне заједнице) 
на основу: иницијативе и предлога деце; консултовања са децом; предлога и 
идеја различитих учесника; увида васпитача о учешћу деце у активностима; 
промишљања васпитача зашто је важно да се деца баве одређеним актив-
ностима, како то повезати са њиховим животним контекстом, ранијим до-
живљајима, искуствима и сазнањима.

Интегрисаним приступом васпитач омогућава деци да уче кроз јединство 
оног што доживљавају, промишљају и онога што раде. Планирање у интегриса-
ном приступу може бити тематско или пројектно. Пројекти имају две основне 
компоненте: они траже питање или проблем који организује и води активност, а 
активности достижу свој врхунац у коначном призводу који одговара на питање 
које их је покренуло (Брофи, 2015). Идеја за тему/пројекат може да проистиче из 
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свакодневних искустава које деле деца и одрасли, из игре деце, из проблема-
тике која заокупља децу и интересује их, из уочених потреба и упитаности деце 
и васпитача, из различитих догађаја у дечјем вртићу и у локалном окружењу.

Након оквирног одређења теме или почетне идеје за пројекат, васпитач 
истражује различите изворе из области сазнања, културе и различитих делат-
ности; проналази идеје и промишља чиме би све могли почетно да се баве и 
истражују у оквиру теме/пројекта ослањајући се на професионална знања о 
узрасним карактеристикама и познавање деце у групи; шта је потребно при-
премити од опреме и материјала који ће подстаћи децу да испробавају своје 
идеје. Развијање теме или пројекта треба да буде стваралачки процес подјед-
нако изазован и за децу и за васпитача, кроз који заједнички откривају, играју 
се и креирају. Учење које је засновано на пројектима укључује истовремено 
и следећа мотивациона својства: задаци се мењају и укључују нове елемен-
те, проблеми су аутентични и изазовни, деца/ученици праве своје изборе кад 
одлучују шта ће радити и како, раде заједно са вршњацима на извођењу актив-
ности, а рад се заокружује стварањем коначног производа (Брофи, Џ. 2015).

Васпитач заснива тему/пројекат на принципима развијања реалног про-
грама, због тога планира тему/пројекат увек само неколико корака унапред и 
циклично наставља да планира тако што: 

• планира опремање простора различитим средствима и материјалима  
који су деци инспиративни и пријемчиви за истраживање у оквиру теме/
пројекта (уметнички предмети, различити штампани материјали, справе, 
апарати, полуструктурирани и неструктурирани материјали...);

• на основу идеје за неку активност, планира начин организовања те 
активности који је у складу са принципима развијања програма;

• на основу садржаја који проистичу и везани су за тему или пројекат, 
васпитач планира организацију активности и начине свог учешћа у активности  
(начине подупирања, моделовања, проширивања). Садржаји су у функцији  
истраживања у оквиру теме/пројекта, а нису готова знања која деца треба да 
усвоје;

• планира ресурсе који су потребни, који се могу набавити, направити или 
позајмити;

• планира могуће начине укључивања родитеља, деце из других група и 
појединаца из локалне заједнице;
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• планира места у локалној заједници у којима могу да проширују иску-
ства везана за тему/пројекат (институције, организације, отворени простори, 
појединци).

Тема  или  пројекат могу да трају од  неколико  дана  до  неколико месеци, 
зависно од правца развоја и надограђивања идеја, предлога и интересовања 
деце, од разноликости подстицаја и идеја које уноси васпитач и други који су 
укључени у тему/пројекат. Пројекат је вођен питањем, идејом и/или намером 
за продубљеним истраживањем проблематике која је деци смислена и 
изазовна за истраживање и кроз коју они креирају аутентична решења. 
Трагање за аутентичним решењем је оно чиме се даје смисао истраживању 
деце и бављењу појединачним активностима и садржајима, а није сврха 
пројекта решење по себи. Васпитач није у планирању пројекта усмерен на 
вођење деце ка налажењу што бржег и успешнијег решења као продукта 
пројекта, већ је усмерен на планирање подршке процесу учења засноване 
на принципима развијања реалног програма (Године узлета, 2018).

Анализирани програми и модели рада у предшколским установама упућују 
на закључак да су конкретни и детаљно разређени еколошки садржаји, са 
јасно дефинисаним и прецизним циљевима и задацима васпитно-образовних, 
еколошких и са истраживачким активностима, једино заступљени у Моделу Б 
(Моделу основа васпитно–образовног рада са предшколском децом). Модел 
А и Основе програма Године узлета имају флексибилан програм, без јасно 
дефинисаних циљева и задатака, што указује да целокупни програм, па самим 
тим и еколошки, у потпуности зависи од знања и компетентности васпитача за 
ову област. Такође, интересовање деце за одређене појаве може бити одличан 
повод да се нешто из еколошке области научи.

Да би могао флексибилно да испланира свој рад и организује активно-
сти са децом, васпитач треба да буде обавештен о различитим подручјима 
и чињеницама о којима децу подучава: живим бићима, планетама, човеку и 
његовој средини итд. Деца уче кроз игру и по моделу одраслих, па се очекује 
да и сами васпитачи воде рачуна о својој средини, о биљкама и животињама, 
унутрашњем и спољашњем окружењу и сл. У сваком случају, да би се реали-
зовале еко-активности, потребно је едуковати васпитаче из еколошке пробле-
матике, јер само едукован васпитач, тиме и компетентан, може успешно да 
васпитава децу за еколошко пожељно понашање, без обзира по ком моделу 
радио (Брун, 2001).
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V ВАСПИТАЧ – ИНИЦИЈАТОР ЕКОЛОШКОГ
ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ

Пракса васпитача је сложена и променљива и одвија се кроз динамичну 
спрегу односа, активности и акција у јединственом контексту групе, вртића 
и заједнице у којој васпитач ради. Васпитач је рефлексиван практичар који  
преиспитује теорију и праксу у односу на контекст, градећи целину знања, 
искуства, умења, вештина, веровања и вредности као филтер кроз који доноси 
одлуке и гради програм (Бренеселовић Павловић, Крњаја, 2017).

Промене које се непрекидно одвијају у свим сферама друштвеног живота 
неминовно доводе до промена, како у систему васпитања и образовања, тако 
и у предшколским установама. Истовремено се пред васпитачем, као кључним 
фактором васпитно-образовног процеса, намећу захтеви да неке раније улоге 
промени или пак напусти, као и да прихвати неке нове. Како позив васпитача 
подразумева веома сложено подручје деловања, тако су и њихове компетен-
ције вишедимензионалне (Богавац, Стојановић, Ковачевић, 2010). Дакле, бити 
компетентан је више од збира појединачних компетенција као низа издвоје-
них вештина и знања о нечему што појединац мора да поседује да би успешно 
обављао одређене задатке.

Рихтеров концепт компетенција означава да „учесник није више у поло-
жају да примењује научено, специфично и прилагодљиво ситуацији, већ је не-
опходно да научено прилагоди својим потребама; да у овај систем интегрише 
нове алтернативе деловања; да повеже своје научене способности са другим 
способностима; да прошири свој репортоар понашања из једне, у себи уте-
мељене синергије, дакле, да прошири алтернативе понашања спојем својих 
досадашњих способности са ново наученим“ (Андевски, 2006).    

Примарне компетенције наставника/васпитача су широко образовање, 
професионално знање и етичност у струци, а заснивају се на излагању про-
верених чињеница, вештинама понашања и личним особинама. Истовремено, 
професионалан педагошки рад подразумева и „ужу стручност, висок ниво 
емоционалне интелигенције, психолошку спремност и дидактичко-методичку 
стручност“ (Марковић, 2015).
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Подручје професионалног развоја односи се на потребу сталног учења  
и надограђивања одговора на питање шта значи бити добар васпитач и шта  
је  добар програм. Оно се реализује кроз разумевање концепцијских поставки 
Основа програма и њихово утемељење као лично релевантних и повезаних  
са властитом праксом. 

Овај процес изискује стално преиспитивање и промишљање о концеп-
цијским поставкама и личним уверењима и пракси; учешће у развијању реф-
лексивне праксе у свом вртићу кроз сарадњу, размене и заједничка истра-
живања са стручним сарадницима и васпитачима; критичко преиспитивање  
културе и структуре дечјег вртића са колегама, повезивање са колегама из 
других установа ради размене искустава и заједничких истраживања; учешће 
у развојним пројектима на локалном и националном нивоу; избор семинара 
стручног усавршавања који су релевантни за развијање рефлексивне праксе 
и професионално оснаживање; учешће и излагање на стручним скуповима;  
праћење савремене стручне литературе и трендова развоја предшколског 
васпитања и образовања; сагледавање и критичко преиспитивање друштве-
них и културних фактора којима се обликује пракса предшколског васпитања 
као и њихових развојних трендова (Године узлета, 2018).

Пракса васпитања и образовања је сложена, променљива, и не може се  
до краја и детаљно предвидети. Она се одвија кроз динамичну спрегу односа, 
активности и акција у јединственом контексту групе, вртића и заједнице у  
којој  васпитач ради. Нити једна теорија, ни концепција програма, не може дати 
унапред готова решења за тако сложен и  динамичан процес у специфичном  
контексту.

Одлучујући фактор при утицају дечијег вртића на развој и учење детета 
нису програмске активности саме по себи и средства путем којих се остварују, 
већ особа која је посредник између ње и детета. Управо је Марија Монтесори, 
велики педагог и творац специфичног начина васпитања и образовања деце, 
истакла да „обука за васпитача који треба да помогне животу подразумева много 
више од пуке интелектуалне припреме: обухвата духовну припрему, припрему 
карактера, јер упознавање себе представља истинску припрему за васпитање 
других“ (Монтесори, 2006). Тако ни најбоље одабрани садржаји и материјални 
услови за њихово остваривање не могу умањити улогу васпитача, од чијег 
преданог учешћа у планирању и реализацији програма, као и посвећености 
у реализацији програмских циљева и начина њиховог остваривања, зависи 
коначни успех васпитно-образовног деловања на дете (Каменов, 2006).
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Примарна жеља васпитача је да деци пренесе знање и приближи им садр-
жај програма на оригиналан начин, да тиме пробуди интересовање и мотива-
цију за многе познате и мање познате теме. Васпитач је стално суочен са новим 
питањима и изазовима које треба да решава у складу са уверењима, знањима 
и умењима, кроз рефлексивно преиспитивање теорије и праксе у односу на  
дати контекст. Из тога следи сва сложеност и особеност професије васпитача  
и пресудна важност њене улоге. Професионална улога васпитача реализује се 
кроз три подручја:

1. Подручје непосредног рада са децом васпитач реализује кроз свако-
дневни рад у васпитној групи усмереношћу на добробит детета, квалитет одно-
са и  различите ситуације и активности заједничког учешћа.

2. Подручје развијања програма је подручје кроз које васпитач оживљава,  
на нивоу реалног програма, концепцијска полазишта Основа кроз принципе и  
стратегије којима се подржавају добробит, односи и делање. Процес развијања  
програма се одвија кроз сарадњу са стручним сарадницима и колегама, као и  
кроз размену са децом и породицом.

3. Подручје професионалног развоја односи се на потребу сталног учења 
и надограђивања одговора на питање шта значи бити добар васпитач и шта је 
добар програм (Године узлета, 2018).

Нужна је континуирана едукација свих друштвених слојева о важности 
питања заштите животне средине и личне одговорности коју има сваки поје-
динац у нарушавању равнотеже екосистема, нарочито едукација појединаца 
који су непосредно укључени у систем образовања (Видосављевић, Марко-
вић, Стакић, 2016). Онај који подучава, у васпитнообразовни процес уноси 
себе, своју личност, јер је немогуће другоме излагати неки проблем, а задр-
жати улогу посматрача (Андевски, Кундачина, 2004).

Програм усавршавања васпитача који се односи на заштиту животне 
средине се може остварити: личном иницијативом, на семинарима ван инсти-
туција; организованом обуком у оквиру предшколских установа; похађањем 
радионица; повезивањем са мрежом предшколских установа у онлајн-кому-
никацији и разменом искустава у вези са припремом и реализацијом еколош-
ких активности; одржавање сталног или привременог контакта кроз разговоре 
или ангажовања стручних лица за еколошку област. Приликом организовања 
семинара или радионица у предшколским институцијама, потребно је пред-
ходно, кроз анкете и упитнике, утврдити степен знања и вештине васпитача 
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када су, пре свега, у питању еколошке активности, као и теме из екологије за 
које постоји највише интересовање.

Континуираним еколошким образовањем се улога васпитача подиже на 
виши ниво, где они методички правилним смером поучавају децу и помажу им 
у стицању увида у процес еколошког васпитања, односно еколошко сазнање и 
развој еколошке свести (Липовац, 2017). Еко-васпитачи у том смислу могу да у 
своје предшколске установе као васпитно-образовно-еколошке средине испу-
не следеће захтеве: 1) труде се да поједине теме креативно разраде у смеру њи-
хове практичне примене; 2) организују васпитно-образовне процесе у приро-
ди и у изворном еко-окружењу; 3) идентификују проблеме у локалној средини, 
како би омогућили деци учествовање у њиховом решавању; 4) развијају садр-
жајне шеме мишљења, која би омогућила деци тражење и уочавање веза међу 
појмовима, појединачно и у ширем контексту; 5) дефинисање плана акције и 
примене локалне политике, усмерене на управљање отпадом, уштеду енергије, 
бригу о околини, подршку здравом животном стилу, сарадњу с родитељима и 
локалном заједницом; 6) иницирање промена на локалном нивоу и на актив-
ностима усмереним на постизање одрживог развоја и начина живота чланова 
заједнице којој припадају и деца одређеног вртића (Липовац, 2017).

Као исход перманентног еколошког образовања развија се еколошка 
писменост, коју Којл (Coyle, 2005) дефинише као превазилажење пуке свести 
о еколошким проблемима (која подразумева познавање главних проблема, 
али слабо разумевање каузалних односа између људских поступака и 
последица), или владање у складу са основним еколошким знањима без 
дубинског разумевања проблема и повезаности појава (на пример, сазнање 
да је потребно штедети воду и понашање у складу са тиме).

Чињеница је да еколошка писменост и њој следствено проеколошко 
понашање представља конструкт који се само једним делом ослања на по-
везивање чињеница, концепата и процедура и способности примене знања 
(Марушић-Јаблановић, Благданић, 2019). Великим делом она заправо почива 
на ставовима, осећањима и вредностима. У складу с тим, о степену развоја 
еколошке писмености можемо говорити као о степену моралног развоја, јер 
заштита животне средине несумњиво залази у домен хуманости, алтруизма, 
одрицања и етике (Марушић-Јаблановић, Благданић, 2019).

Природу доживети у непосредном додиру са њеним лепотама, довести до 
трансфера у делатној оријентацији поучавања и учења, неговати индивидуал-
но, рефлексивно опхођење према природи, без ограничења у садржајима и ме-
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тодичким аспектима традиционалне наставе, са тежњом ка хуманој педагогији, 
усмереној на човека и остала жива бића – критеријуми су еколошки оријенти-
сане педагогије, која би требало да буде путоказ и васпитачима у предшкол-
ским установама. 

Еколошком проблематиком, која у себи носи поруке новог хармоничног 
односа са природом и људима, овладава се путем нових перспектива: креа-
тивно, темељно другачије од уобичајеног начина гледања и посредством новог 
начина комуницирања. Зато се од наших стручњака и педагошких посленика 
очекује смелије прихватање изазова, контроверзи, дилема и могућих решења 
дискурса еколошког образовања, и пружање „одрживих“ одговора времену које 
нас је нашло „затеченим“. Промишљање о еко-педагошким компетенцијама 
пружа могућности и изазове онима који су за њих спремни (Андевски, 2014).

Дете и екологија

Неспорна је чињеница да постоје два света, свет деце и свет одраслих.     
Дететова рана искуства обликују његов целокупни развој кроз узајамну пове-
заност свих области развоја. Рани узраст је период најактивнијег можданог 
развоја, у коме искуства имају пресудну улогу, а природа ових искустава има 
дугорочне ефекте. Због тога су деци потребне богате и разноврсне могућно-
сти за истраживање околине, учешћа у активностима са вршњацима и раз-
личитим одраслим особама у кући, вртићу и заједници, како би развила свој 
потенцијал (Бренеселовић Павловић, Крњаја, 2017).

У Основама програма Године узлета (2018) дате су неке основне каракте-
ристике детета, где се између осталог наводи: Дете је јединствено и целовито  
биће. Свако дете је личност са својим јединственим могућностима и једнаким 
правима да се његова јединственост препозна и уважи. Дете реагује целим 
својим бићем, његов интелектуални, емоционални, сензо-моторни, социјални и 
говорни развој је узајамно условљен и испреплетен. 

Дете je богато потенцијалима. Оно није само биће потреба, оно поседује  
потенцијале и развијајуће капацитете који га чине компетентним учесником   
сопственог учења и развоја. Компетентност детета није нешто што дете по-
седује по себи, нити досегнуто стање, већ се компетентност детета изграђује 
кроз односе са одраслима и вршњацима и зависи од квалитета ових односа, 
тј. колико су они подстицајни и подржавајући.
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Богатство дечијег мишљења се огледа у њиховој способности да спонта-
но мисле, њиховој заинтересованости и истраживачкој радозналости за свет 
у коме живе. Та радозналост се најчешће манифестује њиховом способношћу 
да поставе питање „зашто?“, којим управо желе да испитају разлог постојања 
ствари и појава. 

Нема сумње да је период раног детињства најбогатији креативним потен-
цијалима и зато га, уз помоћ васпитања, треба искористити, јер је губитак тог 
времена ненадокнадив. Томе у прилог иду речи М. Монтесори да „задатак де-
тета није само да распознаје оно што види око себе, да разуме амбијент у којем 
живи и да му се прилагоде, већ оно мора, и у време када још није у стању да 
прима било какве поуке, да у себи изгради сложене обрасце нечега што треба 
да постане наша интелигенција и темељ наших разноврсних осећања“ (Монте-
сори, 2005). 

У складу са тим, дете посматрамо као целовиту личност са афинитетима, 
мотивацијом, интересовањима, потребама, способностима и могућностима и, 
сходно томе, улога одраслих је да омогуће активно партиципативно учење у 
којем је дете активни и конструктивни чинилац (Ивић и сарадници, 2001).

Из тог је разлога најважнији начин одржавања дететове природне жеље 
за учењем да му помогнемо да пронађе ко је оно у ствари, у чему је добро и 
шта воли. Такође, треба да престанемо да обраћамо пажњу на то што деца 
не могу, и да почнемо да наглашавамо шта могу, јер пуштајући децу да се 
развијају и изражавају своје унутрашње потенцијале, радимо за њих и њи-
хово боље сутра, без жеље да их обликујемо према сопственим замислима и 
идејама. Омогућавањем самосталног, неоптерећеног стварања у предшкол-
ском узрасту, без интервенције одраслих, свима који су укључени у тај процес 
пружа могућност да добију драгоцен увид у дечји унутрашњи свет и да дете 
боље упознају, као и да уче од деце.

Детету свакодневни живот доноси са собом мноштво активности које су 
усмерене на контакт са средином и природом која га окружује. Оно свакоднев-
но посматра појаве и процесе у природи, физичка својства и функције пред-
мета који га окружују, решава практичне проблеме са којима се суочава, води 
бригу о биљкама и љубимцима који се налазе у његовом окружењу. Кроз раз-
личите активности, разговор, посматрање и учења по моделу одраслих, дете 
усваја уверење да властитим залагањем за очување средине, доприноси ква-
литетнијем животу у њој. На тај начин дете развија конструктиван однос према 
природи и окружењу.
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Деца уче да природу и окружење само делимо са другим живим бићима, 
и да смо само део тог света, а не изван или изнад природе. Оваква рана иску-
ства деце у додиру са околином остављају неизбрисиви траг на однос бића 
које се развија према својој социјалној и природној околини, самоме себи, као 
и на ставове који ће се касније потпуније уобличити (Каменов, 2004).

Дете има непрекидну потребу за активним учешћем у свему што се око 
њега дешава, са својим специфичним предходним искуством, потребама и 
интересовањима. Деца на предшколском узрасту имају наглашену потребу 
да, користећи различите сазнајне поступке, упознају и истражују природну и 
друштвену околину у којој живе. Иако су деца мање способна за рационалну, 
аналитичку спознају, она су и те како способна за глобални доживљај стварно-
сти, интуитивну спознају прожету емоцијама и наслућивањем (Каменов, 2004). 

Са аспекта развојних могућности, деца већ поседују многе претпоставке 
од којих полази еколошка област: постављају многа питања, воле да тестирају 
границе реалности, праве хипотезе о свему што их окружује. Ово подручје 
које третира еколошке активности треба да детету на одговарајући начин 
приближи и демистификује непознате феномене и пружи прилику да самои-
спитује, истражује, решава практичне проблеме, упознаје и ствара нове одно-
се са својом околином. 

Крајњи циљ је стицање свести о томе да дете својим поступцима и пред-
лозима може да мења и чува своју непосредну околину и утиче на квали-
тет живљења у њој. Такође, циљ ове области је да деца упознају себе, своју 
природну и друштвену средину и да, у сваком погледу, развију способности 
неопходне за одговоран однос према њој. Формирање еколошке свести код 
деце, упознавање са принципима еколошког деловања и оспособљавање за 
њихову свесну и одговорну примену у заштити, обнављању и унапређивању 
животне средине је постепен и дуг процес, због чега и треба започети од ра-
ног детињства. Наиме, само на тај начин деца ће моћи свесно и савесно често 
да преиспитују своје понашање према околини.

А шта је еколошка савест? Она се, баш као и свака савест, налази увек уз 
тебе и непрекидно те пита: Да ли је твој поступак добар, шта кад би сви људи 
света поступали тако као ти? Кад пружиш руку да одломиш грану, па се тргнеш, 
кад кренеш да продрмаш младо тек засађено стабло, па се предомислиш, кад 
намислиш да „зафрљачиш“ кесу са смећем кроз прозор, па се постидиш – значи 
да све време над твојим поступцима бди твоја еколошки културна савест и опо-
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миње те да све то не треба да радиш, да си ти еколошки мислећа млада особа. 
И можеш да се поносиш собом! (Пецовић, 2000). 

Формирање представа и појмова о природи

Основни задатак васпитача је да квалитетно организује рад у предшкол-
ским установама, да њиме управља, и да зна како ће деца свесно усвојити 
садржај личним ангажовањем. Развој представа и појмова о природи јесте 
нужан захтев за разумевање односа у њој. Да би се формирале јасне предста-
ве о објекту, појави, процесу, формулисали закони природе, неопходно је да 
деца усвајају знања свесно, односно да њихова мисао ради активно (Грдинић, 
Бранковић, 2005). Из тог разлога је процес формирања представа и појмова о 
природи веома битан када су у питању деца предшколског узраста.

Сва наша знања о природи, у крајњој линији, резултат су опажања предме-
та и појава путем чулних органа. Златно правило Коменског се управо и односи 
на то да „све што може, треба препустити чулима, наиме: оно што се види - чулу 
вида; оно што се чује - чулу слуха; мирисе - чулу мириса; укусе – чулу укуса; оно 
што се прима чулом додира – чулу додира. Ако се неки предмети могу истовре-
мено перципирати неколиким чулима, треба их истовремено обухватити неко-
ликим чулима“ (Коменски, 1939).

Психологија дефинише представу као репродуктивну слику предмета за-
сновану на ранијем искуству. Док нам прецепција пружа слику предмета само 
у непосредном присуству тог предмета, представа је слика предмета која се 
репродукује у свести у одсуству предмета (Матовић, Буквић, 1996). Представе 
су сличне перцепцијама, и оне су мост између чулног и рационалног сазнања. 

У формирању представа и појмова, велику улогу има жива реч васпитача/ 
учитеља, јер и вербалним путем могу настати представе које могу бити темељ 
новим представама. Дакле, при формирању представа, значајно место припада и 
језичком обликовању, које се заснива на симболима. Истовремено, жива реч има 
велику сазнајну емоционалну вредност и примењује се у различитим облицима, 
као што су описивање, приповедање, расправљање итд. Посредне представе 
створене говором настају на основу раније формираних представа и појмова 
и непосредно су везане за живо опажање природе. Док је представа очигледна 
и у свести детета представља спољне особине предмета и појава, појам је пак 
мисаони одраз важних и општих карактеристика предмета, појаве или бића.
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Процес формирања појмова полази од чулних активности које, по утврђе-
ном редоследу, прелазе у мисаоне (Василијевић, 2004). Исти аутор наводи да 
се то дешава на следећи начин: најпре се истакну битна спољашња обележја, 
затим унутрашња обележја – односи; појединачне представе се везују за појам 
врсте, а појам врсте за општи појам. Из тог разлога може се рећи да је појам 
„скуп битних, типичних ознака неке скупине објекта или појава који је створен 
мисаоним процесима на темељу упоређивања и рашчлањивања појединих 
објеката и појава, одвајањем битних обележја од небитних и уопштавањем так-
вих битних обележја на све појаве и објекте исте врсте“ (Да Зан, 2001).

Само формирање појмова пролази кроз неколико фаза: 1) формирање 
исправних представа на основу искуства и предзнања детета; 2) интелектуално 
рашчлањивање појава помоћу анализе и компарације, ради издвајања битних 
особина; 3) синтетичко посматрање битних особина и покушај дефинисања 
појма; 4) уопштавање појма; 5) примена појма (Цвјетићанин, 2010). 

За децу млађег узраста, при формирању појмова, мора се поћи од онога 
што је конкретно, очигледно и лакше разумљиво. Као предуслов за формирање 
представа и појмова, веома је битно посматрање, које мора бити свестан и 
активан процес. Управо зато и Јањушевић (1967) истиче да живо посматрање 
мора бити пропраћено мисаоном активношћу и, ако се деца не подстичу на 
анализирање онога што посматрају, ако им се не пружају објашњења и не 
указује на везе које постоје између особина онога што се посматра, онда би 
таква очигледност била пука формалност. Дакле, посматрање се не може 
свести само на осећање чулима и перципирање, јер истовремено долазе до 
изражаја и мисаони процеси. 

Мисаони процеси при посматрању код деце млађег узраста се постижу 
правилним отелотворењем задатака уз помоћ речи: шта ће се посматрати, 
како ће се посматрати, где ће се посматрати, када ће се посматрати, чиме ће 
се посматрати и зашто ће се посматрати (Де Зан, 2001). На овакав начин се 
пажња деце усмерава у одређеном смеру, са задатком да се упознају нека 
својства предмета и њихових промена, каква она јесу, не мењајући их притом.

Поред посматрања, у функцији формирања појмова су анализа и син-
теза. Анализом се издвајају битне спољашње и унутрашње особине конкрет-
них природних објеката, појава и процеса, док се синтезом врши сједиња-
вање битних, стварних и општих карактеристика, то јест сазнаје се њихова 
суштина, бит.
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За даљи ток настанка логичког појма веома су битна два процеса, а то су 
апстракција и генерализација. Апстракцијом се врши одвајање различитог, 
а генерализацијом одвајање сличног. По мишљењу Цвјетичанина (2010), 
апстракција има двоструко значење: 1) Апстраховати од нечег (занемарити 
сва небитна својства која нису карактеристична за све поједине испитане 
случајеве, на пример код биљака – боја плода, боја цвета, изглед листа и 
сл.); 2) Апстраховати нешто (мисаоно отргнути, битна, заједничка, стална и 
општа својства предмета, појаве или живих бића од њихове конкретности).

Генерализација је завршни мисаони процес при формирању појмова. 
Овим процесом се сва битна и општа својства предмета, појава или бића, до 
којих се дошло на основу претходних мисаоних процеса, уопштавају на све 
друге случајеве исте врсте, нпр. битна својства биљака односе се на све биљ-
ке, без обзира што нису све биљке посматране и анализиране. Захваљујући 
процесима апстракције и генерализације врше се трансформације поједи-
начних особина и ствари у појмове особина и ствари (Василијевић, 2004). 
Компарација или упоређивање чини основу сваког разумевања и мишљења 
и свако сазнање се управо и темељи на овоме. Упоређивањем појединих ка-
рактеристика (нпр. појединих биљака или животиња), уочавају се сличности, 
идентичности и разлике међу њима, могуће је разликовати битно од небит-
ног. После формирања представа и појмова следи примена у пракси, јер је са 
њима углавном повезано и усвајање вештина и навика.

Веома је важно истаћи да се упознавање природе не сме темељити и 
зауставити само на посматрању, него се треба водити до мисаоних опе-
рација и појмова, али и обрнуто, полазити од речи, појмова и проналазити 
их у окружењу. Да би деца свесно усвајала знања, морају се навикавати на 
елементарно уопштавање. У том смислу, треба им омогућити да сами по-
сматрају конкретне предмете, појаве и процесе, да их упоређују, да прона-
лазе сличности и разлике, да издвајају оно што је опште, битно, да одбаце 
споредно. Подразумева се да све ово треба да се ради под руководством 
едукованих васпитача и уз њихову помоћ.  

Природне појаве и физичке законитости се сазнају постепено кроз дечју 
активну партиципацију и примену одговарајућих сазнајних поступака. То зна-
чи да је потребно омогућити детету да повезује нове појмове и информације 
са оним што већ зна. Организовање спонтаних искустава на нови начин, уз 
увођење занимљивих и повезаних садржаја ће помоћи деци да уопштавају, 
постепено доживљавају физичку и социјалну средину посредством нових 
појмова. Дете сазнаје кроз сопствену активност, у складу са властитим узрас-
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ним, развојним и искуственим нивоом. Стога, васпитач омогућава деци да на 
очигледан начин, увиђањем узрочнопоследничних веза, решавањем једно-
ставних проблемских ситуација кроз увођење огледа, самостално, у пару или 
у групи, откривају свет, везе, појаве и процесе у окружењу.

Формирање појмова у овом периоду почиње тиме што деца сумирају 
различита искуства, сагледавају сличности и разлике између тих искустава, 
повезују у групе појава и дају им нова значења. Кроз интеракцију са околи-
ном дете учи о живим бићима, природним појавама, материјалном свету. 
Квалитет усвојених знања о природи код деце млађег узраста несумњиво 
утиче на квалитет живота, као и на рационалан и одговоран однос према 
биљкама и животињама.

Кроз образовање у области природних наука неопходно је развијати 
друштвену одговорност и стварати будуће активисте, који ће, између осталог, 
активно доприносити очувању природног окружења. Наглашавањем активи-
стичке димензије указује се на значај делатног аспекта и на то да се он највише 
примећује кроз понашање деце и да кроз одговоран однос према природном 
окружењу она налазе свој смисао (Андевски, 2006).

Улога и значај еколошких активности

Задатак еколошког васпитања у предшколској установи је стицање еколош-
ке културе и мотивација деце да поштују, штите и унапређују животну средину 
у којој живе. Еколошка свест деце буди се од најранијег детињства, а најбољи 
начин је да их укључимо у свакодневне активности које ће им помоћи да сами 
схвате ко и како загађује природу, и како можемо помоћи да се загађење смањи. 
У томе се посебан значај придаје еколошким активностима којима се постижу и 
умногоме остварују предвиђени циљеви и исходи овог вида васпитања. 

У складу са наведеним, васпитач има улогу да обезбеди да се такви са-
држаји уграде у програме и реализују на специфичан начин, који ће детету 
на предшколском узрасту развити пре свега позитивне емоције у односу на 
природу, а затим и активно учешће у њеној заштити. Значајан исход оваквог 
процеса учења је висока мотивација деце, која је проистекла из могућности да 
се баве конкретним, релевантним проблемом из свог окружења и да у великој 
мери сама осмишљавају активност. Из тог разлога, садржина свих активности и 
игара треба да је примерена дететовим потенцијалима и треба му омогућити да 
се у потпуности изрази, да самостално бира активности и да у њима учествује 
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својим темпом (Шаин, Чарапић, 2018). Дакле, подршку дечјем развоју у вртићу 
треба да пруже васпитачи и сарадници који су компетентни да подстичу развој 
путем рада у групи и стварањем подстицајне атмосфере, понудом садржаја и 
активности које су деци занимљиве, које одговарају природи дечје радознало-
сти, подстичу их на истраживање, дајући им више избора у трагању за новим 
сазнањима (Станојевић, Ерић, 2018).

Данас су познати бројни методи учења, па се у процесима подучавања 
и учења увек полази од питања: Који метод је најбољи? Разуме се да избор 
метода зависи од садржаја, узраста, од циљева и исхода учења, личности 
васпитача итд. Из широког поља друштвено-хуманистичких наука преузете 
су и прилагођене деци предшколског узраста традиционалне и савремене 
методе као што су предавања, проблемско извођење наставе, пројектна 
настава, истраживачка метода, стваралачка метода, итд. 

Полазећи од узраста детета, а уважавајући основна дидактичка начела, јас-
но је да методе које се примењују у раду са школском децом нису адекватне 
у предшколском узрасту, већ их је потребно трансформисати и прилагодити 
карактеристикама овог узраста. Оне се морају заснивати на начелу васпитно-
образовног рада, морају уважавати дечије потребе и могућности, као и пред-
видети васпитнообразовне задатке; Морају подстицати унутрашњу активност 
детета и не смеју се заснивати на преношењу готових вербалних знања која 
немају функцију (Штрбац, Миљановић, 2011). Зато је откривачко – стваралачки 
– сазнајни процес несумњиво најбољи облик учења у предшколском узрасту, у 
коме дете истражује свет око себе.

Као методе еколошког васпитања и образовања, према Каменову (2005), 
треба да се примењују: деловање специјално припремљеном средином и 
организованим ситуацијама, уз предузимање одговарајућих акција (нпр. еко-
лошке патроле, млади горани, екскурзије у природи и слично), показивање 
(узорака, модела, појава и процеса, одабраних поступака и ситуација), пред-
стављање и приказивање, причање, читањем одговарајуће литературе, као и 
разговори и дискусије о проблематици заштите животне средине.

Дакле, насупрот ранијем моделу где се деци преносе готова знања и иску-
ства одраслих, акценат је на креирању подстицајне средине и стварање прили-
ке у којима деца уче према сопственим потребама и могућностима. Боравком 
у средини која негује и развија богате и разноврсне односе, омогућава се сти-
цање искуства, која позива на истраживање и откривање, дете добија подстицај 
за развој и учење у свим областима. Кроз богате и различите облике интеракције 
дете добија подстицај за развој свих својих потенцијала (Шаин, Чарапић, 2014).
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Осим значаја метода, битно је истаћи и неопходност увођења еколошких 
принципа, за шта се залажу аутори који истичу значај еколошких активности 
уз образложење да оне представљају једну врсту конкретизације садржаја 
васпитнообразовног рада из области заштите животне средине  која омогућава 
планско развијање осетљивости најмлађих за животну средину и богаћење 
њихове еколошке свести (Клеменовић, 2004). Узимамо ли у обзир значај развоја 
екофилије на најранијем узрасту, нужно је проучити и начине на које тече тај 
развој. Реч је о специфичним садржајима који захтевају специфичан приступ.

Значај рада са децом у предшколском узрасту је само увертира за читав 
процес школовања, односно система у коме појединац проведе формално 
барем трећину свог живота, док се неформално тај процес третира као це-
ложивотни. Дечије учење се мора одвијати кроз интеракцију детета са око-
лином, што директно утиче, тј. одређује шта ће и у којој мери дете интернали-
зовати (Марић Јуришић, Будић, 2012). Наиме, средина својом организацијом 
подстиче дете на активирање свих потенцијала, на учествовање, договарање, 
сарадњу, у њој је оно посматрач, истраживач и актер упознајући тако свет 
око себе кроз сопствено искуство. Дакле, средина треба да омогући ангажо-
вање детета у активностима сазнавања, истраживања и откривања, да негује 
радозналост и упитаност, путем којих дете развија компетенције решавања 
проблема и креативно мишљење (Шаин, Чарапић, 2018).

У раду са децом акценат треба да је на општем доживљају природе и 
буђењу емоционалне осетљивости, који удружени побуђују осећај битно-
сти на којем се сигурније може утемељити еколошко деловање. Односно, на 
предшколском узрасту се већ код деце јавља развојна склоност да се са ем-
патијом односе према природи и да је слободно истражују (Wilson, 1997 према 
Клеменовић, 2009). Зато је и основни захтев који се поставља пред васпитача 
да детету пружи прилику да доживи радост и осети задовољство што је допри-
нело очувању живота на планети (Николић, 2003:44).

На то је указивао и Каменов када је за остваривање циљева еколошког 
васпитања и образовања препоручивао пре свега: неговање позитивних 
емоција у односу на природу (нарочито неговање смисла за уочавање ле-
пог у природи и изражавање ових емоција средствима свих уметности); по-
сматрање појава у природи, боравке у природи и непосредан додир са њом; 
упознавање са изгледом, називом и понашањем представника живог света, уз 
старање о њима и праћење њиховог развоја; ослобађање деце одбојности и 
страха према ономе што среће у природи; неговање хуманог односа према 
животињама и биљкама; приказивање живог света и појава у природи, пре 



70  |  Слађана Видосављевић

свега снимцима који децу уводе у живи микросвет и свет екосистема који су 
од нас удаљени или ретки; као и активно учествовање у решавању еколошких 
проблема, чиме се највише постиже и најсигурније остварују циљеви васпи-
тања и образовања за заштиту, обнављање и унапређивање животне средине 
(Каменов; 2005). Ако деци само наведемо еколошке проблеме који су данас 
веома изражени, а не покажемо им излаз из свега тога и активирамо да уче-
ствују у њиховом решавању, нећемо их адекватно мотивисати за њихов даљи 
допринос у заштити животне средине (Матановић, Веиновић, 2001).

Неспорно је да су деца предшколског узраста изузетно заинтересована 
за учење еколошких садржаја и да су способна да усвајањем сазнања и фор-
мирањем нових навика мењају свој однос према животној средини. Да би се 
наведено подигло на виши ниво, еколошке садржаје по Мишковићу (2010) не 
би требало везивати само за област упознавања околине, већ их повезивати 
и са активностима за развој говора, ликовне, физичке и музичке културе, како 
би кроз међусобно прожимање тих садржаја позитивно утицали на форми-
рање еколошки пожељног понашања предшколске деце. Таквим интегриса-
ним приступом, васпитач омогучава деци да уче кроз јединство онога што 
доживљавају, промишљају и онога што раде. 

Планирање у интегрисаном приступу, када су еколошке активности у пи-
тању, може бити тематско или пројектно. Пројектно планирање је препознато 
као један од модела који оснажују партиципацију детета у његовом непосред-
ном окружењу и друштвеној заједници, а млађи предшколски узраст као пе-
риод стварања квалитетних односа, грађења и јачања дечије иницијативе, па 
самим тим представља и увод у пројектно планирање (Богосављевић, 2019). 
Такође, пројекти пружају могућности учења путем истраживања и оснажују 
дететово самопоуздање и његово поверење у властите способности (Шаин, 
Чарапић, 2018). Идеја за тему може да проистекне из свакодневних искустава 
које деле деца и одрасли, из игре деце, из проблематике која заокупља децу и 
интересује их, из уочених потреба и упитаности деце и васпитача, из разли-
читих догађаја у дечјем вртићу и у локалном окружењу (Године узлета, 2018). 
Деца овог узраста испољавају широк спектар интересовања за различите до-
мене стварности, постављајући питања која указују на трагање за узроцима 
појава, на потребу да истражују, експериментишу (Шаин, Чарапић, 2018).

Битан елемент јесте укључивање родитеља у еколошки програм рада 
установе, при чему се могу организовати следеће заједничке активности 
родитеља, деце и васпитача: едукација родитеља (презентовање еколошког 
пројекта на родитељском састанку и наглашавање потребе њиховог учество-
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вања заједно с децом); уређивање дворишта вртића (велика радна акција под 
слоганом „Очистимо двориште нашег врта“); креативне радионице (заједнич-
ка дружења током којих деца с родитељима и васпитачима креирају разно-
врсне предмете и еко-играчке); макета села и града (израда макете загађеног 
и чистог села односно града од амбалажних и других материјала); осигурајмо 
птицама дом (израда дрвених кућица и хранилица, од пластичних флаша и 
слично) (Липовац, Сакач, Јанковић, Раичевић, 2017). На овакав начин може се 
остварити један од најважнијих заједничких циљева вртића и родитеља, а то је 
развијање свести код деце да својим понашањем могу чувати природу, најста-
рију и једину кућу за све људе, животиње и биљке (Поповић Трбушковић, 2016).

Кључ исправног начина усвајања сазнања било би прилагођавање метода 
и техника дететовом индивидуалном стилу учења, радећи на когнитивном, 
психосоцијалном и моторичком аспекту. Тиме ће дете учењу приступати са 
знатижељом и самомотивисано. 

У циљу подизања еколошке свести на виши васпитни ниво, васпитачи у 
оквиру својих активности могу да организују низ едукативних садржаја помоћу 
многобројних акција, представа и слично. На тај начин се, између осталог, 
може успоставити здрав односа детета према самом себи и чувању здравља; 
врши се успостављање одговорног односа према другима; развија се љубав 
према природи и естетском доживљају природе; развија се одговоран однос 
према природи и окружењу; оснажује се еколошка свест код деце и развија 
еколошка мисао и еколошка култура; развија се конструктивни однос према 
активностима човека и његовим утицајима на природу.

Пратећи промене у природи и сопственом развоју, дете сазнаје више 
о цикличности (рођење, раст и развој, старење и смрт) и о потреби прила-
гођавања природним променама. Деца се вежбају у препознавању карак-
теристика годишњих доба и њиховог утицаја на живи свет и усавршавају 
сазнајне технике, као што су посматрање, уочавање, упоређивање и кла-
сификовање. Путем малих експеримената, дете сазнаје природне процесе. 
Експериментише са топлотом-хладноћом, светлошћу-тамом, тежином, звуком, 
и тако открива упоредљивост ствари, упознајући се са физичким и хемијским 
особинама различитих материјала.

Деца упознају животиње и биљке, услове живота и њихову узајамну по-
везаност и нашу зависност од њих; Постепено уочавају неке аспекте разлика 
између живог и неживог. Да би развили позитиван однос према животињама, 
потребно је да боље упознају њихове потребе, навике, специфичне особине и 
развијају правилан и одговоран однос према њима. Уколико деци омогућимо 
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да посматрају биљке у нашем крају, да прате њихов раст и промене кроз сме-
ну годишњих доба, да их узгајају у својој кући/вртићу, научиће шта је биљкама 
потребно за живот (светлост, вода, земља, простор...). Као специфичне актив-
ности могу се навести:

- радионице са еколошким садржајима; 
- формирање еколошког кутка за рекреативно представљање различи-

тих еколошких тема;
- активност правилног одлагања и разврставања отпада;

Детету обично недостају информације о мноштву појава које га окру-
жују, као што су магнетизам, електрицитет, равнотежа, ваздушни притисак, 
кружење воде у природи и слично. Оно не жели да то сазнаје апстрактно, 
већ спонтано кроз једноставне, практичне ситуације. Њихова заинтересо-
ваност за многобројна питања о настанку планете и све што је везано за 
живи и неживи свет на њој су резултат потребе да упознају и разумеју свет у 
којем живе. Из тог разлога, детету треба одређено искуство везану за ту про-
блематику да би разумело свет у коме се креће. 

Дакле, деца уче из свега што раде, односно путем разних активности у 
одређеном узрасту, угледајући се на то како се други људи односе према 
њима, уче из онога што виде, чују, пробају и доживе. Она уче посматрајући, 
слушајући, питајући, а највише самосталним деловањем; Уче читавим својим 
бићем. Из тог разлога је за учење најбоља она средина која им омогућава сло-
боду истраживања, која је интересантна, у којој се осећају безбедно и вољено 
(Поповић Трбушковић, 2016).
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VI EKО-ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

Улога васпитача је, пре свега, да децу подстакне на размишљање, да им даје 
смернице и упутства у средини која је подстицајна, како за њихову радозналост, 
тако и за њихову активност. Еколошке активности могу се реализовати у самом 
вртићу, у непосредном окружењу, као што су излети, посете и екскурзије. 
Углавном би требало да се изводе у отвореном простору, где деца имају доживљај 
окружења, откривају лепоте своје околине, остварују квалитетнија искуства, 
развијају радозналост. Посете екосистемима и животним срединама, као што 
су паркови, шуме, ливаде, реке, језера, баре, фарме, зоовртови, национални 
паркови, деци омогућују да непосредно доживе природу, чиме се појачава 
њихово интересовање за еколошке активности, развија екосензибилитет, али 
се уочава и неодговорно понашање људи. 

Искуство које дете стиче треба да буде разноврсно, а васпитач то омогућава 
кроз разноврсне активности, огледе, разговоре, посматрања, експерименте, 
посете, практична искуства, контакте са људима одређених занимања итд. 
Због тога радна средина треба да буде пажљиво креирана и да омогући деци 
слободу кретања, доступност и прегледност материјала за игру, интеракцију 
и учење. Кроз примену одговарајућих облика, метода и средстава рада у 
простору вртића, непосредном и ширем окружењу, васпитачи подстичу развој 
стваралачких способности код деце, пружају им додатне податке о одређеним 
темама као подстицај за учење, али и прилике да се забаве. Креативност и 
аутономија васпитача се пројектује кроз слободу избора тема, активности, 
места реализације, временске динамике, организацију средине.

Многобројни су примери еколошких активности у реализацији стручних, 
креативних и еколошки освешћених васпитача, који постепено и на најбољи 
могући начин граде еко-основе за млађе генерације. Стога у овом делу књиге 
представљамо неколико примера добре праксе који се баве овом проблематиком.
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Пројекат „Добро дрво“ 1

     Идеја која је настала након упознавања деце припремних предшкол-
ских група са причом „Добро дрво“, подстакла је васпитаче предшколске 
установе „Наша радост“ у Лепосавићу да реализују пројекат у синергији деца 
– васпитачи – родитељи. Наиме, деца су путем поменуте драмске активности 
и игре упознала значај и улогу природе за целокупни живи свет. Пројекат је 
реализован кроз многобројне активности у самој установи и ван ње, и то кроз 
више фаза:

 1)  Обилазак паркова, оближњих шума и реке Ибар;
2)  Упознавање са изгледом и карактеристикама дрвећа;
3)  Значај дрвећа и биљног света за човека и окружење;
4)  Сакупљање плодова, лишћа, гранчица и др;
5)  Уређивање дворишта вртића под паролом „Нека буде чисто“, одржавање 

и брига о младим стаблима која су деца засадила (заједнички рад деце, роди-
теља и васпитача);

6) Посета представника надлежних институција за екологију и едукацију деце;
7)  Едукација родитеља, васпитача и деце о значају рециклаже за природу 

и планету Земље уопште;
8) Интерактивне радионице са родитељима, на којима ће се, од при-

купљених материјала, правити играчке, лутке, дидактичка средства, украсни 
предмети, рамови за слике, плетене корпице и слично;

9)  Драмске игре и представе у реализацији деце и васпитача. 

Уводна мотивација деце причом о добром дрвету реализованом уз по-
моћ лутке „Причалице“, која је успешно дочаравала обострану љубав између 
дечака и дрвета, указујући на све користи које нам дрво нуди (стабло, гране, 
лишће, плодове, хладовину итд), испуњавајући жеље детета и човека кроз ње-
гово одрастање, омогућила је васпитачима да је искористе и преточе у даљу 
реализацију овог пројекта кроз више фаза. 

1  Овај рад презентован је на Стручној конференцији за васпитаче, Кладово, 2019. године и исти 
је штампан у Зборнику радова, Средина за учење – Извор грађења односа, интегрисаног учења 
и богаћења искуства детета, 307 – 311.
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Бити „Мали планинар“, сазнати од искусних планинара како се сналазити 
уз помоћ дрвета, сенке, маховине, како на основу њих одредити страну света 
и олакшати сналажење у простору, био је прави изазов за децу овог узраста. 

Заједничко планинарење свих учесника, постепено освајање оближњих 
брда, посматрање и разговори о дрвећу, упознавање са карактеристикама 
и њиховом значају за човека и целокупни живи свет, као и лоши примери 
уништавања шума (бесправна сеча стабала, гомиле смећа и слично), најбољи 
су начини да се деци одмалена усади љубав према природи и њена заштита 
од несавесних особа. У овом процесу откривања присутно је обострано 
интезивно учествовање на свим нивоима, од истраживачко–сазнајне до 
емоционалне–духовне.

Користећи нова сазнања деце о значају, заштити и очувању природе 
како у средини где живе, тако и шире, реализована је следећа фаза уз учешће 
родитеља у виду заједничке радионице „Јесен, рециклажа и наша машта 
могу свашта“. У радионици су вештим и малим рукама креирани многобројни 
предмети, еко-играчке, дидактичка средства, чуњеви итд, и то од материјала који 
је приликом обиласка околине прикупљен (гранчице, коре дрвета, шаше, слама, 
као и предмети за рециклажу). Кроз овакав начин рада су деца сопственим 
истраживањем долазила до великих и значајних одговора и сазнања, а уједно и 
дала допринос сваком сегменту пројекта једнако као и васпитачи.

Све наведено је утицало на то да деца изразе жељу да кроз њима најо-
миљеније драмске активности из свих области, боље спознају значај природе, 
потребу за заштитом и очувањем наше планете. Праћењем деце у коришћењу 
центара интересовања, забележено је да је центар за драматизацију најпо-
сећенији, да деле улоге, осмишљавају дијалоге, изражавају тренутна рас-
положења и слично (Софтић Цветковић, 2019). Улоге су подељене, глума и 
стварност су се преточиле у драматизацију разних животних ситуација са 
еколошком тематиком, уз све већу емпатију и поштовање деце према приро-
ди, што је и био крајњи исход овог пројекта. Наиме, оваквом пројектном орга-
низацијом рада је деци, на њима својствен начин, успешно приближена при-
рода, као и свет који их окружује. Она су самостално трагала за одговорима, 
при чему су са одраслима градили партнерске односе, а васпитачи су уједно, 
имали прилику да преиспитују своју праксу, добит за децу, проналазећи нове 
идеје и решења (Орешчанин, Сарапа, 2019).
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Пројекат „Вода“ 2

Радозналост и интересовање код деце овог узраста умногоме побуђује 
појављивање, кретање и деловање воде. Из тог разлога бројна су њихова 
питања о киши, снегу, поплавама, олујама, барама, рекама, језерима, морима и 
океанима, што воду чине неисцрпним извором за истраживање, откривање и 
експериментисање приликом реализације овог пројекта. По мишљењу аутора 
наведеног пројекта (Шаин, Чарапић, 2018), неки од планираних циљева су:

-   проширивање сазнања и искуства деце о живом и неживом свету;
-   проширивање сазнања и искуства деце о агрегатним стањима, притиску 

и струјању воде;
-   увиђање зависности између брзине растворљивости у води и темпе-

ратуре;
-   проширивање сазнања и искуства о кружењу воде у природи;
-   увиђање међузависности и узрочно-последичних веза међу природним, 

хемијским, физичким и метеролошким појавама и процесима;
-   сређивање перцептивних искустава и представа и формирање нових 

појмова сопственим активностима посматрања, упоређивања, експеримен-
тисања и откривања узрочно-последичних веза;

-   подстицање креативног изражавања;
-   подстицање сарадње и кооперативности у заједничким активностима.

Одабрани садржаји о води реализују се кроз више центара: сензорни цен-
тар, у коме се деца играју водом кроз различите активности - мерење, пуњење и  
пражњење бочица и судова, испитују шта плива, шта тоне, прављење мехурића 
и слично; Ликовни центар и играоница: сликање коцкицама леда, воденим боја-
ма уз музику На лепом плавом Дунаву, Влтава; Манипулативни центар - деца 
слажу слагалице с мотивима водених спортова; Језички центар - испитују се 
значења речи које су у вези с водом, као и значење пословице Вода је добар 
слуга, а лош господар; Географски и еколошки центар - истражују се на слика-
ма и географским картама велике реке у природи, како чувамо воде, ко живи у 
води, коме је све потребна вода, колика је снага воде и за шта се она користи; 

2  Свет у којем живим – пројекти, Шаин, М, Чарапић, С. (2014).
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Истраживачки центар - ко живи у капи воде, како настаје киша, роса, слана, снег, 
облаци, како кружи вода у природи и због чега је то важно за живи свет, како се 
заштитити од временских непогода, шта све може вода (како испарава, раства-
ра, струји, проводи и потискује); Центар за игру улоге - вода у исхрани, спрема 
се чај, вочни сок, супа.

Након свих наведених активности у којима се вода сагледава интегрисано, 
чиме деца добијају потпунију слику о улози и значају воде и потребом за њеним 
очувањем, у завршном делу пројекта организује се изложба са темом Шта смо 
открили о води. 

Дете у оваквој организованој средини има могућности за посматрање, 
кретање, глуму, игру, визуелно изражавање, креирање, истраживање, грађење. 
Самостално или у сарадњи с другом децом и одраслима, дете ће сопственом 
активношћу, на понуђеном материјалу и у различитим медијима, конструисати 
знања и стицати искуства о свету (Шаин, Чарапић, 2013)

Пројекат ,,Живимо заједно и сви смо важни“ 3

Предвиђени циљеви овог пројекта су:
-   проширивање искуства и стицање нових знања о биљкама и животињама;
-   разумевање карактеристика екосистема; 
-   разумевање повезаности и међузависности човека, биљака и животиња 

у ланцу исхране;
-   подстицање истраживања живе и неживе природе, посматрања и упо-

ређивања одлика, евидентирање промена и извођења закључака;
-  откривање узрочно-последичних веза и законитости у природним, хе-

мијским и физичким појавама путем извођења малих експеримената;
-   развијање еколошке свести и одговорности према живој и неживој природи;
-   подстицање вештина сарадње, договарања и тимског рада; 
-   постицање радозналости, истраживачког духа и иницијативе;
-   развијање свести о важности живе и неживе природе за очување и уна-

пређивање здравља;
-   подстицање свих функција говора, јасног и прецизног изражавања;
-   подстицање креативног изражавања.

3  Свет у којем живим – пројекти, Шаин, М, Чарапић, С. (2014).
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У средишту овог пројекта је приказан човек, као и повезаност људи у граду 
и на селу. Питања и истраживачки задаци који су се реализовали кроз овај 
пројекат односе се на: то како човек брине о биљкама и како биљке користе 
човеку; врсте биљака, изглед, животни циклус биљке, екосистем, где живи, без 
чега на може да живи, повезаност с животињама и човеком; врсте животиња, 
изглед, кретање, исхрана, размножавање, екосистем, где живи, без чега не 
може да живи, повезаност с биљкама и човеком, како човек брине о живо-
тињама и коју корист има од њих, како су повезани у ланцу исхране. Такође су 
у пројекту обрађени неопходни услови за живот биљака, животиња и човека, 
показујући на разноврсним примерима како то ваздух, вода, светлост, топлота 
и земљиште обезбеђују несметани опстанак свих живих бића. Посебно се екс-
периментисало са биљкама, где су се деца могла лично уверити у значај свих 
наведених фактора, а истовремено и схватити узрочно-последичне односе у 
природи, као и неопходност очувања еколошке равнотеже.

Реализујући пројекте, користећи се тимским радом, игром, интерактивним 
радионицама, интегративним моделом рада, дошло се до интересантних 
решења и идеја које се несумњиво могу укључити у целокупни васпитно-
образовни рад, а не само када су еколошки садржаји у питању. Активан и 
креативан приступ васпитача, његова мотивација при избору еколошких 
активности и садржаја, доприносе развоју креативних потенцијала детета, 
јачају његове компетенције, а васпитачу дају прилику да уоче ону сферу 
дететових потреба коју само такав интегрални приступ може открити. 

Пројектовати активности на овакав начин, сигурно представља захтевнији 
облик рада, који подразумева добру припрему васпитача, пре свега у смислу 
да планирају и организују све потребне кораке како би резултат пројекта 
имао јасну употребну и/или васпитну вредност (Перић, Николић Гајић, 2020).
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Усмерена активност „Чувари природе“ 4

Циљ усмерене активности: Упознавање деце са појмом екологија, раз-
вијање свести о значају очувања природе, као и развијање емпатије и љубави 
према природи и животној средини.

Васпитно–образовни задаци:
-   упознавање различитих могућности и начина заштите и очувања природе;
-  стицање основних знања о начинима и облицима загађивања животне 

средине;
-  препознавање неодговорног понашања према природи (сеча дрвећа, 

паљење шума, бацање отпада и др);
-   развијање навика код деце да штите и не загађују природу;
-   развијање свести деце о последицама угрожавања и загађивања при-

роде, о значају и потреби њене заштите.

Од метода су коришћене: метода разговора, драмски метод, метода усме-
ног излагања, демонстративна метода и игра као метода. Облици рада: фрон-
тални, групни и индивидуални.

Дидактичка средства и материјали:
Саксија са засађеним дрветом Кестенком, саднице цвећа, рукавице, алат 

за рад са земљом, беџеви од картона, велики број слика на којима су прелепи 
предели, реке, фабрике, загађене реке, шуме посечене... постери, апликације, 
хартије, рукавице лименке, новине, кантице са водом, цедиљке, оклагије, CD са 
песмом „Нек засади једно дрво свако“. 

Корелација са другим областима васпитно – образовног рада: Област раз-
воја говора, област ликовног васпитања, област музичког васпитања.

4  Усмерена активност „Чувари природе“ у реализацији васпитачице Радмиле Ђорђевић, 
Предшколска установа „Наша радост“, Лепосавић.
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Уводни део активности: 

Васпитачица започиње активност причом да је на путу до вртића срела 
једног тужног и необичног другара, који је замолио за помоћ, а кога је довела 
у вртић како би му заједно помогли. Пита децу да ли су спремна да упознају 
тог другара и после потврдног одговора у радну собу „уводи“ саксију са 
дрветом у чијој крошњи су замршене пластичне прљаве кесе, неке крпице, 
новине, пар пластичних чаша, лименка и др, а неке гране су поломљене 
и оштећене. По стаблу се назиру улепљене жвакаће гуме, а у саксији око 
стабла просут смоки, фарба, набацано смеће. Дрво је „оживело“ тако што су 
на стабло постављене очи и уста која су окренута на доле, показујући тиме 
да је дрво тужно.

Васпитачица смешта дрво поред себе, посматра реакцију сваког детета и 
„моли“ дрво да своју причу подели са другарима (плачним гласом се обраћа 
деци):

„Здраво, другари. Зовем се Кестенко и молим вас да ме не гледате тако 
јер ја нисам крив што сам овако неуредан. Стидим се што моја крошња није 
лепа, што је моје стабло улепљено и прљаво. Другари, много ми је жао што 
због мог изгледа ниједна птичица неће да се дружи са мном, па ни да на-
прави гнездо на некој од мојих грана. Тужан сам и због тога што ниједна 
веверица неће да дође и ужива у мојим плодовима. Драга дечице, чуо сам 
да сте ви добри, да не бацате смеће свуда, да не ломите и да не уништавате 
засађене младе биљке. Чуо сам да сте, поред тога што сте паметни и што 
ћете ме научити шта је то екологија, ви малени храбри чувари природе и 
да можете да помогнете мени и многим, који су, као и ја, због туђег немара, 
угрожени и не могу да опстају и живе.“

Поново се деци обраћа васпитачица својим гласом:
„Децо, да ли сте пажљиво слушали Кестенка? Због чега је он овако за-

пуштен, затрпан смећем и прљав? Да ли и како можемо да му помогнемо?“
Када од деце добије одговоре на постављена питања, саопштава деци 

да ће, пре свега, научити, заједно са Кестенком, шта је то екологија, да ли је 
она важна за нас и чему служи. Научиће како треба да заштите и сачувају 
нашу планету Земљу.

Постепено се деца уводе у главни део усмерене активности.
„Децо, ви већ добро знате шта је природа и како се дели. Знате да живу 

природу чине: људи, биљке и животиње, а неживу, поред земље, ваздуха, 
воде, сунчеве светлости и топлоте, све остало што окружује живу природу. 
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Причали смо о томе да жива природа не може да опстане и постоји без неживе и 
обрнуто.“ Све време док васпитачица прича, показује им на постер-апликацију 
на којој је сликама представљена природа и њена подела. На постављена 
питања деца дају одговоре.

„Да ли неко од вас може да покаже на овом постеру без чега то не могу да 
живе људи, биљке и животиње?“

„Не могу да живе без воде, земље, ваздуха, Сунца и његове светлости и 
топлоте.“

„Знамо да жива бића не могу без воде, ваздуха и Сунца, али и земља треба 
биљкама како би, преко корена, из ње узимале храну. Неким животињама, 
као што су глисте, кртице и друге, да у њој живе, али, шта мислите, зашто је 
важна за људе?

Показујући деци слике на којима они могу уочити улогу и значај земље 
(тла) за човека, поставља питања: „Због чега смо поменули да жива природа 
може да утиче на неживу? Да ли и како то жива бића могу да мењају неживу 
природу?“

На пано поставља слике фабрика из чијих димњака куља дим који загађује 
ваздух, слике река препуних угинулих риба, пластичних флаша и другог смећа, 
слике посечених и запаљених шума... Деца их пажљиво проучавају и покушају 
да објасне шта виде на свакој од слика. „Ко је и како на кога утицао? Шта је 
промењено и на који начин?“ (Људи су бацали смеће и тако запрљали реке а 
самим тим и убили рибе у њима. Посекли су читаве шуме, многе су запалили, 
а знамо да су биљке те које помажу у томе да ваздух буде чист. Људи пале 
гуме, пластику и други отпад и тако загађују ваздух ...).

Свако дете добија по један задатак – да извуче слику, исприча шта види 
на њој и залепи је на зелени пано (који представља лепу, очувану природу, 
природу каква треба увек да буде и за какву чувари природе треба да се 
боре), или на црвени пано (слике угрожене и уништене природе). 

Након завршеног задатка, свако дете постаје чувар природе, као награду 
добија беџ и сви они су сада спремни да помогну Кестенку.

Поред Кестенка васпитачица ставља, за ову прилику посебно направљене, 
„канте за одлагање смећа“ и објашњава деци да се рециклажом од истог могу 
направити неке корисне и лепе ствари, рукавице за свако дете, малену лопа-
тицу, три саксијице са цвећем које треба пресадити и засадити око Кестенка.

Бројалицом се деца бирају и деле у групе. У зависности којој групи при-
пада, свако дете добија алат, рукавице, цвеће и инструкције шта треба радити. 
Једна група деце има за задатак да ослободи и очисти гране Кестенка, друга 



82  |  Слађана Видосављевић

група да уклони жваке и смеће које је око стабла и да исто баци у „канте“ које 
су предвиђене за то. Трећа група има за задатак да окопа и засади цвеће око 
стабла Кестенка.

Док деца ужурбано „чисте“ и сређују Кестенка, уз звуке песме „Нек засади 
једно дрво свако“ (Гарави сокак), васпитачица кришом његова „уста“ окреће 
тако да се сада он смеје.

Кестенко похваљује свако дете понаособ и захваљује им се, поздравља 
се са њима и „одлази“ са обећањем да ће их чекати и дружити се са њима и 
наредних дана, у дворишту њиховог вртића.

Када су испратили Кестенка, сваком детету се навлачи кецеља (направље-
ну од рециклиране пластичне кесе) и седећи за столом припремају се за сле-
дећу фазу активности. Деци се објашњава да се папир прави од дрвета, због 
чега је неопходно да се смањи сеча стабала и тако заштите шуме. Она ће дати 
допринос томе тако што ће сви заједно рециклирати хартију коју су сакупили 
из Кестенкове крошње, као и ону побацану око њега (у међувремену додат је 
папир од убруса, тоалет папира, папира у боји...). Од те згужване и бескорисне 
хартије направиће хартију по којој ће сутра моћи да цртају и сликају.

На сто се постављају три чиније са млаком водом, неколико цедиљки 
и оклагија. Деле се деца у групе и саопштава шта ће свако од њих да ради. 
Тако ће нека деца сецкати и уситњавати хартију и убацивати је у посуде са 
водом. Неколико њих ће квасити и уједно гњечити расквашен папир, који 
ће после тога група дечака и девојчица прикупити и цедити у цедиљкама. 
Оцеђена смеса се прослеђује деци која ће оклагијама равнати и тањити 
смесу, како би добила облик сличан листу папира. Новодобијене листове 
папира оставиће тако да се суше, и тиме ће мисија малих чувара природе 
бити успешно реализована.

Оваква организација усмерене еколошке активности, са свим наведе-
ним методама и поступцима, ставља дете у активан положај. Примери који 
помажу деци да боље схвате односе у природи, природне процесе и узроч-
но-последичне везе могу да буду симулирани (као у овом случају), показани 
на моделу или уз помоћ једноставних шема, које су понекад очигледније 
него посматрање у стварности приликом којег дечју пажњу одвлаче многи 
сувишни детаљи (Каменов, 2004). Целокупно сазнање и понашање детета 
значајно зависи од емоција и о томе се водило рачуна у наведеној еколошкој 
активности (Кестенко загађен – тужан, Кестенко очишћен – срећан). Из тог 
разлога излагање чињеница које не иницирају одређена осећања, нема 
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трајнији васпитно-образовни ефекат, без обзира на присуство свих осталих 
фактора успешног учења.

Васпитач је своју улогу да подстакне дечју радозналост, активност и жељу 
за истраживањем успешно реализовао. Циљ је развијати истраживачки дух 
и начин долажења до одговора, а не сам одговор. Улога одраслог и јесте да 
пружи и обликује активности и материјале којима ће дете бити изазвано да 
сазнаје, истражује и открива (Шаин, Чарапић, 2018). Заједничким активним ра-
дом и добро организованим сарадничким односом реализовани су поставље-
ни задаци и циљ. Наиме, деца су проширила сазнања и искуства о живом и 
неживом свету, о повезаности живих бића, живе и неживе природе, као и о 
еколошки одговорном понашању према њима.

Ми смо земљани (Вересов) 5

Програм „Ми – Земљани“, чији је аутор психолог Николај Н. Вересов, 
поседује специфичност која се односи, пре свега, на то што је то програм 
развоја сазнања детета који се темељи на учењима развојне психологије. 
Ово је програм за еколошко васпитање, које би требало да буде усмерено 
на формирање еколошких вредности  и ставова на систему личних знања 
као основе еколошке свести намењен деци од 5 до 7 година. Дакле, главни 
циљ програма је стварање услова за формирање темеља еколошке свести 
код старијих предшколаца. 

У складу са тим, требало би да се деца која поседују еколошка знања и 
еколошки понашају, што врло често није случај. Наиме, за еколошко пона-
шање важно је не само знање, него и вредновање знања. Потребно је имати 
знања о свету који нас окружује, али и доживети свет као свој дом, и то не 
само природу, већ и људе и све у свету (Мишковић, 2005). Вересов сматра 
да однос према свету зависи од ставова који се граде и стичу у детињству, 
тако да „однос према дому, као према безусловној вредности и, повезано 
са тиме, давања смисла свом месту и улози у свету, освешћивање своје од-
говорности за њега, дакле, то треба да нађе одзив у души сваког детета“ 
(Вересов, 2002).

 

5  Свет у којем живим – пројекти, Шаин, М, Чарапић, С. (2014).
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Овде се појам екологије тумачи као однос према дому, као безусловној 
вредности. Метафора дома, куће, омогућује да екосферу видимо као место 
за које постоји индивидуална или групна везаност, не у смислу положаја 
него припадања, као што дом припада човеку, тако и човек припада дому 
(Мишковић, 2005). Деца најпре откривају шта је то дом, а затим какав је смисао 
појма дом (вредност).

Развијена еколошка свест има за циљ одређене начине делања поје-
динца, односно детета, а да би се то постигло, нужно је дотаћи дубље струк-
туре дететове личности, свести и његов социо-емоционални аспект развоја. 
Главне карактеристике програма су његов игровни карактер, где васпитач 
организује игру помажући детету да открије оне вредности и значења која 
се могу открити кроз саму игру, затим отвореност програма и променљи-
вост, односно континуирани рад на развојном програму. 

Програм садржи 21 тематску област и реализује се на предшколском уз-
расту (од 5 до 7 година) у току једне или две школске године, у зависности од 
организације рада васпитача и осталих учесника програма. Динамика рада 
на свакој теми зависи пак од интересовања и спремности деце да се баве 
конкретном проблематиком. У складу са тим, прати се њихов темпо и њихо-
ва активност и сходно томе може да се ради једном или два пута недељно, 
или једном у две недеље. Важно је да се деца не засите, да буду мотивисана 
и да негују позитиван емоционални однос према учењу (Јуришин, Марић, 
2014). Задаци овог хуманистичко-еколошког програма су следећи:

1)  Обезбеђивање услова за изграђивање вредносних циљева, од којих је 
најважнији смисао бити земљанин, наследник, брижни домаћин, и заштитник 
свог дома, односно Земље;

2)  Стваралачко изражавање детета и педагога;
3)  Развој способности детета;
4)  Богаћење дечјих знања.
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Неке од тема које се обрађују су: Где живи човек?; Шта је најдраже?; Шта 
значи оставити отисак стопа на земљи?; Шта је то земља?; Шта је то дом?; Дом 
у којем ми живимо; Мој дом – мој пријатељ; Улице и људи; Име моје улице; 
Портрет улице; Град где живимо; Домовина Путовање по површини Земље 
итд. Да би се стекао увид у садржај ових тема, као пример наводимо три:

Где живи човек? 6

Циљ активности - упознавање са главним садржајем предстојећих актив-
ности и обогаћивање речника.

Задаци: 1) Мотивациони - створити позитиван став према програму; 2) 
Образовни и развојни - презентација деци на самом почетку курса; општа 
оријентација у материјалу; 3) Креативни - главно откриће у овој лекцији „Људи 
који живе на Земљи - Земљани“. 

Материјали и опрема: глобус, појединачни албуми за свако дете (таблети 
са програмима за цртање), фломастери, оловке за бојење. Интерактивна та-
бла, пројектор, мултимедијална презентација, видео-секвенца: видео Земље 
из свемира.

Први део активности је мотивациони део часа, који се односи на 
заједничко тражење одговора на питање „Где живи човек?“. Своје одговоре 
деца уписују у свеске, али и на таблу, прву страницу заједничке Велике 
књиге. На почетку се деца упознају са основним појмовима курса, најпре 
преко цртежа, крећући полако од дома, улице, града/ села, планете (Земља). 
Закључак до кога долазе деца омогућава им да прошире хоризонт разумевања 
света и свога места у њему.

Други део активности односи се на заједничко тражење одговора на 
питање загонетке „Ко где живи?“ и може да се изводи на четири различи-
та начина. Она омогућава детету и васпитачу, не само да консолидује сте-
чено знање, већ, што је и много важније, да се створе стварни, суштински 
предуслови за проширење свести.

6  Овај наслов, као и све остале, смислила су деца која су у правом смислу коаутори програма.
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Овај део се одвија кроз хеуристички семантички дијалог:

Васпитач (даље у тексту В): „Децо, својим цртежима сте показали да људи 
живе у кућама, а да ли знате како зовемо људе који живе у истој кући (стану)?“ 

Деца (даље у тексту Д): „Породица, домаћинство...“
В: „Како се зову људи који живе у истој улици поред вас?“ 
Д: „Комшије.“ 
В: „Има ли комшија међу вама?“ 
В: „А како се зову они који живе у истом граду?“ 
Д: „Грађани.“ 
В: „Шта значи застава на нашем дијаграму?“ 
Д: „Држава.“ 
В: „Како можете именовати људе који живе у једној земљи? У истој отаџбини?“  
Д: „Сународници.“

Кроз игру „Ко где живи“, тако што васпитач изговара пребивалиште, а деца 
ко тамо живи, на пример: Земља – Земљани, Русија – Руси, Град – Грађани, 
усвајају се неопходни појмови којима се деца постепено уводе у еколошку 
суштину.

Трећи, дијагностички део активности је најважнији у погледу циљева и 
задатака целокупног програма. Он се такође ослања на хеуристички семан-
тички дијалог.

В: „Шта мислите: да није било кућа, да ли би неко могао да живи?“
Д: „Вероватно да. Раније су људи живели у пећинама.“
В: „Слажем се с тобом. А да није било улица (градова, држава)?“
Д: „Вероватно би могао.“
В: „А да није било планете?“
Д: „Наравно да није. Да није било Земље, онда не би било ничега, ни људи.

Деца су на крају дошла до закључка да смо ми сви Земљани, да се о нашој 
планети треба бринути, и да јој будемо захвални што нам је омогућила да на 
њој живимо сви заједно.
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Шта је најдраже?

Циљ активности је да се кроз игру и дијалог детету открије идеја универ-
залне повезаности појава у свету који га окружује, као и помоћи му да свет 
види као еколошки систем. 

Истраживачки део активности започиње тако што се васпитач и деца 
подсећају познате бајке и своје свеске претварају у заједничку „Велику књигу“ 
на табли у „Чаробно огледало“. Након тога, деца редом долазе до „Велике 
књиге“ и питајући огледало шта је најдраже, цртају на том листу оно што је за 
свакога од њих најдраже.

Деца су написала много тога. Једни воле куцу, другоме се допада сла-
долед, и испада да на свету има много различитих ствари које су најлепше 
и најдраже.

Други део активности је игра „Нађи повезаност“ у којој деца, у почетку уз 
помоћ васпитача а затим и самостално, откривају везу између појава у свету 
који их окружују и између драгих предмета.

В: „Хоћу да вас научим једну игру која се зове Нађи везу. Постоје везе у 
којима се види када нешто везујемо за нешто друго.“

Д: „Дугме за кошуљу, мало дрво за нешто друго.“
В: „Али постоје и везе које су невидљиве и можемо их видети само »па-

метним очима «. Маша је нацртала реку, а Љоша рибу. Како су повезани риба 
и река?“

Д: „Риба живи у води.“
В: „А како је све то повезано са дрветом које сам нацртала?“
Д: „Дрво не може без воде.“

Као резултат ове игре, када се успоставе све могуће везе на цртежу, деци 
се лако намеће закључак да је све међусобно повезано и да је оно што је дра-
го и вредно за једног човека немогуће без много појава и предмета која су 
драги другим људима. Разматрањем тог открића завршава се ова активност. 
На овај начин се у току активности појављују не само индивидуална интере-
совања деце, већ се стварају претпоставке целовитог разумевања света, што 
представља један од најважнијих услова еколошке свести (Мишковић, 2005). 
Такође, деца су овде лично укључена у материјал који се учи, што значи да им 
он није споља наметнут, нити туђ. 
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Шта значи оставити отисак стопа на земљи

Циљ активности је консолидација нових семантичких позиција, подуча-
вање моралу, избор заснован на упоређивању различитих алтернативних 
животних позиција.

Задаци:
1)  Образовни - подучавање деце да изразе свој став према ономе шта се 

дешава, да увиде последице радњи;
2) Развој - консолидација новог семантичког истраживача, уметника, 

бранилаца;
3)  Образовање - подучавати за заштиту, бити одговоран за своје поступке.

Активност започиње тако што се деца уводно мотивишу решавањем 
загонетке „Шта значи оставити свој траг на земљи?“. Одговоре проналазе у 
истраживачком делу попуњавајући табелу са различитим активностима човека, 
садити дрвеће, бринути се о животињама, поправити оштећено, итд. На питање 
какав траг човек може да остави за собом, одговара се причом. Недавно сам 
био у шуми и видео сам да се снег већ отопио, испод њега било је гомиле смећа, 
трулих папира, лименки, флаша. Ко је оставио ове трагове? А јуче сам видео 
и сломљено дрво. Гранчица је полегла до саме земље и кишне капи које су 
падале са лишћа биле су попут суза. Ко је могао да уради то? А које сте трагове 
људи сами видели? Видео сам како дечаци сликају зидове улаза. Да ли су ово 
прелепи цртежи? Да ли су зидови лепши од њих? Не, прљају зидове. Наша кућа 
је наш пријатељ, па ови момци кваре лепоту нашег пријатеља? А какве сте 
трагове људи видели? Видео сам једног деду како сади дрво. И видео сам како 
се једна девојка бринула о цвећу у цветном кревету. Видео сам свог стрица како 
поправља сломљену љуљашку. 

У делу који се односи на дијагностику постављају се питања: Шта ће 
се догодити ако нам сви људи бацају смеће, или покваре кућу? А шта ће се 
догодити ако сви људи посаде дрвеће, поправе нешто што се сломило од 
ветра, од лошег времена? Дакле, од поступака зависи какав ће траг човек 
оставити на Земљи, нашем заједничком дому.

Ове наведене активности су само део програма који као такав има 
широку примену у многобројним земљама света. Кроз реализацију целокупног 
програма требало би да деца најпре формирају семантичке позиције, од којих 
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је најважнија положај Земљана, наследника, ревносног власника и његовог 
заштитника куће – Земље; да усвоје идеје о кући, улици, граду као духовној и 
материјалној култури, планети Земљи као заједничког дома човечанства, али 
и чињеници да је све повезано и да свако уништавање појединог елемента 
негативно утиче на еколошки систем у целини.

Деци старијег предшколског узраста овај пројекат доприноси стварању 
свести о томе да у окружењу постоје проблеми међусобног повезивања при-
родног и социјалног окружења; да процењују своје искуство интеракције са 
природним окружењем и разумеју вредност учешћа у еколошким активности-
ма; да формирају позитиван емоционални став; да буду у стању да процене 
животне ситуације, изразе свој став према еколошки проблемима; да процене 
сопствене активности и активности других људи. 

Одрастајући, дете највише учи кроз игру. Она му помаже у стварању 
доброг темеља за даље учење. Дете кроз игру учи о себи и о свету који га 
окружује (Кларин, 2017). Немерљив је значај коришћења игре и за схватање 
природних односа приликом разумевања и развијања појмова код деце 
предшколског узраста, из тог разлога се она јавља као водећа активност 
програма „Ми смо Земљани“. Такође, приликом формирања појмова аутор 
програма не одступа од начела поступности (где сваки претходни појам 
стоји у основи формирања наредног), као и од високог степена професи-
оналне оспособљености васпитача и педагога на подручју развојне пси-
хологије, педагогије, природних и друштвених наука, методике и екологије 
(Јуришин, Марић, 2014).
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Кључну улогу у решавању многобројних еколошких проблема савреме-
ног света има образовање. Једино образовани људи са знањима и компе-
тенцијама у функцији нових вредности могу активно дати велики допринос 
заштити, очувању и унапређивању животне средине. 

Предшколска установа или дечји вртић, као заједница одраслих и деце, 
има заједничка подручја делања, заједничке разлоге и прилике за учење, 
заједничке проблеме и замисли у чијој је функцији стицање знања и ком-
петенција (Основе програма, 2018). Дете учи интегрисано, у контексту сва-
кодневног живљења и кроз размену са окружењем (Бренеселовић, Крњаја, 
2013). Схватање детета, његове природе и положаја, онога што јесте и онога 
што може бити, битан је основ педагошких размишљања, истраживачких по-
ступака у проучавању и саставни је део праксе васпитача и стручних са-
радника. Управо начин на који разумемо дете, на који га видимо, и начин на 
који оно разуме нас, представљају путоказе ка процесу настајања програ-
ма заједничког живота деце, васпитача и сарадника (Бренеселовић, Крњаја, 
2013). То је уједно и програм њиховог заједничког учења, које тако постаје 
кооперативна активност. Из тог разлога, васпитно-образовни рад у вртићи-
ма заснива се на интеракционистичком и партиципативном приступу, који 
имплицира активно учешће свих учесника из природно повезаних миљеа, 
породичног, институционалног и ширег друштвеног контекста (Стојановић 
и сар, 2016). 

С обзиром на то да програм предшколског васпитања и образовања није 
унапред дат документ, већ својеврсно поље динамичних процеса грађења 
заједнице учења, увођење еколошких активности пре свега зависи од самих ва-
спитача. У складу са тим иде и привилегија васпитача која се огледа у његовој 
могућности утицаја на обликовање и развој еколошке свести код деце, када су 
она најпријемчивија за васпитање и учење и када је обликовање социо-емо-
ционалног развоја најлакше (Липовац, Сакач, Јанковић, Раичевић, 2017). У којој 
мери ће и на који начин васпитач иницирати еколошке активности зависи од 
његове заинтересованости, стручности, компетентности, сензибилитета. У вези 

ЗАКЉУЧАК
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са тим, веома је битно осавремењивање иницијалног образовања васпитача у 
погледу садржаја везаног за заштиту и унапређивање животне средине, за сав-
ремене приступе организацији дечје игре у вртићу, метода учења у којима ће 
се повећати сензибилитет васпитача и њихове практичне вештине. 

Наиме, будући васпитач/учитељ мора бити еколошки писмен, што прет-
поставља нови животни стил и начин размишљања, другачији интерпрета-
тивни кључ и начин гледања на природу и проблеме заштите околине и 
одрживог развоја кроз четири нивоа: емоција, чињеница, свести и деловања 
(Де Зан, 2005). У складу са тим, неопходно је да еко-едукатори поседују сен-
зорску (посебно визуелну) димензију која подразумева тзв. образовање у 
очима; когнитивну димензију која је истраживачког карактера и подразу-
мева боље разумевање природних, као и људских аспеката и чинилаца; 
етичку димензију која укључује одговорност људских активности у самом 
окружењу; социјалну димензију која се односи на то да окружење припада и 
појединцу и заједници који/а живе у њему (Анђић, 2013). Само тако оријен-
тисани еко-васпитачи ће моћи да одмалена децу навикавају на еколошко 
понашање, које ће се њиховим одрастањем надограђивати, ширити за цео 
живот, и преносити на даље потомство.

Имајући у обзир све наведено, тежња сваке предшколске установе која 
иде у правцу планирања и организовања еколошких активности, као и у 
проширивању еколошке делатности  васпитача и свих оних који учествују у 
васпитању деце, треба да буде значајан показатељ одрживог развоја, као и 
смерница за опстанак будућих генерација на планети.



П Р И Л О З И
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СВЕТСКИ ДАН ОБРАЗОВАЊА
О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Својеврсни празник био је установљен још 1972. годи-
не, када се у Стохолму одржала прва Конференција 
Уједињених нација о животној средини, када је усвоје-
на чувена Стохолмска декларација која се темељи на 
26 принципа, а један од њих се односи на то да је об-
разовање о заштити животне средине од суштинског 
значаја.

НАЦИОНАЛНИ ДАН
БОРБЕ ПРОТИВ ДУВАНА

Овај датум се обележава под слоганом „Живот без ду-
вана – за бољу будућност генерација“. Активности у 
оквиру обележавања Националног дана без дуванског 
дима упозоравају јавност на штетне ефекте употребе 
дувана, као и последице излагања дуванском диму.

ДАРВИНОВ ДАН

На данашњи дан рођен је најчувенији биолог, Чарлс 
Дарвин, научник који је поставио темеље модерне те-
орије еволуције, по којој се сви животни облици раз-
вијају путем природне селекције. Његова многобројна 
открића и дела покренула су револуцију у начину на 
који данас сагледавамо свет око нас.

ЕКОЛОШКИ КАЛЕНДАР

26.01.

31.01.

12.02.
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СВЕТСКИ ДАН ОЧУВАЊА ЕНЕРГИЈЕ

Коришћење енергије и њена потрошња утичу на одр-
живост глобалног система, живота и развоја. Питање      
енергије је питање опстанка човечанства и због тога 
се истиче важност енергетске ефикасности и окре-
тања ка алтернативним, одрживим изворима енергије.

СВЕТСКИ ДАН ШУМА

Овим даном славе се природна богатства, подиже се 
свест о значају свих врста шума, и истичу се бројне 
користи шумске вегетације. Међународни празник се 
обележава тако што локалне заједнице организују ак-
тивности које промовишу важност шума, и потребу за 
њиховим ширењем. Посебан фокус се данас ставља 
на повећање градског зеленила.

СВЕТСКИ ДАН ВОДА

Генерална скупштина Уједињених нација је резолу-
цијом из 1992. године 22. март одредила као Светски 
дан вода. Светски дан вода се широм света обележава 
пригодним манифестацијама, указујући тако на њену 
огромну важност, као и да се повећа свест о значају, 
користима и очувању водних ресурса широм планете.

ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

Дан планете земље је у ствари подстицај следећим 
људским активностима: стварање услова за одрживи 
развој, очување биодиверзитета, штедљиво коришћење 
природних ресурса, коришћење обновљивих извора 
енергије, рециклирање, борба против свих фактора 
који штетно утичу на климатске промене итд.

14.02.

21.03.

22.03.

22.04.
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ДАН ЕКОЛОГА СРБИЈЕ

Шести мај се обележава пре свега акцијама невлади-
ног сектора, јавних и образовних институција и других 
који овим даном промовишу заштиту и унапређивање 
стања животног амбијента и професије.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН
МИГРАТОРНИХ ПТИЦА

Овај дан подстиче очување птица и повећава свест о 
птицама. Значај овог дана је у подизању свести људи о 
очувању природе, а широм света се бројним акцијама 
и манифестацијама утиче на развој свести о овој теми.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН
АКЦИЈЕ ЗА КЛИМУ

Од 1992. године еколошке групе широм света користе 
овај дан да се укаже на климатске промене. Промене 
које су регистроване претходних година, као и оне 
које се предвиђају сматрају се резултатом човекових 
активности, а не последицама природних промена у 
атмосфери.

СВЕТСКИ  ДАН ЗАШТИТЕ
БИОДИВЕРЗИТЕТА

Mеђународни дан биолошког диверзитета прогласиле 
су Уједињене нације да би се повећало разумевање 
и свест о проблемима биодиверзитета. Биодиверзитет 
је ресурс од којег све будуће генерације зависе, он 
представља везу између свих организама на земљи, 
предуслов је за здраву планету и има директан утицај 
на квалитет живота.

06.05.

09.05.

15.05.

22.05.
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СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Светски дан заштите животне средине је дан који 
се обележава у целом свету кроз разне активности 
и кампање, са циљем да се скрене пажња јавности 
на бројне еколошке проблеме и потребу очувања 
животне средине.

ДАН ПОПУЛАЦИЈЕ

Генерална скупштина Уједињених нација 1989. године 
уврстила је овај дан у календар глобално значајних    
датума како би се скренула пажња на актуелна питања 
и потребе популације.

ДАН ЗАШТИТЕ
ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА 

Од 1995. године се у целом свету обележава овај дан, 
којим су предвиђене активности које би омогућиле 
заштиту и очување озонског омотача. Озонски омотач 
нас штити од штетног сунчевог зрачења због чега је 
кључан за одржавање живота на нашој планети.

СВЕТСКИ ДАН
БЕЗ АУТОМОБИЛА 

Обележавање Светског дана без аутомобила има за 
циљ подизање свести јавности о опасности од пре-
великог загађења животне околине, указивање на све 
озбиљније климатске проблеме и све већу штету коју 
правимо озонском омотачу, као и промовисању еко-
лошког и здравог начина живота.

05.06.

11.07.

16.09.

22.09.
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СВЕТСКИ ДАН ТУРИЗМА 

Прославља се од 1980. године и његова сврха је да се 
покаже свесност да је туризам од кључне важности за 
међународну заједницу и да се покаже како он утиче 
на друштвене, културолошке, политичке и економске 
вредности широм света.

ДАН ЗЕЛЕНЕ КУПОВИНЕ 

Проблеми потрошње и њихов утицај на животну среди-
ну у некој сфери главна су брига у свету данас. Овај дан 
управо има за циљ да нас подсети колико су наше одлу-
ке важне за будућност планете Земље. Треба озбиљно 
разумети значај куповине и свега онога што помаже на-
шој средини да остане зелена и незагађена.

ДАН СТАНИШТА

Обележава се првог понедељка у октобру и сваке го-
дине има другу тему. Светски дан станишта је од ве-
ликог значаја за подизање свести јавности у области 
планирања будуће урбанизације ради очувања био-
лошке разноврсности предела, а нарочито у области 
заштите и одрживог коришћења дивљих врста флоре 
и фауне и њихових станишта.

СВЕТСКИ ДАН
ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА 

На овај дан групе за добробит и смештај животиња 
широм света одржавају специјалне догађаје како би 
подигле свест јавности о проблемима животиња и 
подстакле људе да мисле о томе како се односе пре-
ма животињама.

27.09.

28.09.

1. пон.
у окт.

04.10.
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СВЕТСКИ ДАН ПЕШАЧЕЊА

Светска асоцијација спорта је пре 20 година, 15. октобар 
прогласила као Међународни дан пешачења, како би 
се промовисале предности физичке активности. Пеша-
чење је један од најздравијих начина рекреације, који 
благотворно делује на опште стање организма, побољ-
шава физичко, али и психичко стање. Ходање је најпри-
роднији облик људског кретања, по правилу се обавља 
у природи, на чистом ваздуху и зеленим површинама. 

СВЕТСКИ ДАН ЧИСТОГ ВАЗДУХА

Светски дан чистог ваздуха је подсетник да је ваздух 
услов живота и својеврсно упозорење на опасност, 
која настаје услед свакодневног прекомерног емито-
вања штетних материја у атмосферу, чиме угрожава-
мо своје животе и опстанак планете Земље.

СВЕТСКИ ДАН
ЕКОЛОШКИХ ПОКРЕТА 

Свуда се у свету овај дан обележава различитим 
акцијама које имају за циљ промоцију заштите при-
родних ресурса, борбу против климатских промена,  
подизање еколошке свести и потребе за заштитом 
животне средине.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПЛАНИНА 

Обележава се већ скоро двадесет година тако што 
се обављају еколошке активности попут чишћења, 
посета природи и планинарења. Чистоћа и очуваност 
планина је битна за све нас, а на то нас подсећа овај 
важан датум. 

18.10.

03.11.

17.11.

11.12.
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Ово писмо је 1854. године индијански поглавица Сијетл упутио председ-
нику САД-а, Френку Пирсу, као одговор на понуду да од њих откупе земљу 
у замену за резерват. Писмо садржи снажне поруке о моралу, хуманизму 
и очувању животне средине, које и после толико година могу да опомињу 
данашњег човека.

Како може да се купи небо и топлина земље? Та идеја нам је сасвим 
страна. Ми нисмо власници свежине ваздуха и бистрине воде. Па, како их 
онда можете купити?      

Сваки је делић ове земље свет моме народу. Свака блистава борова 
иглица, свако зрно песка на речном спруду, сваки прамен измаглице у тами 
шуме, су свети у мислима и у животу мога народа. Сокови у дрвећу прожети 
су сећањима на црвеног човека. Када мртви бели људи оду у шетњу међу 
звезде заборављају земљу која им је дала живот. Наши мртви никада не 
заборављају своју предивну земљу, јер она је мајка црвеног човека.

Део смо земље и она је део нас! Мирисне траве су нам сестре. Јелен, 
пастув, велики орао – браћа су нам.

Стеновити врхови, сочни пашњаци, топло мустангово тело и човек – све 
припада једној породици. Када велики поглавица из Вашингтона шаље свој 
глас да од нас жели да купи нашу земљу – превише од нас тражи. Велики 
поглавица поручује да ће нам наћи место на којем ћемо лепо живети. Он ће 
нам бити и отац – ми њему деца.

Размотрићемо ту понуду да купите нашу земљу. Али то неће бити лако. 
Ова земља нам је света. Ова блистава вода што тече рекама и брзацима није 
само вода света, већ и крв наших предака. Ако вам продамо земљу морате 
знати да је ова вода света, морате рећи својој деци да је света. Да сваки 
одраз у бистром језеру казује догађаје и успомене из живота мога народа. 
Жубор воде – глас је оца мога оца. Реке су наша браћа – утољују нам жеђ. 
Реке носе наше кануе. Хране нам децу.

ПИСМО ИНДИЈАНСКОГ ПОГЛАВИЦЕ СИЈЕТЛА
(Еколошко–етички манифест)
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 Продамо ли вам ову земљу, морате се сетити и учити своју децу да су 
реке наша, а и ваша браћа. Зато рекама морате пружити доброту какву бисте 
пружили своме брату.

Знамо да нас бели човек не разуме. Њему је један део земље исти као 
и било који. Он је странац што дође ноћу и одузме земљи све што му треба: 
земља му није брат већ – непријатељ. Кад је покори он креће даље. Оставља 
за собом гробове својих отаца и не мари због тога. Одузима земљу својој 
деци и није га брига. Гробови његових отаца и земља што му децу роди – 
остају заборављени. Према Мајци – Земљи и према Богу – Небу односи се 
као према стварима што могу да се купе, опљачкају, продају, попут стоке 
или сјајног накита. 

Његова ће похлепа уништити земљу и са собом оставити пустош.
Не знам! Наш се начин живота разликује од вашег. Од погледа на ваше 

градове црвеног човека заболе очи. То је можда зато што је црвени човек 
дивљак и не разуме ствари. У градовима белог човека нема мирног човека, 
нема мирног кутка. Нема места на којем би се чуло отварање листа у про-
леће или дрхтај крила мушице. Можда зато што сам дивљи – једноставно 
не схватам. Бука ми вређа уши. Шта вреди живот ако човек не може чути 
крик козорога или ноћну препирку жаба у бари? Ја сам црвени човек и не 
разумем много... Индијанац воли звук ветра када се поиграва површином 
мочвара. И мирис поветарца освежен поподневном кишом или боровином. 
Највеће благо црвеног човека је ваздух. Све живо дели исти дах – животиња, 
дрво и човек. Свима је тај дах потребан. Бели човек као да не опажа тај дах 
који удише. Попут неког ко је дуго на самрти, не осећа смрад. Продамо ли 
вам земљу, морате да се сетите да вам је ваздух драгоцен, да ваздух дели 
свој дах са свим животом који одражава. Ветар што је моме деди дао први 
дах – прихватиће и његов последњи издах. Ако продамо земљу, морате је 
чувати као светињу, као место на којем ће бели човек моћи да удахне ветар 
заслађен мирисом пољског цвећа. 

Размотрићемо вашу понуду да купите нашу земљу. Пристанемо ли, 
захтеваћемо да испуните овај услов: бели човек мораће да се понаша пре-
ма животињама овога краја као према својој браћи! Видео сам по прерији 
хиљаде бизона које је бели човек убио, пуцајући из јурећег ватреног коња. 
Диваљ сам и не разумем како гвоздени коњ из ког сукља дим може да буде 
важнији од живог бизона. Шта је човек без животиња?

Када би животиње нестале, човек би умро од велике усамљености духа. 
Шта год задеси животиње, убрзо снађе и човека. Све је у свету повезано.
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Мораћете да учите своју децу да им је под ногама пепео наших дедова. 
Да би поштовали земљу, рећи ћете им да је земља богата животом наших 
предака. Мораћете да учите своју децу исто као што ми учимо нашу – да нам 
је земља мајка. Пљује ли човек на земљу – пљује на себе самога.

Шта снађе земљу – снађе и њену децу. Земља не припада човеку – чо-
век припада земљи.

Све је у међусобној вези, као што је породица крвљу сједињена. Све је 
повезано. Није човек творац разбоја живота, већ је само влакно у њему. Што 
учини са разбојем – чини са собом.Чак ни бели човек чији бог иступи и говори 
са њиме као пријатељ са пријатељем, неће избећи заједничку судбину. Можда 
смо ипак браћа. Видећемо!

Једино знам сигурно, а то је да ће и бели човек једном морати да схвати: 
наш бог је исти бог. Можда мислите да њега можете да поседујете, као што се 
спремате да узмете целу нашу земљу, али нећете. Он је бог и његова милост 
једнака је и за црвеног и за белог човека. Ова земља је њему све. Оскрнавите 
ли је, исто је као да презирете њеног створитеља. Белог ће човека нестати. 
Можда и пре осталих племена. Прљате сами свој лежај и једне ноћи удавићете 
се у сопственом измету. Таква судбина нам се чини бедном.

Али зашто да жалим за несретном судбином свога народа? Племе следи 
племе и нација замењује нацију, као таласи на води. Бог вам је дао власт над 
животињама, шумама и црвеним човеком из нама непознатих разлога. Можда 
бисмо разумели, када бисмо познавали снове белог човека, када бисмо знали 
коју наду он улива својој деци у дугим зимским ноћима, које будуће визије 
испуњавају њихову свест обликујући њихове сутрашње жеље. Али ми смо 
дивљи људи. Снови белог човека су нам скривени. И због тога што су скривени, 
морамо одабрати свој властити пут. Ми ценимо право сваког човека да живи 
онако како хоће. Не разумем зашто се убија бизон. Зашто се кроте дивљи коњи? 
Зашто је поглед на зелене брегове поцепан жицама што говоре: 

Где су јелени? Нема их више. Где је орао? Одлетео. Правом животу је 
дошао крај. Почиње борба за опстанак.
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