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Лидија Мишкељин*1

висока школа струковних студија 
за образовање васпитача, кикинда

ДЕЧЈИ ВРТИЋ КАО КУЛТУРНИ АРТЕФАКТ
Вртић из социо-културне перспективе

сажетак: иако постоје више од 160 година на овим просторима, 
предшколске установе – дечји вртићи још увек немају јасно дефинисану 
делатност. сврставани су, у различитим периодима, у друге развијеније 
делатности − некад образовну, некад здравствену, а некад социјалну. у 
зависности од времена, од државног уређења друштва, владајућег друштвеног 
система, културе, традиције, богатства/сиромаштва и других постојећих 
ресурса, од утицаја/статуса поједин(а)ца у односу на друштво и државу, 
системи предшколског васпитања и образовања и, у оквиру њих, дечји 
вртићи се разликују кроз време, простор и друштвене заједнице у којима су 
настали и настају, креирајући идентитет вртића као друштвени и културни 
конструкт. препознајући значај друштвеног контекста у идентификацији 
места и улоге вртића од стране појединаца једне заједнице, отвара се 
могућност демонстрирања значаја социо-културне теорије за разумевање 
дечјег вртића, као културног артефакта, преко разматрања друштвеног 
контекста (друштвена пракса и односи), културног контекста (креирање 
вредности, права и сета заједничких објеката) и дискурсног контекста 
(различите перспективе и форме изражавања). управо из тих разлога у раду 
ћемо разматрати идентитет вртића кроз појединачне наративе, начине на 
који ти наративи оснажују и изграђују слику идентитета, као и начине на 
које креирамо слику о вртићу у односу на доминантан дискурс у контексту 
предшколског васпитања и образовања у србији.

кључне речи: дечји вртић, култура, дискурс, идентитет.

Увод
Дечји вртић, као институционални облик васпитања и обра зо-

вања деце раног узраста, место је великих очекивања, па самим тим 
и великих разочарења. свако друштво, државни апарат и бирократски 
механизам који га (п)окреће настоји да кроз вртић, као институцију за 
едукацију својих будућих грађана, реализује високе идеале напретка 
и благостања којима се такмичи у борби за власт. Друштво обезбеђује 
контекст где, с једне стране, државни апарат формира оквир за пар-
ти  ципацију: ко може да похађа вртић, како се организује васпитање 
и обра зовање у вртићу, на који начин вртић „опслужује“ друштво и, 

1* lidijamiskeljin@gmail.com
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с дру  ге, својом културом и традицијом имплицира вредности, но рме 
и дискурс о институционалном васпитању и образовању детета ра ног 
узраста. 

социо-културна теорија људског развоја има значајан утицај 
на теорију и праксу васпитања и образовања деце раног узраста. 
она развој сагледава као процес који се догађа индивидуи у 
контексту заједнице којој припада. заснована на идејама виготског 
о неодвојивости друштва и културе и њиховој улози посредника у 
креирању и разумевању значења која делимо у заједници, даље се 
развијала преко његових следбеника, наглашавајући, с једне стране, 
делатност (васпитање и образовање) која производи артефакте 
(дечје вртиће) иза којих стоје и у које су уграђени одређени системи 
активности који одређују положај припадника заједнице (дете, 
васпитач) кроз праксу васпитања и образовања деце раног узраста 
(енгештром [engeström], 1987). с друге стране, рогофова (roggof, 
1990, 2003) полазећи од виготскових аспеката утицаја на развој и 
учење (интерперсонални и интраперсонални), уводи трећи као ништа 
мање битан: културно-институционални. по њој, ова три аспекта 
заједно конституишу искуство и идентитет и ниједан се не може 
изучавати одвојено. сагледавање интерперсоналних односа не би 
било могуће без информација о контексту у коме се они дешавају − 
дечји вртић, као и процеса унутар индивидуе који се формирају на 
основу искуства које има као припадник заједнице − деца, васпитачи 
(roggof, 2003). тако социо-културно-историјска перспектива ставља 
у фокус праксу и културне артефакте, у контексту овог рада дечји 
вртић, као равноправне чланове који кроз заједничку партиципацију 
учествују у креирању идентитета вртића и његово позиционирање у 
пракси васпитања и образовања деце раног узраста.

такође, значајна за овај рад представља и реченица брунера 
(Bruner) „значења која имамо у глави имају своје корене у култури 
и чине основу за културну размену“ (брунер, 2000), указујући на 
значајност разматрања културног контекста и наратива који у оквиру 
њега настају. његову главну идеју да култура обликује ум, осигура-
ва оруђе којим конструишемо сопствене светове и развијамо само-
концепцију и на тај начин сазнајемо сопствене властите способно-
сти, као и претходне две теорије рогофoвe и енгештрома, пробаће-
мо у овом раду да развијемо кроз сагледавање утицаја друштвеног 
и културног контескта и, у оквиру њих присутних дискурса, на кон-
струисање идентитета дечјег вртића, преко назива и функција који су 
му додељивани кроз историју.
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Дечји вртић као културни артефакт – вртић из социо-културне перспективе

1. Друштвени контекст и идентитет вртића
процес васпитања и образовања који се дешава у дечјем врти-

ћу немогуће је одвојити од друштвеног контекста. Дечји вртић пред-
ставља облик друштвене организације, унутар кога се развијају ра -
зличите друштвене улоге и идентитети, појављују различити дру-
штве  ни облици, ритуали и друге форме понашања. он није само место 
где се дешава трансмисија знања јер, повезан са другим дру штве ним 
институцијама, рефлектује укупну друштвену популацију, улоге и 
идентитете који су присутни у друштву.

Дечји вртић увек са собом носи друштвене импликације и кон-
секвенце. он нам много говори о улози и позицији коју дајемо детету и 
о томе какву представу имамо о демократији, државном благостању и 
друштву уопште. за дечји вртић то носи велику симболичку важност. 
он је потврда о томе како ми, као одрасли, разумемо детињство и 
његову везу са државом, економијом, грађанским друштвом, културом 
и приватним сектором.

Да бисмо разумели дечји вртић, његову улогу и значење у 
друштву, треба да га посматрамо као мрежу узајамно испреплетених 
односа који утичу на социо-културни контекст, али у исто време и 
да сагледамо утицај социо-културног контекста на друштвену улогу 
и идентитет вртића. односно, ако употребимо речник енгештрома, 
„чланови једног система активности трансформишу дељене објекте 
да би произвели индивидуална и дељења очекивања, научили да 
решавају проблеме који ометају њихове активности, трансформишу 
постојећу праксу и развијају нову као подршку за одржавањем 
система активности“ (engeström, 1987). Другим речима, разумевање 
начина на које средина утиче на активност својих припадника унутар 
институција, као што је дечји вртић, веома је важно јер нас води до 
разумевања начина како заједничке перцепције међу припадницима 
једног друштва/културе делују и утичу једни на друге и на тај начин 
чине и граде целину. то својство целине система (Capra, 1998) може 
да нам помогне да сагледамо дечји вртић као мрежу процеса стварања 
идентитета у којој је функција сваке компоненте (друштво, култура, 
дискурс) да учествује у стварању и/или трансформацији других 
компоненти мреже (вртић, дете, васпитач). Да бисмо то разумели 
морамо да сагледамо и разумемо контекст у коме се те међусобне 
интеракције дешавају. контекст води порекло од латинске речи con-
texere што значи придружити се и texere у значењу исткати, ткати и 
има више значења: околности, окружење, активности, ситуација, до  га-
ђај, смисао, садржина једног акта у целини (вујаклија, 1992). консти -
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туисан је од међусобно утканих људских активности, укључујући ма-
теријале, идеале, инструментална оруђа, психолошка ору ђа − прави-
ла, регулативе, управљање, партиципација. Динамички однос из ме-
ђу ових елемената чини контекст − културно-историјско-дру штве ни 
про стор дефинисан сетом заједничких објеката – дечји вртићи − који 
спајају чланове заједнице и обезбеђују дирекцију за централну акти-
вност која је посредована праксом – васпитањем и образовањем деце 
раног узраста. 

узимајући у обзир све до сада речено можемо да кажемо да 
дечји вртић, као облик институционалног васпитања и образовања 
деце раног узраста, представља друштвени конструкт. питање његове 
улоге и сврхе дефинише се кроз оно што друштво, као заједница 
људских агената, искреира и договори. ове конструкције настају у 
односу на доминантна схватања о детету раног узраста, с једне стране, 
а преко назива које дајемо утичу и одређују идентитет вртића. тако 
вртић, као структурни облик, представља специфичну структуру 
(артефакт) насталу као одговор на аутентични друштвени и културни 
сплет историјских догађаја везаних за бригу, васпитање и образовање 
деце раног узраста.

1.1. Идеја вртића – вртић некад и сад
Да бисмо могли да разумемо идеју дечјег вртића као места у 

коме се догађа васпитање и образовање деце раног узраста, мо рамо 
захватити проблематику односа према деци уопште у после дња три 
века; проблематику друштвене бриге о деци и појаву институцио на-
лизованог облика васпитања и образовања општег и обавезног ка-
рактера.

филозофија васпитања и образовања и из ње (про)изведени 
васпитни поступци зависили су, и још увек зависе, од поимања детета 
и детињства кроз историју. Детињство, како објашњава филип аријес, 
није одувек постојало. оно је творевина, друштвена категорија новије 
историје које се увек наново генерише из социјалног и културног 
склопа кроз процес друштвеног и културног развоја. на пример, реч 
childhood (детињство) у значењу у коме се данас користи, енглези 
нису користили све до дванаестог века, јер се нису препознали у њој и 
идентификовали са њом (аријес, 1989) .

појава детињства везана је за новији век и конструкт је нових 
односа у друштву и породици. идеја о детињству јавља се и развија од 
13. до 17. века у неким вишим слојевима друштва, где је дете почело 
да се посматра као извор забаве. оно је почело да се посматра као 
наивно, нежно, једноставно, чисто. у тим слојевима, дадиље и старија 
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деца превасходно су водили рачуна о детету, па тек онда остали 
чланови породице (аријес, 1989).

прве обавезне школе јављају се на почетку индустријске ере, 
када су деца почела да буду третирана као посебна бића. то су бића која 
тек треба примити у свет одраслих и будући да се свет одраслих почео 
одвијати ван породице, те прве школе имале су социјално-заштитну 
функцију. Децу је, наиме, док родитељи раде, требало склонити у 
релативно безбедне „резервате“, да би одрасли могли неометано 
да обављају своје животне и производне делатности. међутим, та 
потреба да се детињство продужи и одложи, изискивала је да се деца 
као посебна групација, сместе у школу која постаје место њиховог 
живљења (аријес, 1989).

захваљујући новом доживљају детињства, који је карактери-
стичан за касни 18. век, и погледи на васпитање се мењају (требјеша-
нин, 1991). оно постаје свестан, планиран, намеран процес. према 
том новом схватању, децу не треба само сачувати, него и „тренирати“. 
Детињство се посматра са позиција афективног (дете – мало слатко 
створење које служи за забаву) и моралног развоја (детету је потребно 
да се васпитава и морално изгради). 

први облик институционалног васпитања и образовања деце 
раног узраста, са дефинисаним садржајима и методама, јесте мате-
ринска школа јана амоса коменског, по коме васпитање треба спро-
водити у складу са спољном природом, док је морално васпитање, 
заснивано на религиозном схватању, најважније (жлебник, 1965). како 
је свој однос према деци коменски извлачио из развојне перспекти ве − 
деца су оно што могу постати (што је веома блиско теорији ви гот ског 
о зони наредног и будућег развоја), тако је и одредио улогу мате рин ске 
школе у постављању темеља физичког, моралног и умног васпи та ња 
деце. значај саме идеје огледа се у схватању човека, а самим тим и 
детета, као друштвеног бића, а школе као места где се учи све што 
се односи и тиче човека. назив материнска указује на значај поро ди-
чног васпитања, с једне стране, и учења на матерњем језику, с друге, 
што представља велики преокрет у односу на дотадашњу друштвену 
праксу, јер се васпитање и образовање одвијало на латинском језику 
при црквеним школама, одвојено од породице и без уважавања значаја 
породице. 

назив материнска школа ecoles maternalles и данас је присутан 
и најзаступљенији облик друштвеног васпитања и образовања деце 
раног узраста у француској. његова функција трансформисала се са 
збрињавања сиромашне деце, којој је потребно васпитање и развија-
ње социјалних вештина, у места која су део целокупног образовног 
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система, у којима сва деца од три до пет година имају право на 
васпитање и образовање (укључујући и сиромашне, децу са сметњама 
у развоју).

како запосленост родитеља расте, нарочито током 18. и 
19. века, тако вртић поприма значај на другом пољу важности: да 
обезбеди бригу за децу чији родитељи раде. ту се јавља једна веома 
присутна контрадикторност између конструкта мајчинства, који 
указује на важност и значај мајчинске бриге као најважније за период 
раног детињства, и економске реалности у којој се повећава број мајки 
које нису у могућности да обезбеде такву врсту заштите и бриге. 
током овог периода дешавају се и многе друге друштвене промене 
које су утицале како на концепцију детињства, тако и на изграђивање 
идентитета вртића. Долази до развоја медицине и самим тим се већа 
пажња поклања хигијени и побољшању услова за живот, почиње да 
се увиђа опасност и штетност дечјег рада на развој детета, те тако 
елементарни поступци везани за бригу о физичком здрављу деце 
постају веома значајни, појављује се и социјално-заштитни аспект 
друштвеног васпитања, као резултат индустријског развоја. тако 
вртић добија нови концепт, одвајајући бригу о деци од васпитања и 
образовања деце раног узраста. 

оснивају се установе за бригу о деци намењене нижим слојевима 
друштва. сам назив childcare (енг. чувати дете, чувалиште) указује да 
је основна намена ове установе брига о детету док је мајка на послу. 
иако су настали као „чувалишта“ за децу сиромашних родитеља, 
ова улога вртића се задржала до данашњих дана, проширујући своје 
услуге на све запослене родитеље са основном наменом збрињавања и 
чувања деце. називи варирају од земље до земље (day care, child care, 
baby care, nursery), али у основи имају исту функцију: да обезбеде 
замену за породично васпитање и мајчинску бригу, колико је то могуће, 
и социјалу заштиту. ово се препознаје кроз индивидуализоване форме 
бриге (baby care, in home care, baby servicе), или кроз организацију 
дечјег вртића (day care, nursery) и структурирања односа између деце 
и васпитача, са нагласком на значај посвећености деци и потреби за 
блиским контактом између њих. преко имена која су му дата, и функције 
коју има у складу са тим, идентитет дечјег вртића се гради и разуме 
као средство социјалне интервенције способно да заштити друштво 
од ефеката моћи, неједнакости, несигурности, маргинализације. или, 
како Дахлбергова (Dahlbeng) истиче „дечји вртић гради свој иденти-
тет на конструкцији детета као слабог и зависног, детета са дефицитом 
или детета под ризиком коме је потребна заштита“ (Dahlberg, 2005).
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у исто време када се отварају „чувалишта“ (child care) оснивају 
се и прве дечје школе (infant school). прву „дечју школу“ (infant school) 
основао је роберт овен, која има васпитно-образовну намену – да 
обезбеди васпитање и образовање деце раног узраста, „јер тада дете 
још не поседује ништа од чега би се морало одвикавати“ (жлебник, 
1965). Друштвену условљеност изнетог конструкта infant school и 
схватања детета покушаћемо да образложимо преко речи које су 
уграђене у именовање места где се дешава васпитање и образовање. у 
латинском језику изрази дете и детињство имају изразито друштвено-
културно-психолошку позадину. Дете је in fans биће које не говори, 
а детињство in fantia или неречитост. infans је биће које само о себи 
не може ништа да каже, а дете је непризнато као пуноправни члан 
друштва (томановић, 2004), те је самим тим незрело, неразумно, 
неспособно, тако да је нужно дејство васпитне средине и околности 
да би се изградио карактер, који настаје у процесу васпитања и 
образовања. овенов назив је и данас присутан у именовању вртића у 
енглеској (infant school, nursery school) са основном компензаторном 
функцијом: да деци сиромашних породица надокнади недостатак који 
њихове породице нису биле у стању да им пруже у области васпитања 
и образовања, с једне стране, и као додатак школском систему, с друге. 
ови вртићи личили су на данашњи модерни појам целодневног облика 
рада вртића (day care), а сам вртић посматран је као комбинација 
неге и образовања, и припремање за касније школско учење, што се 
задржало и до данас (пешић, 2000).

конструкција детета као некога ко репродукује знање, идентитет 
и културу доводи до широко прихваћене и данас веома присутне 
конструкције вртића као места где се попуњава „празнина“ малог 
детета, као произвођача стандардизованог и унапред детерминисаног 
детета и места где се идеја о значају мајчинске бриге за развој детета 
преноси на развијање васпитних поступака и односа васпитача према 
деци. нема сумње да су постојање потребе за збрињавањем мале деце 
за време радних обавеза њихових родитеља, пре свега мајке, затим 
постојање потребе за пружањем помоћи породици у остваривању њене 
репродуктивне, заштитне, емоционалне, социјализаторске, васпитне и 
економске функције, основни разлози настанка, развијања и трајања 
дечјих вртића. 

назив дечји вртић уводе фридрих фребел оснивајући kin-
dregarten (дечји врт) и марија монтесори Casa del Bambini (Дечја 
кућа). фребел и монтесоријева, преко назива којима именују место 
васпитања и образовања деце раног узраста, указују да дете посматрају 
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из сасвим другачије перспективе. у средишту васпитно-образовног 
поступка је дете, а циљ је остварење свих његових потенцијала као 
независне и одговорне особе. на тај начин вртић је детерминисан као 
дечја животна средина која им помаже и омогућава несметан прелазак 
у животну средину одраслих; уређен врт или дом у коме се мала деца 
играју заштићена од спољашњег света и у коме могу остати док не 
постану јака и довољно паметна да тај свет савладају (James and Prout, 
2005). 

повећање броја дечјих вртића (нарочито након Другог светског 
рата) условљено је политичким и економским променама које доводе 
до оснивања великих корпорација и којима је потребан одређен 
број жена и мушкараца у „најбољим“ радним годинама (између 25 
и 40), са свим неопходним вештинама потребним за радно место и 
спремношћу да раде флексибилно и интензивно. у овом сценарију 
дечји вртић удружује своје функције: осигурава снабдевање тржишта 
радном снагом обезбеђујући бригу за децу, али и нуди разноврсне 
програме васпитања и образовања деце раног узраста. интегрише се 
у националне образовне системе, добија своје националне програме 
и све се више утапа у сложенији конструкт предшколско васпитање 
и из њега изведен предшколска установа, у коме он постаје само 
један састави део, са доминантном институционализацијом детета и 
развијеним системом друштвене бриге о деци. следећи пример чланка 
у електронском часопису Бизнис и финансије управо даје илустрацију 
овога:

„међуљудски односи на послу: рецепт за срећну фирму...“ 
према једном глобалном испитивању, компанија гугл (Google) је 
недавно проглашена за најпожељнијег послодавца и нашла се на 
првом месту листе коју је формирао часопис Фортуне. у чему 
је њихова тајна? не само у високим платама, које и нису међу 
највећим у окружењу, већ у стварању таквог амбијента у самој 
фирми да запослени малтене и не желе да иду кући. гуглплекс 
(Googleplex − комплекс у којем је седиште фирме) поседује 
између осталог дечји вртић, финтес клуб, куглану, спа центар, 
па чак и лекарску амбуланту. ту су још и терени за одбојку 
и фудбал, играоница са видео игрицама, вештачка стена за 
слободне пењаче, сала за стони тенис, фризерски салон, неколико 
снек барова... у ствари, пословни простор једног од најбољих 
светских претраживача више подсећа на забавни парк.“ (www.
bifonline.rs).

идеја и концепција „друштвеног васпитања мале деце“ претвара 
институционално у друштвено васпитање, што подразумева промену 
базичне функције и структуре дечјег вртића: уместо „замене и допуне“ 
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породичном васпитању базиране на потрошачком односу, дечји 
вртић треба да буде прилика за упражњавање родитељске функције 
на друштвеном плану и место заједничког живљења и равноправног 
одлучивања деце и одраслих (марјановић, 1987). но, да ли је баш тако? 
свака земља развија институције за негу и васпитање и образовање 
деце раног узраста на различите начине, у зависности од друштвеног 
и културног контекста. на пример, у нордијским земљама (финска 
и норвешка), којима је заједничка карактеристика да оба родитеља 
раде, брига и образовање деце раног узраста је подржана од стране 
државе, док је заједница, у сарадњи са родитељима, одговорна за бригу 
и васпитање деце до пете године. у британији, брига и васпитање и 
образовање деце раног узраста личи на неку врсту мешане економије: 
подстиче се развој државних вртића у полудневном трајању који су 
доступни свој деци од три и четири године, али се веома подржава и 
развој приватних вртића. италија је препознала значај васпитања и 
образовања деце раног узраста, те је поред веома присутних црквених 
вртића, указала на значај предшколских установа као прве степенице 
у образовном систему. око 95 % деце од пет година и између 70 % 
и 90% четворогодишњака, у зависности од региона, похађа неки од 
облика предшколског васпитања. од 1968. године деца у италији има-
ју законско право на предшколско васпитање и образовање. пред-
школ ско васпитање и образовање је препознато као прва важна фаза 
образовног система у италији.

2. Друштво, идентитет и културно наслеђе
постмодернистичка кретања у науци и теорији су са сменом 

парадигме (Capra, 1998) донела и појаву културализма и психолошко-
културалног приступа образовању, који полазе од поставке да се ум 
конституише и озбиљује кроз служење људском културом (брунер, 
2000). као што не можемо појединца разумети без узимања у обзир 
његових биолошких потенцијала, тако га не можемо разумети ни 
изван његове аутентичне културе. култура није додатак, већ део 
људског ума, а такође и снажан фактор образовног процеса (брунер, 
2000). тако, једна од главних поставки културализма, према брунеру, 
јесте да „образовање није острво, него део континента културе“ 
(брунер, 2000). пресудна улога културе у развоју човека изражена је 
и кроз теорију о културно-историјском развоју човека лава виготског, 
која се заснива на тези о културно посредованом развоју детета кроз 
однос и интеракцију са одраслим, где су све више психичке функције 
интериоризовани социјални односи и чине основу социјалне структуре 
личности (виготски, 1986).
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Дечји вртићи функционишу у оквиру специфичног друштвено, 
политичког и културног контекста у коме власти/доносиоци одлука 
имају исказане захтеве о васпитању и образовању деце раног узраста 
који су експлицирани у законским и програмским документима. 
у овом домену култура игра критичну улогу, јер начин на који се 
мисли о детету и разуме дете директно утиче на начин осмишљавања 
и именовања дечјег вртића, како брунер истиче „начин на који 
осмишљавамо образовање је у функцији нашег доживљаја одређене 
културе и њезиних циљева и јавних тајни (...) јер је школовање само 
мали дио тога како култура уводи младеж у тајне својих канона“ 
(брунер, 2000).

културна трансмисија одвија се у директним сусретима деце и 
одраслих, она уче од оних са којима се налазе у односу интеракције 
на начин који је одређен друштвеним идентитетом према коме се 
усмеравају. Друштвени идентитети су ситуацијски препознатљиви 
у институцији која је намењена васпитању и образовању деце раног 
узраста – дечјем вртићу, који одражава структуру и захтеве заједнице 
у којој се налази. 

преовлађујући дискурс и структурне карактеристике у дечјим 
вртићима србије подржавају идеју да предшколско васпитање и 
образовање подразумева и укључује у себе културну праксу, која је 
укорењена у веровањима, очекивањима, традицији и односима међу 
члановима заједнице. у организацији као што је дечји вртић, културна 
пракса је институционализована кроз предвиђања, нормативе и 
структуру. Друштвене, регионалне и субкултурне разлике у србији, 
историјско наслеђе, традиција и културни системи рефлектују се и на 
плану институционалног васпитања и образовања деце раног узраста.

први дечји вртић, под називом забавиште, на овим просторима 
основан је 1843. године у суботици (свега неколико година након 
фребелов вртића у немачкој), на захтев трговца мака Ђерђа, а 
функционисао је као полуприватан. у том периоду разликују се две 
врсте установа: 1) забавиште или дадиљиште при основној школи и 
2) чувалиште или завод за чување мале деце. и једна и друга врста 
установа осниване су због чувања мале деце запослених родитеља, што 
значи да су те установе имале превасходно социјалну функцију. у раду 
с децом посебно је истицана васпитно-образовна функција, нарочито 
у установама које су биле везане за школе − забавиштима и у којима је 
радио учитељски кадар. био је прописан и програм рада у забавишту 
(1899) на основу закона о народним школама из 1898. године који се 
заснивао на концепцијама фридриха фребела и марије монтесори 
(гавриловић, 1998). овај програм утврдио је задатке забавишта и 
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принципе, садржаје и методе рада − дефинисао је делатност забавишта: 
„забавишту је поглавити задатак да одржавањем срдачне благости и 
родитељске нежности попуни и потпуно изведе прелаз из домаћег 
живота и васпитања у школски и да забавом поступно упућује децу 
на рад, ред, послушност и све што је добро“ (гавриловић, 1998). тај 
програм рада потенцирао је и улогу и задатке забавиље: „забавиље“ 
су особе са завршеном девојачком школом и посебним курсом за 
забавиље. њихов задатак је био да „забавом поучавају и васпитавају 
децу, мушку и женску, у узрасту од навршене 5. до 7. године и да их 
припремају за учење у основној школи“ (гавриловић, 1998). закон о 
народним школама из 1904. године није битније променио решења 
за забавишта из претходног закона. поред забавишта, у србији се 
у том периоду оснивају и обданишта, која су имала превасходно 
социјалну функцију, јер су примала децу сиромашних родитеља од 
две до 16 година старости. основна функција забавишта не одступа од 
одређења и позиционирања вртића у другим земљама тог историјског 
раздобља. огледа се у попуњавању и потпуном извођењу прелаза из 
породичног живота и васпитања у школски, док се успешност мери 
кроз ред, чистоћу, здравље, веселост и уљудност деце. 

овакво именовање вртића – забавиште и васпитача − забавиља, 
говори о томе да се дете доживљавало као извор забаве; мало, слатко 
и забавно створење, готово играчка за одрасле; невино биће чију 
безазленост треба чувати. из тако развијеног значења и схватања 
нејакости детета произилази морална одговорност забавиље да га 
морално васпитава и припрема за школу и школски живот. вртићи су, 
стога, место и извор забаве.

почетак 20. века карактерише увођење новог облика инсти ту-
ционалног образовања деце раног узраста – обданишта. обданишта су 
обезбеђивала деци сиромашних родитеља и родитеља радника, узра-
ста од треће, изузетно друге године живота па до завршене основне 
школе, заштиту, васпитање, помоћ у учењу и вршењу домаћих задатака 
за школу и потребну храну. обданишта су била социјално-васпитне 
установе које су обезбеђивале негу и васпитање. од 1940. године мења 
се назив особе која ради са децом раног узраста преко дефинисања 
њиховог професионалног образовања: „циљ образовања забавиља је 
да се кандикаткиње оспособе да могу као стручне васпитачице радити 
у забавиштима, обдаништима, дечијим домовима и другим дечијим 
установама“ (гавриловић, 1998).

законом о дечјим вртићима из 1957. године дотадашња подела 
на забавишта и обданишта престала је да постоји, а њихов рад је 
настављен под називом „дечји вртићи“, са нагласком на збрињавање 
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деце као одговор друштва на растуће потребе породица с децом за 
друштвеном помоћи у подизању и васпитању деце. од конституисања 
система дечје заштите 1974. године, дечји вртић прераста у 
предшколске установе као основни институционални део којем се 
посвећује велика пажња и осигурава развој примерен потребама 
породица и деце, док се предшколско васпитање и образовање 
дефинише као део јединственог система васпитања и образовања 
које заједно са породичним васпитањем чини јединствену целину, 
кроз основну делатност: исхрана, васпитање и образовање, старање о 
заштити здравља и организовање одмора и рекреације деце (пешић, 
2000). промене прописа које су уследиле до 1992. године (закон о 
дечјим вртићима из 1957. и 1965., закон о непосредној дечјој заштити 
и додатку на децу из 1967. и 1972., закон о предшколском васпитању и 
образовању из 1974., закон о друштвеној бризи о деци из 1987, 1990. 
и 1992. и закон о предшколском васпитању и образовању из 2010.) 
нису измениле статус ових установа. у дефинисању делатности 
предшколских установа пошло се од тога да оне задовољавају потребе 
родитеља за збрињавањем деце док су они на послу, обезбеђују 
одговарајуће превентивно-здравствене и санитарно-хигијенске услове 
боравка деце, а одговарајућим психолошко-педагошким садржајима, 
поступцима и методама задовољавају развојне потребе деце и остварују 
процес васпитања и образовања. економски и политичко-идеолошки 
фактори утицали су да се васпитање и образовање деце раног узраста 
готово изједначи са целодневним боравком детета (day care) у дечјем 
вртићу (пешић, 2000). полудневни васпитни облици, проистекли 
једним делом из васпитне функције забавишта, данас су присутни 
само у години пред полазак у школу – припремни предшколски 
програм – и самим називом наглашавају изражену улогу детета као 
„чекача у животној чекаоници“ (James, Prout, 2005). идеја фребеловог 
дечјег вртића (забавишта) где се дете посматрало као млада биљка, а 
одрасли као вртлар који брине о његовом расту и развоју, под снажним 
утицајем западне културе и доминантне развојне психологије, 
прераста у установу чији се идентитет формира у односу на развојно 
примерену праксу. концептуализован као фиксни ентитет, централно 
регулисан и одређен од стране оних који „знају боље“ (доносиоци 
одлука, образовни експерти) и који су „заштићени“ моралним и 
легалним правом да интервенишу у одређивању делатности, дечји 
вртић се сагледава као једна, често (али не увек) прва, степеница на 
континууму развоја, који поседује механизме (ре)дефинисања граница 
између породице и заједнице без тенденције сагледавања и уважавања 
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значаја културних разлика саме заједнице и култура које деца носе 
са собом. због свега тога, намећу се следећа питања: може ли се 
васпитање и образовање деце раног узраста осмислити истовремено 
као инструмент индивидуалног остварења и као репродуктивна 
техника одржавања или унапређивања неке културе? како и на који 
начин васпитање и образовање деце раног узраста може да допринесе 
развоју и остварењу индивидуе, али у исто време унапређењу и 
продукцији културних вредности и добра у једном друштву? 

3. Идентитет вртића и дискурсни контекст савременог доба
у данашњем, модерном и постмодерном друштву, велики број 

дебата води се о односу бриге и образовања у дечјем вртићу: да ли је 
важнија брига, односно заштита и безбедност детета или образовање. 
питања која се намећу су: да ли вртић треба да има само једну функцију 
и да ли он може да задовољи обе функције? у данашње време већини 
деце је потребна брига ван породице, најчешће због тога што су им 
родитељи запослени и дечји вртић треба да обезбеди такву врсту 
збрињавања. важније питање које се намеће је како ми конструишемо 
значење дечјег вртића кроз сврху коју му придодајемо? шта мислимо, 
чему он служи? како га ситуирамо кроз државни, економски, дру-
штвени и/или културни аспект? у чему је основна сврха васпитања и 
образовања деце раног узраста? пример једне вести у дневном листу 
Глас јавности може да послужи као илустрација контекстуализације 
значења вртића који му придаје друштвена заједница у србији: 

„родитељи ће, уколико желе да плаћају пола дневне цене, 
морати да документују и оправдају сваки изостанак детета из вртића, 
јер је анализом присуства деце у предшколским установама уочено 
да одређени број родитеља уписује децу у вртиће иако за то немају 
стварне потребе, децу доводе једном или два пута месечно и на тај 
начин онемогућавају упис друге деце − рекла је љиљана јовчић“(http://
www.glas-javnosti.rs, објављено 12. 10. 2010).

у савременом начину васпитања деце можемо да уочимо 
дво смисленост као маркантни квалитет. с једне стране у начину ва-
спитања дејствује ново осећање детета и детињства. на основу њега 
формира се схватање да треба подстицати дечју способност у изразу. 
као подређена група, деца се још увек доживљавају, и у породици и у 
друштву, као власништво са којим се може располагати и поступати 
онако како је то у интересу одраслих, не узимајући за озбиљно интерес 
саме деце. с друге стране, све је присутнија доминантност економије, 
која се кроз језик бизниса, менаџмента и потрошње све више утискује 
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у дечји вртић, његову сврху и праксу. Дечји вртић се све више посматра 
као бизнис, било да функционише као аутономна приватна услуга која 
тежи остварењу профита, било као друштвена, финансирана од стране 
државе. Дечји вртић све више мења форму у веома блиску идеолошку 
државну оријентацију и постаје бирократски организован, релативно 
самосталан и потрошачки оријентисан (Dahlberg, 1998). иако профит 
још увек није на првом месту, језик економског менаџмента је све више 
присутан; реч родитељ и дете се мења речју корисник. та промена у 
језику симболизује прелазак у коме се дечји вртић не посматра као 
важно место (ре)продукције друштва и културе, већ постаје људски 
ресурс за тржиште. у том процесу родитељи и деца се идентификују 
и мисле о себи све мање у категорији члана заједнице, а све више као 
потрошача услуга (корисник), с једне стране, знање и значење знања се 
модификује у информацију и робу која може да се прода на тржишту 
(Dahlberg, 1998). следећи пример говори управо у прилог томе:

конференција „медији и корпоративна друштвена одговорност“ 
7. јун 2010, хотел „хајат“: све што се дешава у земљи утиче на положај 
деце, од висине пДв-а и монетарне политике, од одлуке о просторном 
планирању, до буџета за социјално становање. све. а све што утиче 
на могућности развоја деце, утиче и на могућности развоја друштва 
и земље. можемо само да замислимо колико би се и како идентитет 
вртића променио ако би се преиспитао из перспективе права детета. 
(http://www.unicef.rs објављено: 08. 06. 2010.).

5. Закључна разматрања
разматрајући грађење идентитета вртића преко назива који 

су му одређивани у различитим историјским периодима, у раду смо 
покушали да прикажемо како кроз институцију, као што је дечји вртић, 
можемо да градимо разумевање значења које он носи са собом и коју 
структуру односа заједничког живота промовише као припадник 
различитих друштвених, историјских и културних заједница. 

кроз политику и праксу дечјег вртића обликовану кроз слике 
и дискурсе о детету и детињству, идентитет вртића сагледаван је 
из различитих перспектива: од политичке и економске, које су се 
одражавале кроз социјалне и образовне интервенције у области 
васпитања и образовања деце раног узраста, преко друштвене и 
културне кроз конструктивне статусе раног детињства, до пуног 
уважавања дигнитета малог детета, његових права и капацитета да 
допринесе сопственом развоју. сагледавајући културу као укупност 
знања, веровања, норми, правила, вредности, идеја, стратегија, које 
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се прослеђују из нараштаја у нараштај и који се репродукују у сваком 
појединцу, контролишу и конституишу постојање друштва и одржавају 
психолошку и друштвену комплексност (морен, 2002), покушали смо 
да покажемо да је дечји вртић као друштвена институција настао као 
одговор на аутентични и културни сплет историјских догађања, а не 
као њихов актер.

као што култура и друштво граде и креирају идентитет вртића, 
тако и васпитање и образовање које се унутар њега дешава утиче на 
креирање идентитета индивидуа и заједнице – детета, деце, деце и 
васпитача, васпитача, деце, васпитача и родитеља. све то указује на 
значај и, усуђујемо се рећи, етичке обавезе друштва када размишља 
о и планира за дечји вртић. унутар дечјег вртића деца, васпитачи и 
други одрасли укључени су у безброј пракси чија су правила социјално 
конституисана и успостављена. у оквиру тих пракси, ми развијамо 
наше личне идентитете, наше идентификације и процене тога шта је 
добро кроз односе са другима. 

мислимо да је за данашње доба важније него икад пре да 
преиспита историју, да постави питања и покрене дебату о улози и 
идентитету дечјег вртића, а са њим и питање васпитања и обра зо-
вање деце раног узраста, како би се проблематизовало питање врсте 
институција које желимо за нашу децу. то од нас захтева да реин тер-
претирамо наративе присутне у пракси предшколског васпитања и 
образовања и дубље разумемо комплексност коју дечји вртић има и 
носи са собом. 

савремени приступ васпитању преко системског мишљењa 
и уважавања динамичке комплексности, односно свести о томе да 
ква литет живљења, васпитања и образовања одређује читав сплет 
ин  теракција различитих структуралних и културних димензија ва-
спитно-образовне установе (целокупни контекст), а никад не само је-
дна од њих, издвојена из целине контекста, тражи такву врсту ути ца-
ја чије исходе није могуће прецизно предвидети и контролисати, већ 
разумети, прихватити и с њима се континуирано усклађивати. 
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KInderGarten as a cultural artIFact
(Kindergarten seen from the social-cultural perspective)

Summary

even though they have existed in this area for more than 160 years, 
preschool institutions (kindergartens) still do not have a clearly defined line of 
work. They have been classified, in different periods of time, as belonging to 
various other, better developed fields – education, health, and social services. 
Depending on the historical period, state model and social system, culture, 
tradition, richness/poorness and other existing resources, as well as the influence/
status of individuals in relation to the society and state, the systems of preschool 
education differ because they have existed in different times, spaces and 
communities, and thus their identity has been formed as a social and cultural 
construct. if we recognize how important the social context is when members 
of a community identify the place and the role of a kindergarten, we can have 
the possibility to demonstrate the importance of the social-cultural theory for 
understanding kindergarten as a cultural artifact, through analyzing the social 
context (social practice and relations), the cultural context (creation of the values, 
rights and a set of shared objects) and the discourse context (different perspectives 
and forms of expression). These are the very reasons why i analyze the identity 
of kindergarten through several different narratives, and the ways in which those 
narratives strengthen and build the image of identity and the ways in which we 
create our notion of kindergarten in relation to the dominant discourse in the 
context of preschool education in Serbia.

Key words: kindergarten, culture, discourse, identity.
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ ВАСПИТАЧА СА ГЛЕДИШТА 
ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА  

У КОНТЕКСТУ ИНКЛУЗИЈЕ

сажетак: аутори се у раду баве инклузивним образовањем са 
педагошког и јуристичког аспекта, а кроз призму компетенција васпитача да 
реализују овај комплексан процес. кроз дискурс прихватања различитости 
у контексту просоцијалног друштва, инклузија нема алтернативу. а, у 
најширем смислу самог појма и суштине, инклузија је према ауторима 
елементарно људско право. системска подршка у виду могућности за 
примену индивидуалног образовног плана (у даљем тексту иоп-а) ствара 
могућности да деца са сметњама у развоју, у оквиру предшколске установе, 
могу да остваре своје биолошке потенцијале. аутори полазе од тезе да су 
васпитачи битан фактор инклузивног процеса и због тога истичу њихов 
значај приликом израде педагошког профила детета као иницијалног акта 
за спровођење иоп-а. циљ аутора  рада је да укажу на комплексност 
инклузивног процеса. у том контексту едуковани − компетентни васпитачи 
незаобилазни су стручаци у инклузивном тиму. они уз подршку осталих 
чланова тима и примену јуристичких прописа, могу да допринесу де сти-
гматизацији детета са сметњама у развоју. Дете у овим условима на старту је 
квалитетније позиционирано у вршњачкој групи.  

кључне речи: компетенције васпитача, инклузија, иоп.

Увод
синтагма целоживотног учења о којем се последњих година 

говори у стручним круговима доприноси инклузивном процесу. ин-
клузивно образовање захтева едукованог и за професионалне изазове 
спремног васпитача. традиционалистички тип васпитача уступа ме-
сто савременом васпитачу који је свестан да савремена педагошка 
те о рија и пракса теже ка иновацијама и реформама. професионал-
на флек си билност самосвесног васпитача недвосмислено упућује на 

1* kojicki@sbb.rs

UDC 37.043.2-056.26/.36
UDC 371.321.1/.2:373.211.24

прегледани чланак
примљен: 21. vii 2012.



29

„учење без краја“ у виду стручног усавршавања. васпитач је почев од 
школске 2007/08. године добио могућност да стекне високо струковно 
или академско образовање у својој струци. високо образовање му и 
у формалном смислу омогућава да буде равноправан члан стручног 
тима у предшколској установи и да сузбије предрасуде и стереотипе 
који позив васпитача позиционирају као друштвено маргинализован. 

у нашој средини, упркос постојању антидискриминационе 
правне регулативе и све присутнијих трендова који отварају могу-
ћности за равноправност ових особа, управо смо сведоци праксе 
у којој је законски омогућено да се деца са ометеношћу укључују 
у редовне образовне процесе без припреме социјалног окружења и 
образовног система (Димоски, 2010).

истраживања која се баве ставовима учитеља у вези са при-
хватањем инклузије су позитивна, али указују на неопходност пру-
жања помоћи учитељима у раду са децом са сметњама у развоју 
(шакотић, еминовић, никић, 2008).

због наведеног, овим текстом покушаћемо да укажемо на 
правне ресурсе које нам законске регулативе омогућавају по питању 
деце са посебним потребама.

1. Значај васпитачког позива у инклузивном процесу
инклузивно образовање од васпитача тражи виши ниво и ква-

литет знања. заговорници специјалног образовања често васпитаче, 
учитеље и наставнике означавају као недовољно компетентним за рад 
са децом са сметњама у развоју. али, чињеница је да је инклузија још 
пре неколико деценија спонтано прихваћена као облик најхуманијег 
вида прихватања различитости од стране појединих васпитача. овим 
васпитачима предрасуде и стереотипи нису били препрека у намери 
да уз помоћ постојећих ресурса деци са сметњама у развоју пруже 
што квалитетније услов за развој биолошких потенцијала. они су 
у овај процес укључивали родитеље деце са сметњама у развоју 
стварајући код њих осећање поверења и вршњачку популацију код 
које су подстицали саосећање и жељу да од најранијег детињства 
прихвате различитост. у међувремену у савременом свету инклузивно 
образовање постало је опште прихваћено, а и код нас је последње 
две године добило системску подршку. Државе које развијају праксу 
инклузије готово свих ученика у редовно образовање су: италија, 
кипар, шпанија, португалија, шведска и норвешка. земље које ра-
звијају многобројне службе које повезују систем специјалног и ре-
довног школства су: финска, Данска, британија, француска, пољска, 

Компетенције васпитача са гледишта индивидуалног образовног плана у контексту...
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чешка, литванија, словенија и хрватска (група аутора, 2004). србија 
на основу члана 77 став 12. закона о основама система образовања и 
васпитања (Службени гласник РС, број 72/09) и правилника о бли-
жим упутствима за утврђивање права на иоп, његову примену и 
вредновање (2010) омогућава да дете или ученик буду обухваћени ин-
дивидуалним образовним планом. ово се односи на дете и ученика 
који има потребу за додатном подршком у образовању и васпитању 
због тешкоћа у приступању, укључивању или напредовању у васпит-
но-образовном раду или образовно-васпитном раду, ако те тешкоће 
утичу на остваривање општих исхода образовања и васпитања. право 
на прилагођен и обогаћен начин образовања по иоп-у има и ученик 
са изузетним способностима који стиче основно и средње образовање 
и васпитање. међутим, питање стручне компетентности васпитача за 
рад са децом са сметњама у развоју остало је отворено и у стручној 
јавности изазива низ полемика. то би значило да се, на једној страни на 
сам процес инклузије ставља сумња у смислу да ли га је могуће спрове-
сти у једној економски сиромашној земљи као што је србија. а, опет с 
друге стране и питање компетентности васпитача и учитеља је под ве-
ликим знаком питања. али, с обзиром да хуманистички дискурс нема 
алтернативу, онда инклузију према мишљењу аутора треба прихвати-
ти априори. Деца предшколског узраста своје биолошке потенцијале 
објективно могу да развију у подстицајној средини и свако инхибирање 
контаката са вршњачком популацијом могло би да остави несагледиве 
последице по дете. због тога између страха родитеља да ће њихово 
дете са сметњама у развоју бити изложено подсмеху и опресивном 
понашању вршњака на једној страни и заштитничком односу у оквиру 
породице, треба највероватније изабрати вртић као најприхватљивију 
опцију. Дете се пре или касније мора суочити са својом различитошћу 
и научити да се бори за своје позиције у групи, а да на основу својих 
квалитета буде прихваћено од стране вршњака. инклузивна клима 
и хуманистички дискурс у највећој мери штите дете од нежељених 
утицаја околине. чињеница је да негативни ставови неедукованог 
становништва могу нехумано да се одразе на децу са сметњама у 
развоју. улога васпитача као посленика инклузије треба да буде не 
само васпитно-образовна, већ и заштитничка када су у питању деца са 
сметњама у развоју. ова заштитничка улога треба да буде софицисти-
рана и на професионално компетентан начин реализована. у против-
ном дете са сметњама у развоју неће развијати социјалне компетенције 
које су му потребне за функционисање у каснијем животном периоду. 
Дестигматизација деце са сметњама у развоју и подстицање вршњачке 
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популације на прихватање различитости императиви су савремене пе-
дагошке теорије и праксе. због тога системску подршку инклузији 
треба поткрепити васпитачима обученим за инклузивно образовање 
ко ји би као чланови стручних тимова доприносили општем развоју  
детета.

у том контексту стојановић (2006) наводи да се већина стру-
чњака слаже са оценом да постоји низ разлога због којих образовање 
учитеља и васпитача треба да буде квалитетније, а у смислу ширења 
њихових компетенција. компетенције ових стручњака одражавају се 
на ефикасност рада са предшколском и школском децом.

ово значи да васпитачи поред социјалне зрелости, емоцио нал-
не стабилности, когнитивних способности и креативности уз стал но 
професионално усавршавање постају стуб предшколског васпи тања. 
али, аксијални аксиом васпитачког позива је просоцијална ори јен-
тисаност, толеранција и алтруизам. интерперсонални односи са стру-
чним сарадницима добијају нови квалитет, јер формално и суштинско 
образовање васпитача уз искуство доприносе њиховом самопоздању и 
самопоштовању. васпитачи износе своја мишљења и ставове и ути чу 
на мењање педагошке праксе у најпозитивнијем смислу. кредибили-
тет васпитача који се усавршавају и прихватају професионалну сар а-
дњу са стручњацима различитих профила у оквиру пројеката који је 
регулисан чланом 4. правилника (правилник о сталном стручном уса-
вршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сара-
дника, 2012) и самоедукације је у успону. васпитач учествује на стру-
чним и научним скуповима и конференцијама и тиме доказује своју 
спремност за промене. 

пасерова (2006) сматра да је одавно сазрела свест о употребној 
вредности знања и његовом неформалном и перманентном утицају.

резултати истраживања спроведени на узорку од 200 васпита-
ча југоистичне србије показали су да су њихови стереотипни ставо-
ви о улози предшколске установе и социјална дистанца према деци 
са сметњама у развоју утемељени као уобичајена појава. васпитачи 
формално јесу за инклузију, али сматрају да деца са развојним сме-
тњама нису у домену њихове компетентности. хуманост и енту зи-
јазам нису довољни да би се процес инклузије остварио и због то га 
је неопходно увести студијску групу предмета која би будућим ва-
спитачима омогућила да стекну знања о деци са развојним сметњама 
(станковић-Ђорђевић, 2007). 

према радеки (2011) током 20. века дошло је до експанзије 
знања под утицајем научно-технолошких достигнућа, па се као после-
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дица јавља потреба за целоживотним образовањем. концепт и начин 
обра зовања постали су другачији. целоживотно образовање у чијем 
сре дишту се налазе исходи учења померио је средиште пажње са 
процеса системског васпитања. аутор даље сматра да се образовање 
сво ди на оспособљавање за квалитетно обављање посла, али да се та-
квим начином концепта целоживотног учења занемарује васпита ње 
ли чности у целости. систем развоја вредности се путем васпита ња не 
стимулише, већ се често своди на задовољавање утилитарних интереса.

јерковић (2011) сматра да се образовна потреба и образовни 
моменат могу боље остварити уколико образовање постане категори-
чки императив, који у основи има настојање да ће се остварити боље 
и хуманије друштвено окружење.

2. Компетенције васпитача и инклузивни процес
проблеми са којима се васпитач најчешће суочава у пракси су 

деца са тешкоћама у учењу, тешкоћама у говору и језику и са емо-
ционалним поремећајима. сваки десети васпитач у групи има дете са 
оштећењем слуха, интелектуалном ометеношћу и другим сметњама у 
развоју. неадекватан приступ овој деци у оквиру васпитно-образовног 
рада негативно се одражава на развој ове деце што резултира ниским 
самопоуздањем, интравертношћу и дубљим заостајањем у развоју 
(солеша-гријак, 2010).

вујачић (2005) указује на значај што ранијег укључивања деце 
са посебним потребама у вртиће, јер треба имати у виду значај раног 
образовања ове деце. у контексту значаја предшколског периода за сву 
децу рајовић (2009) наводи да је брзина стварања веза и број оства -
рених веза међу неуронима највећа до седме године живота. у овом 
периоду унутар мозга долази до борбе међу неуронима при ко  јима се 
стварају доминантне везе које граде неуронску мрежу. од аде  ква тне 
стимулације неурона и подстицања и стимулације неурона за  виси ра -
звој важних центара у мозгу. заправо, у периоду од рођења до седме 
го ди не живота неопходно је подстицање развоја детета, јер од подсти-
цаја зависи да ли ће дете остварити своје биолошки дате потенци ја-
ле. имајући у виду претходну чињеницу, значај ва спитачког позива 
је врло значајан, јер дете у предшколској установи проводи највећи 
део времена, па је могућност стимулације његовог развоја у директној 
вези са компетентношћу васпитача. рајовић (2010) имајући у виду 
претходно наведену чињеницу развија нтц („никола тесла центар“ − 
одсек менсе за даровите) систем учења који се у оквиру акрeдитова них 
програма спроводе у предшколским уста но вама у србији. реализато-
ри програма су едуковани васпитачи који примењујући стечено знање 

Мирослава Којић, Загорка Марков, Борислав Самарџић



33

доприносе менталном развоју деце. програ мом, су у зависности од 
својих могућности, укључена и деца са сметњама у развоју.

васпитачи који су се професионално усавршавали, а ради ква-
литетније реализације васпитно-образовног рада са децом са сметњама 
у развоју, осећали су се успешнији у односу на васпитаче који нису 
били обухваћени стручним усавршавањем везаним за инклузију (со-
леша-гријак, 2010).

буразин (2002) је дакле као циљ нове концепције високог об-
разовања антиципирала повећање компетенција васпитача у складу с 
хуманистичким развојним приступом предшколског васпитања. из-
ме ђу осталог, ова ауторка сматра да посебну пажњу на васпитачким 
студијама треба посветити: учењу страних језика, васпитању о љу д-
ским правима, интеркултурализму и екуменизму, оспособљавању за 
рад са даровитом и децом са посебним потребама, за рад у јаслицама 
и за сарадњу са родитељима и другим стручњацима.

грандић и милутиновићева (2006) сматрају да без јасне идеје 
чему образовање служи и која је његова сврха нема ни квали те тног 
образовања. одлуке о образовању могу да буду случајне и контра-
дик торне. без дефинисаних циљева и сврхе образовања неће бити ау-
тентичног начина доношења практичних одлука. проблеми се надо-
везују на курикулум, поучавање и учење, процењивање, органи заци-
оне циљеве и друго.

гојкова (2006) указује да ће европске интеграције омогућити 
посвећивање пуне пажње, а путем васпитања и образовања стицању 
компетенција просветних радника у чијем фокусу ће бити: моћ ана-
литичког мишљења, способност тимског рада, самосталност, самоини-
цијатива уз стручност и компетентност. 

негру (2006) у ширем смислу педагошке компетенције обја-
шњава као познавање целокупног васпитно-образовног процеса, а у 
ужем смислу, оне се односе на васпитни стил наставника и васпитача. 
педагошке компетенције обележене су личношћу васпитача и начином 
поступања и руковођења васпитним процесом.

Дозиер (Dozier, 1997) на основу истраживања утврђује да по-
стоји корелација између образовања васпитача и напретка у развоју 
деце. васпитачи са високим образовањем су квалитенији у васпитно-
образовном процесу. интеракције између деце и васпитача са високим 
образовањем су на вишем нивоу у односу на васпитаче који нису високо 
образовани. они деци пружају богатије вербално и интелектуално 
искуство. мање су захтевни и ауторитарни према деци.

из перспективе професионализације улоге васпитача, основ-
на тема је природа професионалног знања, начин на који се то знање 
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мења и како се преноси. важно је препознати опште трендове у ја-
вљању различитих облика знања у друштву учења и импликације 
за професионална знања и компетенције васпитача (солеша-гријак, 
2010: 22).

Додатна едукација и оспособљеност за рад са сваким дететом, 
партнерски однос родитеља и васпитача, доступност програма сваком 
детету, постојање и израда стимулативних програма за децу којој је 
потребна подршка, заступљеност тимског рада − основна су обележја 
савремене образовне интервенције која изискује квалитативне промене 
у раду и професионалном развоју васпитача (срдић, 2010: 63).

квалитет образовања данас је неопходно обезбeдити на свим 
нивоима. општом структуром студијских програма треба подстицати 
професионалне аутономије и рефлексивне праксе будућих просветних 
радника (богосављевић, 2010).

тодорова (2010) сматра да се савремено образовање данас не 
може замислити без стручног усавршавања. целоживотно учење је 
континуитет у усавршавању који доприноси професионалној и личној 
афирмацији. 

у контексту компетенције васпитача инклузију можемо по-
сматрати (станковић-Ђорђевић, 2010) као општу културну ре кон-
струк цију ставова према особама са ометеношћу посматране са гле-
дишта који не би омогућио само квалитетније позиционирање особа 
са посебним потребама, већ и њене породице и друштва.

истраживање, чији је основни циљ био да испита спремност 
наставника основне школе да прихвате ученике са тешкоћама у ра-
звоју, показало је да већина од 205 испитаника подржава инклузију 
са хуманистичког аспекта. али, у исто време су забринути за академ-
ски успех одељења који похађају деца са развојним сметњама. на-
ставници укључени у пројекте инклузивног образовања показују већу 
спремност да прихвате ученике са сметњама у развоју у односу на оне 
наставнике који немају слична искуства (Ђевић, 2009).

којић и марков (2010) указују да се у оквиру усмерених ак-
тивности ликовног васпитања могу развијати индивидуализовани 
програми подршке деци са сметњама у развоју. програми су засно-
вани на мотивацији и стимулацији деце са сметњама у развоју који 
својим ликовним изразом превазилазе своју различитост. обу ченог 
педагога ликовног васпитања и васпитача ове ауторке пред став ља-
ју као покретача латентне ликовне креативности који гестом, речју, 
одобравајућим ставом, осмехом и сличним поступцима от кри  ва скри-
вене дечје емоције које се одражавају на цртежима. у мето дици ли-
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ковног васпитања инклузивни процес је већ деценијама на пи је деста-
лу савремене педагошке идеје и просоцијалности и то ле ран ције.  

битан фактор за развој деце са сметњама у развоју су пружање 
психолошке, социјалне и здравствене помоћи целој породици. и поред 
чињенице да стручни тим који се бавио проблемима деце није прошао 
кроз формалну стручну обуку, постигнути су продуктивни резултати. 
услови за продуктивни рад стручног тима засновани су на поштовању, 
сарадњи и неформалном стручном усавршавању (сретеновић, 2003).

истраживање илића (2009) доказује да учитељи током полу го-
дишњег интерактивног усавршавања значајно унапређују своје стру-
чне компетенције за реализацију инклузивне наставе.

3. Правиник о ближим упутствима за утврђивање права на 
индивидуални образовни план (ИОП), његову примену и 
вредновање

крајем 2010. године на основу члана 77. став 12. закона о осно-
вама система образовања донет је правилник12о ближим упут стви ма 
за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову при-
мену и вредновање. базираћемо се на деловима правилника који се 
баве проблематиком деце са сметњама у развоју и улогом васпитача у 
инклузивном тиму. чланом 2. правилника предвиђено је да право на 
додатну подршку има дете које има: 

− тешкоће у учењу (због специфичних сметњи учења, или 
проблема у понашању и емоционалном развоју);

− има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, 
чулне, интелектуалне или вишеструке сметње);

− потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини 
(социјално, економски, културно, језички сиромашној средини или 
дуготрајно борави у здравственој, односно социјалној установи); и 

− из других разлога остварује право на подршку у образовању.  
за дете са сметњама у развоју постоји могућост израде пе-

дагошког профила23 којим координира стручни сарадник у сарадњи 
1 правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 

образовани план, његову примену и вредновање. Службени гласник РС, бр. 76/10. 
од 22. октобра 2010. године.

2 васпитач, наставник, односно стручни сарадник поред већ датих подата-
ка о детету, односно ученику, прикупља податке из различитих извора (од роди те-
ља, односно старатеља детета или ученика, стручњака ван образовне установе који 
добро познаје дете, односно ученика, од вршњака и самог детета, односно ученика, 
на начин на који је то могуће), при чему се користе различите технике (системат-
ско посматрање активности детета, односно ученика у различитим ситуацијама, 

Компетенције васпитача са гледишта индивидуалног образовног плана у контексту...
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са васпитачима. педагошки профил чини основу за планирање ин-
дивидуализованог начина рада са дететом. 

Дете у вртићу може да буде обухваћено иоп-ом, а на основу 
члана. 6. став 5. правилника уз писмену сагласност родитеља или 
старатеља. уколико родитељ или старатељ не дају писмену сагласност 
онда ће дете на основу члана 6. став 6. овог правилника бити обу-
хваћено индивидуалзованим начином рада.

чланом 3. правилника предвиђено је да васпитач прати ра-
звој и напредовање детета у току учења и развоја вештина за учење, 
социјалног развоја, развоја комуникације и самосталности. 

чланом 5. правилника педвиђена је израда иоп-а34.
Доношењу иоп-а са измењеним програмом, односно при-

лагођеним посебним стандардима постигнућа, претходи доноше-
ње, примена и вредновање иоп-а са прилагођеним програмом, као 
и ми шљење интерресорне комисије за процену потреба за дода-
тном образовном, здравственом и социјалном подршком детету и 
ученику.

индивидуални образовни план садржи посебно:
1) личне  податке и кратак опис развоја и образовне ситуације 

детета, односно ученика; 
2) циљ образовно-васпитног рада, односно промену која до-

датном подршком треба да се достигне у подручју у којем се планира 
додатна подршка; 

3) операционализован опис подршке кроз низ појединачних 
активности, односно корака и њихов редослед у васпитној групи и 
на часовима у одељењу, као и опис и распоред за рада изван групе, 
односно одељења када је то потребно;

тестирање, као и интервјуисање и попуњавање упитника од стране ученика и других 
који познају дете, односно ученика). медицински налази су, по потреби, саставни 
део документације. 

на основу прикупљених података и документације из ст. 2 и 3. овог 
члана стручни сарадник координира израду и у сарадњи са васпитачем, односно 
наставником израђује педагошки профил детета, односно ученика. 

педагошки профил садржи опис образовне ситуације детета, односно уче-
ника и основ је за планирање индивидуализованог начина рада са дететом, односно 
учеником. 

3 иоп је писмени документ установе, којим се планира додатна подршка 
у образовању и васпитању детета, односно ученика ако претходно прилагођавање 
и отклањање физичких и комуникацијских препрека нису довеле до остваривања 
општих исхода образовања и васпитања, односно до задовољавања образовних 
потреба ученика са изузетним способностима.
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4) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за 
поједине активности у предшколској установи, за поједине или за све 
предмете у школи, односно  исходе тих активности које кроз поступан 
процес доводе до циља додатне подршке;

5) лица која ће пружати подршку током реализације поје ди-
начних планираних активности;

6) временски распоред, трајање, односно учесталост за сваку 
меру подршке у току планираних активности. 

иоп може да се донесе за део или целокупан предшколски 
програм, а у школи за део или област у оквиру наставног предмета, је-
дан  наставни  предмет, групу наставних предмета или за све садржа-
је, односно наставне предмете за разред који ученик похађа, као и за 
ваннаставне активности. 

у предшколским установама „Драгољуб удицки“ у кикинди 
и „радосно детињство“ у новом саду процес инклузије се реализује 
деценијама. нису познати случајеви опресивног односа према деци 
са сметњама у развоју. васпитачи су у складу са својим стручним 
могућностима и просоцијалним ставовима доприносили да се ова 
деца прихвате у редовним вртићима.

након доношења правилника о ближим упутствима за утвр-
ђивање права на иоп, његову примену и вредновање управе ових 
двеју предшколских установа, васпитачи, стручни сарадници и остали 
запослени улажу максималне напоре како би се деци са сметњама у 
развоју обезбедили оптимални услови за развој. 

  
4. Закључна разматрања

аутори рада истичу значај васпитачког позива у контексту 
хуманости, одговорности и потребе целоживотног учења. савремени 
васпитач 21. века друштвено маргинализоване позиције уз потребне 
компетенције тежи ка позицији интелектуалне елите. управо мења њем 
статуса, васпитач се враћа на локус који му према свим друштвеним 
показатељима припада. инклузивни процес у коме он чини окосницу 
тима пружа му могућност да своје знање и искуство размени и поде-
ли са члановима тима. његове стручне компетенције и ставови се у 
изради педагошког профила детета поштују, а он као члан стручног-
ин клузивног тима постаје позициониран као равноправан члан. улога 
ва спитача у изради, реализацији и евалуацији иоп-а је евидентна. 
због чињенице да савремени васпитач има далеко веће компетенције 
од традиционалног васпитача, сматрамо да треба да укажемо на:
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− неопходност да се васпитачима у условима инклузије обе-
збеди додатна и што квалитетнија едукација;

− васпитаче је потребно укључивати у интердисциплинарне, 
мултидисципринарне и трансдисциплинарне тимове као учеснике 
значајних националних пројеката, а са циљем да допринесу развоју 
предшколског образовања и афирмацији васпитачког позива;

− потребу за увођењем стручњака различитих профила, волон-
тера, параволонтера и педагошких асистената;

− потребу стварања услова да васпитно-образовне групе према 
структури и броју буду уклопљене у законске норме;

− потребу да се прихвате новине које на основу искуства пре-
длажу васпитачи и стручни сарадници, а које осавремењују ва спи-
тно-образовни процес и доприносе богатијем социо-емоцио нал ном 
статусу деце у вртићу;

− праћење иновација које су се показале као ефикасне у са-
временим демократским друштвима уз прилагођавање нашим усло-
вима;

− остваривање сарадње са родитељима која би била заснована 
на поверењу и толеранцији;

− давање доприноса васпитача, стручних сарадника и руко-
водећег кадра у афирмацији, кредибилности и угледу предшкол ских 
установа;

− стварање услова за позитивну интерперсоналну климу међу 
запосленима уз уважавање личности сваког од њих;

− прихватање заједничких пројеката и сарадње са предшколским 
установама, а ради стицања и размене нових искустава;

− прихватање заједничких пројеката и сарадње са основним 
школама, а ради сузбијања дисконтинуитета који се неповољно 
одражава на дете када из вртића прелази у школску средину, а у циљу 
сузбијања акцидентне кризе;

− прихватање сарадње са високим струковним школама и 
фа   култетима, а у циљу увођења студијске групе предмета везане за 
ин клузију, која извире директно из педагошке праксе и указује на 
иницијалне предмете којим би васпитачи стекли боље компетенције 
за рад са децом са сметњама у развоју.

такође је потребно имати на уму да је у предшколском узрасту 
дечји мозак посебно пријемчљив, па се начини учења бирају тако да 
одговарају сваком детету понаособ. ово је веома важно за децу са 
сметњама у развоју. наиме, дете предшколског узраста мултисензорно, 
односно учи свим чулима, па ову чињеницу треба искористити, јер је 
овакав начин учења за дете најделотворнији.
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општи закључак би био да, када су у питању деца са сметњама 
у развоју и инклузивни процес, постоји могућност да васпитачи по-
стану професионално компетенти за рад у инклузивним условима. 
овоме би допринели следећи фактори:

− увођење инклузивне студијске групе предмета на основним 
студијама високих школа и васпитачких факултета; 

− увођење специјално едукацијске и редукацијске студијске 
групе предмета на основним студијама високих школа и васпитачких 
факултета;

− огранизовање педагошке праксе у чијем фокусу ће бити деца 
са сметњама у развоју;

− активно учешће васпитача у инклузивним тимовима осно-
ваним на интердисциплинарном, мултидисциплинарном и транс ди-
сциплинарном нивоу;

 − сарадња са родитељима и широм породицом деце са сме-
тњама у развоју подстицана од стране васпитача;

− сарадња са родитељима деце типичног развоја подстицана од 
стране васпитача;

− вршњачака подршка деци са сметњама у развоју подстицана 
од стране васпитача;

− давање предлога и реализовање акредитованих семинара 
чији носиоци би били васпитачи који се посебно истичу по питању 
инклузивног образовања;

− сензибилисање шире јавности у вези са децом са сметњама у 
развоју и особа са инвалидитетом и др.

сматрамо да би уз додатне едукативне семинаре, квалитетну 
сарадњу са породицом, деце са сметњама у развоју и уз сараднички 
односе (који подразумевају размену искустава и прихватање препо-
рука компетентнијих страчњака) са члановима инкузивног тима, ва-
спитач са високим образовањем био компетентан за рад у инклузи-
вном процесу. наравно, врста и категорија развојне сметње имају 
значајан утицај на компетенције васпитача. когнитивна ефика сност, 
социјална стабилност, емоционална зрелост, креативност и др. ап ри-
ори се подразумевају када се говори о особинама васпитача и уопште 
студената који уписују васпитачке школе и факултете.

литература
богосављевић, р. (2010). „личност и компетенције у друштву знања“. у: 

б. влаховић (ур.) Компетенције васпитача и учитеља за друштво 
знања. београд: едука: 139-196.



Зборник ВШССОВ 2/2012.

40

Мирослава Којић, Загорка Марков, Борислав Самарџић

буразин, с. (2002). „идејне претпоставке високог образовања и васпитања“. 
Педагогија, 40 (3): 33-41.

вујачић, м. (2005). „инклузивно образовање – теоријске основе и практична 
реализација“. Настава и васпитање, 54 (4-5): 483-497.

гојков, г. (2006). „циљеви васпитања – компетенције учитеља и васпитача“. 
у: г. гојков (ур.) Циљеви – компетенције учитеља и васпитача. 
вршац: виша школа за образовање васпитача: 11-57.

грандић, р., милутиновић, ј. (2006). „циљеви високог образовања“. у: г. 
гојков (ур.) Циљеви – компетенције учитеља и васпитача. вршац: 
виша школа за образовање васпитача: 58-70.

Димоски, с. (2010). „историјски приступ у третирању особа са ометеношћу 
као показатељ њиховог друштвеног позиционирања“. Темида, 13 (2): 
5-15.

група аутора (2004). Правни водич за родитеље деце са сметњама у развоју. 
панчево: испод „великимали“; Swedish helsinki Committeeе for hu-
man rights.

Dozier, T. (1997). „Using our national diversity as an educational resourse“. The 
Social Studies, 88: 252-256. 

Ђевић, р. (2009). „спремност наставника основне школе за прихватање 
ученика са тешкоћама у развоју“. Зборник Института за педагошка 
истраживања, 41 (2): 367-382.

закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, 
број 72/09).

јерковић, в. (2011). „преглед утицаја савремених процеса у образовању“. 
Социјална мисао, 18 (3): 75-91. 

илић, м. (2009). одгојно-образовни ефекти инклузивне наставе. Одгојне 
знаности, 12 (2): 111-128.

којић, м., марков, з. (2011). „индивидуални приступ и педагошки програм 
подршке деци са сметњама у развоју у оквиру методике ликовног 
васпитања“. Иновације у настави – часопис за савремену наставу. 
24 (2): 117-126.

миленовић, ж. (2010). „компетенције наставника инклузивне наставе“. 
Зборник радова Учитељског факултета. ужице, (12): 241-252.

негру, а. (2006). „претпоставке развоја компетенција васпитача за 
интегрисање курикуламих садржаја из области естетског васпитања“. 
у: г. гојков (ур.) Циљеви – компетенције учитеља и васпитача. 
вршац: виша школа за образовање васпитача: 106-122.

пастер, в. (2006). „компетенције за целоживотно учење“. у: г. гојков (ур.) 
Циљеви – компетенције учитеља и васпитача. вршац: виша школа 
за образовање васпитача: 71-89.

правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 
образовни план, његову примену и вредновање. Службени гласник 
РС, бр 76/10. од 22. октобра 2010. 

правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника, 2012). Службени гласник РС, бр 
13/2012. 



41

Компетенције васпитача са гледишта индивидуалног образовног плана у контексту...

радека, и. (2009). „одгој личности или образовање компетенција?“. 
Педагошка стварност, 57 (7-8): 655-666.

рајовић, р. (2009). iQ детета – брига родитеља.
рајовић, р. (2010). Методички приручник за васпитаче. вршац, вшсс за 

образовање васпитача „михаило палов“.
солеша-гријак, Ђ. (2010). „опште и неке од специфичних компетенција 

васпитача за друштво учења“. у: б. влаховић (ур.) Компетенције 
васпитача и учитеља за друштво знања. београд: едука: 19-60.

срдић, в. (2010). „лични и професионални развој васпитача“. у: б. влаховић 
(ур.) Компетенције васпитача и учитеља за друштво знања. 
београд: едука: 60-104. 

сретеновић, Д. (2003). „искуства психолога у раду са децом са сметњама у 
развоју“. Acta medica Semendrica. 10 (20): 63-65.

станковић-Ђорђевић, м. (2007). „ставови о васпитно-образовном раду са 
децом са развојним сметњама“. Педагогија, 62 (1): 7-79.

станковић-Ђорђевић, м. (2010). „ненасилна комуникација у служби 
инклузивног процеса“. Педагошка стварност, 56 (5-6): 399-411.

стојановић, а (2006). „педагошка димнзија компетенција учитеља и 
васпитача“. у: г. гојков (ур.) Циљеви – компетенције учитеља и 
васпитача. вршац: виша школа за образовање васпитача: 90-105.

тодоров, н. (2010). „стручно усавршавање учитеља“. у: б. влаховић (ур.) 
Компетенције васпитача и учитеља за друштво знања. београд: 
едука: 197-240.

шакотић, н., еминовић, ф., никић, р. (2008). „могућност инклузивног 
образовања деце са посебним потребама“. Специјална едукација и 
рехабилитација, (1-2): 55-71.

Miroslava Kojić
Zagorka Markov
Borislav samardžić

cOMPetencIes OF teacHers In relatIOn tO IndIVIdual 
educatIOnal Plan In tHe cOnteXt OF InclusIOn

Summary

in this article the authors deal with inclusive education from the pe da-
gogical and juristic aspect, and through the prism of teachers’ competencies to 
carry out this complex process. Seen from the discourse of accepting the different 
in the context of a pro-social society, inclusion has no alternative. And in the 
broadest sense of its very notion and its essence, inclusion is, according to the 
authors of this article, an elementary human right. Systematic support provided as 
a possibility to apply individualized educational plan (ieP) offers possibilities for 
children with developmental disorders to fulfill their biological potentials within a 
preschool institution. The authors’ starting point was the idea that teachers are an 
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important factor of the inclusive process and therefore they emphasize their role 
in the process of making the psychological profile of a child as the initial act in 
implementing an ieP. educated, competent teachers as members of the inclusive 
team supported by juristic regulations can contribute to destigmatization of a child 
with special needs. in these conditions, this child is better positioned in his/her 
peer group from the very start.

Key words: competencies of teachers, inclusion, ieP.



Зоран Мијић*1

висока школа струковних студија
за образовање васпитача, кикиндa

ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА КОРЕКТИВНОГ 
ВЕЖБАЊА У ВРТИЋИМА И ШКОЛАМА

сажетак: резултати многобројних истраживања у нашој зе мљи 
који третирају постурални статус предшколске и школске деце су алар-
мантни, (велики број деце са деформитетима кичменог стуба, равним сто-
палима, лошим држа њем, ослабљеном мускулатуром, претилношћу) са 
тенденцијом повећања броја из године у годину, што се одражава на пси-
хофизичко здравље деце и ствара незаобилазни проблем друштва. али то 
све остаје у домену статистичких података, јер мали број вртића и школа 
има организовано и систематско корективно вежбање. стално се поставља 
питање ко треба да организује и реализује корективно вежбање, да ли ини-
цијатива треба да потекне од здравствених установа, министарства про-
свете, од школа или наставника, учитеља и васпитача? и да ли су они у 
довољној мери едуковани за корективно вежбање? најбољи резултати би се 
видели, ако би институције одговорне за здравље, образовање и васпитање 
деце, министарства (здравља, поросвете, спорта) донеле одређене планове 
и пројекте, које би упутили предшколским установама и школама, и они би 
били саставни део годишњег програма рада. непосредни реализатори часова 
корективног вежбања били би: васпитачи, учитељи, наставници у сарадњи 
са: школским лекарима − педијатрима, родитељима, физиотерапеутима и 
стручном службом школе, шематски приказ. 

реализација тих програма и планова корективног вежбања могла би 
се изводити у следећим организационим формама рада у области физичког 
васпитања: а) у вртићима у оквиру: јутарњег вежбања, усмерене активно сти, 
излета, летовања, зимовања и др. б) у школама у оквиру: часова физи чког 
васпитања, часова корективне гимнастике, изабраном спорту, спортским се-
кцијама, допунској настави из физичког васпитања, излетима, летовању, зи-
мовању. 

кључне речи: деца, корективно вежбање, вртићи, школе, васпи-
тачи, наставници.

Увод
здравље је стање потпуног телесног, душевног и социјалног 

благостања, а не само одсуство болести и изнемоглости (сзо, 1948). 
здравље је егзактан појам који је продукт наслеђа и околине (дру-
штвене, физичке и биолошке). уколико је поремећена једна или друга 
компонента настаје болест као физичка или психичка дисфункција 
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орга низма. човек се рађа са различитим биолошким потребама и као 
такав постоји од свог настанка, па до данас. у сфери базичних потре-
ба за храном, пићем и сном, потпуно равноправно место заузима и 
потреба за кретањем.

савремени човек, међутим, све се више сусреће са појавом 
хипокинезије што несумњиво долази до нарушавања здравља у свим 
сегментима, од деце до одраслих. узрочници су многобројни, а могу се 
именовати као „савремено друштво“, које подразумева, технолошко-
технички напредак, са смањеним физичким активностима и лошим 
навикама у исхрани.

у периоду раста и развоја деце долази до низа промена на 
локомоторном систему, које понекад могу да доведу до одређених 
одступања од нормалног усправног става. та одступања условљена 
су нарушавањем односа мускулатуре и костију због убрзаног раста и 
развоја, многим радним обавезама које у великој мери ограничавају 
слободу кретања.

До сада медицина није пронашла ниједно медикаментозно 
сред ство за лечење било ког деформитета. физичка вежба једино је 
средство које може да спречи појаву деформитета или заустави по-
горшање стања кад деформитет већ настане. физичко вежбање је 
основ физичког васпитања како у вртићима тако и у основним и сред-
њим школама. многобројна истраживања у нашој земљи на ову тему 
потврђују да је алармантан број деце са постуралним проблемима. 
али то све остаје у домену статистичких података, јер мали број 
вртића и школа има организовано и систематско корективно ве-
жбање. стално се поставља питање ко треба да организује и реа ли-
зује корективно вежбање, како и на који начин, да ли иницијатива 
треба да потекне од здравствених установа, министарства просвете, 
од школа, наставника, учитеља и васпитача, да ли су они у довољној 
мери едуковани за то. предмет овог рада је организација и реализа-
ци ја корективног вежбања у институцијама образовања и васпитања, 
основни појмови о корективној гимнастици, постуралном статусу, ме-
тодама и средствима корективног вежбања.

Теоријски приступ проблему
Дуготрајно и неправилно седење у школској клупи, али и 

испред телевизора и компјутера, тешка школска торба и недовољна 
физичка активност, само су неки од узрока нарушеног постуралног 
статуса, који посебно погађају школску популацију. међутим, оно што 
посебно забрињава у последње време, јесу резултати систематских 
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прегледа телесног развоја и здравља ученика који се организују сваке 
године. они показују да је у порасту број ученика нарушеног здравља, 
као и број ученика са неправилним телесним држањем и телесним 
деформитетима.

новија истрживања и резултати систематских прегледа учени  ка 
основних и средњих школа у србији, института за јавно здравље „Др 
милан јовановић батут“ у београду, показали су: да 12,3 % ученика 
има деформације кичменог стуба, од чега 5 % кифозу (погрбљена леђа), 
7 % сколиозу (бочно кривљење кичме), а лордоза је дијагностикована 
код 0,3% деце, лоше телесно држање уочено је код 28 % деце, дефор -
ми тети стопала, најчешће проузроковани проблемима са кичмом, уоче -
ни су код 13% деце. занимљиво је да деформитети кичменог стуба ни-
су карактеристични само за школарце, већ и за предшколце. резулта ти 
систематских прегледа предшколске деце пред упис у основну шко лу, 
урађени пре две године на узорку од 15.742 детета, показују да 13 % 
малишана има изражену кифозу, 3 % благу сколиозу, а чак 15 % израже-
но кривљење кичме у страну. Деформитет стопала дијагностикован је 
код 12,3 % предшколаца, а 8 % већ има лоше држање тела. код деце до 
десет година чешћи су деформитети стопала, док је код старијих веома 
често лоше држање тела. то је последица лоших навика, слабе физичке 
активности и дуготрајног седења за компјутером. лоше држање је 
степеница пре појаве деформитета кичменог стуба и ако се адекватним 
вежбама на реагује на време, може да се развије у трајни деформитет. 
резултати систематских прегледа више од 2.100 будућих првака у Дому 
здравља у нишу 2012. године, показали су да је свако пето дете гојазно, 
да велики број има криву кичму, али и да скоро сви будући школарци 
не знају све дане у недељи и годишња доба, као ни да гледају на сат. 
с друге стране, они без грешке играју сложене игрице на рачунарима.

„новија истраживања показују да на простору србије чак више 
од 60 % деце има елементе лошег држања који прете да веома брзо 
прерасту у телесне деформитете“ (перић, цветковић, 2003).

живковић и миленковић (1994/95) истраживали су стање по  -
стуралног поремећаја код деце у обдаништима нишке општине. ре-
зултати показују да постоје почетни облици деформитета на: ки чме-
ном стубу код 52 %, грудном кошу 24 %, стопалима 61 % и да постоји 
појава гојазности код 61 % и неухрањености код 9 % деце.

„на узорку од 656 дечака и 603 девојчица, узраста од 3,5 до 
7 година, који су похађали предшколске установе на територији вој-
водине, извршена је процена постуралног статуса по методи на-
полеона воланског. резултати истраживања показују да постоје ста-
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тисти чки значајне разлике између полова у држању главе, држању тр-
буха (боље резултате имају дечаци) и своду стопала (бољи свод имају 
девој чице). нема значајнијих разлика у држању рамена и ло патица, 
развијено сти грудног коша, одступању кичменог стуба у фрон тал-
ној равни и облику ногу. квантитативни резултати упозоравају да 
код оба пола има одступања од нормалног статуса, која су у виду 
функционалног деформитета“ (сабо, 2006).

Др весна симоновић, физијатар и директорка специјалне бол-
нице за церебралну парализу и развојну неурологију, каже да су пли-
вање и корективна гимнастика најбоље активности за правилан ра-
звој кичменог стуба и да би корективне вежбе требало обавезно да 
буду заступљене на часовима физичког васпитања. она упозорава 
да много ствари утиче на појаву деформитета кичменог стуба, од 
тога да ли ђаци седе правилно, да ли је столица на којој седе аде ква-
тна (наслон би требало да буде у висини лопатица), да ли је радна 
површина одговарајуће висине, да ли дете има проблема са видом, 
па мора стално да се савија да би видело шта пише у књизи или на 
табли... о правилном држању тела се може водити рачуна кроз све 
наставне предмете, а посебно кроз наставу физичког васпитања у 
ци љу промоције и правилног избора, превенције, али и санирања ла-
кших облика деформитета. преузето са: (http://www.nadlanu.com/).

Корективно вежбање у вртићима и школама
при утврђивању наставних планова и програма физичког ва-

спитања и образовања, посебну пажњу треба посветити оним садр-
жа јима са којима се може успешно супротставити инсуфицијенци ји 
изазваној хипокинезијом и активностима које доприносе владању 
те ла у технизираној средини. нови програми морају предвидети по-
зна  вање основних методичких, физиолошких, биомеханичких и пси-
хо социјалних законитости на којима почивају процеси физичког ва-
спитања и тренинга. 

непосредни реализатори планског и систематског вежбања 
ко рективне гимнастике у вртићима и школама са децом јесу ва спи-
тачи, учитељи и професори физичког васпитања. вежбање може 
бити као превентива или као терапија у зависности од детета (да 
ли је већ наступио деформитет или је у питању само лоше држање 
тела, слаб тонус мишића). због тога они морају бити свестрано еду-
ковани за примену корективног вежбња, треба да познају зако ни-
тости фукционисања дечјег организма, основе функционалне ана то-
мије и физиологије, бимеханике, исхране, дијагностицирања, ве жбе 
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истезања, снаге, лабављења, координације, правилног држања тела, 
планирања и програмирања као и сарадње са одређеним инсти туци-
јама. поставља се питање да ли су васпитачи, учитељи и професори 
физичког васпитања, довољно едуковани за препознавање нарушеног 
правилног држања тела и деформитета локомоторног апарата, као и 
примену одговарајућих корективних вежби. васпитачи и учитељи у 
оквиру својих студија имају предмет методика физичког васпитања 
чији садржај има делове корективне гимнастике. у појединим шко лама 
за васпитаче, пример је висока школа струковних студија за обра зовање 
васпитача у кикинди, у којој се у оквиру обавезног предмета физичко 
васпитање, изучава корективно вежбање, теоретски и практично. ва-
спитачи и учитељи могу уз помоћ, сугестије и контроле професора 
физичког васпитања да организују и реализују корективно вежбање, 
пре свега као превентиву настанку деформитета локомоторног апа-
рата. професори физичког васпитања адекватно су едуковани на сво-
јим факултетима да могу самостално да уоче лоше држање тела, де-
формитет, као и да планирају и реализују корективно вежбање и пра те 
настале промене. реализација корективног вежбања се препоручу је 
само код лошег држања тела где је дошло до слабљења мускулату-
ре, али не и до промена на коштано зглобном сиситему, јер то је већ 
на дле жност здравствених установа и физикалне медицине. корек-
ти вна гимнасти ка је физичко вежбање с циљаним и тачно дефини-
са ним вежбама којима се утиче на јачање ослабљене мускулатуре и 
кориговање одређених физичких недостатака. 

Да бисмо спречили деформитете, морамо почети са радом од 
најмлађег узраста. кроз игру треба уводити вежбе обликовања, ис-
тезања, јачања, лабављења, опуштања и дисања. чести су изговори 
учи теља и наставника да недостају услови. за корективну гимнастику 
треба веома мало: неколико струњача, један рипстол у учионици (ако 
нема фискултурне сале), неколико основних реквизита. као приручно 
средство може да послужи и школска клупа и столица. пре реализа-
ције корективног вежбања морају се добити одређене информације 
о сваком детету, о његовом постуралном статусу, да ли има неки 
деформитет локомоторног сиситема, какво му је држање тела, какав 
му је тонус мускулатуре и др. 

Постурални статус
постурални статус − постура, је реч латинског порекла, оз-

на   чава став, положај или држање тела. постура у значајној мери 
од ражава се на здравље, личност и расположење појединца, те пре-



Зборник ВШССОВ 2/2012.

48

Зоран Мијић

дставља изразито особено обележје. најтеже је тачно дефинисати шта 
је то усправан и нормалан став човека, наводи русковски (1986). сва-
ки човек по стагнари, има своју вертебралну физиономију.

отуда није лако разлучити „нормално од патолошког“, поготово 
кад је реч о постуралном статусу деце и адолесцената. осетљивост 
овог узраста, условљена динамичним растом и развојем, захтева 
пажљив скрининг, дијагностику и третман постуралног поремећаја 
(бала, 2007).

Да би се лакше схватио значај корективног вежбања потребно 
је најпре описати нормалан став (правилно држање тела), који је од 
већине аутора прихваћен као такозвани лежерни усправан став (ко ту-
ровић, јерићевић, 1983). има и мишљења по којима изразито активан 
усправан став изискује велику енергетску потрошњу, те услед тога 
брже доводи до замора. могло би се рећи да се усправни став најлак-
ше одржава ако вертикална оса која пролази кроз тежиште читавог 
тела, пролази и кроз најважније зглобове. линија тежишта човечјег 
тела треба да спаја средину уха са средином раменог зглоба, затим 
додирујући зглоб колена, да прође кроз колени зглоб на споју његове 
предње и средње трећине и да се заврши на око 3-4 cm испред осовине 
скочног зглоба.

на одступање од првилног физиолошког држања утичу де-
лом ендогени фактори (аномалије развоја, поремећен рад жлезда с 
унутрашњим лучењем, наследни фактори и др), али и егзогени фак-
тори као: рахитис, преболеле тешке хроничне болести, преломи и 
сл. постоје и други спољни чиниоци који код школске деце узрокују 
неправилно телесно држање: школски режим детета, дневно и не-
дељ но оптерећење, неправилно седење, или спавање на меким лежа-
јевима с повишеним јастуком, ношење тешке школске торбе на не-
правилан начин, неусклађеност школског и радног намештаја с ан-
тропометријским карактеристикама деце, вишесатно гледање тв-
про грама, умор, неприкладна одећа и обућа, недовољна или непра-
вилна исхрана, психосоматски поремећаји, недовољна и неадекватна 
физичка активност.

у основи ове појаве стоји поремећен статички однос, односно 
дисбаланс скраћених и слабих мишићних структура. учесталост по-
стуралне инсуфицијенције у одређеној животној доби указује на за-
висност ове појаве од раста и развоја.

Методе за оцењивање држања тела
када је у питању утврђивање постуралног статуса деце на 

нивоу школа, постоји више метода за оцењивање тела. једна од метода 
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је врло погодна за ширу практичну примену, а састоји се у следећем. 
учитељ, професор стоји с бочне стране ученика којег опсервира, 
уче ник заузима лаган напет усправан став, састављених ногу и за-
тегнутих колена, висак, спуштен од средине потиљка, прелази преко 
истакнутог дела грудног дела кичме на тртични део. у том положају 
измери се удаљеност врпце од кичме у вратном и слабинском делу. ако 
је у вратном (цервикалном) делу кичме удаљеност већа од 35 mm, реч 
је о кифотичном држању, а ако је удаљеност у слабинском делу већа 
од 45 mm, реч је о лордотичном држању. ако постоји бочно искрив ље  -
ње кичме, у односу на висак, реч је о сколиотичном држању. прили    -
ком инспекције и оцене држања гледа се још: симетричност нивоа ра-
ме   на, висина врхова лопатице и њихова удаљеност од средине према 
спо  ља, величина тзв. лорензовог угла, симетричност муску латуре,  
ви  си  на карлице и висина глутаеланих зареза.

метода оцењивња тела према наполеону воланском је ком-
плекснија и доноси се на основу следећих података: држања главе, 
држања рамена, држања лопатице, развијености грудног коша, од-
сту па ња карлице у фронталној равни, држања абдомена, облика но-
гу, свода стопала, типа држања тела, облика и ступња искривљено-
сти кичме у бочној равни. ако се поједине анализиране компоненте 
држања налазе у границама задатих критеријума, такво стање сматра 
се нормалним и означава се ознаком 0. незнатно одступање означава 
се ознаком -1, а изразито одступање означава се ознаком -2.

стефановић и сарадници (1972) користе се брау новом скалом 
по којој се разликују четири типа држања: а, б, ц и Д.

према стаффелу, инделберг (1970) разликију се четири типа 
држања: нормална леђа, конкавна леђа, округла леђа и равна леђа.

оцењивање и дефинисање неправилног држања тела у деце и 
адолесцената још и данас садржи основну двојбу, то је питање кри-
теријума, стандарда вредности − параметара, односно њихове ва-
ријабилности, с обзиром на конституцију тела, типове држања, по л-
но обележје, развојну доб, географско обележје и расу. уопште, под 
неправилним (лошим) држањем подразумева се функционално ису-
фицијетно стање мишићно-лигаметног апарата (косинац, 2008).

у развоју и формирању почетног неправилног држања тела, 
значајно је неколико кризних развојних раздобља, као што су:

 − доба прве године живота, када дете почиње да се усправља 
и стоји;

− доба око 6-7 године, када дете полази у школу;
− доба пубертета, када је наглашено живчано-хормонално 

деловање с адолесцентним замахом раста.
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Методски поступци, организација и реализација корективног 
вежбања

информације о постуралном стању детета могу се добити на 
следећи начин:

а) сиситематским лекарским прегледом на почетку године;
б) иницијалним мерењем на почетку школске године од стране 

васпитача, учитеља и наставника;
в) праћењем, посматрањем деце на часовима физичког ва спи-

тања током целе године.
тренутни постурални статус као и промене које су уочене на 

почетку и у току године бележе се у лични картон детета. на основу 
тога прави се план и програм корективног вежбања за свако дете 
појединачно, а и за групу уколико постоји већи број деце са лошим 
држањем тела или деформитетима локомоторног апарата. корективне 
вежбе морају бити индивидуално изабране за свако дете у зависности 
од његовог постуралног стања. код предшколске деце и деце млађег 
школског узраста приликом вежбања морамо се водити следећим 
правилима:

− довољно је неколико сврсиходних вежби и петнаест до два-
десет минута свакодневног вежбања;

− дневни програм вежбања не треба да садржи више од 8 до 10 
вежби;

− у зависности од карактера вежбе пожељно је сваку вежбу 
поновити 8 до10 пута;

− вежбе снаге треба изводити у серијама, с мањим бројем 
понављања и довољном паузом одмора;

− сваке две до три недеље комплекс вежби треба допунити или 
променити новим вежбама истог дејства;

− посебну пажњу треба обратити на вежбе дисања и изграђи-
вање постуралних рефлекса;

− лични пример васпитача, учитеља и родитеља је најбољи 
подстицај за правилно изграђивање држања тела;

− вежбање треба да се изводи, континуирано, адекватно и уз 
сталну контролу;

− код деце предшколске доби (млађег узраста) пожељно је да са 
децом вежбају и родитељи. 

позитиван ефекат кинезитерапије условљен је низом фактора, 
који се налазе у узајамној вези. принципи на којима она почива су: 
принцип мотивације, принцип раног и правовременог почетка ве  ж-
бања, принцип анализе и разумевања вежбе, принцип избегавања 
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бола, принцип поступности и систематичности, принцип континуи-
те та вежба ња, принцип активног учешћа детета, принцип упорности, 
прин   цип избегавања монотоније, принцип праћења и евидентирања 
ре  зултата вежбе и принцип трајности.

Средства корективне гимнастике
основно средство је физичка вежба која се састоји од низа 

елемената покрета. под покретом подразумевамо комплексну миши-
ћну радњу коју изводе мишићи антагонисти, а помажу им помоћни 
ми шићи синергисти, док анатагонисти при тој радњи пуштају и не 
оду пиру се том покрету. кретање − покрете изводимо својом вољом, 
све сно − то су хотимичне или вољне кретње, или се оне одвијају 
спон тано, аутоматски без наше воље – то су нехотичне или несвесне 
кретње.

физичку вежбу можемо изводити са: а) сопстевном тежином, 
б) на справама, в) са реквизитима, г) са партнером. 

вежбе могу бити: за покретљивост (мобилност), за истезање 
(елоганција) активно и пасивно, за јачање (еутонија) без оптерећења 
и са оптерећењем, за лабављење (релаксацију), вежбе за усавршава-
ње неуромишићне координације (вежбе спретности и окретности). 
приликом извођења корективних вежби морамо водити рачуна о 
одговарајућем положају тела (ставу). 

разликујемо следеће ставове и положаје: стојећи, чучећи, кле-
чећи, став четвороножни, став лежећи (на леђима, стомаку, на боку) 
и у вису.

помоћна средства у корективном вежбању су справе и ре кви-
зити: гимнастичке струњаче, рипстоли, разбој, шведски сандук, вреће 
са песком, собни бицикл, коса клупа, греда ниска, мердевине, чуњеви, 
вијаче, медицинске и обичне лопте, опруге за јачање мишића, гуме за 
развалачење. вежбе се могу изводити: у сали за физичко васпитање, у 
одређеној просторији за ту намену, на отвореном простору, природи.

реализација плана и програма корективног вежбања може се 
изводити у следећим организационим формама рада у области фи-
зичког васпитања:

a) у вртићима у оквиру: јутарњег вежбања, усмерене активности, 
на излетима, летовању, зимовању и др.
код јутарњег вежбања могу се изводити вежбе истезања оних 

мишићних партија које су скраћене, и повећање покретљивости згло-
бова. у усмереној активности у главном делу могу се користити ве жбе 
за јачање ослабљених мишићних партија (слабог тонуса). на изле-
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тима могу се користити корективне вежбе у природи са акцентом на 
правилно дисање. на летовању у току јутарњег вежбања поред воде 
могу се изводити разне вежбе истезања и покретљивости уз правилно 
и дубоко дисање, затим корективно вежбање у току пливања као 
превентива и јачање тонуса мишића са акцентом на одређене технике 
пливања које имају терапеутско дејство на поједине деформитете 
кичменог стуба.

б) у школама у оквиру: часова физичког васпитања, часовима 
корективне гимнастике, изабраном спорту, спортским секцијама, до-
пунској настави из предмета физичко васпитање, излетима, ле то вању, 
зимовању...

на часу физичког васпитања наставник може уз добру орга-
низацију да реализује корективно вежбање као превентивно вежба ње 
за све ученике, како не би дошло до дисбаланса одређених мишића, 
или вежбање са децом где је дошло до дисбаланса мишића одговорних 
за правилно држање тела. вежбање на часу може бити организовано 
индивидуално или групно (ако у једном одељењу има више ученика 
са неким деформитетом). у припремном делу могу се радити вежбе 
истезања мишића трупа и ногу, као и повећање покретљивости свих 
зглобова. у главном делу могу се радити вежбе за јачање мишића од-
говорних за правилно држање тела (опружачи кичменог стуба као и 
мишићи стомака и ногу). у завршном делу могу се радити вежбе ла-
бављења, а наставник може искористити време говорећи о утицају 
физичког вежбања на формирање правилне постуре дечјег тела и 
спречавању настанка деформитета.

корективно вежбање уз добру организацију васпитача, учи-
теља, наставника може се изводити и на другим организационим 
облицима рада (изабраном спорту, спортским секцијама, излетима, 
летовању и др).

предшколске установе и школе могу и морају да организују 
посебне часове корективног вежбања, имајући у виду да је све више 
деце са постуралним поремећајима, што показују многи резултати 
истраживања. иницијатива за организовано корективно вежбање мо-
же да потекне директно од оних који раде са децом (васпитача, учи-
теља, наставника), као њихове обавезе за правилним физичким ра-
звојем деце, или од институција одговорних за здравље, образовање 
и васпитање деце, министарства (здравља, просвете, спорта) што би 
системски било ефикасније. министарства би доносила одређене 
планове и пројекте које би упућивали предшколским установама и 
школама, који би били саставни део годишњег програма рада. не-
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по средни реализатори часова корективног вежбања били би васпи-
тачи, учитељи и наставници у сарадњи са школским лекарима пе-
дијатрима, родитељима, физиотерапеутима, стручном службом шко-
ле, шематски приказ (сл. 1.), уз обавезну анализу остварених циље ва 
и задатака. задаци реализатора корективног вежбања били би, стална 
и перманентна едукација путем семинара, стручне литературе (књиге, 
уџбеници, часописи), електронски извори информација и др. обаве-
зна сарадња са докторима педијатрима, докторима физикалне меди-
цине, физиотерапеутима. путем разних семинара едуковати и родите-
ље, мотивисати и научити ученике за самосталну примену одређених 
корективних вежби.

Слика 1. Шематски приказ системске организације корективног 
вежбања по вертикали
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Закључна разматрања
Да би се превентивно деловало на смањење појаве деформитета 

код деце или њихово кориговање и заустављање даљег погоршања, 
мора се систематски приступити том проблему. све институције и 
субјекти који брину о здрављу и правилном психофизичком развоју 
детета морају бити укључене, како је то представљено на шематском 
приказу (сл. 1). то не сме да буде само ствар појединца, или статисти-
чки резултати, него конкретна реализација корективног вежбања у 
свим предшколским установама и школама. овакав систем организова-
ња корективног вежбања имао би позитиван ефекат на смањење деце 
са постуралним проблемима, деца би била здравија, способнија, сре-
ћнија, задовољнија и успешнија на свим пољима, што и јесте циљ 
сваког друштва.

литература
бала, г. (2007). Антрополошке карактеристике и способности предшколске 

деце. нови сад: факултет спорта и физичког васпитања.
берар, м., Џиновић-којић, Д. (2009). Телесни развој и здравствено 

васпитање. сомбор: педагошки факултет.
Gavim, L. m., Dowshen, A. S., izenberg, n. (2007). Dijete u formi. Zagreb: mo-

zaik knjiga.
Gallahue, D. L., Frances, C.D. (2003). Developmental Physical Education for All 

Children. Champaign, iL: human Kinetics.
живковић, Д., миленковић, с. (1994/95). стање постуралног поремећаја 

код деце предшколских установа. Физичка култура, 40 (2), стр. 11. 
београд: факултет физичке културе.

јурас, в., станић, ж. (1979). Тјелесни одгој ученика оштећеног здравља. 
загреб: школска књига.

караиковић, е. (1986). Кинезитерапија. сарајево: свјетлост.
косинац, з. (2008). Кинезитерапија сустава за кретање. загреб: гопал.
коњикушић, в., коцев, н. (2005). Здравствена нега у процесу рехабилитације. 

београд: ауторско издање.
котуровић, љ., јеричевић, Д. (1983). Корективна гимнастика. београд: 

нип.
матић, м., бокан, б. (1990). Физичко васпитање. београд: факултет за 

физичку културу.
момчиловић, з. (2008). Методика физичког васпитања. врање: учитељски 

факултет.
перић, Д., цветковић, н. (2003). Буди прав бићеш здрав, превентивне вежбе 

и игре за децу. младеновац: космајтурист.
радисављевић, м. (2001). Корективна гимнастика са основама кинези-

терапије. београд: факултет спорта и физичког васпитања.
сабо, е. (2006). постурални статус деце предшколског узраста на територији 

ап војводине. Физичка култура, 60 (2), 157-164. београд: факултет 
спорта и физичког васпитања.



55

Организација и реализација корективног вежбања у вртићима и школама

Solberg, G. (2008). Postural Disorders and musculoskeletal Dysfunction. Diag-
nosis, Prevention and Treatment. edinburgh: Churchill Livingstone el-
sevier.

Sharkey, J. B., Gaskill, e. S. (2008). Вежбање и здравље. београд: Дата 
статус.

улић, Д. (1997). Основи кинезитерапије. нови сад: самостално ауторско 
издање.

физичка активност решење за деформитете. > http://www.nadlanu.com < 18. 
9. 2012.

Zoran Mijić

OrGanIZInG and PerFOrMInG cOrrectIVe eXercIse In 
KInderGartens and scHOOls

Summary

various researches have been done in our country aiming to analyze the 
postural status of preschool and school children, and the results collected are in 
fact alarming (large numbers of children suffer from spinal deformities, flat feet, 
bad posture, weakened muscles, obesity) with the tendency of annual percentage 
increase. All of these reflect on the psychophysical health of children, becoming 
a great problem of the society. Still, all these facts and findings remain on the 
paper and in the domain of statistics, since a very small number of kindergartens 
and schools organize systematic corrective exercise classes. We often hear the 
questions of who should organize and perform corrective exercise classes, whether 
the initiators should be health institutions, the ministry of education, schools and 
teachers, or kindergartens. one of the frequently asked questions is also the one 
of whether teachers (both in schools and in kindergartens) are educated enough 
to prepare and hold corrective exercises classes. The best results would be seen 
if all the institutions responsible for health and education of children and the 
ministries (of health, education and sports) would make certain plans and projects 
which they would then delegate to preschool institutions and schools to integrate 
them in their annual curricula. The people directly responsible for the corrective 
exercise classes would be kindergarten and school teachers, and they would 
closely cooperate with school doctors – pediatricians, parents, physical therapists 
and schools’ special services, as shown on the scheme. 

The programs and plans of corrective exercise classes could be put into 
practice within the following organizational work forms already existing in the 
physical education domain: a) in kindergartens within the morning work-out, 
guided activities, field trips, summer/winter camps, etc. b) in schools in Pe 
classes, field trips, summer/winter camps.

Key words: children, corrective exercise classes, kindergartens, schools, 
teachers.
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КУЛТУРНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА – КОМПЕТЕНЦИЈА  
ЗА ГЛОБАЛНО И ИНФОРМАТИЧКО ДРУШТВО

сажетак: повећана мобилност радне снаге, растући број интерди-
сциплинарних тимова, интернационализација образовања, као и процват 
нових медија и система комуникација на даљину доносе нове изазове 
савременом просечном човеку, који да би научио да се са њима усклади, 
данас мора да научи да делује, комуницира и развија успешне односе у 
мултукултуралном окружењу, тј. да развије културну интелигенцију.

у овом раду се презентује концепт културне интелигенције, 
кроз уводни део који описује социо-економске промене, које утичу на 
повећање потребе за истим, даље кроз преглед научно-истраживачког 
контекста у коме се јавља ова дисципли на, па преко појмовног одређења, 
њене психолошке и социјалне природе, њеног приказа као комуниколошке 
компетенције, увода у развој културне интелигенције и дискутовања њеног 
значаја у појединим професијама. коначно се у закључном делу овог рада 
повезују неки основни принципи културне интелигенције са менаџмент 
трендовима, попут интердисциплинарности тимова (посебно виритуелних) 
и мултикултуралности и диверзитета људских ресурса. 

кључне речи: културна интелигенција, компетенција, менаџмент, 
ин форматичко друштво.

1. Увод
Ко уме да слуша више вреди од онога који уме да говори.

кинеска пословица

године 2009. Дејвид томас (David Thomas) и кер иксон (Kerr 
inkson), универзитетски професори за област менаџмента, објавили 
су друго издање књиге Културна интелигенција – живети и радити 
глобално (оригинални наслов дела је Cultural Intelligence – Living and 
Working Globally). на нашем говорном подручју књига је објављена 
2011. године, у издаваштву клиа у београду.

релевантност ове теме може деловати сувисло данас, када се 
увелико говори о различитим типовима људске интелигенције, за 
којима се, од почетка 20. века јавља велико научно, стручно, а касније и 
јавно интересовање: емоционалној, социјалној, духовној, колективној, 
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па и еколошкој интелигенцији и њиховим применама у посебним 
контекстима живота и рада: на послу, у лидерству, партнерским 
односима, родитељству, у тимовима и сл. (арсенијевић, 2011).

заправо је релевантност теме − културна интелигенција − изу-
зетно велика, посебно у условима глобализације, повећане мо бил -
ности људи (било у професионалне или личне сврхе) и јачању мул-
тикултуралног окружења, а њена улога директно пропорционална 
развоју способности људи у социјалној интеракцији. концепт кул-
тур не интелигенције, подразумевајући способност успешне интерак-
ције у различитим културама, помаже нам да дамо боље резултате 
приликом комуницирања и сарадње са људима у ситуацијама када 
су они из различитих културних оквира, што често отежава, па чак и 
онемогућује квалитетну размену.

миграциони шаблони се данас подударају са брзином економ-
ских и политичких промена у свету, а светска популација постаје све 
више међусобно зависна, све више оријентисана на међународну 
сарадњу. живот и рад просечног човека данас далеко је више мулти-
културалан, далеко више изложен интеракцији са људима дру гих 
култура него што је то било пре педесет година. повећана мобил-
ност радне снаге, процват мултинационалних предузећа, растућа по-
треба за међународним, интердисциплинарним тимовима, интерна-
ционализација образовања (посебно средњег и високог), процват си-
стема комуникација на даљину, чак и повећане могућности путовања 
ради пуке разоноде и туризма; доноси ове изазове и то не само људима 
који су лично или професионално склони упознавању нових култура, 
већ и савременом просечном човеку. Да би научио да се усклади са 
тим новим изазовима, савремени човек данас мора да научи да делује, 
комуницира и развија успешне односе у мултукултуралном окружењу, 
тј. да развије културну интелигенцију.

разлози за растућом потребом културне интелигенције су 
очигледни, али је потребно време и напор појединца да достигне ниво 
културне интелигенције у пракси, тј. да заиста постане компетентан 
за несметану и успешну интеракцију са људима различитих култура. 

2. Научно-истраживачки контекст у коме се јавља појам 
културне интелигенције

осим сазнања о рационалној (когнитивној) интелигенцији, 
великој популаризацији концепта емоционалне интелигенције, пре-
васходно дефинисаном од стране питера саловеја (Piter Salovey) и 
Џона мајера (John mayer), (Salovey P., mayer J. D., 1990), допринело 
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је публиковање књиге Емоционална интелигенција Даниjела голема -
на (Daniel Goleman, 1995). ова књига провоцира многа даља истражи-
ва ња, посебно о примени емоционалне интелигенције у разним обла-
сти  ма живота и рада људи: примену емоционалне интелигенције у 
лидерству (големан и сарадници., 2001b), послу (големан, 2001a) и 
тимском раду (Druskat, Wolff, 2001; Jordan, Lawrence, 2009), а затим и 
поновну популарност, али и даља истраживања о социјалној интели-
ген цији (големан, 2006). Даље, Дана зохар и јан маршал (Danah Zohar, 
ian marshall, 2000) уводе потпуно нови концепт духовне интелиген-
ци је (коначне интелигенције), која треба да затвори круг рационалне 
и емоционалне интелигеције и заиста омогућава ексклузивно нови 
приступ људској интелигенцији и разумевању људске психе. убрзо 
(2004) исти аутори објављују њима својствен приступ духовности 
и једној економској категорији, насловом духовни капитал. Даниjел 
големан такође, 2009. године објављује веома занимљиву и актуелну 
књигу о еколошкој интелигенцији (големан, 2009).

у последње време све се више говори и о колективној инте-
лигенцији. колективна интелигенција је способност групе јединки да 
пронађе већи број бољих решења за решавање заједничких пробле ма 
него што су то у стању да учине њени појединачни чланови, а која се 
јавља у групама многих живих организама: од бактерија, инсеката у 
ројевима (социјалних инсеката као што су мрави, пчеле, термити и 
сл.), животиња у крдима или јатима и људима па и вештачких инте-
лигенција: умрежених рачунара. повећање интересовања колекти  вне 
ин телигенције заправо је последица новог светла које она добија у 
контексту компјутерски посредоване комуникације која омо гућа-
ва брзу, отворену и глобалну размену података и резултира не веро-
ватном брзином акумулације и надоградње свеукупног људског зна-
ња. слично томе, недавно је уведен појам системске интелигенције 
као резултат истраживања у лабораторији за анализу система на те-
хнолошком универзитету у хелсинкију (hämäläinen, Saarinen, 2004), 
интелигенције која има корене у системском мишљењу (превасходно 
дефинисана од стране питера сенџа/Piter Senge, 1990).

зачеци идеје о постојању још неких, осим рационалне инте-
лигенције, датирају још у гарднеровој теорији о мултиплој инте-
лигенцији − интраперсоналној и интерперсоналној интелигенцији 
(Gardner, 1993). гарднер је у књизи Вишеструке интелигенције спе-
цификовао седам врста људске интелигенције: визуелно-про стор ну, 
музичку, вербално-лингвистичку, логичко-математичку, интер пер со-
налну, интраперсоналну и телесно-кинестетичку интелигенцију, а у 
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каснијим радовима додатно је идентификовао још две димензије људ-
ске интелигенције. заправо се сматра да је емоционална интелигенција 
еквивалент гарднеровој интрапесонал ној интелигенциији, а социјална 
аналогна интерперсоналној. у сваком случају, научна и стручна јавност 
се слаже о постојању и значају других типова интелигенције, осим 
рационалне, и њиховој улози у социјалној интеракцији и духовном 
развоју људи.

теорија о културној интелигенцији (енг: cultural intelligence) 
и постојању коефициента културне интелигенције CQ (енг: cultural 
quotient) често се подразумева као грана психологије менаџмента и у 
том контексту она објашњава утицај културне залеђине појединца на 
његово понашање у организацији и ефекте које то има на пословање. 
високи коефициент културне интелигенције омогућује појединцу да 
се успешно укључи у свако окружење, независно од тога под дејством 
које културе се налази. свест о утицају културне интелигенције за-
послених на продуктивност и успех компанија на тржишту, без об зира 
што је сам појам културне интелигенције још релативно нов, данас 
постаје све већа. наиме, у данашњем глобалном окружењу мобилност 
радне снаге, као и неслућене могућности комуникације и интеракци-
је у бизнису, утичу на то да компаније функционишу у шароликом 
културном окружењу, да имају запослене који припадају различитим 
културним миљеима, организације са којима сарађују у сличној по-
зицији и да наступају на тржиштима потрошача која одликује култу-
рна шароликост. утицај коефициента културне интелигенције чак 
поста је толико очигледан да се у последње време јавља тренд тестира-
ња кандидатових коефицијената културне интелигенције приликом 
регрутовања.

појам културне интелигенције увели су 2003. године кристо-
фер ерли (Christopher earley) и сун анг (Soon Ang) у књизи Култур-
на интелигенција: интеракција појединаца различитих култура 
(earley, Ang, 2003) публиковане на станфорд универзитету. пси хо-
лози кристофер eрли и ијелн мосакоуски (elaine mosakowski) су 
годину дана касније, 2004. године, такође дискутовали о појму кул тур-
не интелигенције, у студији у престижном часопису харвард бизнис 
ривју (енг. harvard Business review). 

у основи културна интелигенција базира се на премисама емо-
ционалне, социјалне и рационалне интелигенције, али се у њеном 
тестирању даје нагласак на способност прилагођавања, подношења 
и функционисања појединаца у различитим културама. културна 
интелигенција, по наведеним ауторима, превасходно је дефинисана 
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као способност појединца да ефективно функционише у ситуацијама 
карактерисаним културним диверзитетом (анг/Ang, ван Дајн и кох/
van Dyne, & Koh, 2005; ерли, анг, 2003; ерли, мосакоуски, 2004).

иако је идентификована пре мање од деценије, ова дисциплина 
постаје веома пропулзивна управо због растуће потребе за њом услед 
трендова глобализације, повећане комуникације и укидања баријера. 
недавно је отворен и центар за лидерство и културну интелигенцију у 
сингапуру и други у сједињеним америчким Државама у мичигену.

3. Појмовно одређење културне интелигенције 
силе глобализације драматично мењају услове живота и рада 

људи широм света, јер чак и они који остају у сопственој земљи мо-
ра ју да размишљају глобално. бити глобалан значи бити у узајамном 
дејству с људима који се по култури разликују. бавити се културом 
је сложеније него другим аспектима средине и окружења у коме се 
налазимо, јер је култура невидљива, неопипљива и мора се искусити. 
постоје различити начини превазилажења културних разлика, од нај-
мање до највише успешних: од тога да очекујемо да се други при-
лагоде нама, преко разумевања културних разлика до стицања кул-
турне интелигенције. културна интелигенција је у првом поглављу 
истоимене књиге томаса и иксона (2011), концептуализована на три 
основе: 

1. знање о култури и о основним начелима интеракције између 
различитих култура, 

2. развијање свесног приступа таквој интеракцији односно ве-
штина промишљеног и креативног усмеравања пажње на зна-
кове друге културе и 

3. стицање крос-културних вештина и репертоара понашања који 
ће појединцу омогућити да буде успешан у било ком сусрету с 
другом културом.
ова три елемента међусобно су повезана и стицање културне 

интелигенције стога представља процес, односно циклус њиховог по-
нављања у коме се сваки нови изазов надовезује на претходне. 

први корак ка стицању културне интелигенције јесте поседо-
вање знања о култури, њеним варијацијама и утицају на понашање 
људи. култура није насумични збир обичаја и понашања већ заједни-
чки сет вредности, ставова и претпоставки. оне се развијају тако што 
људска друштва током времена уче да превазиђу егзистенцијал не 
проблеме, те су систематичне и организоване, а могу се дефинисати 
према вредностима тј. основним уверењима о пожељном уређењу 
ствари и понашању појединца. 
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3.1. (Не)толеранција и разумевање култура
разноликост култура представља велико богатство људске 

цивилизације, али и доноси проблем неразумевања култура, у чи-
јој основи је идентификација са културом и етноцентризам. људи 
који припадају одређеној култури сврстани су у одређену групу, 
постављајући је у референтни оквир, доживљавајући основне пре-
мисе властите културе као нешто „нормално“, а друге људе као при-
паднике „спољашних“ група, њихове културе као нешто страно, 
необично, а често и „погрешно“. ово неразумевање, које често може 
прерасти у нетолеранцију, може бити узрок конфликата и сукоба 
међу културама. познат је деструктивизам који стоји иза неразуме-
вања, нетолеранције, центризма и шовинизма било да је у питању 
култура или неко друго људско обележје, и дискутован од стране 
бројних ауторитета у области друштвених наука. м. скот пек (m. 
Scott Peck), светски познат писац популарне психологије, у својој 
студији психологије зла, чак је упозорио да је овај феномен основа 
за развој групног зла (2007):

„једна од вероватно најмоћнијих кохезионих сила групе 
је нарцизам. у својој најпростијој форми, ово се манифестује 
кроз групни понос... мање доброћудан, али веома распростра-
њен облик групног нарцизма јесте оно што бисмо могли 
да назовемо „стварањем непријатеља“ или мржњом према 
„спољашњој групи“. ово можемо да видимо како се природно 
догађа код деце када почну да уче да се удружују у групе. групе 
постају клике. они који не припадају групи презиру се и сматра-
ју инфериорним или злим. ако група већ нема непријатеља, она 
ће га сама убрзо створити... најбољи начин да се кохезованост 
групе зацементира је распаљивањем групне мржње према спо-
љашњем непријатељу. пропусте и недостатке у самој групи 
лако је безболно превидети ако се пажња управи на недостатке и 
„грехе“ спољашње групе.“ (пек, 2007: 200-2001)

аналогно дискусији скота пека: кохезија групе која се пости-
же идентификацијом са, па и дивљењем према сопственој култури, 
постаје опасна када се гаји заједно са нетолеранцијом према другим 
културама, те прераста у нетрпељивост и мржњу. неразумевање и 
нетрпељивост према другим културама је дијаметрално супротно 
културној интелигенцији – она не само да омогућава већу толеранцију 
и разумевање, већ и спремност и пријемчивост појединаца да нешто 
науче из контаката са другим културама, да прошире своје видике и 
оплемене свој духовни развој. стога је први корак ка развоју култур-
не интелигенције разумевање сопствене културе и њеног утицаја на 
на ше резоновање и понашање. схватити да је већина наших уверења, 
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у то шта је нормално понашање, само последица деловања наше кул-
туре, те да то исто важи и за припаднике других култура.

Да би се, међутим, ово постигло, потребно је боље разумети 
сопствену и другу културу са којом имамо контакт, разумети у којој 
мери и на који начин оне утичу на наше понашање и резоновање, 
разумети и сагледати их са ширег становишта.

 
Слика 1: Три нивоа програмирања ума (Томас, Иксон, 2011: 38)

томе у прилог томас и иксон (2011) презентују низ ра зли-
читих димензија разумевања култура, од којих овде приказујемо 
најупечатљивије:

•	 најпознатије и најмоћније димензије су индивидуализам и 
колективизам;

•	 седам основних вредносних димензија култура по испити  ва-
њу шалома шварца: егалитаризам, усклађивање, уко ре ње-
ност, хијерархија, овладавање, афективна аутономија и инте-
лектуална аутономија и

•	 девет вредносних оријентација естрахованих на основу ре-
зултата студије глоуб (енг. GLoBe − Global Leadership and 
organizational Behaviour effectivness): институционални колек-
тивизам, колективизам у односу на сопствену групу, дистанца 
моћи, избегавање неизвесности, родна равноправност, асер ти-
вност, хуманистичка оријентација, оријентација на будућност 
и оријентација на постигнуће.
ове димензије нам помажу да боље разумемо могуће културне 

усклађености или сукобе са припадницима других култура. поређење 
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сопствене са другим културама како бисмо открили тачке могућег 
подударања и разилажења могуће је тек када схватимо сопствену 
културу и изађемо из уског референтног оквира. 

4. Психолошка и социјална природа културне интелигенције
фактор који, са аспекта културне интелигенције, доминантно 

утиче на понашање људи и њихове интеракције са припадницима 
других култура, јесте тзв. културно програмирање. такозвани ауто-
матски утицај културе, тј. културна програмираност ума преовлада-
ва у понашању људи, и док са једне стране омогућује обављање 
сва кодневних обавеза без активног размишљања и пажње, са друге  
оно представља одсуство свесности у понашању који може створи-
ти проблем у интеракцији мултикултуралног контекста. селективним 
опажањем, друштвеном категоризацијом, стереотипним очекивањи-
ма и погрешним атрибуцијама − културно програмирање нас може 
за вести да погрешно проценимо понашање људи које је другачије 
услед деловања других култура. у циљу супротстављања тежњи да 
де лујемо под аутоматским утицајем културе томас и иксон (2011) 
се залажу за практиковање свесности, односно стања будности као 
не опходне везе између знања о култури и одговарајућег понашања у 
мул тикултуралним ситуацијама. 

културно интелигентна особа треба даље да повећа репертоар 
својих вештина у домену социјалног понашања и да буде способна да 
их прикладно користи у различитим културним околностима. као што 
је то већ наглашено, свесност, поред знања и вештина је елеменат који 
чини културно интелигентно понашање.

интелектуални и интуитивни процес који има знатне импли-
кације по социјално окружење, а који је веома отежан у мултикултур-
ном контексту – јесте процес доношења одлука. како људи различитих 
култура имају различито програмирање ума, разликују се и начини 
на које поједностављују сложени процес одлучивања. и у случају ра-
ционалног процеса доношења одлука за који се сматра да је највише 
аналитичан и своди могућност доношења погрешне одлуке на ми-
нимум; извесно је да ће се фазе у одлучивању разликовати: начини 
идентификације проблема, генерисање могућих решења, начини про-
цене или вршење одабира могућности. 

приликом доношења одлука, свако људско биће вођено је 
мо тивима и циљевима, који су даље засновани на вредностима. ми 
сми слено процењујемо могућа решења и доносимо компромисе од-
меравајући вредности које њима добијамо или губимо. а управо 
су вредности те које леже у основи културне разноликости, које су 
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релативне у зависности од културе и културног програмирања ума. 
томас и иксон у књизи Културна интелигенција (2011) кроз многе 
прагматичне примере указују како културно интелигентна особа боље 
разуме методе и критеријуме за доношење одлука који се користе у 
другим културама. таква особа је способна да уравнотежи културну 
условљеност морала са поштовањем основних људских права при-
ликом доношења одлука.

5. Културна интелигенција као комуниколошка компетенција
вештина комуникације у мултикултуралном контексту је 

сво јеврсни изазов и једна од најважнијих компетенција културно 
интелигентне особе. комуникација је темељ свих друштвених интер-
акција и односа. у комуникацији у крос-културном контексту са-
кривено је много препрека за међусобно разумевање, јер појединци 
из различитих култура немају исте културне оквире, кодове или кон-
венције. језичке вештине су битне, али крос-културна комуника ци ја 
обухвата далеко више од разлике у језицима. језички кодови и кон-
венције, утемељени на култури, такође подразумевају невербалне 
зна кове и стилове комуникације. у овом поглављу аутори указују на 
специфичности конвенција (имплицитне и експлицитне комуника-
ције) и невербалне комуникације (растојање, додир, положај тела, 
гести кулација, израз лица и контакт очима). веома је интригантно 
упоређивање конвенција у зависности од индивидуализма, односно 
колективизма културе, као и пример стратегије формулисања одричног 
одговора (кроз противпитања, посредни или одложени одговор, 
противпитање и сл., томас, иксон, 2011: 107). 

преговарање као специфичан вид комуникације јесте пример 
ситуације у којој стране могу имати супротстављене циљеве. пре-
говарачки процес пролази кроз следеће фазе:

•	 грађење односа,
•	 размена информација,
•	 покушај међусобног убеђивања и
•	 чињење уступака и постизање споразума (томас, иксон, 2011).

премда сва преговарања имају сличан ток, нагласак који се 
ставља на различите фазе процеса преговарања значајно се разлику -
је међу културама. знање о томе када, како и колико треба прилаго-
ди ти понашање у циљу постизања најбољег исхода комуникације и 
преговарања одређено је нивоом културне интелигенције. 
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Слика 2: Процес крос-културне комуникације (Томас, Иксон, 2011: 

101)

6. Развој културне интелигенције
за развој културне интелигенције, најважнији предуслов је 

доживети искуство у коме се стиче знање и примењује свесност. про-
цес развоја културне интелигенције подразумева поседовање осно-
вних и свесно стицање нових знања и начина посматрања и прео-
бражавање тих сазнања у вештине понашања. процес се стално по-
навља образујући циклус са низом кривуља, како је приказано на 
слици 3.

 
Слика 3: Развој културне интелигенције (Томас, Иксон, 2011: 170)
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развој културне интелигенције подразумева постепено на пре-
довање кроз више стадијума, од најнижег (или постојећег) до нај-
вишег: 

1. осетљивост на спољне надражаје − као најнижи стадијум, где 
преовладава несвесна приврженост правилима и мерилима 
властите културе;

2. препознавање и жеља за дубљим упознавањем норми других 
култура − где велику улогу имају искуство и свесност који 
производе ново виђење мултикултурног мозаика;

3. навикавање на норме и правила других култура − у коме по-
јединац поседује знање о примереном понашању у дру га чијим 
културама, али га тешко користи у пракси;

4. уклапање различитих културних норми у алтернативне начине 
реаговања − где појединац развија репертоар понашања који 
без напора може да уприличи одређеној ситуацији у којој 
долази у додир са другом културом и коначно

5. проактивност у културном понашању − као највиши стадијум 
културне интелигенције, који се заснива на препознавању и 
предосећању најблажих промена у културном контексту и 
аутоматско прилагођавање понашања овим променама (томас, 
иксон, 2011).
културна интелигенција се може развити на неколико начина. 

постоје неке основне одлике личности које саме по себи подржавају 
развој културне интелигенције. Даље, постоје и директни начини за 
јачање коефициента културне интелигенције као што су формално 
учење и обука, и изнад свега искуствено учење. мултикултурно окру-
жење пружа бројне могућности за развој културно интелигентног 
понашања, те је један од најбољих начина да се унапреди културнa 
интелигенцијa − живот и рад у иностранству. Да би појединац најбоље 
искористио ово искуство, потребно је да он веома добро да познаје 
властиту културу и њен утицај на сопствено понашање и расуђивање, 
да схвата феномен културног шока и процеса прилагођавања дру-
гим културама. свесност је овде основна премиса успеха. неколико 
је дноставних смерница за међукултурне интеракције, приказане на 
крају овог поглавља, доприносе унапређењу културне интелигенције 
и развоју способности за компетентно деловање у најразличитијим 
културама. 

сваки појединац може успешно да делује у различитим кул-
турним оквирима ако научи основна начела, усвоји свестан приступ 
и покаже спремност да делује тако што се прилагођава различитим 
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културама. у том смислу појединац треба да развије базичне вештине 
културне интеленције: да одбаци властите претпоставке о томе како 
други треба да се понашају, да вежба свесност (врсту осетљивости за 
понашање обликовано културом), и да развије вештине применљиве у 
ситуацијама које га доводе у везу са другим културама. 

7. Значај културне интелигенције у појединим професијама
заједно са повећањем глобализације и тенденцијом дислока -

ције разних производних делатности, у пословању се последњих де-
це ни ја јавља и проблем културно интелигентног руковођења – руко-
во ђења које је отежано динамиком интеракције различитих култура. 
у менаџмент теорији је познато да је успешно лидерство условљено 
способношћу вође да одреди и комуницира визију и мотивише след-
бенике. стога се овде посебно анализира проблем мотивације у ра-
зличитим културама, са акцентом на различитости у мотивационим 
обрасцима (мотив постигнућа, друштвени мотив, расподела награда) 
и поређењу индивидуализма и колективизма из ове перспективе. 

томас и иксон (2011) у књизи Културна интелигенција дају 
крајње занимљив приказ модела руковођења у различитим, великим 
културним миљеима: арапски свет, јапан, кина, француска и русија; 
након чега се говори о утицају култура на очекивања следбеника, 
такође кроз призму индивидуализма и колективизма, али и времен-
ске димензије и патернализма. разноврсност начина руковођења у ра-
зличитим културама доводи у питање постојање универзалног при-
ступа управљању. уважавајући идеје о трансформационом ли дер ству, 
концепт културно интелигентног руковођења се базира на вођино 
разумевање очекивања својих следбеника. ово разумевање, одабрани 
лични стил руковођења и ограничења која намећу одређене ситуаци-
је, представљају три димензије између којих вођа који се одликује 
културном интелигенцијом, мора да успостави равнотежу. 

све актуелнија тема данас је и рад са мултикултуралним и ин-
тердисципинарним групама и тимовима (арсенијевић, савић, 2011). 
у ери глобализације и информатизације, повећане могућности ко му-
никације путем нових медија и дигиталних технологија, отвара се чи-
тав нови правац у међународном пословању који је омогућен виртуел-
ним мултиркултурним тимовима. актуелност тимског рада постаје 
утолико значајнија када јој се дода мултикултурална конотација, 
сто га способност да се културна разноликост радних тимова искори-
сти у максималној мери постаје изузетно важно питање. за успешно 
руковођење или учествовање у мултикултуралним радним групама 
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је потребно знање о различитим културама као и о законитостима 
рада у групи (типовима група, групним задацима, групном саставу 
и процесима). учинак рада групе у којој су чланови припадници 
више различитих култура је у директној зависности од културно 
интелигентног вођења и од коефицијента културне интелигенције (CQ) 
њених чланова. овде се јавља и шири приступ руковођењу: културно 
интелигентно управљање групом, и последично, развој културне 
интелигенције групе или тима. што је већа културна разноликост 
чланова групе, то је већи и њен радни, а посебно креативни потенцијал. 
различитост је та која обогаћује, која доноси диверзитет перспектива 
(арсенијевић, савић, 2011). са друге стране, културни диверзитет 
радних група или тимова који раде на истом задатку може имати и 
негативне импликације, у виду јављања неспоразума, неразумевања, 
смањења продуктивности услед повећања количине времена за 
постизање споразума и консензуса, чак и у виду конфликата. зато 
овакве групе морају позитивне учинке културне разноликости увећати, 
истовремено минимизирајући њена негативна дејства базирана на 
културној дистанци. тај циљ могу остварити вође с високим CQ 
који уз то користе знање о групним процесима, примењују свесност 
у групним интеракцијама, прилагођавају понашање јединственим 
околностима групе и подстичу и обучавају њене чланове да и сами 
унапређују ниво властите културне интелигенције. 

8. Закључна разматрања
размишљајући о овој, пре свега друштвеној компетенцији, 

намеће се питање да ли „културна интелигенција“ заиста представља 
интелигенцију или би је требало назвати неким другим, можда при-
меренијим, прецизнијим термином, као што су: способност, умеће, 
ве штина, компетенција...? концепт културне интелигенције најпри  -
ближнији је социјалној интелигенцији, као умећа интеракције и 
вођења успешних односа са другим људима (sensu stricto). Да ли се 
социјална интелигенција или емоционална интелигенција која пред-
ставља способност препознавања, руковођења и примереног изра-
жавања емоција такође могу назвати неким другим именом осим 
интелигенције (саловеј, мајер, 1990)? затим, социјална: способност 
ефикасног преговарања и управљања друштвеним односима и око-
лностима (големан, 2006). или духовна: способност креативности, 
холистички поглед на свет и иницијатива за променом ситуација 
у којима се налази и правила која важе у тим ситуацијама (зохар, 
маршал, 2000; арсенијевић, 2011)? ови термини су већ прихваћени и 
имају уврежену употребу. или је то заправо неважно докле год расте 
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сазнање о људској психи и способностима, које човеку могу помоћи 
да ради и живи успешније и има комплетнији живот? ово су питања 
које би можда требало размотрити у некој од наредних студија.

непознавање понашања, обичаја и резоновања људи другачије 
културне залеђине може довести до великих неспоразума, конфли ка-
та, пропуста, чак до губљења важних животних прилика – имплика-
ци ја за чије је санирање потребно изгубити много енергије. утицај 
коефицијента културне интелигенције на успех пословања чак поста-
је толико евидентан да се у последње време јавља тренд тестирања 
кандидатових CQ приликом тестирања за нове послове. ипак, иако се 
сматра да је културна интелигенција грана психологије менаџмента, 
она има шири карактер. упознавање другачијих култура обогаћује и 
уздиже дух, провоцира интелект, развија психолошку и емоционалну 
зрелост личности. први корак у развоју културне интелигенције је 
повећање свесности о утицају културе којој припадамо на властито 
понашање и резоновање: проширење референтног оквира, ширење 
перспективе, превазилажење културног програмирања ума, повећање 
толеранције, победа над етноцентризмом. ово су изазови који пре-
машују унапређење међународног пословања. томас и иксон  ово 
препознају и истичу конструктивистичко и холистичко становиште 
да упознавање различитих култура као и унапређивање умешности 
сналажења у њиховим различитим контекстима обогаћује људски дух, 
насупрот тенденцији да пречесто од других очекујемо да се понашају 
и да буду као ми, просуђујући друге културе према стандардима 
сопствене и обично при том верујући како је наша култура супериорнија 
од других (2011).

потреба за културно интелигентним понашањем, у циљу 
ефек тивне и успешне интеракције и комуникације у мултукултурном 
кон тексту, као што је већ аргументовано у уводу, расте све више. 
мулти кул туралност у било ком контексту повећава различитост, 
која се у менаџмент теорији сматра као драгоцени ресурс. велики 
писци савремене менаџмент теорије помињу неопходност полног, 
про фе сионалног, националног и сваког другог диверзитета радне 
снаге и то не само за конкурентну предност компанија већ и читавих 
нација (Дракер/Drucker, 1969; ридерстрале, нордсторм/ridderstrâle, 
nordström, 2002; кантон/Canton, 2006). Џејмс кантон (James Canton), 
познати футуролог и наследник алвина тофлера, антиципира да ће 
до 2025. године све већи удео заузимати радници различитих култура, 
и да управо разноликост радне снаге, отварајући врата имиграцији, 
може помоћи саД да повећа конкурентност и продуктивност (кантон, 
2006). 
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мултикултуралност не само да обогаћује културу региона, 
већ и поспешује друштвену кохезију, толеранцију, јача уређење. 
овоме умногоме доприносе глобализација и развој комуникационих 
технологија које омогућавају хипер повезивање. коначно, многи 
региони и државе, попут војводине, са разлогом се поносе својом 
мултикултуралношћу. 

на организацијском нивоу, један од крајње ефикасних конце-
пата умрежавања јесте формирање интердисциплинарних тимова, 
где, услед развоја информационо-комуникационих технологија, ге-
ографски раштркани тимови добијају све више на перспективности. 
интердисциплинарност се овде постиже различитошћу перспекти-
ва које доноси диверзитет радне снаге (арсенијевић, савић, 2011). 
овде културна интелигенција појединаца, али и читавих тимова до-
лази у први план, постаје камен темељац њихове продуктивности и 
ефикасности. томе у прилог долазе и следећи трендови: култура и 
клима организације, организационо учење и организације које уче, 
развој емоционалне интелигенције тимова, чак и најновији налази 
истраживања о колективној интелигенцији који сопштавају да је ус-
клађеност групе conditio sin qua non њене колективне интелигенције. 
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Jasmina arsenijević

cultural IntellIGence – cOMPetence FOr tHe GlOBal 
InFOrMatIOn sOcIetY

Summary

The increased mobility of working people, the increasing number of 
interdisciplinary teams, the internationalization of education, as well as the 
blossoming of new media and distance communication systems are constantly 
bringing new challenges to an average person living in modern times. if people 
are to learn to adjust to them all, they need to learn to act, communicate and 
develop successful relationships in a multicultural environment, i.e. to develop 
cultural intelligence.
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This article presents the concept of cultural intelligence through an 
introductory part which describes the socio-economic changes, then it offers 
an outline of the research context in which this discipline appears, the article 
continues with the defining of the term itself, its psychological and social nature, 
gives its description as a communication competence, an introduction into the 
development of cultural intelligence and the discussion of its importance in certain 
professions. Finally, in the conclusion, some of the basic principles of cultural 
intelligence are related to the management trends, such as the interdisciplinarity 
of teams (especially virtual ones) and the multiculturality and diversity of human 
resources.

Key words: cultural intelligence, competence, management, information 
society.
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ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ ПРЕДУЗЕТНИКА

сажетак: одговорност, под којом се подразумева вероватноћа да 
ће неко одговарати за неку своју радњу или ће бити подвргнут санкцији неке 
норме, веома је сложен појам, јер та сложеност обухвата однос човека према 
друштву, али и човеков однос према самом себи. у том контексту, појам 
одговорности садржи више елемената који улазе у његов састав, као што је 
могуће разликовати и више врста одговорности, у зависности од критеријума 
од којих се при томе полази.

Друштвена одговорност подразумева обавезу предузетника да 
створи одговарајући избор и предузме одговарајуће акције, које ће допринети 
благостању и интересу друштва, али и организације. наиме, изучавање 
етичког понашања корпорације, уз указивање на њихове социјалне улоге и 
друштвене одговорности постало је актуелно шездесетих и седамдесетих 
година прошлог века, са појавом разних врста друштвених покрета који су 
критиковали тадашње традиционално управљање засновано искључиво на 
остваривању личних интереса и профита. тако се током осамдесетих годи-
на двадесетог века развија нови концепт друштвене одговорности. у исто 
време, мења се и свест многих предузетника и лидера, али и запослених, 
да њихова одговорност не може бити само везана за организацију у којој 
раде, већ да се мора проширити и на одговорност према локалној заједни-
ци и друштву уопште. управо о тим сегментима друштвене – социјалне од-
говорности бавило се у овом раду, који има за циљ наглашеност вашности 
друштвене одговорности предузетника у процесу организовања и деловања 
у савременом друштву, као новом концепту пословног понашања.

кључне речи: одговорност, друштвена одговорност, организација, 
предузетник, друштво.

1. Увод1

развој савременог друштва праћен је променама које је са со-
бом донела индустријска цивилизација са новим технологијама, на-
учним открићима и техничким иновацијама. променама које је са со-
бом донела глобализација са новим геополитичким односима снага  
и светским тржиштем, променама у природном окружењу са опа сно-
стима од нарушавања еколошке равнотеже и еколошком кри зом, про-
менама које су обухватиле све области друштвеног живота ути цао 

1* mira.vidakovic@yahoo.com
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примљен: 07. vi 2012.
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је неминовно и на обликовање нове организације која се тим савре-
меним друштвеним променама морала прилагодити, и то не само у 
организационом и функцијском смислу, него и у етичком. стога је на-
пу штен традиционални материјалистичи концепт пословне етике ус-
ме рен искључиво ка стварању профита и остварењу личног интереса, 
јер је постало јасно де се у пословној пракси неетичко понашање не 
може ни дозволити нити наградити. створен је нови концепт послов-
ног понашања, који полази од уважавања права и интереса других и 
који полази од остваривања општих друштвених интереса који, између 
осталог, обухватају и квалитетно радно окружење у коме пословни 
успех, конкурентност и остварење профита не зависи ни од чега дру-
гог, осим од права и дужности које се и примењују у одлучивању. 
стога се питањима и проблемима пословне етике почело бавити много 
више него раније, и то не само у високо развијеним земљама, него и у 
земљама у транзицији, које тек покушавају да изграде неке нове системе 
вредности, па самим тим и вредности везане за пословну праксу.

у наредном излагању сагледаћемо социолошки приступ пре-
дузетништву и друштвеној одговорности предузетника, а посебно 
ћемо указати на потребу постојања етике пословања предузетника и 
њихове одговорности. 

2. Социолошки приступ предузетништву
неопходност социолошког приступа предузетништву посе бно 

је истицао јозеф шумпетер, један од најзначајнијих економиста 20. 
века, и једна од централних фигура у историји мисли о преду зе тни-
штву. битно је да укажемо на значај шумпетера за социологију пре-
дузетништва јер он, као једну од кључних варијабли предузетни чког 
деловања, истиче друштвену интеракцију. прегледи коментара шум -
пе терове теорије предузетништва показују да он обично нагла шава 
централну улогу предузетника у економском развоју, као ак те ра који ће 
помоћу иновације да поремети економски статус quo еви дентног стања.

предузетничко понашање третира се различито у различи-
тим друштвима, као и у истом друштву у различитим временским 
периодима. пре 90-их, тешко је било очекивати развој предузетнич-
ког понашања у бирократски организованим предузећима. команд-
но-плански начин производње друштвеног живота, какав је био у 
социјалистичким друштвима, није уопште био погодно тло за развој 
предузетничке инцијативе. предузетништво тражи пуну слободу и 
аутономију одлучивања, која омогућује испољавање иновативности и 
креације предузетничких актера (видаковић, 2008: 323). управо је то 
недостајало социјалистичким друштвима која су слободу и аутономију 
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те врсте потпуно ограничила. колективна својина, као доминантан 
облик својине, у том периоду доприносила је у значајној мери тим 
ограничењима. Дакле, успостављени друштвени односи у којима 
су доминирали колективна својина, ауторитарност у одлучивању, 
доношење одлука о функционисању предузећа изван њега самог, нису 
били основа на којој је предузетничко пословање могло да нађе своје 
место и примену. значајне промене у општој перцепцији вредности 
предузетничког понашања десиле су се 90-их година. Држава је та 
која је требала да одигра кључну улогу у промени социјалне климе. 
њена улога је била да омогући дерегулисану економију и потпуну 
аутономију предузећа. основни корак у том правцу чинила је промена 
својинског оквира, који се у претходном периоду показао потпуно не-
функционалан са аспекта развоја предузетништва.

ово је време у којем су предузећа морала да редефинишу своја 
пословања и да размишљају како да на најефикаснији начин користе 
људске ресурсе. укратко, ово је период у току којег су предузећа мо-
рала да се трансформишу да би била више предузетничка. „са социо-
лошког становишта је било посебно значајно да ли је предузетништво у 
једном друштву добило посебан карактер целовитог начина мишље ња, 
стила живота, веза и односа са околином. (...) за то су основне претпо-
ставке: средства за предузетничко деловање, стабилни правни пописи, 
друштвена клима у којој су сигурни услови за трајно и стабилно пред-
узетничко деловање, и то што ширег броја људи“ (вучковић, 1998: 31).

анализа предузетништва која се базира на историјским до ку-
ментима, навела је ауторе да закључе да је пораст предузетничке ак-
тивности одраз напретка економских и неекономских фактора у је -
дном друштву. економски фактори укључују: капитал, рад, си рови -
не, технологију, ширење тржишта итд. сматра се да постојање свих 
ових фактора доприноси да ризици предузетничког деловања бу ду 
релативно ниски. неекономски фактори су: легитимност пре  ду зе тни-
чког деловања, могућност за друштвену мобилност, вре дно сни си стем 
који подстиче предузетништво и др. истраживања су показала пораст 
предузетничке активности у оним друштвима у ко јима су постојали 
такви економски и неекономски фактори који су погодо вали развоју 
предузетничке делатности. према томе, друштво обе збеђује могућност 
за предузетничке активности. међутим, по ставља се питање колико 
људи реагује на могућност промене пре дузетничког понаша ња. пода-
ци говоре да у земљама западне европе и саД, а после 90-их и у 
источној европи, милиони људи почињу да отварају нове фир ме, 
што ће рећи да је предузетништво главни избор каријере за велики 
број појединаца. то директно води до питања ко бира ову опцију. не-
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ки аутори у мотиву постигнућа виде основни узрок предузетничке 
активности: чини се, међутим, да про цене предиспозиција личности 
на папиру није пуно корисна за пре двиђање главних одлука у каријери. 
стратегија која покушава да пру жи одговор на ово питање искљу-
чиво дефиницијом предузетни чке личности није свеобухватна. није 
свеобухватна зато што не може да процени друштвени контекст, који 
и те како игра улогу приликом избора који се налази пред поједин-
цем у време бирања каријере. промене које су се десиле у источној 
европи 90-их година најбоље потврђују ову констатацију. одлука 
да се искористи прилика доноси се када се прилика укаже, ако нису 
присутне никакве могућности за предузетничко понашање, оно се неће 
ни појавити. неопходно је дакле, описати ситуацију у којој се јавља 
могућност за предузетничко понашање. идентификовање друштвеног 
контекста који утиче на појединачно понашање јесте главни фокус 
социолошког приступа предузетништву. једном када се узме у обзир 
друштвени контекст и могућности које запажају појединци, може се 
објаснити значајан део варијација предузетничког понашања.

3. Одговорност у пословању
као што је познато, јавно мњење углавном не очекује од би-

зниса висок ниво етичког својства и друштвене одговорности зато што 
је, често на кратак рок, исплативије „лоше“ него „добро“ понашање, па 
неке организације нису спремне да улажу у свој „добар глас“. подраз-
умева се „обавеза (commitment) да се посао обави на одговарајући на-
чин и одговорност (responsibility) за његово (не)одобравање“ (маска-
ренас, 1995: 43). у том смислу морално одговорна особа се „обавезује 
да посао обави и спремна је да прихвати одговорност за неуспех или 
грешку“. одговорност може бити лична, када се крше етичке норме и 
појединац стиче личну корист на рачун општих интереса компаније, и 
може бити корпоративна друштвена одговорност. међутим, некада се 
због непоштовања пословних кодекса може ризиковати напредак, па 
чак и опстанак организације. 

на том односу личне и друштвене одговорности, шездесетих 
и седамдесетих година двадесетог века, усталио се и нови концепт 
друштвене одговорности. напуштен је традиционални концепт, који 
је искључиво био усмерен ка стварању профита и остварењу личног 
интереса и створен је нови концепт корпоративне друштвене одго-
ворности, који се односио на етичко понашање, на социјалне улоге и 
одређени ниво друштвене одговорности.

постоји више разлога и више теорија о томе зашто би предузећа 
требало да воде рачуна о моралности свог пословања и корпорати-



77

Друштвена одговорност предузетника

вној друштвеној одговорности. корпоративна друштвена одговорност 
подразумева оне активности организације које утичу на друштво у 
којем организације постоје и делују. баш као што не можемо избећи 
питање моралне одговорности у свакодневним дешавањима, не мо-
жемо избећи ни постављање етичких питања и дилема у савременом 
пословању.

према теорији роберта акермана (видаковић, 2009: 112) ком-
паније не треба да настоје да једном заувек дефинишу и одреде своју 
коначну одговорност према друштву. уместо тога, компаније треба 
да развијају корпоративно друштвено осећање, односно осетљивост 
или сензибилитет да препознају конкретне проблеме заједнице и да на 
њих реагују. Дакле, осећање, а не безлична одговорност треба да буде 
циљ корпорацијских друштвених настојања. према акерману, корпо-
ративна осетљивост за социјална питања има три фазе, и то:

фаза препозавања проблема,
фаза проучавања и начина разрешења проблема,
имплементација решења.
арчи керол је комбинацијом идеја о друштвеној одговорности 

и корпоративној осетљивости на проблеме заједнице, дошао до своје 
теорије корпоративне друштвене акције коју је назвао „корпоративни 
друштвени учинак“. према керолу, оквир свих расправа о друштве-
ној одговорности формирају економски, правни и етички принципи. 
пример економског принципа представља слободно предузетништво, 
пример за правни принцип представља право радника на безбедно ра-
дно место, док је једнака могућност за запошљавање пример ети чког 
принципа. у заједничком деловању сва три принципа настаје сво је-
врсни друштвени договор између бизниса и заједнице према којем 
компаније делују као морални објекти.

3.1. Врсте пословне одговорности у пословању
неиспуњавање пословних обавеза условљава појаву одговoр-

ности. постоји више врста и типова одговорности, која се најчешће 
посматра као део пословне етике организације и пословне етике 
предузетника. постоје четири типа одговорности организације. по 
ричарду георгеу то су: пословна, морална, правна и социјална одго-
ворност. сви ови типови одговорности су међусобно повезани и веома 
често се преклапају.

пословна одговорност полази од циљева због којих је компа ни  ја 
формирана, али и од интереса оних који су њени власници, или су у њој 
запослени. циљ формирања организације је профит, који та ко поста је 
пословни захтев и деоничара, и управних одбора сваке орга низаци је. 
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тако управљачке структуре имају пословну одговорност да оства ру ју 
профит. ако се тај захтев не испуни, врши се замена кадра онима који 
су способнији да постављене циљеве остваре и дођу до профита.

морална одговорност произлилази из морала и моралних нор-
ми. моралне обавезе везане за одговорност важе и онда када законом 
нису верификоване, и без обзира на то да ли их друштво подржава или 
не. моралне обавезе, и у складу са њима моралне одговорности које 
их испуњавају, имају првенство у односу на пословну одговорност, 
али и друге типове одговорности (вучковић, 2006: 52). наиме, сви 
запослени у компанији, као и сви деоничари и акционари, имају право 
да траже да се управа понаша морално и имају право да очекују да ће се 
баш тако понашати. а ако морално понашање не доводи до профита и 
води компанију у губитак, запослени немају право да од управе траже 
да се понаша неморално да би се задовољили њихови основни захтеви 
изражени остваривањем профита. тако је основно морално понашање 
да се не наноси зло другима и да се поштују људска права запослених.

правна одговорност подразумева задовољавање одређених 
дру  штвених захтева, који своју основу добијају у правној регулативи. 
на  име, ако законодавац одобри захтеве и донесе законе који траже 
од ређену правну сигурност, онда је организација дужна, обавезна и 
правно одговорна да законе поштује. Држава присиљава организацију 
да поштује правну регулативу и има улогу да санкционише оне орга-
низације које крше правне норме из ове области.

Друштвена одговорност почива на моралној, јер полази од мо-
ралних захтева да се чини добро, односно да се не наноси зло. тако 
се оно што друштво трaжи од фирме, у складу са општим морал ним 
понашањем, назива друштвеним одговорностима. у неким слу ча јеви-
ма, друштво има право да организацијама наметне извесне за хте ве 
који су у интересу опшег друштвеног добра и одређене услове да би 
се оне уопште бавиле бизнисом. наравно, такви захтеви се могу ра-
зликовати од друштва до друштва, што је у складу са спе ци  фи чно-
стима појединих друштава. без обзира на те различито сти, општи 
интерес друштва је да спречи корупцију и ненаношење штете. 

у основи сваког типа одговорности стоји спремност моралне 
особе да, ако не обави посао на одговарајући начин, прихвати одго-
ворност за неуспех или учињену грешку.

4. Етичке норме и етички кодекси као правила професионал ног 
понашања предузетника 

етичким кодексима се успоставља виши морални ниво у ор-
ганизацији, дефинишу се вредности и на њима заснована понашања, 
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она која се очекују или она која се неће толерисати; етичким кодек-
сима се утврђују норме и уверења организације, утврђује се намера 
да се подстакне одрешен начин размишљања и модел оног односа 
који ће довести до одређеног понашања (хосмер, 1987: 53). етички 
кодекси се, према хосмеру (hosmer), разликују од етичких правила. 
наиме, етичка правила обухватају захтеве да се понаша на одређени 
начин, она се не односе само на очекивања, предлоге или молбе да се 
на одговарајући начин понаша. тако етичка правила имају и одређене 
принуде, јер дефинишу оно што мора да се чини. у том смислу, етичка 
правила личе на законске прописе. међутим, разлика између етичких 
кодекса и етичких правила је у пракси понекад прилично нејасна, јер 
запослени знају да ће стално кршење кодекса сасвим сигурно довести 
до отказа.

велики број компанија је у последње време развио етичке ко-
дексе, тако да су они постали саставни део пословног понашања. пре-
ма студији центра за етичка истраживања (ethics resource Centre), 
објављеној 1979. године, преко 70 % великих компанија има своје ети-
чке кодексе, а две године након објављивања ових података у часо-
пису Фортуна истиче се да 75 % свих постојећих компанија има писа-
не етичке кодексе (лоренс, 1995: 65).

основне и карактеристичне предности етичких кодекса одно-
се се на појашњење размишљања руководилаца о томе шта за њих 
представља неетичко понашање, на помоћ запосленима да размишљају 
о етичким питањима и пре могућег суочавања са њима у пракси. јер, 
менаџери у мултидисциплинарним компанијама, најчешће се школују 
у складу са моралним вредностима и традицијом својих земаља, па 
често имају дилему како помирити супротности између своје земље и 
земље у којој послују.

специфични морални захтеви везани за особености различи-
тих професија, без обзира на њихову универзалност, у разним обла-
сти ма активности јављају се у специфичном облику. иако у основи 
свих конкретних обавеза и дужности припадника различитих профе-
сија, у принципу леже једнаки захтеви радног морала, ипак постоје и 
неки посебни захтеви везани за специфичност одређене професије. у 
суштини, сви ти захтеви су везани за професионалну част и по ште -
ње, а садржај норми сваке професионалне етике одређен је оп штим 
принципима моралности, какви су савестан однос према ра ду, ху-
маност, часно испуњавање својих обавеза и дужности, до  сто   јанство.

морална свест представља веома важну општу покретачку 
снагу човека и долази до изражаја у веома великом броју активности 
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и делатности људи. она је у исто време и најизразитији резултат 
процеса социјализације. 

Друштвене моралне норме значајно утичу на понашање људи. 
под њиховим утицајем они изграђују властити морални систем и 
развијају одређене моралне принципе који постају регулатор њихових 
оцена, реаговања и акција.

човек је током свог живота подложан различитим утицајима. 
покушава се утицати на његов начин мишљења, осећања и делова-
ња. такође, сваки појединац током социјалне интеракције покушава 
деловати на друге како би њихово мишљење, осећање и понашање 
прилагодио свом.

заједнички живот и међусобна зависност људи доводи до низа 
социјалних процеса који одређују садржај, облик и начин деловања 
појединаца и групе у друштвеним процесима. конформност с гру-
па ма, нормама, сарадња међу припадницима групе и одговорност за 
заједничке циљеве основни су резултат социјалне интеракције. ти 
облици интеракције су есенцијални за друштвену егзистенцију, свако 
друштво тежи да их институционализује као културне вредности и 
да кроз процес социјализације формира појединца који је у основи 
конформист, кооперативан и социјално одговоран. сваки појединац 
живи у друштву у оквиру заједничке културе, конформира се с осно-
вним улогама културе и друштва.

бизнис је део друштвених делатности, па при његовом бавље-
њу носиоци бизниса, као и остали учесници морају да ускладе своје 
моралне погледе на опште прихваћене принципе моралности.

уколико се при бављењу бизнисом, предузетник са сарадни-
ци ма уклопи у опште прихваћене моралне норме он ће бити пошто-
ван, цењен, човек од поверења и велике карактерне вредности. такав 
предузетник једнако парципира њему надређене као и њему подређе-
не сараднике. његова одлука је испуњење датих обећења, позитивна 
енер гија којом поспешује међуљудске односе, па самим тим и посло-
вање, нерадо се упушта у конфликте, а сукобљавање мишљења чини 
на принципу договарања за превазилажење разлика.

предузетник који има позитивно морална начела спроводи сво  -
ју пословну политику по самосталном бизнис плану, не реметећи од-
носе са сличним и ривалским компанијама. он није склон нелојал  ној 
конкуренцији као ни шпијунирању колега. мада се често чини да мо-
ралност није опште друштвено прихваћена као врлина, то је само на 
кратке стазе и бизнисмен стабилних моралних начела на дужи период 
стиче опште поштовање, како колега тако и конкурената.
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4.1. Облици одступања од етичких норми у пословању
етика је значајна за пословање сваке организације. она подрa-

зумева и права, обавезе, дужности и одговорности организације пре-
ма појединцима и њиховим међусобним односима, према свим уче-
сницима у пословним односима, према другим организацијама са 
којима се послује, али и према друштву у целини. полазећи од тога, 
пословна етика се може посматрати кроз ниво појединца, ниво орга-
низације, и кроз друштвени ниво. напредак и развој савременог дру-
штва, са тржишним правилима, са бројним и сложеним пробле ми-
ма и противречностима у свим сферама друштвеног живота, отвара 
могућност и дефинише потребу покретања практичние акције, која 
у основи не подстиче личне моралне дилеме, него представља важне 
моралне проблеме за појединце. сви ти проблеми су значајни за про-
цес управљања, јер се односе на морална питања искрености, поште-
ња, поштовања других или испуњења обећања, тако да се власници 
(односно менаџери) могу наћи пред бројним етичким дилемама и 
недоумицама. неке од тих етичких дилема са којим се могу суочити 
су: похлепа, прикривање и нетачно приказивање стања у извештаји-
ма, тврдње које наводе на погрешне закључке, посебно о квалитету, 
избегавање одржавања задате речи, непридржавање договора и ро-
кова, лош квалитет, договарање цене, лагањем запослених давањем 
по грешне информације, одбијање прихватања одговорности за нега-
тиван пословни потез, корумпирање јавног политичког процеса за-
кон ским средствима итд. (видаковић, 2009: 149).

кад говоримо о карактеристичним подручјима у оквиру ко-
јих може доћи до одступања од етичких норми, можемо навести 
следеће појмове: корупција, индустријске крађе и шпијунаже, кон-
фли кти интереса, злоупотреба медија, тајни договори, преваре итд. 
(видаковић, 2007: 65).

5. Историјски периоди развоја друштвене одговорности
Aутори углавном истичу како је друштвена одговорност про-

шла кроз четири историјска периода развоја.
период максимирања профита трајао је најдуже, од инду-

стријске револуције до 30-их година двадесетог века. у првом плану 
је пре свега максимизирање профита.

период „менаџмента поверења“ – почиње 30-их година у вре-
ме велике економске кризе и депресије у саД и везује се за бри гу 
менаџера за запослене, потрошаче и друштво све док се штите ин-
тереси власника.
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период активизма – наступа од почетка 60-их година и обухва-
та више питања, као што су: подједнаке могућности запошљавања, 
заштита човекове околине, конзумеризам12, итд.

период социјалне осетљивости − реч је о највишем степену 
социјалне одговорности и осетљивости на потребе шире друштвене 
заједнице.23 поента је у томе да менаџери развију такав процес доно-
шења одлука где се антиципирају реакције окружења (екстерни и 
интерни стокхолдери, друштво) и уважавају социјалне и друштвене 
вредности.

за уважавање социјалне осетљивости битна су два момента: 
развој метода мониторинга социјалних фактора и очекива ња екстер-
них стокхолдера. у оквиру тога посебно место и улогу има со цијално 
предвиђање,34развој интерних механизама за повећање социјалне осет-
љивости.45

6. Социјална и друштвена одговорност
социјална и друштвена одговорност пре свега подразумева 

менаџерску филозофију која води рачуна не само о економским, већ 
и друштвеним и социјалним ефектима донесених одлука, и обухва-
та више питања о уважавању моралних и етичких стандарда друштва 
(видаковић, 2009: 118). у неким случајевима, друштво има право да 
наметне извесне захтеве који су у интересу општег друштвеног добра, 
и то као услове да би се оне уопште бавиле бизнисом. фер и искрено 
комуницирање и однос према свим стокхолдерима, бригу и зашти-
ту старих и немоћних лица, заштити човекове средине, подржавање 
добротворних пројеката, спонзорству младих и неких специфичних 
организација, поштовање законских норми, редовно испуњавање оба-
веза према финансијским институцијама и добављачима, брига о за-
посленима, једнаке могућности запошљавања, итд. заиста има много 
питања и ово су само нека од њих.

основна начела на којима почива друштвена одговорност ве -
зују се за почетак двадесетог века и америчког индустријалца ендрју 
карнегијева (Andrew Karnegiev), који је установио два основна прин-

1 право потрошача на подизање опште сигурности, информисаност, избор и 
генерално на заштиту њихових интереса. овај термин први је употребио амери чки 
председник кенеди.

2 везује се за ниво у коме је организација способна да ефективно и ефика-
сно остварује захтеве социјалне одговорности.

3 процес истраживања будућих социјалних трендова и оцене њихових значаја.
4 развој људских ресурса, креирање одговарајућих организационих је ди-

ница, програм обуке итд.
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ципа у пословању: принцип милосрђа, принцип преузимања одговор-
ности.

средином прошлог века ови принципи су већ увелико били при-
хваћени. по принципу мислосрђа захтевало се од оних срећних чланова 
друштва да помажу оним мање срећним, а то су незапослени, болесни, 
стари и остали који могу да потпадну под ту категорију. та помоћ је 
могла да се усмерава директним путем или на индиректан начин кроз 
институције, као што су црква, разни покрети, друштво у целини.

претеча данашњих пензионих фондова и осигуравајућих дру-
штава који се могу категоризовати у овом случају као „приватни“ 
пензиони фондови, у ствари су таква друштва која су водила бри-
гу о старим лицима. тада су биле и друге околности у којима су 
функционисали. наиме, тадашњи животни век човека је био много 
краћи (данас се узима просек од 75 година), затим много више људи 
је доприносило фонду него што га је користило.56Данас се иде на ал-
тернативу индивидуалног преузимања одговорности, а држава даје 
изврсне услове (ослобађање пореза и остало), како би стимулисала 
такве фондове.

Други принцип се базирао на томе да богати појединци пред-
стављају чуваре не само својих иметака, већ целокупног друштвеног 
богатства. они даље тим богатством треба да управљају на тај начин 
да га што више увећавају. овај принцип је често био предмет кри ти ка. 

међутим, оба ова принципа су врло актуелна и данас, нарочито 
у америчкој пословној пракси. сукобљавајући се последњих година 
са израженом кризом у пословању, требало је разјаснити шта се под-
разумева под личним интересом, да би се одговорило на питање за-
што предузетници морају бити етични. тада је поменут алтруизам67 
(старк, 1993: 3) као принцип етике и као вредност.

6.1. Шта све обухвата друштвене одговорност?
1. Очување репутације и доброг имена организације
уважавање социјалне одговорности доводи до подизања репу -

тације и имиџа организације. на том пољу се сублимирају сви пози-

5 однос је био 7:1. седам људи је радило за једног о којем су бринули, у 
просеку. математичким прорачунима се установило када размера дође на 3:1, морају 
се тражити алтернативна решења, јер тај систем почиње да „пропада“. обзиром да је 
код нас та размера 1,2:1 није ни чудо о нашој (не)ефективности пензионих фондова. 
у свету су се на време преоријентисали на алтернативна решења. осигуравајуће 
куће су преузеле улогу приватних пензионих фондова.

6 „идеја да индивидуа треба да чини добро зато што је то исправно или зато 
што ће то користити другима, а не зато што ће то користити индивидуи“ (жртвовање).
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тивни ефекти које организација предузима. између осталог, мисли се 
и на поклањање пажње развоју и унапређењу квалитета производа и 
услуга. квалитет је постао глобални феномен без кога људско дру-
штво не може да замисли нову фазу свог пословног и животног ра-
звоја. уколико је квалитет на високом нивоу, мислећи на свеукупни 
квалитет организације, репутација организације је осигурана. мисли 
се и на поштовање етичких и моралних кодекса, где се пословна етика 
ставља испред профита (видаковић, 2009: 124).

2. Јачање социјалног и друштвеног система у коме орга ни-
зација послује

подразумева подстицање промена усмерених ка сталном ос-
тваривању високог нивоа квалитета животне и радне средине, безбе-
дности људи у експлоатацији производа, висок квалитет друштва 
у целини. пажња предузетника се усредсређује у правцу развоја 
стра тешких одлука које конципирају релевантне циљеве квалитета, 
политику, мисију, стратегију, ресурсе и др. ефекти се постижу пра вил-
ним приступом променама усмерених ка повећању кључних елемена-
та главних социолошких фактора. код предузетника код којих је изра-
жен проактиван однос78долази до самог иницирања акција, праћења 
промена у окружењу. они ће помоћи родитељима болесног детета 
да оде на лечење у иностранство, стипендираће младе и талентоване 
из разних области, спонзорисаће разна спортска друштва, помоћи ће 
издавање неке књиге, а да их нико на то не тера. за њих се може рећи 
да имају висок степен социјалне осетљивости.

3. Јачање економског система и система веза са окружењем
свака организација је отворен, динамички систем (Дра шко-

вић, 2002: 37).9 економски систем као скуп различитих елемената 
задовољава људске потребе, од егзистенционалних до луксузних по-
треба и потреба духовне природе. повећањем раста потреба (по осно-
ву пораста броја становника, промена у структури преференција, 
а потом и по основу пораста дохотка), организација мора да буде 
спремна да задовољи потребе тржишта, у циљу повећања матери-
јал  них добара (друштвеног богатства). у том смислу мора и да јача 
веза са окружењем када се узму у обзир сва дејства окружења на 
ор ганизацију и организације на окружење, јер је њен основни за-
датак да производи производе и услуге како би задовољила потребе 
потрошача и како би остварила максималан или задовољавајући ни-

7 реч је о предузетницима код којих постоји највећи степен уважавања 
социјалне и друштвене одговорности.

8 системи код којих под утицајем спољних и унутрашњих сила (фактора) 
долази до промене структуре и стања система у току времена.
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во профита за своје власнике. својим развојем и јачањем економског 
система она обезбеђује отварање нових радних места, исплаћује 
плате запосленима, обезбеђује сигурност радних места и на тај начин 
доприноси остваривању појединих друштвених интереса.

4. Оријентација ка повећању задовољства запослених по слом 
који обављају

с обзиром да „организацију чине људи“ који су један од нај-
битнијих фактора организације, задовољавање њихових потреба, 
по  бољшавање услова рада, побољшањем међуљудских односа, мо-
тивацијом запослених кроз стимулације, унапређења, увођење по-
зитивног „такмичарског духа“, поштовањем етичких принципа и 
бри гом о њима, тј. свеукупном социјалном бригом запослених, орга-
ни зација унапређује и себе саму. тиме се обезбеђује неопходно до-
сто јанство запослених и висок морал, чији су резултати висока про-
дуктивност, а самим тим и профитабилност. тиме се и повећава 
квалитет живота запослених, а самим тим и доводи до општих услова 
живота у друштву.

5. Поштовање законских прописа и избегавање негативних 
законских последица

у оквиру пословања организација постоје законски прописи 
који се морају поштовати. правна одговорност подразумева задовоља-
вање одређених друштвених захтева, који своју основу добијају у 
правној регулативи. наиме, ако законодавац одобри захтеве и донесе 
законе који траже одређену правну сигурност, онда је компанија ду-
жна, обавезна и правно одговорна да законе поштује, од самог оснива-
ња до деловања у смислу остваривања циљева. свако непоштовање 
законских прописа повлачи са собом санкције. сведоци смо примера, 
којих има више него довољно, како непоштовањем законских прописа 
долази и до питања опстанка, како организација тако и појединаца. 
подразумева се поштовање закона како на локалном и регионалном, 
тако и на националном и међународном нивоу.

социјална и друштвена одговорност укључује и низ других 
питања, као што су:

еколошка питања − за развој друштва у целини доминантан 
значај има развој и обезбеђење система квалитета заштите животне 
средине. преузимање обавеза према животној средини у свим ак ти в-
ностима и фазама производних процеса, примена савремене те хнике и 
технологије како би се сачувала животна средина, побољшање знања 
и улагање напора и ресурса у бржи развој заштите животне средине 
у интерном и екстерном окружењу, а кроз бригу о заштити човекове 
околине, борбу против загађења ваздуха, воде, природе, контролу 
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загађења, питања рециклаже појединих материјала и правилног 
одлагања опасних материја по човека и околину и слично.

јавне и друштвене услуге − помоћ разним организацијама као 
што су црвени крст, хуманитарним организацијама, извиђачима, пла-
нинарима и др.

обнова и развој друштва − помоћ незапосленима, болесним и 
немоћним члановима друштва кроз разне социјалне програме и до-
бротворне акције. 

образовна и медицинска помоћ – борба против пушења, бо-
лести (рака или аиДс-а), дроге, активности на заштити здравља и др.

конзумеризам – подразумева потребу предузетника да ста-
лно ослушкују глас потрошача и антиципицију њихове потребе. 
нај  адекватнији ефекат задовољства или незадовољства потрошача 
је тржиште, али разне организације спроводе анкете, истраживања 
на основу којих се приближавају потрошачима, независно од самог 
стављања акцента на квалитет производа и услуга.

помоћ уметности, култури и спорту и задовољавање различи-
тих друштвених потреба – спонзорисање књига, филмова, предста-
ва, културних догађаја, спортских догађаја и клубова, рекреативних 
активности и др.

фер однос према запосленима – запослени се стављају у су-
бјекте, а не објекте организације. овај однос обухвата више питања, 
а то су спречавање негативних појава као што су дискриминација по 
било ком основу, посебно сексуалног злостављања и других (мобинг 
на послу). 

коректан однос према инвеститорима и финансијским ор га-
низацијама − обухвата више питања као што су уредно измиривање 
доспелих обавеза, плаћања камата и главница на дуг, спречавање 
трговине хартијама од вредности на финансијским тржиштима на 
бази поверљивих, још необјављених информација итд.

подржавање различитих социјалних програма – као што су 
борба против расне, верске или националне дискриминације, помоћ 
сиромашнима и земљама у развоју, борба против глади и болести, 
решавање питања светских дугова и др.

7. Закључна разматрања
одговорност910 је веома сложен појам, јер та сложеност обухвата 

однос човека према друштву, али и према самом себи.

9 подразумева се вероватноћа да ће неко одговарати за неку своју радњу или 
ће бити подвргнут санкцији неке норме.
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пажњу већег броја аутора последњих деценија окупирала су 
питања и проблеми корпорацијске друштвене одговорности, коју 
смо већ поменули, и одговорности предузетника у односу на етичко 
понашање у пословању. пословни амбијент се увелико променио у 
односу на пословни амбијент с почетка века, пре свега због напретка 
науке и технологије. раније смо користили појам индустријализација 
друштва, данас се налазимо у ери информатичког друштва. До-
лази до значајних промена у окружењу, пре свега до повећања ни-
воа међународне конкуренције, затим глобализације тржишта и 
интернационализације. социјалну и друштвену одговорност1011може-
мо дефинисати као обавезу предузетника да дефинише скуп одлука 
и да следи курс акције којима се задовољавају одређене друштвене 
вредности и циљеви.

то је уједно и одговор зашто се повезују питања етике и со-
цијалне одговорности у процесу сваког пословања. наиме, изуча-
вање етичког понашања корпорација, уз указивање на њихове со-
цијалне улоге и друштвену одговорност, постало је актуелно шезде-
сетих и седамдесетих година прошлог века, појавом разних дру-
штвених покрета који су критиковали тадашњи традиционални кор-
порацијски менаџмент, заснован искључиво на остваривању личних 
интереса и профита. тако се осамдесетих година развија нов концепт 
корпорацијске друштвене одговорности. у исто време мења се и свест 
многих предузетника, али и осталих запослених, да њихова од го-
ворност не може бити усмерена само на организацију у којој раде, већ 
се мора проширити и на одговорност према друштву. 

у складу са новим временом, компаније су у свој систем вре-
дности уносиле нове вредности. Данас се антиципира мишљење да је 
прошло време привређивања у коме се без размишљања извршавају 
наређења, у коме су основни мотивациони фактори били новац, ма-
теријална вредност и титула, и да је дошло време да се слободно делује 
и да се учествује у одлучивању. треба констатовати да је прошло 
време лојалности према организацији и да је дошло време везивања 
за професију, знање, етику, чему треба стремити.
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Mira Vidaković

sOcIal resPOnsIBIlItIes OF entrePreneurs

Summary

responsibility, denoting a probability that someone will be held responsible 
for his actions or will face some kind of social sanction, is very complex notion 
because this complexity includes not only the relation of man and society, but 
also man’s attitude towards himself. in this context, concept of responsibility is 
comprised of several elements, as well as variety of responsibilities, depending on 
criteria by which we assess the situation.

Social responsibility implies an obligation of entrepreneur to make an 
adequate choice and carry out sufficient actions which will help out in the process 
of achieving prosperity and other interests of community as well as those of the 
organization. research of ethics of corporate activities, roles that corporations 
play in community and their social accountability became interesting during 
sixties and seventies, which was promoted by different social movements that 
criticized traditional way of management, based solely on achieving personal 
interests and profit. That is why during eighties we witnessed an evolution of a 
new concept, a concept of social responsibility. At the same time, many leaders 
and entrepreneurs, as well as their workers, realized that their responsibility can 
not and should not be associated only to their organization, but rather, it has to 
expand to the whole society. This paper is concerned with the elements of social 
responsibility, importance of social responsibility of an entrepreneur in the process 
of organizing and operating in the scope of a modern society. 

Key words: responsibility, social accountability, organization, entre pre-
neur, society.
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УСЛОВИ ЗА СТВАРАЛАЧКО ЧИТАЊЕ

сажетак: у савременој књижевнонаучној методологији тумаче -
ње књижевног текста превасходно се заснива на приоритету његовог чита-
ња. под читањем се овде подразумева онај тип читања при коме се ужива, 
просу ђу  је и ствара. без таквог читања савремену наставу књижевности није 
могуће изводити, што има широке импликације, најпре на наставу књиже-
вно сти, а онда и на укупну школску наставу. зато је приоритетан задатак 
наставе матерњег језика, на коме се ученик уводи у почетно читање и који 
са наставом књижевности чини јединствен наставни предмет, оспособљава-
ње ученика да сходно свом узрасту и субјективним могућностима ваљано 
читају, да се развију у активне и компетентне читаоце. то значи да и они 
при читању књижевног текста уживају, просуђују, стварају. питање је само 
шта све и како чинити да бисмо ученике увели у ваљано читање и довели до 
квалитета каквом тежимо. 

кључне речи: почетно читање, креативност, закључивање, дете, 
наставник.

1. Време и простор за емпатијско читање
Да би ученик ваљано читао и постигао у томе одговарајући 

ниво компетентности, треба га од почетка навикавати да чита смире-
но и лагано, помно и емпатијски, што значи уживљавајући се и дубо-
ко понирући у чари књижевнога текста. то му омогућује да уједно и 
просуђује о ономе што му текст нуди, јер он обузима његове укупне 
менталне снаге и ствара, како је гете рекао, „ново дело“ и подстиче на 
разноврсне стваралачке активности. 

Да бисмо у настави створили што већи број таквих читалаца и 
тиме омасовили младу читалачку публику, потребни су одговарајући 
услови. Данас, међутим, постоје бројне неповољне околности и по 
књигу и по њено читање. оне првенствено долазе из области културе 
и образовања, са којима су књига и читање у нераскидивој вези.

те неповољне околности веома су сузиле простор који при-
пада књизи и читаоцу. Дошло је до појаве модерних мас-медија, чи-
ја је општа карактеристика брз пренос информација, доживљаја и 
ужитака, што представља велику конкуренцију књизи. атрактивни 
тв програми (привлачни за младе често шокантним сензацијама), 
ин тернет и мобилна телефонија, естрада и други видови масовне кул-
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туре угрозили су положај традиционалне културе, а с њом и књиге на 
којој она махом и почива. све се то негативно одражава и на школску 
наставу и културни живот људи у целини. 

област образовања сужава простор књизи и читању великим 
бројем предмета у наставним плановима и интензивном захтевно шћу 
њихових програма. проблем је утолико већи што то важи и за програм 
наставе књижевности, поготово онај намењен средњој школи.

у програме јесу унета изузетно вредна (репрезентативна) дела 
из светске и домаће (и народне и уметничке) књижевности, али су она 
бројна, многа од њих и обимна и уметнички врло сложена. уз то, готово 
сва су обавезна. где наћи време за читање толиких и таквих књижевних 
дела, стешњено, с једне стране, моћно изазовним чиниоцима модерне 
културе, а са друге мноштвом предмета са захтевним програмима за 
сваки разред? 

књига за себе не може тражити већи простор међу модер ним 
медијима културе, јер су од ње, не вреднији, али јесу бржи. реше ње 
треба тражити (њега већ и има) у коришћењу тих медија у сопствене 
сврхе; треба их користити „у функцији модернизације наставе књи-
жевности“ (илић, гајић, маљковић, 2007: 104). тиме се простор за 
књигу и читање бар донекле шири.

у области образовања већи простор за читање књига не може 
се тражити у смањењу броја наставних предмета у наставним плано-
ви ма, јер постоји тенденција њиховог повећања. остаје једино да се 
у оквиру саме наставе књижевности, у њеним наставним програми ма 
и начину рада, потраже такве могућности, а њих је могуће наћи: у 
смањењу броја дела за читање која би чинила обавезни (стандардни) 
део програма; у иновирању програма са више дела која ученици у 
анкетама траже и у више и наставничке и ученичке слободе у избору 
дела за читање и наставну обраду.

2. Значај естетског, интерпретативног и истраживачког читања
Да би се читало доживљавајући, просуђујући и стварајући, и 

да би читање доносило жељене ефекте, мора се читати на начин ко   јим 
се то постиже. у књигама које се баве културом говора, читање ко јим 
се то постиже означава се као изражајно читање. тако је означено и 
у најновијој и, по нама, најкомпетентнијој књизи која се бави култу  -
ром говора и која је тако насловљена. у књизи милана шипке Кул-
тура говора стоји да је изражајно читање „умјетничка интер пре таци-
ја текста средствима усменога говора или комуникације, претакање 
писанога текста у одговарајући говорни рељеф којим се слушаоцима 
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вјерно и експресивно преносе његови мисаоно – емотивни садр  жаји 
како би их они до краја схватили и доживјели. изражајно прочитан 
текст увијек подстиче на размишљање и покреће емоције слушалаца, 
а кад је у питању интерпретација књижевноумјетничког текста, то 
може бити снажан умјетнички доживљај. ту управо вјештина говора 
прелази у умејетничко изражавање“ (шипка, 2008: 239). 

управо због тога што се при читању књижевноуметничког тек-
ста, користећи говорни рељеф, постиже снажнији уметнички дожив-
љај него при читању неуметничких текстова (што се и у наведеном 
тексту истиче), у методичкој литератури, поготово у познатијим уџбе-
ницима који се комплексније баве наставом матерњег језика и књи-
жевности (николић, росандић, илић), као и у многим другим ме то-
дичким публикацијама, говори се о различитим типовима, врста ма и 
техникама читања. посебно је типологија читања у настави де таљно 
разрађена у књизи која се бави ликом у књижевној, сценској и филм-
ској уметности (Диклић, 1989). о различитим типовима читања говори 
се и у књизи која се у целости бави савременом наставом културе го-
вора у основној школи (јањић, 2008: 71). 

читање се може разврставати по различитим критеријуми ма, 
по његовим бројним врстама и техникама, али овде је за нас посе-
бно битан доживљајно-сазнајни критеријум. при оваквом разврстава-
њу типова читања који се примењују у настави полази се од чињени-
це да је ученик почетним и логичким читањем елементарно уведен 
у доживљавање и схватање прочитаног текста и да следи увежбава-
ње у изражајном, као вишем типу читања, при чему се писани текст 
„претаче у одговарајући говор“ и којим се мисаоно-емотивни садржај 
текста преноси онима који читање слушају. 

тако, међутим, ваља читати сваку врсту текста: и вести на тв 
и радију, новинске чланке, репортаже, извештаје и све друге текстове 
без обзира ком функционалном стилу припадају. свако добро читање 
мора бити изражајно и мора да покреће на ментално реаговање, али 
„кад је у питању интерпретација књижевноумјетничког текста, то мо-
же бити и снажан умјетнички доживљај“ и да при том „вјештина го-
ворења прелази у умјетничко изражавање“ (шипка, 2008: 239). 

управо ово дозвољава да се у настави примењује и изражајно 
читање као општи вид доброг читања текстова сваке врсте, каквих 
у читанкама и другим уџбеницима иначе има, али кад су у питању 
књижевноуметнички текстови за које се зна да при читању пр вен-
стве но делују на емотивно-имагинативну компоненту нашег ментал-
ног живота и да је при том свест, како каже рубинштајн, „утопљена 
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у доживљај“ (према: науман, 1978: 152), онда се такав текст мора 
читати видовима читања којима се мора појачано „мртвилу туђег 
слова посудити живот властитог говора“ (росандић, 2005: 178). 

коришћењем свих вреднота говора и његових пратећих еле-
мената (укупним говорним рељефом) чиме се успева најпотпуније 
пренети мисаоно-емотивни садржај књижевноуметничког текста и 
постићи најснажнији естетски доживљај, остварује се естетско чи та-
ње. због снажног естетског доживљаја такво читање зове се и дожив -
љајно читање. највиши домет таквог читања је уметничко читање. 
тако читају уметници: глумци, рецитатори и други професионални 
казивачи књижевних текстова. 

али и читање у настави тежи таквом читању и код наставни-
ка добрих читача оно и достиже такав домет. међутим, настава ова-
квом читању поставља своје, педагошко психолошке захтеве: читање 
и у настави треба да има све квалитете естетског читања, али оно 
мора да се прилагоди узрасту ученика и циљевима наставног рада 
на тексту који се чита. зато такво естетско (доживљајно, уметничко, 
ства ралачко) читање у наставне сврхе називамо интерпретативним 
читањем (илић, 2006: 83).

говорним рељефом, при оваквом читању, сходно узрасту, исти-
чу се мисаоно-емотивна чворишта у тексту битна за аналитички рад 
на њему. оваквим читањем врши се, заправо, прва и примарна интер-
претација текста, а она је услов за сваки даљи наставни рад на њему.

Док се интерпретативним читањем превасходно потенцира 
оно што је доживљајно у тексту, истраживачко читање је усмерено на 
његову сазнајну компоненту и заузимање ученичког критичког става 
према значењима и уметничким вредностима текста. 

таква читања могу бити усмерена на тражење и анализу језичко-
стилских средстава у којима је скривен мисаоно-емоционални садржај 
текста који нас је при читању заокупирао, па се сагледава којим језичким 
средствима и каквом њиховом употребом је то учињено. може то бити 
усмерено и на укупну структуру текста, на његову композицију и њене 
елементе: чиме је остварено организовање целине текста, где и како су 
могућа његова прекомпоновања, другачија завршавања, настављања, 
драматизовања, сценирања, кадрирања; где су најдраматичнија места, 
најхумористичнија, најтужнија, где су најсложеније психолошке 
ситуације, описи лика, природе, екстеријера, ентеријера и друго, а 
управо у овоме се налази инспирација за разноврсно стваралаштво: 
сценско, ликовно, музичко и литерарно сваке врсте. све ово говори 
о уској корелацији и међусобној условљњности интерпретативног и 
истраживачког читања. 
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3. Читање у разредној настави
у разредној настави, са млађим школским узрастом, почиње 

се са читањем, а од ваљаности тога почетка умногоме зависи у каквог 
ће се читача и читаоца, ученик, почетник развити. зато при увођењу 
ученика у почетно читање, ваља настојати да дете осети експреси-
вност (изражајност) сваког гласа у речи, сваке речи у реченици, а то ће 
му помоћи да лакше и исправније схвати смисао њихове повезано сти 
у основну мисаоно – емотивну целину, да схвати реченицу.тиме је де-
те уведено у логичко читање. Даљим развијањем ученичке осетљиво-
сти за експресивност гласова и речи и за значај те експресивности за 
схватање значења реченице, ученици се оспособљавају за изражајно 
читање, као општи тип експресивног, гласног читања. 

оспособљавање ученика за ваљано изражајно читање од по-
себне је важности зато што ће тако читати све врсте текстова који се 
гласно читају, било да припадају уџбеничкој и приручничкој ли те-
ратури, било школској штампи, било којој другој врсти публикација 
деци намењених.

читаће изражајно и књижевно уметничке текстове (песме, 
при че, басне, бајке и остало), али ће осетити да у тим текстовима има 
ви  ше емотивности и више маште и да такви текстови при читању тра-
же појачану експресивност и гласова и речи, да читање реченица пра-
ти мелодиозност и да је за остваривање таквог читања потребно ко-
ришћење посебних вреднота какве постоје у говорном језику.

приметиће да и наставник при читању таквих текстова кори сти 
вредноте говорног језика које остварује гласом и да су оне звучне, али 
и да њих прате и појачавају наставников израз лица, гестови, покрети, 
мењање положаја. приметиће да наставник такве текстове чита целим 
својим бићем и тиме успева да свој доживљај текста снажно пренесе 
и на њих. осетиће да је то нов квалитет читања у односу на изражајно 
којим се читају и неуметнички текстови.

најважније је да осете да им такво читање помаже да дубље 
доживе текст, да размишљају о томе шта су доживели и да их то бодри 
да свет створен у њиховој свести изразе: речима, својим начином 
читања, казивања делова текста које сами бирају, рецитовањем, чи-
та њем са подељеним улогама, читањем улоге у драмском тексту, опи-
сивањима, коментарима и другим облицима усменог и писменог изра-
жавања; линијама или бојама да илуструју делове текста.

често све то раде по сопственој жељи, а то је најбољи знак 
да се на тексту ради ваљано. наставник их на то подстиче. најмање 
ће успеха у томе имати кад им се то строго задаје. Да би се оваквим 
интерпретативним читањем стигло дотле да оно доноси дубок до-
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жив љај, да се тај доживљај просуђује и подстиче на стварање, овакво 
читање треба вежбати. разредна настава има највише и простора и 
времена за таква вежбања, а рекли смо да је важно, па и пресудно 
добро започети. зато је велика одговорност на разредној настави за 
остваривање овог суштинског задатка наставе матерњег језика и књи-
жевности. 

4. Књижевност за децу и њено читање
Деца воле да читају текстове који чине књижевност намење-

ну њима, најпре због предметног света у тим текстовима. свет књи-
жевности за децу је свет маште, бајковитости, фантастике. пун је 
динамике и занимљивости, а дечји сензибилеитет тражи да га машта 
одводи у далеке и необичне пределе, чудесан биљни и животињски 
свет, узбудљиве догађаје, међу занимљиве и необичне људе, у егзо-
тичне земље, у узлетање у небеске висине и спуштање у морске ду-
бине. то је свет близак дечјој машти. она се с њим, при читању, емо-
тивно стапају, о њему размишљају и у имагинацији стварају своје 
све тове. стваралачка машта их води свуда по свету и помаже им да 
открију многе тајне и многе чари овога света.

зато им посебне погодности пружа савремена књижевност за 
децу која се својом поетиком зачуђујуће приближила сензибилите-
ту савременог детета. та поетика почиње са Душаном радовићем, а 
богате је и усавршавају готово сви писци за децу после њега. 

сва привлачност књижевних текстова за децу, све њихове чари 
и лепоте, у језику су којим су створени. сва разноврсност предметног 
света у њима, све његове одлике, све што се с њим збива, у језику су 
тих текстова, у његовом стилском обликовању тога света. стога је при-
ла гођеност тога обликовања дечјем узрасту, њиховом снзибилитету, 
посве битна погодност за читање које привлачи, за читање из жеље и 
радозналости, какво једино може донети ефекте који се очекују.

погодност за читање ова књижевност нуди и својим жанров-
ским богарством и разноликошћу. ова књижевност је доминантна у 
програмима и читанкама намењеним разредној настави, а чини је: 
лирска поезија за децу и по нека народна епска песма узрасту од-
говарајућа, приче, бајке и басне (народне и ауторске), краћи драмски 
текстови, занимљиви научно популарни и публицистички чланци, 
одломци из романа за децу.

занимљивост света који доноси укупна књижевност за децу 
и његова блискост дечјим интересовањима и сензибилитету, лака и 
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по летна стилско-језичка уобличеност тога света и жанровска разно-
врсност текстова у којима је тај свет, све су то погодности које чине 
ову књижевност атрактивном за њене младе читаоце, па је читају са 
радошћу и задовољством. 

има још једна битна уметничка одлика текстова који чине 
књижевност за децу: сви су они малог обима. лирска поезија је већ 
по својој природи таква, али малог обима су и прозни, и драмски, и 
сви други текстови намењени овом узрасту. стога су они готово сви 
у читанкама. ван читанке остаје врло узак избор текстова за домаће 
читање, углавном романа за децу. 

мали обим ових текстова и чињеница да су готово сви у чи-
танци пружа наставнику могућност да се они и читају и у целости 
обрађују на часовима у школи. оно мало лектире што се даје за домаће 
читање у финкцији је оспособљавања ученика да читалачка искуства 
стечена на часовима усавршавају у самосталном читању и да се тако 
припремају за дуга и редовна читања књижевних дела код куће, што 
их неминовно очекује у даљем школовању. 

уз погодности које пружају уметничке одлике дела за децу, ту 
је редовно и довољан број часова који се настави матерњег језика и 
књижевности обезбеђује наставним плановима и програмима за овај 
узраст. све то пружа широке могућности да се деца ваљано уведу у 
чи тање, а онда да се оспособљавају да изражајно читају све врсте 
текстова које имају у читанкама, а кад су у питању књижевноуметни-
чки текстови, који су овде доминантни, да се оспособљавају да их 
читају доживљајно, естетски, односно (како то настава тражи) – ин-
терпретативно.

Да тако уметничке текстове читају, наводи их њихова уметни-
чка природа, а наставникова читања и практична демонстрирања како 
их треба читати, подстичу њихову жељу и усавршавају их у ин тер-
претативном читању. усавршавање се постиже и овде нај ефи касније 
− вежбањем. овде има и за то (и мора да буде ) довољно времена: ве-
жба се лепо, доживљајно читање, а њиме се најбоље и интерпретира 
текст. таквим читањем, које је увек у корелацији са истраживачким 
читањем, постижу се најбитнији ефекти читања: да се у њему ужива и 
просуђује и њиме инспирише на разноврсно стваралаштво. 

тиме се књига и читање најуспешније и најсигурније бране 
од угрожености коју им је време у коме живимо донело. требало би 
зато добро започети, а књижевност за децу то издашно нуди. нуди да 
читање од самог почетка буде стваралачко.
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5. Закључна разматрања
конципирајући текст настојали смо да укажемо на чињеницу да 

стваралачко читање пружа безброј могућности за позитивнији однос 
према књизи и развој како наставничке, тако и ученичке креативно сти 
у раду. 

одлучили смо се за писање рада свесни чињенице да без тра-
жења већег простора и више времена за читање и рад на књизи у 
настави не може бити ни уживања у читању текста, ни просуђивања 
о њему, ни стварања својих светова, ни разноврсног стваралаштва 
инспирисаног читањем, у чему видимо највећу могућност за ста-
билизовање позиције уметничке књиге, најпре у данашњој школи, а 
онда и у укупној култури. 
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PrecOndItIOns FOr creatIVe readInG

Summary

in the contemporary literary-scientific methodology, the interpretation of 
a literary text is based on its priority for reading, and by reading we imply the 
kind of reading which brings pleasure, contemplation and creation. Such a reading 
is one of the key elements of modern-day literature classes, which is a fact that 
has broad implications relating to the teaching of literature and to the teaching 
process in general. That is why the main task of the native language teacher who 
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introduces pupils to reading is to train pupils to read as properly as their age would 
allow it, and become active and competent readers. This means that they should 
read a literary text and at the same time enjoy themselves, contemplate and create. 
This is exactly how the two great writers and readers, Johan Wolfgang Goethe 
and ivo Andrić imagined and described a reader.  The only questions are what 
we should do and how we should act in order to introduce our pupils to proper 
reading and reach the quality we aspire.

Key words: beginning reading, creating, reasoning, child, teacher.
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ИНТЕГРАТИВНИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП 
У РАДУ СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА У ОКВИРУ 

АКТИВНОСТИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

сажетак: Деца предшколског узраста која су обухваћена ва спи-
тно-образовним процесом углавном највећи део времена проводе са ва-
спитачима. овај период према многим ауторима представља доба нај бур-
нијег развоја психосоматских особина током живота човека. из тог разлога 
деци предшколског узраста треба пружити најквалитеније услове за развој. 
у том смислу треба им посветити и пажњу у оквиру усмерених активно-
сти музичке културе. интегративним приступом као начелом у васпитно-
обра зовном процесу ово је могуће остварити и у оквиру музичке културе. 
васпитач у току свог професионалног века треба да прати иновације веза-
не за васпитно-образовни процес са аспекта стручно-научних иновација, а 
такође да буде и учесник ових промена и да прати новине које су директно 
везане за музичку културу. због тога је важно да што већи број васпитача 
стекне академско образовање, али и да се додатно оспособи у погледу знања 
из области музичке културе. посебно су за интегративни приступ детету 
важне усмерене активности из методике музичке културе. ове активности 
интегративно делују на дете развијаћи код њега: когнитивне, моторичке, 
емоционалне и социјалне особине. најновији правилник о стручном уса-
вр шавању васпитача подразумева да васпитач буде активан учесник истра-
живања и да поседује што већи број компетенција. ово би значило да би 
се струка и наука када је у питању педагошка пракса чешће прожимале у 
будућности, а то би допринело да се и музичкој култури посвети већа пажња 
и да се ова област на нивоу вртића и школе демаргинализује. позитивне 
квалитативне промене у предшколству подстицали би интердисциплинарни 
тимови стручњака у којима би значајну улогу имао и музички педагог.

кључне речи: интегративни приступ, музичка култура, деца 
предшколског узраста, васпитач. 

1. Увод
тежња савремене педагогије и предшколске установе је ра-

звијање отвореног курикулума. васпитач мора да се ослободи дилема 
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које му намећу унапред припремљени планови и програми који не 
могу универзално да се примене на сву децу и да прате њихове потребе 
и интересовања. планови и програми могу да буду полазишта која 
ће стимулисати васпитача на креирање курикулума по мери детета, 
али не и императив васпитно-образовног процеса у вртићу. ово се 
односи и на методику музичке културе деце предшколског узраста. 
флексибилност планова и програма огледаће се у потребама деце и 
креативности васпитача, уз подршку музичких педагога. васпитач 
интегративним и иновативним приступом у сарадњи са музичким 
педагогом треба да побуди интересовање код деце и за подручја која 
им нису занимљива. посматрањем и прикупљањем података васпитач 
открива оно што је у средишту интересовања деце и на основу тога, 
давањем комплекснијих и квалитенијих информација развија код 
детета постојеће ресурсе и квалитете. готово је немогуће у вртићу 
пронаћи дете који не ужива бар у једном сегменту музике, односно 
покрета. за подручја за које дете није заинтересовано васпитач треба 
посредством музике и ритма да пронађе начин да га заинтересује. не 
постоје стереотипне методе подстицања дечјег интересовања, већ су 
оне индивидуалне и зависе од биопсихосоцијалних особина детета и 
других фактора, али у природи је човека да воли музику. методика 
музичке културе деце предшколског узраста је једна од могућности 
да се на дете делује холистички као на целовиту личност и да се при 
том задовоље и интересовања детета које пружају певање, свирање, 
слушање музике, дечје музичко стваралаштво и покрет уз музику. 
такође, интегративним и интердисциплинарним приступом деци се 
квалитетније приступа у подучавању, учењу и спознаји окруже ња, 
процеса и догађаја. развијање отвореног курикулума није могуће 
остварити без квалитетно осмишљених музичких активности. 

2. Улога и значај васпитача у креирању интегративног и 
интердисциплинарног приступа у активностима музичке 
културе

васпитач 21. века налази се у средишту отвореног курикулу ма 
у којем су му постављени многобројни циљеви и задаци који захте-
ва ју од стручњака овог профила да буде високообразована и свестра-
на личност. а, у контексту овог текста то су критеријуми у вези са 
музичким образовањем које ће васпитачу помоћи да квалитетније 
реализује све активности. при овоме мислимо и на слободне и на 
усмерене активности. нема области у којој музика, у најширем смислу 
значења појма музике, не може да се не искористи као подстицајни 
васпитно-образовни катализатор, почев од окупљања деце у вртићу, 



Зборник ВШССОВ 2/2012.

100

Биљана Јеремић

преко слободних активности и усмерених (методика формирања 
по четних математичких појмова, методика ликовне културе, ме то-
дика упознавања околине, методика развоја говора и методика фи-
зичке културе), преко формирања хигијенско-вољних навика, па све 
до одласка кући. музичке активности могу, уз помоћ образованог 
ва спи тача и музичког педагога, да буду окосница свеукупног развоја 
де це. у контексту музичких активности иницираћемо и инспирисати 
рад, педагошко психолошке службе и родитеље. вртић ће постати 
отворени систем за новине и иновације. 

васпитач треба да буде учесник иновативног васпитно-об ра-
зовног процеса, а у циљу праћења и реализације стручних и научних 
достигнућа у оквиру струке којом би богатио праксу. такође би своја 
запажања у оквиру васпитно-образовног рада стручно и научно ве-
рификовао како би доприносио унапређивању теорије и праксе као 
интегративних начела у раду са децом. ово значи да васпитач треба да 
буде један од носилаца савремених збивања у вртићу. од њега се оче-
кује да буде иноватор овог процеса и координатор у интердисципли-
нар ном тиму који делује у циљу унапређивања васпитачке струке и 
предшколства уопште. он не би требао да буде маргинална личност, 
већ стручњак који интегративним и интердисциплинарним присту-
пом реализује, истражује и унапређује васпитно-образовни процес. 
ва спи  тачки позив, оптерећен предрасудама треба да уступи место са-
вре  меном и иновативном позиву који захтева висококвалитетан ка дар 
неоптерећен традиционалним стереотипијама. интегративним при-
ступом у васпитно-образовном процесу који би реализовали стручни 
тимови и сам квалитет васпитно-образовног процеса био би на вишем 
ни воу. савремено друштво требало би да анулира васпитача који не 
поседује музичко образовање или да на нивоу предшколске установе 
ангажује музичког педагога и васпитача специјалисту за методику 
музичке културе. квалитетан одабир кандидата приликом уписа на 
високе школе за образовање васпитача и васпитачке факултете треба 
да се одабира на основу когнитивне ефикасности, социо-емоционалне 
зрелости и стабилности, али свакако кандидат треба да поседује и 
музичке способности.

аналогно, васпитач треба и по питању музичког образовања 
и креативности да испуњава услове савременог васпитача 21. века. 
наиме, васпитачима је омогућено да стекну високо струковно и ака-
демско образовање. ово представља велики помак када је у питању 
васпитачка струка, јер стицањем високог образовања васпитач више 
није у инфериорном положају у односу на стручњаке других просве-
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тних профила. није био редак случај да формално више образовање 
у односу на високо образовање, ствара осећај мање вредности и код 
васпитача који су и током свог дугогодишњег професионалног рада 
достигли врхунац. обично су резултати висококвалитетног рада ва-
спитача били приписивани другим стручњацима. овакве ситуације 
су васпитаче стављале у други план и било је потребно да реализу-
ју много више квалитетних пројеката како би дошли до изражаја у 
односу на стручњаке других профила. ове чињенице су веома важне и 
када говоримо о музичком образовању високо образованих васпитача 
и очекујемо да ће њихова знања у оквиру методике музичке културе 
бити знатно квалитетнија у односу на ранији период.

Друштвени миље и клима у којој васпитачи стичу другачије 
професионалне компетенције обавезују демократско друштво коме 
тежимо, да у оквиру васпитачких школа образује музички што ква-
ли тетнији кадар. без квалитетног васпитача који ће са стручним ти-
мом интердисциплинарно посвећивати пажњу детету које је музи    чки 
талентовано, просечно или исподпросечно неће моћи да се иско-
ристе постојећи ресурси дечјег музичког капацитета, нити да се дру-
га деца подстакну на музичке активности. интегрални приступ и 
ин дивидуализована подршка детету у савременом и отвореном вр-
тићу може да пружи могућност музички даровитом детету да се пра-
вилно усмери у смеру сопственог идентитета, а такође и да просе-
чно дете подстакне да развија љубав према квалитетној музици. му-
зичке активности у вртићу најкоплексније делују на дете. оне код 
њега развијају: пажњу, радозналост, мишљење, смирују његову хи-
перактивност или покрећу његово хипактивно понашање, развијају 
толеранцију и подстичу на дружење.

наравно, савремени вртић детету пружа избор. васпитач ону 
децу која немају аспирација према музици неће приморавати да по 
сваку цену науче неку песмицу већ ће својим знањем и умећем под -
стаћи интересовање да она сама направе музички избор. јер „дете 
се не рађа као формирана личност, као активно биће али оно то 
постаје у интеракцији са окружењем својим активностима и кому-
никацијом са околином“ (јеремић и сар., 2011). стриктно при др-
жавање васпитача да остваре план и програм који је прописан за-
конским прописима може да изазове негативне ефекте у развоју 
детета. због тога модел „а“ пружа много креативније могућности да 
деца испоље своје таленте. ово се односи и на музички таленат који 
се поред ликовног остварује и на музичком плану на узрасту од 2 
до 3 године. ово практично значи да ове две врсте талента искусни 
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и едуковани васпитач може да препозна најпре и да сигнализира 
стручној служби, а посебно музичком педагогу како би са дететом био 
започет индивидуализовани програм рада. из наведеног происти че 
да без музички образованих васпитача и подршке од стране музи чког 
педагога неће бити искоришћени сви потенцијали деце. Дру штво 
мора да схвати да васпитачке школе и факултете могу да уписују 
студенти који поседују музичке способности, јер путем музике у 
најширем смислу тог појма на децу је могуће деловати инте гративно.

високо струковно и академско обазовање, мада кратко по тра-
дицији, код стручњака васпитачке струке допринело је формирању 
стручне компетенстности и мењању става јавног мнења према стру-
чњацима овог профила. стручна музичка јавност очекује да су се 
компетенције васпитача и у погледу музике подигле на виши ниво.

у контексту иновативних диспозиција и методика музи чке 
културе, деце предшколског узраста, неће бити марги нали зова ни 
пред мет. ауторка јеремић (2011) разматра проблем маргинали зова-
нoсти музичке културе у основној школи, али сматра да треба разми-
шљати о музичким делима која су надживела време. такође наводи 
и пример релативно касно откривених музичких генија са нашег 
простора. ауторка се пита колико је потенцијалних талената остало 
неоткривено или им је посвећена недовољна пажња. такође, сумња у 
могућност да инегративни приступ у подстицању биопсихосоцијал-
них капацитета, када је у питању методика музичке културе, није 
довољно искоришћена. 

Да у савременом времену и савременој педагогији не бисмо 
ништа препуштали случају неопходно је користити интегративни 
приступ у раду са децом предшколског узраста, а тиме ћемо допринети 
да се подстакне развој музичких способности деце предшколског 
узраста. подстицање и стимулација музичких способности деце пред-
школског узраста квалитетно ће се одразити и на његов свеукупни 
развој. музика посебно на дете предшколског узраста по инерцији 
развија: креативност, акцију, когницију, вољу, има и терапеутски учи-
нак, само ако је стручно усмерена. 

из изложеног се види да је улога васпитача као и значај ин-
тегративног и интердисциплинарног приступа на предшколском уз-
расту веома велика и одговорна. 

3. Смернице интегративног и интердисциплинарног приступа
под интердисциплинарним приступом настави шефер (1991) 

подразумева повезивање садржаја различитих дисциплина у логичке 
целине организоване око једног проблема или теме. знања различи-
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тих дисциплина се стављају у функцију вишестраног решавања про-
блема или теме која се истражује. због повезивања и организовања 
различитих садржаја у тематске целине, интердсициплинарна настава 
је по свом карактеру увек и тематска. основе интердисциплинар-
ног приступа налазе се у повезивању циљева и садржаја које нуде 
различите области. сваки предмет чине циљеви и садржаји коју се 
могу повезати са другим областима. при томе се долази до нових 
сазнања која прелазе у нови квалитет. процес учења може бити ква-
литетнији, ако користимо садржаје других области. ово се односи 
на фазе усавршавања, утврђивања и коришћења знања (humphrey, 
1990).

шефер (2005) наводи да је тематска интердисциплинарна 
настава повезана са педагошким циљевима значајна због следећег: 

1. увођења ученика у савремене интегративне процесе, 
2. примене знања у пракси која превазилази дисциплине и 

сведочи о усвојености знања, 
3. сагледавања појмова и садржаја градива у целини,
4. подстицања флексибилности мишљења, односно тражења 

нових путева приликом решавања проблема и др.
истрживање шевкушић и шефер (2006) поред тога што го во-

ре у прилог увођењу тематског планирања и примени групно-истра-
живачког модела учења, указују и на потребу за увођењем нових тема 
и садржаја у наставу познавања друштва. ученици четвртих разреда 
основне школе захваљујући тематском планирању и примени гру-
пно-истраживачког модела учења за краће време могу да формирају 
већи број појмова, и у већој мери развију схватање историје, епохе и 
времена и тако боље разумеју историјски след. 

интегративним и интердисциплинарним приступом баве се 
и стручни тимови који се формирају за добробит детета са по се б-
ним потребама. она објашњава разноврсност интеракција у интер-
ди  сциплинарним тимовима. рад у оваквим тимовима извршава се 
индивидуално у оквиру стручности члана тима. с обзиром да се пода-
ци деле међу члановима тима, рад сваког члана може да буде допу-
њен. одлуке се доносе на нивоу тима, али се узимају у обзир посебна 
мишљења. у оваквим тимовима програм рада је сталан, јединствен уз 
могућност размене искустава између различитих струка. обично је 
један од чланова тима координатор или интерпретатор информација. 
координатор треба да буде флексибилан како би размена мишљења 
међу члановима била што квалитетнија. мишљење чланова оваквих 
тимовова приликом одбране сопствене струке не треба да буде ри-
гидно, већ да буду спремни на уступке (андрејевић, 2005). 
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музички образован васпитач, музички педагог и други члано-
ви тима могу да допринесу напретку музичких посебности деце и да 
тиме свеобухватно делују на децу предшколског узраста.

смисао и суштина интердисциплинарног приступа приликом 
учења је прилагођавање васпитно-образовног процеса дететовим ра-
звојним особинама (vujačić i Duh, 2009).такође и потребама, ин те ре-
совањима и култури, а у циљу што квалитетнијег образовања. фар-
тек (Fartek, 2002) наводи да савремена педагошка догађања изискују 
већу меру активности деце у игри и васпитно-образовном процесу, 
а тиме се захтева и прилагођавање простора и опреме савременим 
облицима сигурног едукативног рада. музичке активности могу да 
буду окосница и подстицај за реализацију свих активности.

извесна је могућност стварања веза између различитих на у-
чних теорија учења и подучавања које заговарају ауторке крњаја и 
мишкељин (2006). као циљ своје студије ауторке истичу комплекс ност 
елемената методичког приступа: схватања, расуђивања и практичног 
деловања васпитача. ово је могућност стварања кохезије између 
различитих научних теорија учења и подучавања које имплицирају 
схва тања о учењу и подучавању код васпитача посебно. из студије 
ових ауторки произилази да се индивидуализована и интегративна 
на чела у васпитно-образовном процесу преплићу. план и програм за 
дете може бити индивидуалан, али се у његовој реализацији користе 
интегративна начела и знања 

мишкељин (2008) приказује један облик акционог истражи-
ва ња у развијању и обликовању отвореног курикулума васпитача у 
једном вртићу у београду. планирањем, вођењем, посматрањем и 
вредновањем васпитно-образовног процеса, васпитач развија соп-
стве ни курикулум који зависи од нивоа групе и интересовања деце. 
ин тегративним приступом планирања, програмирања и креирања 
соп ствене праксе васпитач реализује вртић по мери детета. Дилему 
тријаса научних теорија учења, подучавања детета и конкретних ва-
спитних поступака развија и разјашњава отворени курикулум. од 
сте реотипног васпитно-образовног процеса васпитач интегративним 
поступком планирања и програмирања живот вртића прилагођава 
педагошким захтевима у чијем је фокусу дете. 

интегративни приступ се сагледава кроз три димензије: прва је 
сједињавање искуства и постигнућа у пракси. Другу димензију инте-
гративни приступ сагледава кроз научно истраживачка достигнућа и 
трећа је стручно-апликтивна димензија. ове димензије представљене 
су на стручно-научном скупу: „integracijski pristup kao načelo u radu s 
djecom predškolske dobi“ у опатији. о првој димезији писали су ва-
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спитачи и стручни сарадници кроз призму васпитно образовне прак-
се, другу научно-истраживачку обрадили су стручњаци теоретичари, 
а трећа је представљена кроз пројекат „Picasso u dječem vrtiću“ и у 
истоименој монографији. после овога на крају скупа на округлом 
столу разговарало се колико је у пракси заживео интегративни приступ 
(vujačić i Duh, 2009)

ауторке којић и марков (2008, 2010, 2011) сматрају да се 
кроз усмерену активност ликовно васпитање остварује интегративан 
приступ детету. поред ликовног изражавања и развијања креативно-
сти оно би развијало и: говор, графомоторику, самопоштовање, са-
мопоуздање и др. 

предшколско доба представља улазак детета у институционал-
ни и организовани облик васпитања и образовања. овај период је сам 
по себи адаптивно критичан или изазован  за децу. први сусрет де-
тета са вртићем је стресан и за васпитаче и за стручне сараднике, јер 
поставља одређене задатке.  предшколска установа, поред, породице, 
представља први корак којим дете улази у инстутиционално организо-
вану заједницу. због тога је предшколско доба идеалано за учење раз-
личитости међу вршњачком популацијом. Дете се учи толеранцији, 
поштовању, дијалогу, ненасилној комуникацији, хуманости и др. 
интердисциплинарни рад васпитача и стручних сарадника у смислу 
медитације и имплементиране, а у духу демократске комуникације би 
доприносили њиховом расту и развоју (Batinić, 2009). 

Дете поред тога што упознаје своје социјално окружење добија 
могућност да се оствари у ономе што је најбоље. подстицај средине 
ће му омогућити да ослободи своје креативне способности и да изра зи 
музикалност, ликовност и сл. наиме, и изнадпросечно дете у на при-
мер вербално-лингвистичком развоју неће своју потенцијалну јези чку 
интелигенцију довести до нивоа продуктивне језичке аспирације без 
подршке и подстицања родитеља и васпитача. заправо, ако се дете 
налази у окружењу у коме владају сиромашни подстицаји од стра не 
вртића и родитеља и без богато структурираног простора неће до-
ћи до развоја потенцијалних могућности детета. ово се одности и 
на области у којима дете показује надпросечне резултате као што су: 
музикалност, ликовност и др. (Kovačević Andrijanić, 2009). 

изнети ставови аутора показују да интегративни и интерди-
сци плинарни приступ у раду са децом предшколског узраста оствару-
је креирање процеса васпитно-образовнох рада који је квалитетнији, 
односно сврсисходнији. активности засноване на оваквом приступу 
доприносе свеукупном психо-физичком развоју особина детета: ког-
нитивним, моторичким, емоционалним и социјалним.
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4. Интергративни и интердисциплинарни приступ у усмереним 
активностима музичке културе

интерактивним приступом у одабиру композиција за слуша ње 
и певање васпитач подстиче развој музичких способности и музи чки 
таленат деце и то кроз садржаје осталих активности. повезива њем 
садржаја из различитих области дете лакше и брже усваја појмо ве, јер 
је такво усвајање знања кроз музику условљено чулним дожив љајем. 

емоције на овом узрасту имају пресудну улогу. музика, да ли 
се слуша или пева код детета пре свега изазива емоције (Juslin и Slo-
boda, 2010; Juslin, P. и västfjäll, D. 2008; Trehub, 2008; јеремић, 2012б). 
Деловањем преко чула-слуха, музика која се пева, свира или слуша, 
усмерена је на усвајање појмова која су условљена емоцијама. 

елементи чулног код сваког детета почивају на тројству звук-
покрет-ритам. на овом тројству треба градити и прве кораке ка 
музичкој уметности (мартиновић-богојевић, 2010: 671). од ове по-
став ке треба кренути и када говоримо о подстицању и развјању музи-
калности код деце предшколског узраста, јер се често дешава да због 
неадекватних срединских фактора не испоље своје могућности.

уопштена разматрања показују да деца у интегративним врти-
ћима и школама постају свесна опсега људских могућности, а то им 
помаже да развијају осећајност и поштовање за различитост. итег-
ративни програми у чијем се средишту налазе деца засновани су на 
уверењима који су у складу са демократским правилима:

1. индивидуализовати образовне активности за свако дете.
2. пружити деци прилике да чине добре изборе који ће подстаћи 

даље учење.
3. ангажовати децу активним учењем.
4. успоставити односе са породицама и подстаћи их на не по-

средно укључивање у образовање њихове деце (Daniels и Stafford, 
2001). 

на основу ових уверења могуће је креирати и активности му-
зичке културе у вртићу:

1. упознавањем музичких способности сваког детета фор-
мирати групе према степену развијености музичких спо собности и 
индивидуално радити на њиховом даљем ра звоју.

2. одабраним садржајима у слушању музике и певању песама 
неговати музички укус детета и жељу за слушањем и певањем вредних 
уметничких дела.

3. моделом имп (јеремић, 2012а) дете ће бити активан уче-
сник у стицању и усвајању знања.
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4. осмишљеним музичким активностима (дечје музичко ства-
ралаштво, слушање музике, дечјим музичким играма уз покрет и 
извођењем музике – певањем и свирањем) успоставити односе са 
породицом и подстаћи их на непосредно укључивање у образовање 
њихове деце.

овакав интегративни васпитно-образовни процес подразуме-
ва стварање смислених веза између сличних аспеката различитих 
дисциплина. интегративно учење представља сагледавање различи-
тих димензија једног проблема што омогућава свеобухватност за 
учење које води ка већој могућности да се сачине и запамте везе и 
ре шавају проблеми (Ђурић, 2007). како је музика уметност јавља се 
идеја интегративне уметности. васпитачи морају поседовати основне 
ве штине (способности) у свим дисциплинама уметности − плесне, 
драмске, музичке и визуелне уметности како би успешно користили 
интегрисану наставу уметности (Best, 1995; Kindler, 1987).

идеја учења кроз уметност (Freedman, 1989; Gallas, 1994) где 
се стратегија образовања у разреду ослања на интегрисање уметно-
сти са осталим наставним дисциплинама. на пример, како наводи 
андрувс (Andrews, 2008), а примењено на нашу средину, када упо-
зна јемо народну традицију певамо песму Како се шта ради (музика), 
имитирајући ритмички покрет сејања руком (игра), драматизација 
песме (глума) и ликовно изражавање доживњаја текста и мелодије 
песме (визуелна уметност), може да користи и помогне ученицима да 
разумеју историју то јест време у којем је песма настала. 

истраживања (harland, Lord, Stott, Kinder, Lamont & Ashworth, 
2005; Upitis, Smithrim & Soren, 1999; Wahlstrom, 2003), како наво ди 
андрувс (Andrews, 2008: 5), показују да је сарадња са професио нал-
ним уметницима ефикасно средство за развој вештина које од оних 
који подучавају (наставника/васпитача) захтева стручност. таква са-
радња подстиче педагошке раднике да уметност примењују у својим 
учионицама. 

неколико студија истражује ефекат музичке наставе на спо со-
бност ученика у другим дисциплинама. рушер (rauscher, 2002) ис пи -
тује ефекте музичке наставе на просторно-временске вештине, ма те-
матику и читање. термин „моцартов ефекат“ односи се на ре зул тате 
истраживања у коме је 36. ученика слушало 10 минута моцартову 
сонату. ученици који су слушали музику имали су боље резлтате у 
решавању просторно-временских задатака (мcKelvie и Low 2002).

интергративни и интердисциплинарни приступ кроз различи-
те усмерене активности у којима је музика основа, усмерава васпи тно-
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образовни процес на дете које активно учествује у свим активно стима. 
у табели 1. приказали смо утицај музичких активности на целоку пни 
развој детета предшколског узраста.

табела 1.
врста музичке 
активности ефекти повезаност са осталим 

активностима

извоЂење 
музике 
певањем

развијање музичких 
способности, вокалних 
способности, музичке меморије 
и когнитивних способности – 
психомоторни развој. развијање 
осећаја за естетске вредности. 
продубљивање пажње, 
интересовања и радозналости. 
проширивање дечјег искуства и 
доживљаја у музици различитог 
карактера.

повезаност са свим 
активностима у вртићу: 
методика формирања 
математичких појмова, 
методика ликовне културе, 
методика упознавања 
околине, методика физичке 
културе, методика развоја 
говора и методика васпитно-
образовног рада.

извоЂење 
музике 
свирањем

развијање осећаја за ритам, 
координацију покрета, 
музичке меморије, запажање 
и препознавање ритмичких 
склопова (триола, промена 
такта у оквиру исте музичке 
композиције.

методика физичке културе, 
методика ликовног 
васпитања, методика 
формирања почетних 
математичкких појмова и 
методика развоја говора.

покрет – игре 
уз музику 
(игре са 
певањем, 
имитативне, 
ДиДактичке)

развој координације покрета, 
осећаја за ритам и прецизност 
у извођењу. упознавање са 
основним карактеристикама 
музике (темпо – брз, спор; 
динамика − тихо, гласно; 
особине звука). подстицање 
индивидуалности наспрам 
заједничког извођења. неговање 
колективног духа и одговорности.

методика ликовне културе, 
методика физичке културе и 
методика развоја говора.

слушање

утицај на емоционални развој и 
интересовање за музику. развој 
музичко-сензорних способности 
(перцепција − опажање музике 
различитог карактера − весела, 
тужна и врсте (традиционална 
народна, уметничка). подстицање 
на покрет, ликовно и говорно 
изражавање. неговање музичког 
укуса.

методика ликовне културе, 
методика физичке културе и 
методика развоја говора.
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музичко 
стваралаштво

Дете спонтано или свесно 
„компонује“ различите звукове 
певањем или свирањем.
Дете испољава индивидуалну 
креативност и користи је у циљу 
побољшања резултата целог тима 
или рада у пару.

повезаност са свим 
активностима у вртићу: 
методика формирања 
математичких појмова, 
методика ликовне културе, 
методика упознавања 
околине, методика физичке 
културе, методика развоја 
говора и методика васпитно-
образовног рада.

увидом у табелу 1. констатујемо да методика музичке културе 
утиче на свеукупни развој детета. уз интердисциплинарни рад ва-
спитача и стручних сарадника, активност музичке културе подстиче 
развој дечјих потенцијала. у оквиру наведених активности дете ра-
зви ја: пажњу, концентрацију, радну меморију, аудитивно и визуелно 
памћење и др. такође постаје хуманије и свестраније. 

5. Закључна разматрања
кроз призму савременог европског друштва, а у контексту ва-

спитања и образовања васпитачки позив представља комплексну и 
одговорну професију у том смислу и његово музичко образовање с 
обзиром да ће реализовати васпитно-образовни процес са децом која 
су у фази најбурнијег развоја, треба да буде на високом нивоу. већина 
европских земаља је усвојила високообразовни модел образовања за 
овакву врсту делатности, па се у том смислу ни активности у вртићу 
не разврставају као важне или мање важне. васпитач (уз музичког 
педагога) поред тога што реализује васпитно-образовни процес треба 
да је и координатор интердисциплинароног тима стручњака. размена 
искустава по питању изнадпросечних или просечних музичких 
способности деце допринела би да музичке активности буду у 
предшколском васпитању једна од окосница за развој предшколског 
детета. наиме, и у нашим условима се захтева да васпитач буде 
свестрано образовни стручњак који ће задовољити стручне и научне 
критеријуме у интегративном приступу као начелом у раду са де-
цом предшколског узраста. у овом раду указујемо на значај музичког 
образовања. с обзиром да васпитач проводи највише активног вре-
мена са децом очекује се да их најбоље и познаје. стога он може 
стручњацима одређених профила да пружи највише информација о 
деци. важно је истаћи да васпитач у току музичких активности спонтано 
долази до сазнања о музичким предиспозицајама сваког детета. ово је 
оправдано, јер све активности па и музичке на предшколском узрасту 
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имају задатак богаћења дечјег искуства, те се и одвијају у једној опу-
штајућој атмосфери. ове информације би могле да се користе за пре-
познавање музичког талента код деце предшколског узраста. 

васпитач и музички педагог су значајани чиниоци и у откри-
вању даровитог детета. улога васпитача и педагога у креирању ин-
дивидуализованог плана и програма у раду са децом са посебним 
потребама уз поштовање интегративних начела врло је значајна. ва-
спитач би као члан интердисциплинарог тима могао да даје сугести је 
које би чланови тима уважавали, јер се подразумева да је у вртићу 
васпитач најзначајнији чинилац реализације целовитог васпитно-об-
ра зовног процеса. сагледавање квантитета и квалитета претходног 
му зичког искуства детета било би неопходно дефинисани ради пола-
зне позиције у настави почетног описмењавања у оквиру традицио-
налне музичке наставе (јовић-милетић, 2010: 663). користи за дете 
би се овим приступом рефлектовале на његов свеукупни развој и биле 
би му пружене могућности да у каснијем животном периоду буде 
социјално и емоционално стабилнији и зрелији. такође би умањиле 
дисконтинуитет између вртића и школе.

квалитетни интердисциплинарни тимови би интегративним и 
интердисциплинарним приступима као императивом васпитно-об ра -
зовног процеса уз квалитетне просторно-техничке могућности до при-
носили да свако дете развије своје природне потенцијале до максимума.

циљ овог рада је да демаргинализује музичку културу и ука-
же на њен значај у свеукупном развоју појединца почев од нај ранијег 
детињства. иновативним, прогресивним, интегралним и интер дисци-
плинарним приступом са аспеката: нове концепције васпитно-обра-
зовног процеса, стручних тимова, приступу детету као целовитој ли-
чности уз индивидуализован приступ могуће је још у вртићу започети 
неговање музичког талента и музичких способности уопште. 

захтеви државе прописани законским прописима веома су ком-
плексни и захтевни када је у питању образовање наставника, васпи-
тача и стручних сарадника. ови захтеви су садржани у потреби да се 
ови стручњаци образују током целог радног века. у том смислу ва спи-
таче треба усмеравати ка семинарима у чијем средишту су музичке 
активности, који се баве интегративним и интердисциплинарним при-
ступом деци предшколског узраста. целовит приступ детету допушта 
васпитачу или боље речено тражи од васпитача да истиче квалите  тне 
особине детета, а да слабије стране јача. савремена педагогија те  жи 
ка прихватању различитости било да се оне односе на просечне или 
изнадпросечне потенцијале. интегративни и интердисциплинарни 
при  ступи отварају нове могућности ка остваривању тежњи еман ци-
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патор них педагошких схватања и ставова који пружају сваком де тету 
подједнаке могућности да оствари своје биолошке и генетичке да-
тости.

музика као универзални језик споразумевања људи доприно-
си развијању оваквих приступа дајући право детету да самостално 
прави изборе у отвореном систему васпитања и образовања. педаго-
шки катализатор савремених педагошких тенденција у погледу нових 
приступа у васпитно-образовном процесу били би и музички педагози 
као чланови стручних тимова. сматрамо да нема ваљаних разлога да то 
не буде тако, јер неблаговремено стимулисање музичких способности 
код деце предшколског узраста неповољно се одражава на целокупни 
развој најмлађих.
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Biljana Jeremić

InteGratIVe and InterdIscIPlInarY aPPrOacH In 
WOrKInG WItH PrescHOOl cHIldren In tHe dOMaIn OF 

MusIc educatIOn

Summary

Preschool children participating in the educational process spend most 
of their active time with their teachers. many authors believe that the preschool 
period is the period of the most turbulent psychosomatic development in a person’s 
lifetime. That is why we must enable preschool children to develop in the best 
conditions possible and devote our attention to them within guided music education 
activities. An integrative approach as a principle in the educational process makes 
this possible within the music education classes. A teacher should at all times be 
informed about the scientific innovations happening in the educational process in 
general and the innovations directly related to the music education, and try to be 
an active participant in these changes. That is why it is important that as many 
teachers as possible get their academic degrees, and education that also gives 
them competences in the domain of music education. Guided activities within 
the methodology of music education are of special importance for the integrative 
approach to a child. These activities affect the child integratively by developing 
their cognitive, motoric, emotional and social abilities. The latest Protocol on the 
preschool teachers’ professional development asks for the teacher to be an active 
participant of the researches and show stronger competences. All that can enable a 
closer interlinking of the profession and science in the pedagogical practice in the 
future, which can contribute to establishing a firmer position of the music education 
in the kindergarten and demarginalization of this domain. Positive changes in the 
quality of preschool education could also be initiated by interdisciplinary teams of 
experts in which a music pedagogue would hold an important position.

Key words: integrative approach, music education, preschool children, 
teacher.
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МИСАОНО-ЛОГИЧКЕ ОПЕРАЦИЈЕ И РАЗВИЈАЊЕ 
ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА 

сажетак: у раду се анализира међусобни утицај васпитно-обра-
зовних активности на формирање мисаоно-логичких операција и васпи тно-
образовног рада на развијању почетних математичких појмова. у ту сврху 
приказане су мисаоно-логичке операције: серијација, анализа, синтеза, ком-
па рација, класификација, генерализација, и дати су примери задатака ко ји 
их илуструју. примери задатака обухватају математичке садржаје и могу 
корисно да послуже за развијање појмова о конкретним математичким 
објектима, као што су: скуп, број, геометријске фигуре у равни и сл.

кључне речи: број, скуп, троугао, мисаоно-логичке опеације, се-
ријација, анализа, синтеза.

1. Увод
првановић (1970) у књизи Методика савременог математи-

чког образовања у основној школи, наведен је основни принцип ма те-
матичког образовања, који налаже да: „математичко образовање тре -
ба водити тако да се математичке и менталне структуре међусо бно из-
грађују, да се математика и мишљење узајамно изграђују.“ у складу са 
овим принципом јесу и ставови: да је математика значајан чини лац у 
когнитивнном развоју детета, у формирању његових интелектуал них 
и креативних способности; као и, да успех деце у учењу математи-
ке у основној школи, зависи и од квалитета логичко-математичких 
активности које су спровођене у предшколском периоду.

полазећи од ових, добро познатих, ставова јасно је да је рад на 
развијању почетних математичких појмова у чврстој повратној вези, 
са развојем логичког мишљења. то значи да би се дете ослободило 
могућих проблема, који прате прве часове математике на самом по-
четку основне школе, тј. да се у настави математике не мора полазити 
од нуле, потребно је већ у предшколском периоду припрему детета 
спро водити на адекватан начин. у адекватне начине свакако спада и 
рад на оспособљавању за примену мисаоно-логичких операција, по-
себно на: конкретне математичке објекте (скуп, број, геометријске 
фигуре у равни и у простору), математичке релације (просторне и 

 * prentovicb@open.telekom.rs
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временске) и величине (упоређивање и мерење), (прентовић, р. и 
прентовић, б., 2011).

једно важно и увек актуелно питање, које прати полазак деце 
у школу, јесте припремљеност деце за полазак у школу, посебно при-
премљеност за успешно праћење наставе математике и усвајање ма-
тематичког садржаја. с тим у вези, многи родитељи верују да је у 
припреми за шко лу најважније − да се дете упозна са бројевима, да 
научи да их пи ше, да рачуна − сабира и одузима. у ствари, то се обично 
своди на по кушај учења напамет, резултата сабирања и одузимања у 
оквиру прве десетице. фонд тако стечених „знања“ веома брзо (за 
месец или два) постаје бескористан, а неразвијена способност детета 
да мисли продуктивно, тј. да самостално обавља поменуте логичке 
операције са математичким објектима, брзо доводи до добро познатог 
„проблема са математиком“.

с друге стране, добро је познато, да дете са развијеним ло гич-
ким мишљењем увек има више шанси да буде успешно у савла дава њу 
математичког садржаја, чак и ако није раније упознато са елементи-
ма наставног програма (бројањем, сабирањем, итд.). у при лог наве -
деном говори и чињеница да основни садржаји области поче тних ма-
тематичких појмова предшколског васпитно-об разовног про грама, тј. 
основни садржаји логичко-математичких ак тивности, предста в ља ју 
садржаји и логичког, а не само аритметичког, или геометријског ка-
рактера. и у савременим наставним програмима основне школе, зна-
чајно место заузима логичка компонента. 

развој логичког мишљења детета подразумева формирање ло-
гичких метода мисаоних активности, способност да се разумеју и 
прате узрочно-последичне везе међу појавама, као и способност да се 
изводе једноставни закључци засновани на тим везама (прентовић, р. 
и прентовић, б., 2011).

схватање да је развој логичког мишљења природни дар, са 
чијим  се постојањем или одсуством морамо помирити – погрешно 
је. многа истраживања потврђују да је рад на развијању логичког 
мишљења детета и могућ, и потребан, чак и у случајевима када су 
природне склоности детета у овој области скромне. 

2. Мисаоно-логичке операције
мисаоно-логичке операције: анализа, синтеза, компарација, се -

ријација, класификација, генерализација, аналогија, систематизаци-
ја, апстракција, у литератури се такође називају логичким методама 
мишљења. организован рад на формирању и развијању логичких ме-
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тода мишљења има за последицу значајно повећање ефикасности овог 
процеса, без обзира на почетни ниво развоја детета (манојло вић и 
арсић, 1992).

Дугогодишња пракса је показала да је веома корисно да се рад 
на развијању логичког мишљења предшколског детета спроводи у 
оквиру логичко-математичких активности (прентовић, р. и пренто-
вић, б., 2011). у тексту који следи приказане су неке од наведених 
ми саоно-логичких активности, као и подесно формирани примери 
задатака који их илуструју, а који могу корисно да послуже у васпи-
тно-образовном раду на развијању логичког мишљења и почетних ма-
тематичких појмова. 

2.1. Анализа
анализа представља издвајање одређених својстава објекта, 

издвајање објекта из групе, или издвајање групе објеката, по одређе-
ном критеријуму.

нека је, на пример, постављен задатак „пронађи воће“, из кор-
пице са плодовима воћа и поврћа. овде је критеријум за издвајање 
објеката – припадност плода скупу воћа. 

прво се за сваки елеменат скупа (плод у корпици) утврђује 
присуство или одсуство постављеног критеријума (припадност пло-
да скупу воћа, или не), а затим се они издвајају из датог скупа и об-
једињују у скуп плодова воћа.

2.2. Синтеза
обједињавање у једну целину разних објеката на основу да тог 

критеријума (особине) назива се синтеза. 
у психологији, анализа и синтеза се сматрају међусобно ком-

плементарним процесима. задатке на формирању способности ана-
лизе и синтезе могуће је задавати и у почетним корацима математи-
чког развоја детета. следи неколико таквих задатака, примерених 
деци млађег предшколског узраста (3-4 године).

1. задатак издвајање предмета из групе по произвољном кри-
теријуму: „узми црвену лопту“; „узми црвену, али не лопту“; „узми 
лопту, али не црвену“.

2. задатак издвајање неколико предмета из групе по задатом 
кри теријуму: „изабери све лопте“; „изабери обле предмете, али не 
лопте“.

3. задатак издвајање једног, или неколико предмета из групе, 
по више задатих критеријума: „изабери малу, плаву лопту“; „изабери 
велику црвену лопту“. 
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задаци последњег типа омогућују обједињавање предмета у 
једну целину (скуп) на основу једног, или на основу два критеријума 
(пресек скупова), (прентовић, р. и прентовић, б., 2011).

аналитичко-синтетичке мисаоне активности омогућују оспо-
собљавање детета да један исти објекат посматра са разних аспеката: 
као елемент скупа великих, или као елемент скупа малих објеката; као 
елемент скупа објеката одређене боје, или као елемент скупа објека  та 
одређеног облика и сл. такође, није неопходно да се ради са вели ким 
бројем објеката, већ напротив, може се организовати свеобухва тно ра-
зматрање различитих примера на једном истом скупу математи чких 
објеката.  

у организовању активности на развијању способности за ана-
лизу и синтезу, са децом старијег предшколског узраста (5-6 година), 
могу послужити следећи примери (видети: каменов, 1975; каменов, 
2009; сотировић и липовац, 1974).

Пример 1
Дидактички материјал: скуп геометријских фигура у равни − 

пет кругова: сиви – два мала и један велики, бели – један велики и 
је дан мали и један мали црни квадрат.1

задатак: „одреди, која од датих фигура је вишак. (квадрат.). 
објасни због чега. (све остале су кругови.)“.

Пример 2
Дидактички материјал: исти као у примеру 1, али без квадрата. 
задатак: „фигуре са слике подели у две групе. објасни, на 

основу чега си их тако поделио. (по боји, по величини.)“. 
Пример 3
Дидактички материјал: исти као у примеру 2, и две карте ну-

мерисане бројевима 2 и 3.
задатак: „шта за кругове означава број 2? (Два велика круга, два 

бела круга.) шта означава број 3? (три сива круга, три мала круга.)“. 

1 у пракси се користе логички блокови, у овом случају пет кругова (плави: 
један велики и два мала, зелени: велики и мали) и мали црвени квадрат, и у складу 
са тим решавају се задаци и формулишу се решења.
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Пример 4
Дидактички материјал: исти као и у примеру 2, комплет (кутија) 

логичких блокова. 
задатак: „присети се које боје је био квадрат, који смо уклони-

ли? (црвене.). отвори кутију логичких блокова. нађи црвени квадрат. 
које боје су остали квадрати? узми онолико малих црвених квадрата, 
колико има кругова (види примере 2, 3). колико има квадрата? (пет.). 
Да ли је могуће од њих саставити један велики квадрат? (није.). Додај 
онолико малих црвених квадрата, колико је потребно. колико си додао 
квадрата? (четири.). колико их има сад? (Девет.).“

као традиционални облик задатака на развијању визуалне ана-
лизе, користе се задаци избора „сувишне“ фигуре (предмета). следи 
не колико примера задатака за децу старијег предшколског узраста 
(5-6 година).

Пример 5 
Дидактички материјал: слике са фигурама лица.

               
задатак: „једна од фигура разликује се од свих осталих. која? 

(пета.). чиме се она разликује од осталих?“
Пример 6
Дидактички материјал: слика са фигурама девојчица.

          
задатак: „међу овим фигурама једна је сувишна. нађи је. 

(шеста.) зашто је сувишна?“
сложенији задатак овог типа јесте издвајање фигуре из ком-

позиције, образоване узастопним слагањем (повезивањем) фигура. 
задаци овог типа могу се задавати деци старијег и припремног пред-
школског узраста (5-7 година).

Пример 7 
Дидактички материјал: слика два мала троугла, који образују 

један велики.
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задатак: „на овој слици скривена су три троугла. нађи и по-
кажи их.“

примедба. треба помоћи детету да правилно покаже троугле 
(описати малим показивачем или прстом).

за припремање корисни су примери задатака, који захтевају 
од деце композицију геометријских фигура на реалном нивоу, од 
стварног материјала.

Пример 8 
Дидактички материјал: 4 подударна троугла.

задатак: „узми два троугла и од њих формирај један. сада узми 
два друга троугла и формирај од њих још један троугао, али другог 
облика. чиме се они разликују? (један је висок, други - низак; један 
узак, други − широк.) Да ли је могуће од та два троугла формирати 
правоугаоник? (Да.) квадрат? (не.).“

психолошки − способност за синтезу формира се код детета 
раније, него способност за анализу. то значи, ако дете зна, како је нека 
сложена фигура била склопљена, (састављена, конструисана), лакше 
му је да анализира и издвоји саставне делове. 

то је разлог због кога се у оквиру логичко-математичких ак-
тивности на нивоу предшколског узраста, придаје веома велики зна-
чај активном обликовању применом синтезе – активностима кон-
струисања.

за конструкторске активности користе се разни мозаици, 
конструктори, коцке, које одговарају узрасту детета и изазивају код 
њега жељу да се њима бави. васпитач игра улогу ненаметљивог аси-
стента, његов циљ је – допринети да се посао доведе до краја, тј. до 
израде замишљеног или захтеваног објекта.

овакве активности представљају деловање по моделу, тј. ре-
шавање задатка по принципу „ради као ја“. у почетку дете се учи да 
изгради објекат, понављајући за одраслим цео поступак конструкци-
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је, затим – понављајући поступак по сећању, и коначно, прелази на 
трећу етапу: самостално установљава начин изградње већ готовог 
објекта (задатак типа „уради исто“). у четвртој етапи дају се задаци 
стваралачког типа: „сагради високу зграду“, „сагради гаражу за ауто“, 
и сл. 

задаци се задају без обрасца деловања, али је дете дужно да 
се придржава задатих услова. на пример: гаража је за тачно одређени 
ауто.

2.4. Компарација
компарација је логички поступак мисаоне активности, који 

под  разумева идентификацију сличности или разлике међу кара кте-
ристикама објекта (међу објектима, групама објеката, појавама и сл.).

операција компарације захтева издвајање појединих кара кте-
ристика предмета (или групе предмета) и апстраховање других карак-
теристика. за издвајање различитих карактеристика предмета може 
се користити игра „нађи на основу задатих особина“: „шта је (од 
задатих предмета) жуће? (лопта или медвед?) шта је жуће, а округло? 
(лопта.)“ итд.

Дете треба стављати у улогу онога који поставља задатак, тако 
често као и у улогу онога који одговара. на тај начин се припрема за 
следећу етапу – способност да одговори на питање: „шта можеш да 
нам испричаш о њему (предмету, појави и сл.), (лубеница је велика, 
округла, зелена. сунце је округло, жуто, вруће).“ или: „ко ће боље 
испричати о томе? (трака је дугачка, сива, бљештава, свилена).“ или: 
„шта је то: бело, хладно, растресито?“ итд.

препоручује се прво да се дете оспособљава да упоређује два 
објекта, затим групе објеката. млађем детету је лакше да прво уочи 
критеријуме разликовања објеката, а затим – критеријуме њихове 
сличности.

типови задатака за извођење операције компарације:
1. задаци разлагања колекције предмета по неком критеријуму 

(велики и мали, црвени и плави итд.).
2. све игре типа „нађи исти овакав“. за децу три-четири го-

дине, треба да буду јасно дефинисани критеријуми, на основу којих  
се проверава сличност. 

за децу старијег узраста препоручују се задаци у којима број и 
карактер критеријума сличности могу широко да варирају. 

следе примери задатака за децу старијег предшколског узраста 
(5-6 година), у којима се од детета захтева да упоређује исте предмете, 
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на основу различитих критеријума, (видети: каменов, 1975; каменов, 
2009; сотировић и липовац, 1974).

Пример 9
Дидактички материјал: васпитач има слике две сиво обојене 

„јабуке“ − мала светлија и велика тамнија. свако дете има скуп ге-
ометријских фигура: црни и тамно сиви троугао, тамно сиви и светло 
сиви квадрат, тамно сиви – већи и светло сиви – мањи круг.2

задатак: „нађи међу својим фигурама ону која је слична са 
јабуком.“ васпитач по реду представља слику сваке јабуке. Дете 
подиже сличну фигуру, бирајући основ за компарацију: боја, облик. 
„за коју се фигуру може рећи да личи на обе јабуке?  (кругови; они су 
слични са јабуком по облику).“

Пример 10
Дидактички материјал: геометријске фигуре као у примеру 9, и 

комплет карата нумерисаних бројевима од 1 до 9.
задатак: „одвоји на десну страну све светло сиве фигуре. који 

број одговара тој групи? зашто 2? (Две фигуре.) коју је још групу 
могуће одвојити, којој одговара исти број? (троугао црни и тамно 
сиви – има их два; две тамно сиве фигуре: два круга; два квадрата 
– разматрају се све варијанте).“ Дете групише фигура, бојећи их, и 
поред сваке формиране групе записује број 2.

„узми све црне фигуре. колико их има? (једна.) колико овде 
има боја? (четири.) фигура? (шест.) колико има врста фигура? (три.) 
колико величина има која врста? (троугли – једна, квадрати – једна и 
кругови – две величине).“

способност да се уочавају карактеристике предмета, и на 
ос нову уочених карактеристика (критеријума), да се врши компа-
рација предмета, универзална је, применљива на сваку класу пред-
мета. када је ова способност једном формирана и правилно ра-
звијена, дете ће је преносити на било коју ситуацију у којој се за-
хтева њена примена. 

2 у пракси се користе слике велике црвене и мање жуте јабуке и логички 
блокови, у овом случају плави и црвени троугао, црвени и жути квадрат, већи жути 
и мањи зелени круг, и у складу са тим решавају се задаци и формулишу се решења.



Зборник ВШССОВ 2/2012.

122

Бранко Прентовић

показатељ да је операција компарације формирана, јесте оспо-
собљеност детета да је самостално примењује у активностима, без 
специјалних упутства васпитача на критеријуме, на основу којих се 
врши компарација.

2.4. Серијација
под серијацијом се подразумева формирање растућих или 

опа дајућих низова по унапред утврђеном критеријуму. серијација 
се може организовати по величини, дужини, висини, ширини, ако су 
објекти истог типа (лутке, штапићи, каменчићи, траке, итд), или јед-
ноставно – по величини (са назнаком о којој величини је реч), ако су 
објекти различитог типа (на пример ређање играчака по висини). по-
годан дидактички материјал за формирање серије предмета разних 
величина представљају: лутке-купе, лутке-капуљаче, обојени борићи, 
коцка у коцки, буре у бурету, чинија у чинији и други.

серијација се може реализовати по боји, на пример по степе-
ну интензитета боје (формира се низ стаклених посуда са обојеном 
водом).

2.5. Класификација
класификација представља разлагање скупа на подскупове 

(класе) по неком постављеном критеријуму, који се назива и осно-
вом класификације. класификацију је могуће реализовати на осно-
ву задатог критеријума с децом од 6-7 година, пошто ова опе ра  ција 
за хтева да су операције: анализа, синтеза, компарација и генерали за-
ција, достигле одређени ниво. читалац ће сигурно уочити да на ве де-
не мисаоно-логичке операције (компарација, серијација и кла си фи-
кација) представљају реализацију познатих математичких бинарних 
релација: релације поретка и релације еквиваленције, на конкретним 
објектима, (видети: прентовић, р. и прентовић, б., 2011).

подразумева се да при разлагању скупа (применом кла си-
фи кације), добијени подскупови (класе) треба да буду дисјунктни 
у паровима, а унија свих подскупова је дати скуп. Другим речима, 
приликом правилно дефинисаног критеријума класификације, сваки 
објекат треба да припада само једној класи, и ни један објекат не 
остаје изван било које класе. 

са децом предшколског узраста, класификација се може спро-
водити:

− по намени (шољице и тањирићи, шкољке и каменчићи, чу-
њеви и лопте и т. д.);
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− по величини (једну класу чине велике лопте, другу − мале, у 
једној кутији су дугачке оловке, у другој − кратке и т. д.);

− по боји (у ову кутију се слажу црвена дугмад, у ону − зелена);
− по облику (у ову кутију се слажу квадрати, а у ону − кругови; 

у ову кутију − коцкице, а у ону – паралелопипеди и т.д.);
− по другим критеријумима нематематичког карактера: шта се 

сме, а шта се не сме јести; ко лети, ко трчи, ко плива; ко живи у кући, 
ко у шуми; шта се дешава лети, а шта зими; шта расте у врту, а шта у 
шуми и т.д.

сви горе наведени примери представљају класификацију пре-
ма задатом критеријуму: васпитач га саопштава детету, а дете изврша-
ва класификацију. у другом случају класификација се извршава на 
основу критеријума, који дете одређује самостално. 

овде васпитач задаје број класа на које треба да се разложи скуп 
објеката, а дете самостално проналази одговарајући критеријум кла-
сификације. при томе критеријум може бити одређен на више начина. 

следе примери класификације за децу старијег и припремног 
узраста (5-7 година).

Пример 11 
Дидактички материјал: неколико подударних кругова, али ра-

зличите боје (две боје).
задатак: „разложи скуп кругова на две класе. по ком кри те-

ријуму је то могуће урадити? (по боји.).“
Пример 12 
„Дидактички материјал: претходном скупу се додаје неколико 

квадрата истих боја (две боје). фигуре се  промешају. 
задатак: „пробај поново да разложиш скуп фигура на две кла-

се.“ могуће су две варијанте класификације: по облику и по боји. ва-
спитач помаже детету да разјасни формулације. Дете обично говори: 
„ово су кругови, ово – квадрати.“ васпитач изводи закључак: „значи, 
разлагање је по облику.“

у примеру 11, класификација је била једнозначно задата, тј. 
скуп фигура је тако задат да је могуће извршити класификацију само 
по једном критеријуму. у примеру 12 − допуњавање намерно је било 
изведено на тај начин да би постојала могућност класификаци је пре ма 
два различита критеријума.

2.6. Генерализација
генерализација је логичка операција којом се на основу по-

сматрања и компарација ограниченог броја објеката неке класе, дола-
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зи до уопштене тврдње, појма или закључка који важи за све припа-
днике те класе.

генерализација се формира на предшколском узрасту као из-
двајање и фиксирање заједничке карактеристике два или више обје-
ката. Дете добро разуме генерлизацију, ако је она резултат самостал не 
активности, на пример – класификације.

сви напред наведени примери компарације и класификације, 
завршавају се генерализацијом. за децу предшколског узраста, пожељ-
не су и веома корисне емпиријске генерализације – генерализације 
резултата сопствене активности. 

за припремање деце за овај вид генерализације, васпитач ор-
ганизује активност на одговаарјући начин: пажљиво врши избор ди-
дактичког материјала, поставља питања по тачно утврђеном редо-
следу, са циљем довођења детета до потребне генерализације. 

приликом решавања задатака генерализације, детету је по тре-
бна помоћ: за њено извођење, за правилно формулисање, ко ри шћење 
потребних и погодних термина и вербалних варијација. 

наводимо пример задатака генерализације за децу  старијег и 
припремног узраста (5-7 година).

Пример 14
Дидактички материјал: комплет шест четвороуглова различитог 

об лика.

задатак: „једна од ових фигура је сувишна. нађи је. (фигура 
4.).“ Деци овог узраста није познат појам конвексности, али она оби-
чно, као сувишну, идентификују ту фигуру. на питање да објасне – за-
што, може се добити и овакав одговор: „код ње је угао ушао унутра.“ 
на овом узрасту такво објашњење је адекватно. „шта је заједничко за 
остале фигуре? (све имају 4 угла, све су четвороугли.).“

при избору дидактичког материјала за постављање задатака, 
васпитач треба да се руководи тиме, да не користи такве колекције 
објеката, које би могле упућивати дете на њихове нестварне особине, 
што усмерава на нестварне генерализације. посебно треба нагласи-
ти да се код емпиријских генерализација дете најчешће ослања на 
спољашње, очигледне, карактеристике објеката, што не помаже увек 
да се правилно открива суштина проблема. 
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на пример, у претходном задатку фигура 4, такође је четворо-
у гао, али неконвексан. (са појмом конвексности и неконвексности 
геометријских фигура у равни, ученици се срећу у вишим разредима 
основне школе). у датом случају први део задатка, оријентисан је на 
операцију компарација и издвајања фигуре, различите по спољашњој 
особини (облику) од других фигура датог комплета. 

генерализација је извршена за групу фигура са карактеристи-
чним особинама – добро познатих четвроуглова. ако, пак, код детета 
постоји интересовање за фигуру 4, васпитач ће саопштити да је и то 
„четвороугао, али необичног облика“.

иначе, са аспекта когнитивног развоја детета, формирање спо-
собности детета да  самостално изводи генерализације, веома је важно!

2.7. Логичко-конструктивни задаци
Даље, наводимо примере неколико међусобно повезаних за да-

така, логичко-конструктивног карактера, погодних за развијање пој-
мова о троуглу, броју, за децу узраста од пет година, (видети: каменов, 
1975; каменов, 2009; сотировић и липовац, 1974).

за моделовање конструктивних задатака у раду са предшкол-
ском децом, могуће је користити обојене штапиће, шаблоне са про-
резима облика геометријских фигура, папир, фломастере (дрвене 
бојице). васпитач такође користи штапиће и шаблоне фигура.

Пример 15
циљ задатка – припремити дете за касније активности мо де-

ловања и путем једноставних конструкција поспешити вештину бро-
јања и организовати пажњу.

Дидактички материјал: обојени штапићи у две боје − црвеној 
и зеленој.

задатак: „узми из корпе онолико штапића, колико и ја (два). 
постави их испред себе на исти начин (вертикално редом). колико 
има штапића? (Два.) које су боје твоји штапићи (штапићи у корпи су 
у две боје: црвени и зелени)? уради тако да они буду разнобојни. које 
боје су твоји штапићи? (један црвени, један зелени.) један и један. 
колико је заједно? (Два.).“

Пример 16
„циљ задатка – организовање логичко-конструктивне акти-

вности по одређеном моделу. задаци за развијање маште, говора.
Дидактички материјал: обојени штапићи у две боје.
задатак: „узми још један штапић и положи га одозго. колико 

има штапића сада? бројимо. (три.) на чега личи фигура? (на врата, на 
слово П.). које речи почињу словом П?“
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Пример 17
циљ задатка – развијање: способности опажања, маште и го-

ворне активности. развијање конзервације количине, тј. мењањем 
распореда објеката неке колекције, не мења се „њихова количина“ 
(број тих елемената). 

Дидактички материјал: обојени штапићи у две боје.
напомена: први задатак у овом примеру представља припрему 

за правилно разумевање смисла аритметичких операција.
задатак: „горњи штапић постави овако (васпитач спушта шта-

пић наниже, тако да вертиаклне штапиће сече по средини). Да ли се 
променио број штапића? (није.). зашто се није променио? (штапић 
смо преместили, али га нисмо ни одузели ни додали.). на чега сада 
личи фигура? (на слово Н.) наведи речи које почињу са Н.“

Пример 18
циљ задатка – развијање способности конструисања, маште, 

памћења и пажње.
Дидактички материјал: обојени штапићи у две боје. 
задатак: „шта се још може направити од три штапића? (Дете 

формира слова од штапића. именује их и наводи речи које почињу 
тим словима.).“

Пример 19
циљ задатка: цртање троугла, почетно испитивање особина 

троугла.
Дидактички материјал: обојени штапићи у две боје, троугао 

који је нацртао васпитач.

 
задатак: „од штапића састави ову фигуру.“ ако дете само не 

састави троугао, онда му помаже васпитач. „колико је било потребно 
штапића за њену израду? (три.). која је то фигура? (троугао.). зашто 
се она тако зове? (има три угла.).“ ако дете не зна да именује фигуру, 
васпитач сугерише њено име и захтева од детета да објасни како га оно 
схвата. васпитач, даље, захтева да дете опише фигуру прстом, преброји 
његова темена („углове“), затим и странице, додирујући их прстом.

задатак се обично понавља са правоугаоником, квадратом, или 
трапезом.

Пример 20
циљ задатка – фиксирање слике троугла на нивоу тактилног 

осећаја и на визуалном нивоу. препознавање троугла међу другим 
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фигурама (обим и стабилност опажања). цртање и сенчење троуглова 
(развијање финих мишића шаке).

напомена: задатак може имати и проблемски карактер, ако се 
међу коришћеним фигурама, осим троуглова, налазе и фигуре које 
оштрим угловима (ромб, трапез), дете могу да „подсете“ на троугао. 

Дидактички материјал: шаблони са исеченим геометријским 
фигурама.

задатак: „у датом шаблону фигура пронађи троугао (правоу-
гаоник, трапез). опиши га прстом. нацртај га на папиру повлачећи 
линије по шаблону.“ сенчење се обавља по унутрашњости шаблона, 
слободним кретањем оловке.

Пример 21
циљ задатка − фиксирање визуалне слике троугла, четвороугла и 

круга. уочавање тражених фигура међу задатим фигурама (прецизност 
опажања). развијање маште и пажње. развијање фине моторике.

                      

задатак: „посматрај овај цртеж: на њему су три дечака. од којих 
фигура су они формирани? (од кругова, троуговла и правоугаоника.) 
какав правоугаоник је потребан за цртање највишег дечака? какав 
је потребан за цртање најмањег? какав је круг потребан за цртање 
најмањег? какав је потребан за цртање највећег дечака? нацртај ти 
најмањег дечака.“ затим, дете доцртава дечаке, радећи по обрасцу, 
али ипак самостално. васпитач скреће пажњу на то да се за цртање 
најмањег дечака користе најмање фигуре, за цртање навећег – највеће, 
за цртање средњег – фигуре средње величине. „правилно постави 
шаблон и води рачуна о величини фигура.“

напомена: претходни задатак, не само да доприноси богаћењу 
фонда слика геометријских фигура којим дете располаже, него, тако-
ђе, развија просторно сазнање. наиме, фигуре у шаблонима налазе се 
у различитим положајима, и да би биле пронађене, потребно је да их 
дете познаје у различитим позицијама, затим, ротира шаблон и црта 
фигуру у захтеваном положају.
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очигледно је да конструктивна активност детета у процесу 
решавања наведених задатака развија, не само математичке спо-
собности и логичко мишљење детета, него развија пажњу и машту, 
вежба моторику, процену од ока, просторну репрезентацију, пре ци-
зност и сл.

сваки од постављених задатака усмерен је развијање мисао-
но-логичких операција.

на пример, задатак 15 развија способност детета да упоређу је; 
задатак 16 – да упоређује и генерализује, такође и анализира; зада-
так 17 развија способност анализе и компарације; задатак 18 − синте-
зе; задатак 19 − анализе, синтезе и генерализације; заадтак 20 − уве-
жба ва класификацију према задатом критеријуму; задатак 21 развија 
способност компарације, синтезе и елементарне серијације.

3. Закључна разматрања
когнитивни развој детета подразумева, између осталог, фор-

ми рање логичких метода мисаоних активности. због тога је јасно да 
вежбање решавања напред приказаних задатака у чијој основи леже 
мисаоно-логичке активности: анализа, синтеза, компарација, се ри ја-
ција, класификација и генерализација, и задатака сличног типа, по-
маже когнитивни развој предшколског детета, а с друге стране помаже 
процес развијања почетних математичких појмова.

Дакле, организован рад на развијању мисаоно-логичких опе-
рација, у оквиру логичко-математичких активности, током пред школ-
ског периода, а нарочито са децом старијег и припремног предшкол-
ског узраста, може имати значајан утицај на развој математичких 
способности предшколске деце. Другим речима, овакав приступ ло-
гичко-математичким активностима може, и децу и родитеље, да осло-
бо ди познатог „проблема са математиком“, који се јавља на самом по-
че  тку основне школе.
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reasOnInG and lOGIcal OPeratIOns and tHe 
deVelOPMent OF BasIc MatHeMatIcal nOtIOns

Summary

in this article, we analyze the mutual influences of educational activities 
on the forming of different mental operations (reasoning and logical) and the 
educational work of developing basic mathematical notions. For this purpose, 
we describe the following mental operations: seriation, analysis, synthesis, 
comparison, classification, generalization, and we give sample tasks which 
illustrate them. The tasks are mathematical and can be useful to teachers when 
helping children develop their notions on concrete mathematical objects such as: 
group, number, plane geometric shapes, etc.

Key words: number, group, triangle, reasoning and logical operations, 
seriation, analysis, synthesis.
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ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ РАЧУНАРА У
 МОТИВАЦИЈИ УЧЕНИКА

сажетак: мотивација је важан чинилац за свако учење, те ју је 
због тога потребно на различите начине стално развијати и подстицати код 
ученика како би резултати били што бољи. 

у раду се разматра значај мотивације ученика, са посебним освртом 
на значај примене рачунара у мотивацији ученика. примена информати-
чко-комуникацијске технологије у настави доприноси интелектуалној ак-
тив но сти ученика, јер побуђује спољну динамичност наставе, а самим тим 
позитивно утиче на повећање мотивације за учење. употреба рачунара у на-
стави и ваннаставним активностима подстиче креативност наставе и њеног 
процеса, те својом интеракцијом и брзом повратном информацијом садржаје 
чини атрактивнијим и занимљивијим за ученике.

кључне речи: мотивација, рачунар, образовни софтвер, савремена 
настава.

1. Увод
мотивација се може идентификовати у различитим елемен-

ти ма наставног процеса, како у појединцу који учи, тако и у ужој и 
широј околини која директно или индиректно утиче на сам процес 
учења. мотивација у наставном процесу је врло комплексна и тешко је 
пратити њену динамичност, свеобухватност и корелативност са дру-
гим факторима. међутим, мотивација је један од најважнијих чи ни-
лаца у напредовању и образовању појединца. искоришћеност и ра-
зви јеност општих и специфичних способности појединца у наставном 
про цесу зависи од мотивације, али то се односи и на друге компоненте 
личности (особине, интересе, ниво аспирација, знање...).

за добру организацију рада, учитељ мора да познаје мотиваци-
ју ученика са становишта степена њихове мотивисаности као и при-
ро ду те мотивације. без мотивације током наставе, односно мотиваци-
је њених непосредних учесника, нема ваљаног васпитног образовног 
рада.

на мотивацију утичемо на разне начине: кроз организацију на-
ставе, оцењивањем и сталним подстицањем на рад, мотивишућом и 
стваралачком атмосфером у разреду. један од начина да се побољша 
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квалитет наставе је да се користе савремена наставна средства која ће 
наставу учинити квалитетнијом, али и занимљивијом.  

осавремењавање процеса стицања знања постао је примарни 
задатак многих образовних система у свету и код нас. као најважнији 
задатак поставља се захтев да се настава осавремени новом техни-
ком и технологијом поучавања и на тај начин приближи савременим 
условима учења. „та специфичност се огледа, пре свега, у методолошкој 
функцији саме информатике, јер њен садржај омогућује наставници-
ма да рад у настави посматрају у светлу информатичке науке и науке о 
управљању уз помоћ електронских рачунара – комјутера и коришћење 
посебних образовних софтвера“ (надрљански, 1996: 6). 

2. Мотивација ученика у настави
у подручју психологије доказано је да је мотивација јако ва-

жан чинилац за свако учење, те ју је због тога потребно на различи  те 
начине стално развијати и подстицати код ученика како би резулта  -
ти били што бољи. „ако се има у виду да је учење делатност, одре-
ђена актив ност, и да на почетку учења постоји неки подстицај, мо-
же се тврдити да без мотива нема учења. према томе, у свом основ-
ном значењу, моти вација је примарна потреба за усвајањем знања“ 
(Ђорђевић, 1990).  

настава је реалност и њено мотивацијско клупче треба раз -
мотавати и борити се против ометајућих фактора и контролисати 
факторе који доприносе њеном развоју. неки фактори који су извори 
мотивације у настави су (муминовац, 2008): психо-физичка структура 
ученика; карактеристике наставника; карактеристике наставног садр-
жаја (курикулум); наставна технологија; социо-културни услови и 
ок ру жење. сваки од ових фактора може да има позитивно или не-
га тивно дејство на наставни процес и неопходна је њихова детаљна 
анализа како би се сагледала стварна изворишта мотивације унутар 
ових фактора, као и њихов утицај једних на друге. у наредном делу 
ра да биће обрађено шта све утиче на мотивацију ученика у наставном 
процесу.

ученици треба што боље да упознају и развијају своје мо гу-
ћности, а све кроз савладавање наставног градива. сваки ученик има 
различите способности, па уколико зна шта све може да научи и како, 
степен постигнућа можемо непрекидно подизати још више. та ко по-
стављен циљ ствара другачије захтеве и тражи нови приступ осми-
шљавању наставе. потребно је стално указивати на важност стица-
ња знања и истицати како ће им оно користити у стварним животним 
ситуацијама.  
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похвала је врло важна за повећање мотивације ученика. битно 
је ученике похвалити за труд који су уложили у раду, па макар то био 
и незнатни помак, било би добро истакнути га, јер је ученик ипак 
уложио труд и драго му је кад то учитељ примети и похвали. похвала 
је посебно важна код ученика млађег узраста. 

једна од кључних ствари за мотивисање ученика током на став -
ног часа је ангажовање ученика када они постају активни учесници 
наставног процеса. потребно их је континуирано укључивати у ак-
тив ности решавања разних проблема, израде пројеката и при том их 
навикавати да помажу једни другима и заједнички долазе до циља.

кад год постоји могућност бирања наставних тема важно је 
изабрати теме за које су ученици заинтересовани и које су им блиске. 
на почетку школске године или месеца може се спровести анкета где 
ће ученицима бити понуђено неколико тема на избор. када ученици 
за време наставног процеса почну радознало да постављају питања у 
вези са темом која се обрађује, имамо повратну информацију да смо 
постигли циљ и да су мотивисани за рад.

како бисмо што боље мотивисали ученике, битно је визуа ли-
зирати процес учења, те за време наставног процеса треба користити 
цртеже, слике, дијаграме и сл. такође је у наставном процесу важна 
употреба нових технологија, рачунара. за повећање мотивације до бро 
је ученицима давати да раде неке врсте пројеката или експери ме ната, 
које раде код куће. на тај начин више је ученика ангажовано у раду. 
важно је давати им такве задатке, јер се већи део процеса уче ња одвија 
изван учионице. стога је битно да и изван учионице буду активни у 
процесу стицања нових знања. чак и најслабији ученици на тај начин 
се укључују и дају свој допринос у обављању задатка. било би добро 
да наставник кроз коментаре подстиче ученике на самооцену свог 
рада. вештина самопроцене свог рада и постигнућа врло је важна за 
успех у раду и учењу.  

ако ученике стално подстичемо и својим начином рада мо ти-
вишемо на учење, они ће постизати добре резултате и такав рад доне-
ће и ученицима и наставницима задовољство.  

3. Мотивација ученика применом рачунара у настави
савремени начин живота и рада намеће потребу за променом 

технологије образовања. појава рачунара и других савремених на-
став них средстава мења постојеће односе између наставних фактора. 
увођење иновација у наставу представља одговоран процес, како са 
аспекта мотива, тако и са аспекта циљева који се желе том иновацијом 
постићи. „компјутер у учењу и настави ослобађа ученика рутинских 
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послова и ствара боље услове за испољавање његових интересовања, 
креативности, жеља и способности. будући да применом компјутера 
у учењу и настави ученик добија улогу и положај активног учесни-
ка у наставном процесу, он има услове за брже напредовање, доби-
ја стимулансе за рад, што га мотивише да се још више активира и 
осамостаљује, а то је добра основа за свестан развој његове личности“ 
(Дракулић, миљановић, 2009: 307).

најзначајнији разлог за учење је природна људска знатиже-
ља, жеља за знањем, потреба да се бавимо оним што нас занима. 
ученици ће с радошћу учити оно што им је занимљиво и неће уопште 
постављати питање зашто то морају да науче. Добро је да су настав-
ни часови динамични, да се што више користе наставна помагала, 
као графоскоп, касетофон, видео-записи, а највише рачунар. кад год 
је то могуће треба извести оглед, дати ученицима да сами направе 
неку вежбу или да самостално или у групи обраде неки део градива 
и изнесу то пред целим разредом. оно што ученик сам уради увек је 
под стицајније и занимљивије од оног што му учитељ готово понуди. 
ако је ученицима наставни предмет или начин предавања занимљив, 
биће их лако мотивисати за учење.

употреба рачунара у настави и ваннаставним активностима 
подстиче креативност наставе и њеног процеса те својом интеракци-
јом и брзом повратном информацијом садржаје чини атрактивни јим 
и за нимљивијим за ученике. „за педагошки рад је значајно посебно 
под вући да мотиви не само да служе као подстицај за учење већ се 
мо гу усмеравати, модификовати и обликовати у жељеним правцима“ 
(Ђорђевић, 1990: 97).

визуелна средства у настави – схеме, цртежи, дијаграми и слике 
– доприносе успеху у учењу, пре свега због тога што нам омо гућавају 
да боље схватимо оно што учимо. златно правило наставе је правило 
које је поставио већ чувени педагог коменски: „не треба тражити 
ништа да се научи за шта нисмо сигурни да је добро схваћено“ (рот, 
1990: 127).

електронска комуникација коју омогућава рачунар обезбе-
ђу је активан, креативан, истраживачки однос ученика у наставном 
про цесу. Power Point презентације, различити едукативни компакт 
ди скови, аудио или видео-записи, итд. које користимо у току часа, 
омо  гућују нам да ученицима боље представимо и објаснимо неки 
по јам или појаву. „суштина примене компјутера у настави и учењу 
лежи у сврсисходној прагматици, као медијумска помоћ у процесу 
наставе и учења и то да се циљ и садржај учења остваре на примерен 
и организован начин“ (надрљански, солеша, 2002: 102).  
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комуникација применом рачунара у настави је олакшана, 
а са друге стране писање мејлова путем интернета захтева додатну 
вештину писања и поштовање граматичких и правописних правила. 

предност примене рачунара у образовању је симулација 
(мла  деновић, 2005). неке појаве, процеси или реакције које не могу 
да се виде у природи или изведу у лабораторији постају могуће и 
видљиве помоћу рачунарске технике. оваква врста наставе омогућава 
диференцирано учење, што пру жа могућност проширивањa лекција 
додатним садржајима за талентоване ученике, али и мотивацију за 
ученике који слабије и спорије напредују. ученици су тако упућени 
на лични будући развој што им омогућава сарадњу у креативном и 
истраживачком окружењу за уче ње.

образовање применом рачунара постаје самообразовање. сва-
ки ученик преузима одговорност за управљање и контролу сопственог 
учења и рада. код ученика се развија систематичност, логичност, али 
и мотивисаност и ангажованост у раду.

наставник при реализацији наставних садржаја рачу нар може 
да користи на часовима обрађивања наставних јединица, на часови-
ма увежбавања стеченог знања, на часовима утврђивања знања, на 
часовима предвиђеним за проверу знања и у припремању домаћих за-
датака. 

примењујући рачунар у свом раду наставник првенствено же-
ли да унапреди квалитет свог рада, да створи што повољније услове 
за индивидуални развој и напредовање сваког ученика, да олакша и 
прилагоди процес учења савременим трендовима и постигне већу 
активност и мотивацију појединца. 

Добар и успешан наставник добро ће проценити ваљаност при-
мене рачунара у појединим деловима часа или реализацији поједи-
них сегмената наставне јединице и приступити његовом коришће-
њу. у почетној фази препоручљиво је постепено увођење рачунара 
у наставни процес. потребно је мало више времена да се ученици 
оспособе за самостално учење. рачунар се овде може користити у по-
јединим деловима часа (уводном, главном или завршном), или више 
пута током часа са смењивањем наставникове и мултимедијалне 
активности.

рачунар се веома често користи у фази проверавања учени  чких 
знања и способности и у решавању задатака. овде је битно сагле-
да ти све квалитативне ефекте новог модела учења који се органи-
зу је кроз ниво практичне применљивости научених знања и степен 
оспособљености за самостално учење. 
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задатак учитеља и наставника је да помогне ученику при 
учењу. при томе треба свакако имати на уму да то није једностран 
однос учитељ−ученик, већ активан, двосмеран однос и стога треба 
ученике на што активнији начин укључити у процес учења. на тај 
на чин учимо их размишљању, сарадњи, толеранцији, вештини кому-
ницирања и развијамо тимски рад.

3.1. Мотивација ученика применом мултимедије
мултимедијални садржаји комбинују текст, слику, звук, ани-

мацију и видео-записе и за њихову репродукцију раније су кориштена 
различита средства, али се у последње време за репродукцију мулти-
медијалних записа најчешће користи рачунар, а за читање података 
CD, DvD или флеш меморија и интернет.

примање информација само једним комуникацијским кана-
лом отежава стварање асоцијација и повезивање нових информаци-
ја с раније стеченим знањем и искуствима. међутим, ако се код пре-
зентовања информација комбинује текст, звук и слика, то битно по-
спешује привлачење пажње и продубљује доживљаје ученика и ствара 
већу могућност обликовања асоцијација између различитих облика 
приказа одређених информација. уџбеници се данас често продају уз 
одговарајући CD који визуелно допуњује штампани материјал.

Да би коришћење мултимедије заиста имало смисла, врло је 
важно да предавач разуме нека основна правила креирања мул ти-
медијских садржаја. није корисно било какво удруживање слике и 
текста, јер може доћи до когнитивног преоптерећења. завод за уна-
пређивање образовања и васпитања у циљу развијања примене мул-
ти медије у настави организује конкурс у оквиру сајта под називом 
„креативна школа“. „креативна школа“ је део Мicrosoft програма 
„партнер у учењу“ који се остварује у 115 земаља света. конкурс је 
намењен наставницима и стручним сарадницима у основним и сре-
дњим школама у републици србији, чији радови представљају при-
мере добре праксе наставе и остваривања образовно-васпитних ци-
љева применом информационих технологија. сви награђени радови 
су доступни учитељима и наставницима у оквиру базе знања која се 
допуњује сваке године. 

основна претпоставка за коришћење мултимедије у образо ва-
њу је да ученици уче с више разумевања када им је садржај презен то-
ван кроз пажљиво одабране одговарајуће речи и слике, него када ја тај 
исти садржај презентован само речима. „када се говори о интерактив-
ним, мултимедијалним системима, онда се говори о процесу у коме ће 
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се читав корпус људског изражавања интегрисати у један комплексан 
систем, са свим компонентама, без обзира на облик, који је опште, 
ефикасно и стално приступачан“ (кнежевић-флорић, 2005: 86).

3.2. Мотивација ученика применом образовног софтвера
интерес ученика и истрајност у решавању задатака и жеља за 

стицањем нових знања се повећавају ако им се обезбеди иницијатива 
у том процесу, док учење при коме се инсистира на меморисању, 
на решавању проблема коришћењем устаљених начина, доводи до 
засићености, смањења мотивације и заинтересованости за одређене 
садржаје који се морају усвојити и, самим тим, до неуспеха у учењу. 

самосталан рад створиће код ученика унутрашњу мотивацију 
за учење, како на часу тако и ван наставе. то се посебно односи на 
ученике када се ослободе традиционалних метода наставе и препусте 
савременим условима учења и вежбања. у таквим околностима, 
активности ученика су да мобилишу своја постојећа знања и вештине 
и да решавају предочене проблемске ситуације. примена рачунара 
овде помаже свим ученицима, без обзира на њихов различит ниво 
предзнања и обезбеђује активно укључивање у процес изучавања 
наставних садржаја.

коришћењем едукативног софтвера ученик управља процесом 
усвајања нових знања, тако што учи, добија повратну информацију, а 
затим се поново враћа у електронски уџбеник да настави са процесом 
учења или да уочи оно што је пропустио.

учитељи данас имају на располагању велики број игара 
различите тежине и садржаја које могу да користе у настави. приликом 
куповине софтвера за ученике од i до iv разреда треба водити рачуна 
да се они користе на што лакши начин, притиском једног дугмета или 
коришћењем миша. значи, важно је да се са што мање покрета постигне 
већи ефекат. постоје програми намењени ученицима разредне наставе 
које ученици могу да користе већ од првог дана школовања. то су 
програми за учење слова, бројева, боја, упоређивање величина, као и 
цртање, бојење, решавање ребуса, развијање меморије и сл. 

издавачке куће се труде да сваке године уз редовне уџбенике 
ученици добију и образовни софтвер. примера ради, издавачка кућа 
завод за издавање уџбеника и наставна средства уз буквар је објавио 
и „цД буквар“ који првацима омогућава да на нов и занимљивији 
начин савладају читање и писање, док из математике добијају на CD-у 
тестове за проверу знања. издавачка кућа нова школа је уз уџбеник 
музичке културе омогућила ученицима да слушају композиције, 
читају о славним композиторима, слушају и певају дечје песме, као 
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и да науче све што је по плану и програму за овај предмет. софтвер 
такође омогућава да ученици сами одсвирају било коју композицију 
на клавиру. наставни садржаји из природе и друштва инспирисали 
су ауторе издавачке куће бигз да припреме софтвер уз уџбеник који 
садржи квизове, асоцијације, загонетке, питалице, појмове, за ним љи-
вости, и сл.         

задовољавање образовних потреба ученика је камен темељац 
сваког успешног коришћења образвног софтвера и представља тест по 
коме се мере сви напори у тој области. без обзира на наставне услове, 
примарна улога ученика је да уче. то је тежак задатак и под најбољим 
условима, јер захтева мотивацију, планирање и способност за анализу 
и примену наставног садржаја који се предаје. 

3.3. Мотивација ученика применом интернет технологија
увођење интернета у наставу представља одговоран процес, 

како са аспекта мотива, тако и са аспекта циљева који се желе том 
ино вацијом постићи. Дакако, увек се може поставити питање шта 
је то иновација. Да ли се под педагошком иновацијом сматра нешто 
што је потпуно ново, или ново са становишта онога који то усваја и 
примењује.

Да би учење применом интернет технологија у образовању 
било успешно потребно је посебну пажњу посветити планирању на-
ставе. „при планирању наставног процеса треба планирати такве 
ситуације у оквиру којих ће ученици самостално доћи до знања. тре-
ба дати предност проблемској настави, створити проблем ситуаци је 
и уче нике суочити са чињеницама. задатак наставника је да одре ди 
најпоузданије и најефикасније методе, облике рада, садржаје, на-
став на средства и изворе знања. учење из различитих извора знања 
је од по себне важности за активно стицање знања, што је једна од 
бит  них ка рактеристика савременог образовања“ (цекуш, наместо вки  
2005: 17).

време потребно за реализацију овог вида наставе, свакако се 
може кориговати зависно од броја ученика, величина групе, али и 
врста интернет конекције. међутим, време трајања треба дефинисати 
пре почетка реализације како би ученици имали јасно дефинисане 
временске оквире за сваку појединачну фазу.

у току часа ученици на интернету трагају за информацијама о 
теми коју су одабрали или добили од стране наставника, читају их и 
заједнички праве селекцију, архивирају и, уколико је потребно, нешто 
и штампају. све податке које пронађу ученици упоређују, анализирају, 
издвајају битно од небитног, врше синтезу, изводе закључке и повезују. 
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нешто од задатог раде у школи, а неке задатке могу да ураде и код 
куће као домаћи задатак. 

предметни наставник прегледа коначну верзију рада заједно са 
ученицима и врши даље консултације у вези са садржајем самог рада. 
следећи корак у раду може да буде креирање Power Point презента-
ци је и осмишљавање како да на најбољи начин презентују осталим 
ученицима садржаје до којих су дошли. код оцењивања наставник 
вре днује практично знање, разумевање законитости и самостално ко-
ри шћење информационо-комуникационе технологије.

3.4. Мотивација ученика применом учења на даљину
развој система учења на даљину у основној школи представ ља 

комплексан и веома одговоран задатак. овакав вид учења треба по-
нудити ученицима који су амбициозни и који ће уз подршку система 
учења на даљину употпунити своја знања. овакав рад захтева спреман 
наставни кадар који прихвата нове наставне технологије. 

при развоју система учења на даљину неопходно је дефи ни-
сати методске приступе и начине припреме и израде наставног ма-
теријала. важно је да наставни материјали за електронско учење бу-
ду компатибилни са различитим софтверским платформама и опе-
ративним системима.

са методичког становишта дужни смо да испитамо и утврди-
мо однос између врсте активности и наставне технике (рачунара и 
образовног софтвера) као фактора који неприметно и неусиљено 
по држава спонтану активност ученика и плански подстиче његову 
активност у процесу учења. у проучавању односа активности и при-
мењене наставне технике (рачунара) примећује се да је активност 
ученика условљена односом помоћи коју рачунар пружа у процесу 
учења. захваљујући помоћи коју рачунар применом квалитетног софт-
вера у сваком моменту пружа ученику, с обзиром на њихове инди ви-
дуалне разлике, обезбеђује се стална активност ученика.

важно је наставу тако организовати да за резултат има видљи-
ву промену у понашању, јер ће само тако наставник знати да ли је 
процес учења био успешан или није. ова препорука се може успешно 
применити при прављењу уџбеника и осмишљавању класичне наста-
ве, али и у прављењу образовних и наставних материјала за електрон-
ско учење. при изради лекција за учење на даљину треба имати у виду 
следеће (гомилановић, 2010: http://www.pil-vb.net/?page_id=243): ве-
ома је важно да ученици унапред знају исходе, јер ће тако моћи да 
кон тролишу своје учење и да сами процењују резултате свог рада; 
наставне материјале у оквиру лекције треба поређати од лакшег ка 
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тежем, или од познатог ка непознатом, од теорије према пракси, како 
би ученици поступно савладавали наставно градиво; потребно је 
урадити тестирање ученика по завршеној лекцији да би се утврдило 
да ли су дефинисани исходи учења заиста постигнути. ови резултати 
се користе и у обезбеђивању повратне информације ка самом ученику; 
неопходно је ученику дати повратну информацију која ће му омогући-
ти да се развија и планира своје даље учење.

образовање на даљину омогућује сваком појединцу да сам бира 
време, место, темпо, методе и стил учења. Другим речима, образовање 
се може стицати код куће, на послу и без икаквих ограничења у погледу 
локације, доба дана, или године (мијановић 2005).

приликом израде садржаја за учење на даљину веома је важно 
да он буде добро конципиран. информације треба да буду смештене 
у средину екрана за читање, кључне информације се специјално на-
глашавају (употребом боја, променом величине текста, употребом 
графичких елемената и др.). број информација које се виде на екрану 
је ограничен и важно је испоштовати след информација и груписати 
их у логичне целине.

презентација информација треба да буде изведена на што је 
могуће више различитих начина, да би се задовољиле индивидуалне 
разлике међу ученицима. треба укључити и текстуалне и сликовне и 
вербалну презентацију информација, ако је то могуће. осим тога, ако 
ученик информације прима у више облика биће боље обрађене него 
ако их прими само у једном. („ученик памти 10 % од оног што про-
чита, 20 % онога што чује, 30 % онога што види, 50 % оног што чује и 
види, 70 % онога што продискутује са другима, 80 % оног што лично 
доживи и 95 % онога што испредаје“), (гомилановић 2010: http://www.
pil-vb.net/?page_id=243).

сложеност и тежина материјала морају да одговарају когни-
тивном степену развоја ученика, што значи да мора бити омогућена 
индивудуализација наставе, како би се уважила различита предзнања 
ученика. то је могуће урадити тако што ће се поставити линкови ка 
додатним или допунским материјалима који се баве истом темом, 
чиме ће се обезбедити адекватне информације за ученике са већим 
или мањим предзнањима.

примена тестова предзнања који се извршавају на рачунару и 
ученику одређују које лекције треба да учи, а које већ зна, добар је 
пример за методу активирања постојећег знања.

ученике не треба оптерећивати сувишним детаљима. уколико, 
пак, лекција мора да садржи превише детаља који су неопходни за 
њено разумевање, при осмишљавању лекције или курса треба ин-
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формације представљати и одмах формирати везу међу њима, у об-
лику мапе информација. мапа информација омогућава преглед и си-
сте матизацију и ученику олакшава састављање целовите слике (ми-
јановић 2005).

у оваквом моделу наставник је саветник при учењу, а учење 
је процес открића и конструкције знања. учење треба да буде ин те-
ресантан и активан процес, па треба користити стратегије које уче-
ника стављају у средиште процеса учења. 

Да би учење било смислено за ученике, при прављењу обра зов-
них материјала треба укључити њих примере који су блиски учени-
ци ма и осмислити такве активности које ће омогућити ученицима да 
практично примене стечено знање.

ученици сами креирају своје знање, зато је добра интера ктив -
на настава где ученици сами контролишу брзину учења и бирају ин-
формације које уче. претрага интернета у потрази за информацијама, 
коришћење интерактивних рачунарских програма и игара у учењу 
само су неки од примера за увођење ових препорука у електронском 
учењу.

већ је истакнуто да мотивација као емоционални елемент пси-
хичког живота ученика утиче на интензитет активности у процесу 
учења. она покреће специјалне когнитивне структуре ученика које 
су од изузетног значаја за успешно праћење наставног процеса и ра-
зво ја мишљења индивидуе. компјутерско-симулацијски модели има-
ју велики едукативни и конативни значај за развој сваког појединца 
под условом да се на време правилно оријентишу. наравно да је у 
свему томе битно да учени садржај буде разумљив и објашњаван на 
интересантан начин. у том случају ће ученици с вољом одговарати на 
постављена питања и тачно решавати понуђене задатке.

4. Закључна разматрања
мотивацију у настави потребно је перманентно истраживати и 

сагледавати све факторе који утичу на њен смер, динамику и карактер. 
без мотивације, настава је осуђена на неуспех. ма ко од уче сни-
ка да је немотивисан, то ће се одразити на њен васпитно-образов ни 
ефекат. „основне функције мотивације, схваћене као процес, јесу: 
увести ученика у ситуацију у којој се може појавити учење, учинити 
их активним и енергичним и одржати њихову пажњу усмерену ка 
одређеном циљу“ (Ђорђевић, 1990: 97).

посебну пажњу ваља посветити ученицима и њиховим уну-
трашњим чиниоцима који ће их покренути да активно и стваралачки 
партиципирају у наставном процесу. такво полазиште упућује на 
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анализу и других фактора који су у вези с мотивационим циклусима 
– наставницима, концепцијама наставе, програмима наставе, органи-
зацијским формама наставе и стратегијама вођења у учењу и по ду-
чавању. 

применом рачунара у настави садржаји су интересантнији, 
доступнији и разумљивији. школа са инсталираном рачунарском те-
хником посматра се као средина за учење, а сам рачунар као средство 
за примену образовног софтвера који уједно представља извор пости -
за ња одређених наставних циљева и задатака. суштина при ме не рачу-
на ра у настави лежи у осавремењавању наставног про цеса и при бли-
жа вању техничких достигнућа реалном свету те његовој помоћи у 
процесу учења. рачунар је техничко средство које обезбеђује да се циљ 
и савладавање наставног садржаја оствари на примерен, организо ван 
и савремен начин. брза повратна информација коју ученик добија 
радећи на рачунару, такође, мотивационо делује на ученике.

Aктивност ученика у настави заснованој на примени рачунара 
условљена је методском одмереношћу наставних садржаја, захтева и 
нивоа помоћи индивидуалним способностима и потребама. активан 
однос ученика у процесу учења, подстицан од стране наставника и 
применом рачунара, пружањем одговарајуће методске помоћи у про-
цесу стицања наставних знања, не апсолутизује се до те мере да спре-
чава самоиницијативу, односно самоактивност ученика која чини су-
штину спонтане и повод условљене активности. 

образовним софтвером диференцирају се наставни садржаји и 
одмеравају индивидуалним потенцијалним снагама ученика како би 
се пружила адекватна помоћ у датом моменту с обзиром на њихове 
ин дивидуалне разлике. зависно од нивоа знања ученика, односно ње-
гових предзнања и способности, зависи обим и форма помоћи коју 
софтвер аутоматски пружа ученицима у садржају, облику рада, идеји 
и другим видовима подстицања, навођења и подражавања самосталне 
акције. 
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tHe IMPOrtance OF aPPlYInG 
PersOnal cOMPuters In MOtIVatInG PuPIls

Summary

Learning is hard intellectual work and it is very hard to make someone 
learn something if they do not want to. Therefore, motivation is a very important 
factor for all learning and it must be constantly developed and encouraged in 
different ways so the pupils could achieve the best possible results.

This article discusses the importance of pupils’ motivation, with a special 
emphasis on the importance of using computers to motivate them. Application 
of information-communication technologies in school contributes to pupils’ 
intellectual activity because it raises the external dynamics of teaching, and 
therefore increases motivation for learning. The use of computers in teaching and 
extracurricular activities encourages creativity of education and all its processes. 
in addition to that, its interaction and rapid feedback make the contents seem more 
attractive and more appealing to pupils.

Key words: motivation, personal computer, educational software, con-
temporary education.
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ПОГЛЕДИ НА ТЕОРИЈУ ТОНАЛНИХ ОСНОВА МИОДРАГА 
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РАЗВОЈУ ЕТНОМУЗИКОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 
ЛЕСТВИЧНИХ СИСТЕМА У ТРАДИЦИОНАЛНОЈ МУЗИЦИ 
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИХ ПРОСТОРА – ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА 

КАСНИЈЕ

сажетак: у контексту развоја етномузикологије у србији и југо-
славији средином XX века систематичан теренски, истраживачки и на-
учно-теоријски рад миодрага васиљевића заузима значајну улогу. посебно 
место у овом смислу припада васиљевићевој теорији тоналних основа 
традиционалне музике јужнословенских простора која, упркос томе што 
услед амбициозно засноване конструкције наилази на отпор стручне јав-
ности од самог тренутка објављивања, и даље подстиче етномузиколошка 
интересовања. овај рад представља и уједно испитује васиљевићеву те-
орију тоналних основа сагледавајући је шездесет година касније у односу 
на њен настанак, пружајући још један поглед на њене елементе, логичке 
конструкције и спорна места, позивајући истовремено на нова промишља ња 
ове етномузиколошке тематике.

кључне речи: теорија тоналних основа, традиционална музика, 
миодраг васиљевић.

у целокупном опусу истраживачког рада миодрага васиље-
вића на плану традиционалне музике јужнословенских простора1 
централно место заузима проучавање и дефинисање специфичних за-
конитости тоналног система поменуте традиционалне музичке пра-
ксе. своје претпоставке и закључке васиљевић је први пут изнео 
педесетих година XX века (васиљевић, 1950: 1953), у време када је 
етномузикологија у научно-теоријском и академском смислу на ло-
калним просторима србије и тадашње југославије практично била 
у почетним стадијумима развоја. васиљевићеви закључци и тезе су, 
међутим, изазвали бројне полемике, дискусије и негодовања у етно-

* ddstojanovic@yahoo.com
1 миодраг васиљевић примарно је, теренски и теоријски, истраживао 

традиционалну музику простора македоније, косова и метохије, санџака, црне 
горе, као и југоисточне и североисточне србије (васиљевић, 1950, 1953, 1955а, 
1960: 1965).
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музиколошкој и теоријско-музичкој стручној јавности,2 тако да је 
део васиљевићевих текстова на ову тему за његовог живота остало 
необјављено. године 2003. појавио се репринт издања из 1950. године 
(васиљевић, 2003) допуњен додатним васиљевићевим текстовима на 
тему анализе и систематизације тоналних односа у јужнословенској 
традиционалној музичкој пракси3 који још једном подсећа на 
васиљевићев рад у домену тоналне теорије традиционалне музике и, 
свакако, обнавља интересовање стручне јавности за његове тезе. 

миодраг васиљевић се у подробније истраживање тоналног 
система народних мелодија јужнословенских простора упустио на-
кон проучавања текстова стевана мокрањца, фрање кухача, милоја 
милојевића, ернеста клосона (ernest Closson), лудвика кубе (Ludvik 
Kuba) i беле бартока (Béla Bartok) који на различите начине, сход-
но интересовањима и полазишним теоријско-стручним платформа ма 
аутора разматрају могућности систематизације и теоријске органи-
за ције тонског и тоналног система поменуте народне музичке прак-
се. наведене радове васиљевић, пак, сматра недовољно разрађе ним 
и применљивим, како у пољу дискусије о могућности дефинисања 
на родних лествица, тако и у пољу расправе о питањима могућности 
хар монизације која се може применити у уметничкој обради традици-
оналних мелодија. међутим, васиљевић истовремено налази и дели-
мично оправдање за теоријске ставове поменутих аутора, јер „школо-
вани на европском западу крајем 19. века, под условима који у погле-
ду музичког фолклора нису били најповољнији, они су, сасвим при-
родно, сопствени музички фолклор гледали искључиво кроз модерне 
дурске и молске лествице“ (васиљевић, 2003: 308).

поменути композитори и етномузиколози пошли су од прет-
поставке да се народне мелодије јужних словена (пре свега српске, 
хрватске, македонске мелодије, те мелодије са простора црне горе и 
косова и метохије) завршавају на ii ступњу дура и мола, и стога су 
њихов завршни тон хармонизовали доминантом, што би значило да их, 
заправо, смештају у „калуп“ модерних лествица – дурских и молских. 
ову претпоставку васиљевић је одмах одбацио, наводећи као аргумент 
да је извесно да последње сазвучје, тако непроменљиво и стабилно у 

2 једну од најразрађенијих оваквих полемика миодраг васиљевић је водио 
са миленком живковићем. полемика је објављена у часопису Звук 1955. године 
(живковић, 1955, васиљевић, 1955б). 

3 студије које су додате и објављене у репринту су „тоналне основе нашег 
музичког фолклора“, претходно објављене у часопису Journal of the International 
Folk Music Council, 4, 1952. и „структура тонских низова у нашој народној музици“, 
музиколошка студија (васиљевић, 2003).
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Погледи на теорију тоналних основа Миодрага Васиљевића са освртом на њено...

музичкој свести јужнословенских народа не може бити окарактери-
сано у склопу доминанте, сазвучја изузетно напонског карактера по-
теклог из западне музичке теорије и хармоније које у том кључу тежи 
разрешењу. Природна секунда (ни велика, ни мала), „натуралистич-
ка“ (васиљевић, 2003: 323), како каже васиљевић, појављује се као 
завршно сазвучје традиционалних песама јужно словенских простора 
које се у мелографисању записује тоновима f1 i g1.4 такво сазвучје је, 
како васиљевић даље запажа, створено из тежње за проналажењем 
звука који би се боље распростирао на велике даљине: „нови тон f1 је 
дисонанца испод финалиса којој је народ, схватајући је као складност, 
дао одређену функцију која одговара његовим потребама (…) тонич-
на функција је изражена помоћу оба тона који свој задатак постижу 
само кад су заједно: на горњем тону g1 завршава мелодија, а доњи је 
тон тај који образује продорност“ (васиљевић, 2003: 348). из овога 
следи васиљевићева претпоставка да је такво сазвучје на крају тра-
диционалне музичке нумере дисонантно, али стабилно, без класичне 
тежње за разрешењем, и да је то заправо тоника народног тоналног 
музичког система мишљења. управо одатле поникла је васиљевићева 
идеја да традиционалне мелодије „не припадају ни једној ни другој 
тоналној основи − антички грчки и модеран систем лествица − већ 
некој трећој“ (васиљевић, 2003: 312).

анализирајући нотне примере традиционалних вокалних ну-
мера које је претходно забележио на терену, миодраг васиљевић је 
најпре установио три основне врсте амбитуса мелодије:

1) појединачни амбитус (односи се на појединачну мелодију),
2) колигациони (општи) амбитус (целокупан низ тонова, ди-

јатонских и хроматских, који се појављују у склопу мелодике не-
ког подручја; овај низ представља „неку врсту хроматске лествице“ 
(васиљевић, 2003: 312),

3) карактеристичан амбитус (основни тонови у склопу ди-
јатонске лествице одређеног типа са тонским низом који се показао 
као најчешћи).

4 следећи праксу транскрибовања и анализирања традиционалне музике 
према финском систему записивања, предложио je илмари крон (ilmari Krohn), а 
која је преко мађарских етномузиколога, пре свега беле бартока ушла и у тадашњу 
југословенску етномузиколошку праксу, завршни тон сваке традиционалне нумере 
записује се на висини g1 и у односу на то се изводи запис читавог вокалног или ин-
струменталног примера. свођење завршних тонова свих нумера изучаване/записива-
не традиционалне музичке праксе на заједничку висину g1 омогућава једноставнију 
појединачну, али и компаративну анализу записаних примера. за више детаља по-
гледати Pekkila, 2006.
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посматрајући овакав, карактеристичан низ тонова који се ја вља 
у мелодијама народне музике јужнословенских простора, ва сиљевић 
је дефинисао основну лествицу поменуте народне мелодике: антички 
дур. назив овој лествици дао је на основу следећих аргумената: антич-
ки, јер је тип лествица са оваквим карактеристика ма био познат још у 
доба античке музике (записе је, како васиљевић обавештава, оставио 
аристоксен у свом делу Елементи хармоније) (васиљевић, 1956: 157), 
а дур – јер је завршни акорд на тоници увек дурски квинтакорд, без 
обзира на то о ком се типу или варијетету античког дура ради. такође, 
изнео је став да би ова лествица могла да носи и назив квинтни дур, 
који је изведен из позиције финалиса у последњем сазвучју у каденци 
– он се налази на квинти дурског тоничног акорда. тонови који чине 
квинту поменутог завршног квинтакорда (у мелографском запису де-
финисани као c1 и g1) имају засебну и одређену улогу у квинтном дуру. 
тон g1 васиљевић назива мелодијском тоником и, уједно, финалисом 
мелодије, док тон c1 има улогу основног тона, носиоца хармонске 
функције. поредећи завршни квинтакорд античког и модерног дура, 
аутор уједно и об јашњава подвојеност у смислу функције тонике (g1) и 
основног тона (c1) античког дура: „наше класично музичко васпитање 
навикло нас је да именујемо и посматрамо квинтакорд од основног 
(доњег) тона навише (ка терци и квинти). али, обрнут процес, који 
постоји код античких тоналних основа, приморава нас да квинтакорд 
посматрамо и с гледишта основног тона (носиоца хармоније) и с гле-
дишта финалиса (носиоца завршног тона мелодије). код модерног 
хармонског система основни тон и финалис су здружени, код античког 
система раздвојени…“ (васиљевић, 2003: 327).

васиљевић је истакао основне разлике квинтног дура у односу 
на модерне лествице. сви тетрахорди квинтног дура спојени су сина-
фама. то значи да је сваки завршни тон тетрахорда у исто време и по-
четни тон наредног, што важи како при низању лествице навише, тако 
и при њеном простирању наниже.5 сви тетрахорди су истог састава 
– у њима је однос између тонова: степен-полустепен-степен. утврдио 
је да су спољашњи тонови (тзв. главни тетрахордални ступњеви) на 
размаку чисте кварте и да се не могу хроматски мењати – дакле, служе 
као својеврсни „квартно грађени стожер“ лествице.6 насупрот њима, 

5 „с обзиром на значај финалиса, синафа мора да почне од њега навише и 
наниже, како би се добили остали главни тетрахордални ступњеви“ (васиљевић, 
2003: 313). 

6 „у амбитусу квинтног дура јавља се од сваког тона навише и наниже чиста 
кварта као најкарактеристичнији интервал, и то како у смислу мелодијском, тако и у 
смислу хармонском“ (васиљевић, 2003: 365).
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унутрашњи тонови тетрахорда су нестални и подложни хроматским 
променама, које доводе до стварања нових тонуса (типова) квинтног 
дура. још једна последица мелодике квинтног дура, тј. његове тетра-
хордалне поделе помоћу синафа, јесте појава да интервал који се на-
лази за осам тонова навише није од појединих тонова (у које спада и 
мелодијска тоника – финалис) чиста, већ умањена октава. то значи 
да не постоји таква транспозиција при којој се основни низ лествице 
може пројектовати у било коју лагу или регистар (као што је то случај 
у модерном дуру), већ да у квинтном дуру постоји једна јединствена 
стабилна тоника, односно тежиште – финалис g1. 

овако посматран колигациони амбитус заправо је апсолутно 
симетричан низ који се као у огледалу, по принципу осне рефлексије 
распростире навише и наниже од свог полазишта, осе симетрије, то-
нике и уједно финалиса, g1. као карактеристичне интервале овакве ле-
ствице васиљевић издваја чисту кварту, умањену квинту и умањену 
октаву. ови интервали се распростиру периодично у лествичном низу 
навише и наниже, што је резултат сталног спајања тетрахорада сина-
фама. 

унутрашњи тонови тетрахорда су, према овој тези, хромат-
ски променљиви. ако се тако настале алтерације стабилизују у осно-
вном низу квинтног дура, оне стварају његове типове. према васи-
љевићевим истраживањима, најчешће се јавља снижење ii и пови-
шење iii ступња, те ове промене, према васиљевићу, формирају сле-
деће типове квинтног дура:

1) квинтни молдур, са сниженим ii ступњем – добија име пре-
ма односу врста квинтакорада ређаних наниже − од највишег до нај-
ни жег тона на субдоминанти (молски квинтакорд) и тоници (дурски 
квинтакорд),

2) оријентални дур, са сниженим ii и повишеним iii ступњем 
– што ствара интервал прекомерне секунде, односно обликује хар-
монски тетрахорд (васиљевић, 2003: 325).

трудећи се да схвати латентну хармонију традиционалних ме-
лодија, на чијем постојању је инсистирао, васиљевић је доста пажње 
посветио и слушању народних свирача на вишегласним инструмен-
тима, посматрајући народни инструмент као својеврсни „фиксатор 
хармонског ослонца“, односно сазвучја основног (лежећег) тона и то-
нике (финалиса) (васиљевић, 2003: 318).

шта је, по васиљевићу, заправо, лежећи тон? то је тонско-хар-
монски ослонац мелодије, основни тон народне лествице који пред-
ставља базу тоничне хармонске функције и тиме даје стабилност це лој 
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лествичној конструкцији. он има своју позицију у односу на фина лис 
(тон којим се завршава мелодија, мелодијска тоника), и на основу ин-
тервалског сазвука који на завршетку музичких примера чине лежећи 
тон и финалис, васиљевић све традиционалне мелодије дели у групе 
унисоне, секундне и терцне дијафоније. 

лежеће тонове васиљевић дели по следећим критеријумима:
а) према константности звучања у мелодији
– стални (фиксирани од почетка до краја мелодије),
– повремени (ако су присутни само у моменту појављивања 

финалиса у току или на крају мелодије)
б) према интонативној стабилности:
– интонативно непроменљиви,
– интонативно променљиви,
– рефлексивни (остаци лежећих тонова који су изгубили своју 

карактеристичну функцију).
лежеће тонове васиљевић је издвојио слушајући традицио-

налне народне вишегласне инструменте, најчешће кордофоне – дво-
струне и троструне гусле, гуслице, геге из војводине, гадулку у бу-
гарској и македонији и лијерицу у Далмацији, али и аерофоне више-
гласне народне инструменте – двојнице и гајде. у групи кордо фоних, 
нарочито троструних инструмената приметио је значајну ме ђу собну 
сличност у „зглашавању“, тј. подешавању звучања празних жи ца на 
одређене тонске висине приликом штимовања, а функције тонова при-
ликом свирања у случају гусала дефинише овако: „гуслар је свирао 
само на левој струни; средња и десне струна давале су лежеће тоно-
ве“ (васиљевић, 2003: 319). надаље, сазвучја у току свирања, наро-
чито завршно сазвучје, поклапала су се са сазвучјима при свирању и 
на аерофоним трогласним инструментима (нпр. трогласним гајдама), 
што му је још више поткрепило постављену тезу о постојању јасног 
и чврстог тонског и латентног хармонског − тоналног система у тра-
диционалној музичкој пракси. и коначно, функција сваког гласа и саз-
вук у каденци били су исти као и у вокалној пракси у том крају, што 
је водило миодрага васиљевића чврстом закључку да је акорд тонике 
стабилно, дефинисано сазвучје, без обзира на његову сазвучну разли-
читост од акорда тонике у модерним лествицама.

већина трогласних инструмената штимује се тако да на фина-
лису дају сазвучје c1 − f1 − g1 – по васиљевићу је то уједно првобитни, 
изворни тонични акорд јужнословенске традиционалне музичке прак-
се. његову стабилност и плагални карактер осигурава однос лежећег 
тона c1 и финалиса g1 – стабилна чиста квинта са плагалним односом:

c1 : g1  =  субдоминанта : тоника.    
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однос хипофиналиса f1 према финалису g1 представља интер-
вал секунде који је у народној музичкој пракси народа такође статич-
но, али дисонантно сазвучје. његова функција је да обезбеди такав 
сазвук из кога ће се покретом мелодије навише (са g1 на неке друге 
тонове, нпр. на ii ступањ) остварити мелодијска кинетика, која, пре-
ма васиљевићу, резултира недвосмисленим консонантним сазвучјем 
дурског квартсекстакорда c1 − f1 − a1, или молског квартсекстакорда 
c1 − f1 − as1, ако је у питању квинтни молдур.

оваква тоника била би, дакле, статично сазвучје које ипак даје 
могућност хармонско-мелодијског тока, а неутрално је у односу на 
тонски род. васиљевић је веровао да је са продором музике са запада 
и под утицајем модерних лествица дошло до „разрешења“ тона f1 на-
ниже у e1, тако да је тонични акорд народне мелодике јужнословенских 
простора постао дурски квинтакорд c1 − e1 − g1. прихватање оваквог 
утицаја није било нарочито проблематично, јер је првобитни неутрал-
ни тонични акорд имао исти консонантни ослонац као и модерни – 
чисту квинту c1 − g1 која га  уоквирује. о утицају западне музике на 
јужнословенску народну вокално-инструменталну традицију мио-
драг васиљевић каже: „сада нам је јасно зашто је дисонантни антич-
ки тонични акорд имао услова да прими западноевропски утицај и 
да своју дисонанцу оплемени разрешењем у дурски трозвук (...) због 
разрешења његове натуралистичке секунде  поступно наниже, од 
сазвучја g1 − f1 у сазвучје g1 − e1, народ је дефинитивно за тонику при-
мио дурски квинтакорд, јер скелет акорда (основни тон и чиста квин-
та) за њега није био нов; он је њега вековима носио у својим музичким 
осећањима“ (васиљевић, 2003: 323). 

још једна васиљевићева теза била је и она која се односи на 
постојање квинтног дура аутентичног типа, са лежећим тоном за 
кварту ниже од финалиса (што овакав лежећи тон и финалис дефи-
нише у односу доминанта : тоника). такав тип лествица запазио је у 
македонији и бугарској, а претпоставио је да је овај аутентичан однос 
лежећег тона и финалиса настао из њиховог обртаја – лежећи тон је 
транспонован за октаву више и постао финалис, а финалис је преузео 
улогу лежећег тона, тако да сада добијамо аутентичан однос: 

лежећи тон : финалис = g1 : c2  = доминанта : тоника.
вратимо се на моменат на мелодику, да бисмо објаснили васи-

љевићеву дефиницију грађења акорада на главним ступњевима. те-
трахорди квинтног дура, према васиљевићу, стреме кретању наниже, 
јер када се навише ређају тонови карактеристичног амбитуса, наилази 
се на све већи број снизилица, које као да „теже“, односно гравитирају 
наниже. управо због тога се и акорди на главним ступњевима граде 
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на исти начин – од главних ступњева (првог и четвртог) – наниже. 
за право, цела конструкција лествице квинтног дура гравитира на-
ниже, у правцу лежећег тона, што према васиљевићевом тумачењу 
није слу чајно, јер је управо лежећи тон функционални, карактерни и 
хармонски ослонац лествице. и плагални и аутентични квинтни дур 
су бифункционални – плагални има само тонику и субдоминанту, а 
аутентични само тонику и доминанту.

промена тонског центра, која би се могла назвати и модулаци-
јом, као последицу доноси појаву и издвајање терцног дура – ва ри-
јетета квинтног дура. терцни дур настаје у моменту када народ, како 
то васиљевић тумачи, вероватно у тежњи за консонантнијим видом 
тоничног акорда него што је то био неутрални акорд c1 − f1 − g1, пре-
значи дотадашњу терцу субдоминанте квинтног дура у нову тонику 
терцног дура. терцни дур је полуплагална и полуаутентична лестви-
ца; може се јавити са финалисом на е1 и дијазеуксисима у формирању 
тетрахорада, а постоје и примери са финалисом на g1 и на а1 са си-
нафама у својој грађи. акорди на главним ступњевима терцног дура 
граде се као квартсекстакорди наниже. то се, према васиљевићу, може 
објаснити чињеницом да је његова тоника некада била терца субдоми-
нанте квинтног дура, али сада она, као тоника, преузима улогу фина-
лиса и тона од којег се акордске функције наниже и граде. акорди су 
у облику квартсекстакорда због тога што се задржавају тонови који 
су некада чинили субдоминантни, а овде чине тонични акорд – то су 
тонови а1 − f1 − c1 – као квартсекстакорд наниже, а по угледу на овај, 
граде се и остали акорди. такође, на овај начин, и лежећи тон c1 не 
мења своју тонску висину (налази се као такав, са истом функцијом, и 
у саставу овако грађеног тоничног акорда), чиме још једном потврђује 
своју константност и улогу упоришта лествичне конструкције. на 
исти начин од квинтног молдура и оријенталног дура формирају се 
њихове терцне лествице – терцни молдур и терцни оријентални дур, 
што онда, заједно са основним и терцним обликом квинтног дура, 
чини основни фонд лествица народне мелодике јужнословенских на-
рода са својом особеном тоналношћу путем које се оне, индивидуално 
теоријски или на примеру поједине вокалне, вокално-инструментал-
не или инструменталне традиционалне музичке нумере, како тврди и 
предлаже миодраг васиљевић, могу адекватно анализирати.

многе нове тезе које омогућавају свеобухватније сагледавање 
васиљевићеве теорије тоналних основа изнесене су у репринту књи-
ге миодрага васиљевића Народне мелодије с Косова и Метохије 
објављеном 2003. године (васиљевић, 2003). у ове јасније дефиниса-
не тезе спадају детаљније објашњење тонског низа, законитости и 
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изградња хармонских функција народне тонске лествице, али и један 
сасвим нови приступ чија је намера дефинисање и потврђивање кон-
стантности појава свих типова и варијетета лествица које се користе у 
музици јужнословенских народа. у том смислу миодраг ва сиљевић 
је установио нови термин који би одређивао константност, односно 
сталност тонског низа извесне лествице у конкретној употреби у наро-
дној музичкој пракси. овај појам васиљевић је назвао геометријска 
вредност лествице (васиљевић, 2003: 362). свака лествица, наи-
ме, садржи тонове који се најчешће појављују у склопу њеног тон-
ског низа и који представљају карактеристични амбитус те лестви це. 
међутим, ови тонови су често подложни хроматским про менама, тј. 
њихова сталност је варијабилна. однос између сталних, како ва -
сиљевић каже, „дијатонских“, карактеристичних тонова извесне ле-
стви це и варијабилних, „хроматских“ тонова те лествице представља 
ко е фи цијент сталности такве лествице – њену геометријску вред-
ност (васиљевић, 2003: 362). што је овај коефицијент већи, већи је 
и број сталних (карактеристичних, дијатонских) тонова у поређењу 
са бројем варијабилних (променљивих, хроматских) тонова, одно сно, 
већа је постојаност карактеристичног лествичног низа. 

већ на почетку овог рада истакнуто је да је миодраг васи-
љевић, упркос значају својих истраживања и целокупне делатности 
наилазио на отпор ставова стручне јавности. његова размишљања 
и закључци били су нови, револуционарни у време када се интерес 
за јужнословенску традиционалну музику највећим делом базирао 
на истраживању и бележењу примера народне музичке праксе у 
циљу обраде и хармонизације народних мелодија у духу модерних 
дурских и молских лествица. нове претпоставке, идеје и целови-
те тезе, каква је била и ова о постојању читавог дефинисаног ле-
ствичног система у музици јужнословенских простора свакако су 
у јавности биле прихватане са резервом и доста негодовања. ова-
кав нов приступ етномузикологији која је том моменту у србији/
југославији била тек у развитку често је доводила до тога да и сам 
васиљевић често буде у недоумици по питању дефинисања неког 
појма или формулације термина. чини се да управо због тога мно-
го пута долази и до контрадикторности у његовим тврдњама. у том 
светлу могу се пратити његове недоумице по питању дефинисања 
сазвучности завршне тоничне секунде у двогласу (g1 − f1), као и по 
питању предзнака који би се налазили испред кључа овако одређене 
и исписане лествице квинтног дура. тако се, на пример, дешава да 
је васиљевић прилично неодлучан при дефинисању карактера звуч-
ности основног, како васиљевић каже, „изворног“ тоничног сазвука 
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секунде („натуралистичка“, „природна“ секунда g1 − f1), у погледу 
тога да ли је она дисонантна (због самог секундног сазвучја као дис-
онантно дефинисаног у класичној, модер ној, западној хармонији) 
или консонантна (због улоге каденцијалног сазвучја које не тражи 
разрешење у традиционалној музичкој пракси јужнословенских на-
рода). у вези са питањима предзнака који би се могли односити на 
дефиницију квинтног дура испред кључа тако ђе је врло нејасан и 
неодречен (васиљевић, 2003: 328), и ту се још је дном може испрати-
ти сукоб дотадашње теоретизације јужнословенске тра диционалне 
музичке праксе са платформе модерних дурских и молских лестви-
ца и васиљевићеве жеље да у односу на традиционалну народ-
ну музику јужнословенских простора уведе један тада нов, спец-
ифичан научно-академски аспект теоретизације. услед свих ових 
препрека и потешкоћа у контексту тадашњих актуелних присту-
па етномузикологији и теорији музике, врло је могуће да су многе 
васиљевићеве претпоставке и идеје од стране њега самог, пре свега 
остале под знаком питања, недоречене или недовољно објашњене.

у вези са оваквим потешкоћама и у ситуацији у којој се етно-
музикологија у академском пољу у србији, односно у тадашњој ју-
гославији тек развијала, а њени основни постулати се тек формирали, 
често је и прерано или пребрзо доношење закључака од стране са-
мог миодрага васиљевића управо по питању неких његових тврд њи. 
на пример, он каже: „аутентични антички тип лествице је најстарији 
зато што у основи има само једну хармонску функцију“ (васиљевић, 
2003: 329), а број хармонских функција у лествичном систему свакако 
не може бити критеријум старости неке лествице. затим, васиљевић 
као разлог настајања типова квинтног дура (на пример, оријенталног 
дура или квинтног молдура) наводи своју претпоставку [предрасуду/
проблематичну интерпретацију изведену из гледишта академског ис-
траживача − етномузиколога!] анатомско-физички проблем, односно 
техничку немоћ (недовољну свирачку способност) сеоских гуслара. 
заправо, васиљевић директно сматра да су управо сеоски гуслари 
допринели стварању ових лествица и о томе каже: „некултивисана 
и груба рука сељака гуслара тешко да може задржати домали прст у 
истом положају истовремено док се његов средњи прст помиче на-
горе, ка кажипрсту, да би извршио алтерацију тона испред тонике. 
посматрајући слепе гусларе (...) запазио сам да код овог положаја руке 
они неминовно примичу домали прст малом. овим се потврђује да је 
прекомерна секунда – у питању је прекомерна секунда у првом тетра-
хорду лествичног низа оријенталног дура – функционални процес…“ 
(васиљевић, 2003: 324-325).
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местимичној недовољној јасноћи васиљевићевих теза допри-
носи и то што често поједине чињенице у вези са појединим тврдња ма 
не разјашњава до краја. ово се односи, на пример, на поређење квинт-
ног дура са модерним дуром (васиљевић, 2003: 313-314). чини се да 
је васиљевић при свом излагању доста тога „подразумевао“, односно 
сматрао да ће читаоци и читатељке из контекста објашњења неке идеје 
схватити и детаље који је сачињавају. тако, многе чињенице остају 
недовољно разјашњене и отворене за неке будуће интерпретације и 
анализе. прилично је конфузан и део где васиљевић објашњава хар-
монске функције и начин грађења акорада у квинтним и терцним ле-
ствицама. под знаком питања остале су и табеле са израчунавањима 
коефицијената, тј. геометријских вредности лествица. ове табеле су 
поприлично несхватљиве, те се и после дужег анализирања тешко 
продире у њихов логички систем.

узевши у обзир васиљевићев рад у целини, неоспорно је да 
његов значај велики, упркос наведеним нејасноћама и неодре ђено-
стима. миодраг васиљевић је добро запажао чињенице добијене из 
анализирања традиционалне музичке праксе коју је бележио директно 
на терену, иако се чини да је пречесто покушавао да их нужно укло-
пи у некакав систем, односно да по сваку цену створи конструкцију 
у којој би оне сачињавале апсолутну логички уређену целину. такав 
случај представља управо питање дефинисања хармоније и акорада, 
као и њихових функција у квинтном дуру, његовим типовима и моду-
сима, будући да је у народној терминологији и народној теоретизацији 
традиционалне музичке праксе појам хармоније као такве, по моделу 
модерних или античких лествица/модуса практично непознат. исти 
случај је са васиљевићевом недоумицом у вези са предзнацима; и то 
је, такође, оличење потребе да све буде савршено уклопљено у ком-
пликован, повезан, организован систем на коме и у оквиру кога би 
традиционална музичка пракса јужнословенских простора нужно мо-
рала да опстоји.

са становишта раних корака на пољу дефинисања и орга ни-
зо вања етномузикологије у југославији и србији, ипак, миодраг ва-
сиљевић је имао велику улогу, уочивши потребу за озбиљним, систе-
матским приступом дефинисању и класификацији традиционалне на-
родне музике и музичке праксе јужнословенских простора. посебан 
значај његове теорије тоналних основа традиционалне музичке праксе 
је у томе што она свакако представља једну од првих целовитих, амби-
циозно замишљених, систематичних оригиналних научних синтеза на 
локалном етномузиколошком пољу и у том контексту и у данашњем 
времену завређује пуну пажњу. 
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Dragana Stojanović

VIeWs On tHe tHeOrY OF tOnal Bases OF MIOdraG 
VasIlJeVIĆ WItH tHe reVIeW OF Its Place In tHe 

deVelOPMent OF etHnO-MusIcOlOGIcal researcH OF 
scale sYsteMs In tHe tradItIOnal MusIc OF sOutH slaVIc 

area − sIXtY Years later

Summary

in the context of the development of ethnomusicology in Serbia and 
Yugoslavia in the mid-twentieth century, the systematic field work, research 
and theoretical work of miodrag vasiljević holds an important place, especially 
his theory of the tonal bases of traditional music of South Slavic area which, 
because of its ambitious construction, has always provoked different responses in 
professional field, and yet has maintained its attractiveness to ethnomusicologists. 
This article describes and at the same time questions vasiljević’s theory of 
tonal bases by analyzing it again sixty years after it was developed. The author 
examines its elements, logical constructions and controversies, and at the same 
time suggests the possibilities to review this theory in the context of contemporary 
ethnomusicology.

Key words: tonal bases theory, traditional music, miodrag vasiljević.
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ПРОСТОРНА ОРИЈЕНТАЦИЈА КРЕТАЊА  
У ИГРАМА СРБА СТАРОСЕДЕЛАЦА У ВОЈВОДИНИ  

(НА ПРИМЕРУ МАЛОГ И ВЕЛИКОГ КОЛА)

сажетак: прикупљањем грађе из доступне литературе и сопс-
твених теренских истраживања оријентисаних ка етнокореолошкој грађи 
срба староседелаца из војводине, дошло се до података који указују на 
могућност некадашње праксе у извођењу традиционалних игара, са про-
сторном оријентацијом кретања (смера кретања током играња) у леву стра-
ну. на основу писаних података старијих аутора из периода до прве по-
ловине XX века, упоређених са подацима из друге половине XX века до 
данас, уочава се промена у просторној оријентацији кретања: некадашња 
пракса извођења малог кола и кретања у лево „преокренула се“ устаљивањем 
десне стране. са друге стране, велико коло са путањом кретања у леву стра-
ну, представља можда једини „преживели“ остатак некадашње праксе и 
просторне оријентације − путање за левом руком, у правцу кретања казаљке 
на сату.

кључне речи: десна и лева страна, велико и мало коло, опосун 
− опослено − на опосун, добро и лоше, позитивно и негативно, правац или 
смер кретања, просторна оријентација.

идеја за настанак овог рада настала је селектовањем подата-
ка из литературе и сопствених теренских истраживања − почетни 
теренско-истраживачки рад односио се на селектовање доступних по-
датака о попису назива и репертоару игара српског староседела  чког 
становништва1 са простора војводине, анализу њихових играчких 
„образаца“ и „типова“ (јанковић, 1949: 5-53), стилских одлика и ка-
рак  теристика у игрању.2 уочавајући извесну контрадикторност ин-
формација повезаних са једним од структуралних елемената про-
сторне димензије појавности игре (ракочевић, 2006; 2011) − правца 

1* gordana.roganovic021@gmail.com
 1 староседелачким становништвом подразумевају се житељи који су на 

ове просторе дошли протеклих векова у току великих миграција, формирајући 
специфичан „панонски“ тип становништва (цвијић, 2006: 315-351).

 2 рад ће се базирати на пољу реконструкције контекста извођења, односно 
последицама одређених „промена“ које су се догодиле у играчком репертоару по-
следњих деценија, на основу писаних података и савремених истраживања.

UDC 394.3 (=163.41)
оригинални научни рад
примљен: 10. vii 2012.
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односно путање кретања играча у колу3, поставило се питање узрока 
овакве појаве и његовог значења у традиционалној пракси. но, ипак се 
на основу теренских података и аналитичко-компаративних истражи-
вања из постојећих писаних извора насталих у различитим времен-
ским интервалима, могу уочити делимични узрочно-последични од-
носи културних појава, претпоставити или чак у значајнијој мери 
одредити развојни пут.

у досадашњим истраживањима, кореолози са наших просто-
ра су у значајној мери придавали важност „проблематици“ смера или 
путање (правца) кретања играча у току игре, уочавајући да је дво-
смерност у игрању – за десном или левом руком4 присутна као ва-
жна одлика у извођењу наших традиционалних игара (Stojković, 
1929; Допуђа, 1951, 1953a, 1953b, 1980; maletić, 1986; зечевић, 1983, 
1964; васић, 1984, 1990, 2007; кашански, 1996; иванчан, 1971). про-
учавајући улогу „десне“ и „леве“ стране у обредно-обичајној пра кси 
и свакодневном животу, уочило се да постоје и специфичне етно ко ре-
олошке разлике унутар извођења традиционалних игара. једно став-
није речено, становништво одређених етнокореолошких зона5, као 

3 систем структуралне анализе по коме се „целина“ односно „структура“ 
рашчлањава на њене саставне делове, представља концепт примењен првобитно 
у хуманистичким наукама. шездесетих година XX века доживљава и непосредну 
примену у етнокорелогији, заснивајући се на лингвистичким и етномузиколошким 
методама, са тежњом да се успостави јединствени модел структурисаног система 
покрета – игре. према општем нивоу структуралне анализе игре, овај систем 
подразумева: кинетику (покрети ногу, покрети руку, покрети бокова, покрети горњег 
дела тела и покрети главом) – простор (распоред играча у простору – формација 
играча, локација играча, начин повезивања, путање кретања) и – време (ритам, 
метар) − (ракочевић, 2011: 33-40).

4 називи за десном и левом руком употребљавају се на начин који је 
уобичајен у народној пракси. тако кретање у десну страну − „удесно“, „за десном 
руком“ „на десну руку“ представља смер који почиње и води десна нога, док се 
кретање  „улево“, „на лево“ односи на правац који води лева нога.

5 према општеприхваћеној подели, коју је првобитно сачинио милован 
гаваци, а по узору на милована гавација − проширио иван иванчан, тако да је 
простор бивше југославије на основу заједничких етнокореолошких одлика, по-
дељен на шест играчких − „плесних“ зона: панонску, моравску, вардарску, ди-
нарску, алпску и јадранску (ivančan, 1971: 27-52). слободан зечевић је подручје 
србије поделио на неколико етнокореолошких подручја, уочавајући њихове за-
једничке, али и посебне карактеристике: панонско, средишно, динарско, тимочко 
и етнокореолошко подручје југа Србије. оливера васић је након вишедеценијских 
етнокореолошких истраживања играчке праксе на целокупном балкану, сачинила 
„етнокореолошку карту“ србије, разграничавајући њене делове, на основу многих 
заједничких одлика и карактеристика у игри − на пет основних целина: Северна 
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смер кретања употребљава правац у десну страну – за десном руком, 
док се правац у лево или за левом руком, примењује у знатном делу 
других етнокореолошких области. овоме треба додати и чињеницу 
да се услед културних струјања или додира и међусобног утицаја две 
играчке зоне, догађа да се у једној истој области, коло креће и на једну 
и на другу страну.6 

ставови научника о пореклу овакве појаве настали су на 
осно ву прикупљених података из праксе различитих цивили зација, 
где се претпоставило да лева страна има предност у женским и ма-
тријархалним културама – у лунарним религијама и земљора дни чким 
културама (зечевић, 1963: 199; 1983: 105). правац у десно се аналогно 
томе, везује за соларни култ, уз чињеницу да је то правац коме се даје 
предност у патријархату (зечевић, 1963: 198-199; 1983:106). остаци 
некадашњег веровања око кретања кола и довођења „у узрочну везу 
са привидним кретањем сунца по небеском своду“ очувала су се и на 
нашим просторима. с тим у вези стоји и архаичан назив наопосун, 
опосун, наопслен, или наопослен (Stojković, 1929; Dopuđa, 1953) тума-
чен у народу као „прави“ односно позитивни смер – насупрот овом из-
разу, термин наопако7 интерпретиран је као нешто негативно, мрачно 

Србија (Војводина), Централна Србија, Западна Србија, Источна Србија и 
Југоисточна Србија.

6 анализирајући правац кретања у играма (колу) свих јужних словена, 
оливера младеновић указује да се „коло креће у оба правца – бугари, македонци, 
грци, албанци, црногорци и срби до линије ушће неретве – ушће босне воде коло 
десно, а хрвати, словенци у белој крајини, муслимани као и срби западно од ове 
линије – у лево (младеновић, 1973: 99-101).  

7 иако не постоје писани подаци о погребном игрању код срба, постоје 
бројни подаци на основу којих истраживачи закључују да је у протеклим 
временима било заступљно играње у склопу посмртног ритуала (Dopuđa, 1953, 
1980; зечевић, 1983; васић, 1984, 2004). коло наопако – наопачке се у народним 
предањима и песмама (Женидба Милића Барјактара, Сестра Ивана капетана) 
описивало као игра којом се изражава жалост за покојником. претпоставља се 
да су на представама кола на стећцима у босни и херцеговини, приказане игре 
у погребним обичајима, уз симболично обилажење око покојника и око гроба 
покојникова – у обрнутом смеру од играња на весељу. Пролићно коло, Жалостиво 
коло (купрес, бих) као и играње изван ограде на гробљу за задушнице, када 
се игра наопако у супротном смеру од уобичајеног на весељима – представља 
очигледан пример остатака погребних обичаја (Dopuđa, 1953). игра Ситан танац 
(стари влах, моравица, златиборско-кремањска површ, ужичка црна гора, 
рача, пожешка котлина) изводила се на специфичан начин: први део представља 
отворено (пештерско-сјеничка висораван) или затворено коло – на старом влаху 
га називају „цип коло“. у другом делу игре коло се „изврће“ наопако, супротно од 
уобичајеног правца кретања израженог на весељима. оливера васић овакав начин 
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− нешто што не ваља. (Stojković, 1029; maletić, 1986; Dopuđa, 1953). 
опречна мишљења огледају се у супротном тумачењу усмеравања 
кола – према веровању једне стране, позитивно кретање је оно у смеру 
казаљке на сату, кретањем „за сунцем“ или „како сунце иде“, док дру-
га страна доживљава кретање супротно од кретања казаљке на сату 
− „у сусрет сунцу“ „према сунцу“ „по сунцу“ − ваљаном и срећном 
(Stojković, 1929; Dopuđa, 1953; maletić, 1986; младеновић, 1973: 100-
101). 

    у лево                                  у десно

иако се из наведених података закључује да постоји заједни-
чка представа о позитивној и радосној животној страни, односно не-
гативној у ситуацијама жалости када се коло окреће „наопако“, пода-
ци недвосмислено указују да се на нашем простору „сукобљавају“ два 
различита тумачења.

као једна од средина са појавом кретања у игри на десну, одно-
сно леву страну, војводина се може уврстити у специфичан простор, 
унутар кога су се развиле игре јединственог духа, манира и технике 
извођења. уколико се анализирају доступни подаци са простора ба-
чке, баната и срема, могу се уочити значајне међусобне разлике у 
извођењу играчких образаца, облика, стилских карактеристика и 
маниру извођења, и просторној оријентацији и смеру кретања игра-
ча у току игре. најзаступљенији образац на простору војводине 
заснива се на карактеристичном симетричном „типу“ игре (јанковић, 
1949: 5-53) у којем се коло креће два такта (корака) у једну страну 
и два такта (корака) у другу страну. иза овог симетричног обрасца 
стоје називи мало коло (вујчин, 1994), сремица, сремчица, сремско 
коло (јанковић, 1949: 157-160; костић, 2009: 120-126), банатско коло 

„окретања“ кола наопако доводи у некадашњу везу са одбраном од демона, који 
су, према веровању, у тренутку смрти уокруживали присутне (васић, 2004: 58-59). 
у војводини су игре Плетен танац и Лесоње-плесоње са фигуром „провлачења“ 
кроз врата или капију кола – са кретањем у леву страну или формација затвореног 
кола око једног играча или пара уз песму Умре, умре Рајо-ле чији текст указује на 
могуће остатке некадашњег играња за покојником – забележене и објављене као 
дечије игре крајем XiX века (јорговић, 1894).
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(rakočević, 2011: 355), коло на две стране8, коло − бачко коло9, велико 
банатско коло (јанковић, 1949: 190-192), високо банатско коло10, ви-
соко бачко коло11,бачко високо коло12, мало банатско коло (ракочевић, 
2011), право коло13, гајдашко коло (ракочевић, 2011: 368), паорско коло 
(јанковић, 1949: 176-177), Тодорова љуба (јанковић, 1949: 177), бечке-
речко коло (јанковић, 1949: 187-188), трговачко коло (јанковић, 1949: 
189-190), мајсторско (занатлијско) коло (јанковић, 1949: 189), Коло 
води Васа. према доступним подацима, игре типа малог кола могле 
су се изводити у десну и леву страну. на основу писаних података 
Данице и љубице јанковић, захваљујући њиховом етнокореолошком 
пионирском раду, бележењу и изучавању наших традиционалних ига-
ра различитих етнокореолошких средина − анализом записа игара са 
простора војводине, може се уочити домининантност кретања кола у 
леву страну у бачкој и банату, док у срему преовлађује смер кретања 
– за десном руком (јанковић, 1949: 129-204). на основу новијих етно-
кореолошких истраживања, писаних извора и података из друге по-
ловине XX века, јасно се уочава да се смер кретања малог кола код 
срба староседелаца у војводини, румунском и мађарском делу баната 
насељеног српским становништвом „преокренуо“ – почетна кретња 
која доминира у малом колу је у десну страну – „надесно“ или „удесно“ 
(фелфелди, 2003: 44; ракочевић, 2011: 78-79). ласло фелфелди нагла-
шава да се „мало коло у данашње време окреће супротно од казаљке 
на сату: креће се удесно, а заноси улево. међутим, према казивањима, 
на почетку XX века било је уобичајено кретање и заношење надесно“ 
(фелфелди, 2003: 44). ипак, у појединим селима на северу бачке као 
својеврсним „резерватима“ етнокореолошке грађе, очувале су се игре 
симетричног четворотактног типа малог кола или сремице, са про-
сторном оријентацијом извођења у леву страну. Право коло из стапа-
ра изводи се укрштањем ногу у ваздуху код мушких и поцупкивањем 
женских играча – уз кретање у леву страну (вујчин, 1994: 34-35). Вели-
ко или високо коло у равном селу „креће десном ногом, али се коло у 

8 информатори софија бауранов (1918) из старог бечеја, Данилка будић 
(1938) родом из парага, лазар волић (1941) и слободан бељански (1972) из стапара, 
милован стојшић (1918-2008) из бачког градишта.

9 информатор милован стојшић (1918-2008) из бачког градишта.
10 информатор милован стојшић (1918-2008) из бачког градишта.
11 информатор персида попов (1937) из старог бечеја.
12 информатори сава живанов (1931), јулка бељин (1942), Ђорђе бељин 

(1940), стеванка нешин (1938), милица јеврић (1953), Драгиња вуков (1941) сви 
из ковиља.

13 информатори лазар волић (1941), радинка бељански (1952) и слободан 
бељански (1972) из стапара.
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игри више кретало у леву страну“.14 са тим у вези би била занимљива 
опаска старијих жена на основу сећања из прича старијих из равног 
села: „играло на десно, па су окренули на лево када је пало косово“.15

у прилог мишљењу да су срби у прошлости као уобичајен 
начин употребљавали смер кретања у лево, говоре подаци из писања 
старијих аутора. милош с. милојевић указује да код свих срба коло 
„иде на леву страну или за током сунца. ретка је српска игра која 
иде на десну страну и таква мора бити нова и од скора постала“ 
(милојевић, 1896: 150). описујући краљичке поворке, вук караџић 
спомиње да се оне, постављајући се у облику српа „окрећу на лијево 
ступајући по двије стопе у напредак пјевајући“(караџић, 2006: 
298-299). оливера младеновић на основу података из рукописне 
грађе етнокореолога милице илијин16, потрврђује да је код срба у 
војводини старији правац кретања кола био „улево“ (младеновић, 
1973: 100). на основу приказаног описа и анализе српских игара 
из баната, срема и бачке системом записивања Данице и љубице 
јанковић, који садржи анализу корака и запис обрасца игре – а свакако 
да их у односу на претходне описе много прецизније дефинишу 
стварајући јаснију слику у опису и начину извођења, повезивању 
играча, правцу кретања и украшавању корака − може се закључити 
да је значајан број игара – не само у колу, већ и у солистичким и 
играма подвоје − извођен управо у леву страну17 (јанковић, 1949: 
128-204). упоређујући објављене податке и записе истоимених игара 
из баната сестара јанковић са истраживањима и записима на основу 
извођења Добривоја путника, са временском разликом истраживања 
у распону од само неколико десетина година − уочава се разлика 
управо у смеру кретања играча и почетном/првобитном кораку 
леве, односно десне ноге. на основу записа истих игара (паорско или 

14 информатор милан степанов (1972) родом из равног села. као дуго го-
дишњи играч, своја сазнања и искуства о матичној − бачванској традиционалној 
музици и игри је превасходно стекао од своје баке у породичном дому, допуњавајући 
их доцније у фолклорним друштвима.

15 исти.
16 http://www.music.sanu.ac.rs/Dokumenta/Saradnici/ilijinmilica_Cv.pdf
17 Банатско велико коло (бр. 4. стр. 151), бачко коло (бр. 5. стр. 152), 

тандрчак (бр. 6. стр. 153-155), паорско коло (бр. 18. стр 176-177), тодорова љуба 
(бр. 19. стр. 177), шаранац (бр. 21. 179-183), мајсторско коло - вршачко (бр. 25. стр. 
188), мајсторско коло - панчевачко (бр. 26. стр. 189), трговачко коло (бр. 27. стр. 
189) велико банатско коло - ратарско - паорско коло (бр. 28. стр. 190-192), фицко 
- бирмајско – бирманско (бр. 30. стр. 193-198), нумера-надигравање (бр. 32. стр. 200-
201), три путарке (бр. 33. стр. 202), грабац (бр. 34. стр. 202-204). Сви подаци из 
Јанковић (1949).  
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ратаско коло, мало банатско коло, трговачко и мајсторско коло – 
вршачко, панчевачко или зантлијско) јасно је да се карактеристичан 
образац игре сачињен од „два корака у једну, два корака у другу 
страну“ није мењао – промењен је смер односно пута ња извођења 
(упореди јанковић, 1949: 176-204 са путник, 1991: 19-39). у грађи 
објављеној тек пре неколико година − иако су истражива ња вршена 
између 1940. и 1952. године − миодраг васиљевић је по ред записа 
песама већином са простора срема, забележио и мелодије „игара 
са певањем“ (васиљевић, 2009). у напомени уз шаљиву сва дбену 
игру18 стоји образложење да се изводи „два корака лево, два десно“ 
(исти, 124). александар јорговић, просветни радник и учитељ у 
девојачкој школи у новом саду, објавивши збирку српских дечјих 
игара за женску децу (Јорговић, 1894) као средство и приручник за 
наставу у народним школама, даје записе мелодија песама уз игру 
са прецизним и детаљним текстуалним описима игара, пот креп-
љујући их графичким цртежима. на основу тих графичких цртежа 
(забележене су у србобрану, кикинди, руми, ковиљу и Ђурђеву) 
у неоколико приказаних игара, уочава се формација играча у отво-
ре ном или затвореном колу, са смером кретања у леву страну (јор-
говић, 1894). неколико аутора описује кафанску игру шаранац или 
шаренац из кикинде и околине − један од потписаних аутора, мла-
ден чуданов је као момак лично присуствовао надигравању и надме-
тању мушкараца у шаранцу. према његовим речима „игра је почи-
њала осам корака левом ногом са привлачењем десне, и обрнуто 
осам корака десном ногом у десно са привлачњењем леве ноге“ 
(милошев, вујанић, чуданов, 1994: 74; Дејанац, 1994: 82).

као можда једини „остатак“ некадашње праксе у просторној 
оријентацији − велико коло представља једину игру са кретањем 
у леву страну. иако се сачувало под различитим називима − велико 
коло19, коло на једну страну20, банатско велико коло (јанковић, 1949: 
151), велико банатско коло (јанковић, 1949: 191-192), велико коло или 
старовремско (јанковић, 1949: 95), бачко коло (јанковић, 1949: 152), 

18 „пријо ћупријо, ала би те љубио“, село мартинци, срем, 1952. под бројем 
61. (васиљевић, 2009: 124). 

19  информатор Данилка будић (1938) родом из парага; зечевић (1983: 107); 
rakočević (2011: 336, 337, 338-340, 341-342, 343-346); Душан попов (1934), Душица 
попов (1941) и Дејан петков (1942) из нађфале (румунија); лаза петков (1956) из 
кикинде, малогајски Драгомир – макса (1934) из кикинде; софија бауранов (1918) 
из старог бечеја.

20 информатор софија бауранов (1918) из старог бечеја; кузмановић (1994: 
47).
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велико коло – раицко (вујчин, 1994: 25-26), високо коло21, са различитим 
обрасцима извођења и броју тактова22 − заједничка карактеристика 
је управо правац кретања играча у колу – у правцу за левом руком. 
приликом извођења великог кола играчи се континуирано крећу уле-
во попут казаљке на сату (фелфелди, 2003: 47), са малим застојима 
који представљају сегменте играња у месту (ракочевић, 2011: 76). 
„отво рена путања кретања великог кола као основна карактеристика 
његовог играчког обрасца, при чијој реализацији се играчи контину-
и  рано удаљавају од свог почетног полазишта непрекидно ’стремећи 
на пред’, представља стога, основну макроструктуру ове игре“ (рако-
чевић, 2011: 76).

присуство десне и леве оријентације у извођењу игара на 
про стору војводине наводе на размишљања о могућности и вези 
са пореклом становника насељаваних у протеклим вековима на ове 
просторе. уколико се пође од чињенице да се осим срба пореклом 
из метохије, са косова и источне србије у војводину насељавају 
и многи срби из босне и херцеговине и Далмације (сучељавање 
„динарског“, „моравско-вардарског“ и „косовско-метохијског“ вари-
је  тета), (цвијић, 2006: 320-327) и узму у разматрање сазнања о етно-
пси  холошким, етномузиколошким и етнокореолшким одликама је-
дних и других, може се сагледати узрок и евентуално порекло/наслеђе 
различите играчке оријентације у простору војводине. већ је било 
речи о раширености појаве, односно преовладавању леве оријентације 
кретања на простору босне, херцеговине и хрватске и десне код 
грка, македонаца, црногораца, бугара и срба (младеновић, 1973: 
99-101). уколико се пође од претпоставке да су преласком на нове 
просторе, доневши своја већ оформљена и супротно конципирана 
традиционално-играчка обележја и принципе десне и леве стране, 
није искључено да су се ова два различито дефинисана културна 
обележја у игри супротставила управо у војводини. присуство две 
конфесије – православне и католичке на простору балкана, свакако 
је утицало на стварање различитости у веровањима о позитивном 

21 информатори лазар волић (1941), радинка бељански (1952) и слободан 
бељански (1972) из стапара, милан степанов (1972) родом из равног села.

22 у истраженим деловима бачке и северном делу српског, румунског и 
мађарског баната, образац великог кола се разликује у играчком обрасцу, односно 
броју играчких тактова: они се изводе у трајању од четири, пет, шест или осам 
тактова. услед теме која се превасходно заснива на проблематици просторне ори-
јентације играча – рад се неће детаљније бавити самом структуром играчких 
образаца, „такт-мотивима“ у игри и осталим значајним елементима садржаним у 
играчким обрасцима. 
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дејству десне, односно леве стране (зечевић, 1963; Dopuđa, 1953). 
са друге стране, услед тешких економских и историјско-политичких 
прилика у којима су срби у војводини живели у аустро-угарској 
држави, која се служила различитим методама владавине23, али и 
током каснијег културно-историјског периода − срби су се окренули 
цркви, као уточишту и месту где ће моћи сачувати свој национални 
идентитет (ивић, 1929). у таквом амбијенту међусобног преплитања 
и сучељавања народних веровања, уз забране и протесте цркве током 
дуготрајног временског процеса (бојанин, 2005), можемо сагледати и 
утемељење оваквих обележја у извођењу. потенцирајући религијска 
учења о десној страни као срећној и добробитној, православна црква је 
засигурно утврдила пут усвајања наведених начела у свести верника, 
те је извесно да су се она временом преносила и на наслеђе садржано 
у орском – играчком репертоару. 
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Gordana roganović

sPatIal OrIentatIOn OF MOVeMent In dances OF natIVe serBs  
In VOJVOdIna (On tHe eXaMPles OF SMALL AND LARGE KOLO)

Summary

in the material collected from the existing ethno-coreological literature on 
native Serbs in vojvodina and from our own field researches, we have found data 
which lead us to believe there existed a different practice in performing traditional 
dances, with the spatial orientation of movement (the direction of moving while 
dancing) to the left. if we compare the written data of older authors who worked 
in the first half of the 20th century and the data from the second half of the 20th 
century, we can see how the spatial orientation of movement changed in time: the 
former practice of dancing the Small kolo and moving to the left “turned around” 
and the right side was generally accepted. on the other hand, the Large kolo, with 
its direction of movement to the left is maybe the only “surviving” trace of the 
formerly practiced spatial orientation – following the left arm, and moving clock-
wise.

Key words: right and left side, Large kolo and Small kolo, good and bad, 
positive and negative, direction or the course of movement, spatial orientation.
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ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ 
СРБИЈИ СА АСПЕКТА СМАЊЕЊА БРОЈА УЧЕНИКА 

сажетак: у раду се анализира примена постојећег модела фи-
нансирања основног образовања са аспекта демографских промена, односно 
смањења броја ученика у републици србији, са посебним освртом на ап 
војводину. циљ истраживања је да се, на основу расположивих података, 
утврди утицај примене постојеће методологије планирања буџета и модела 
финансирања на износ и динамику издвајања буџетских средстава по уче-
нику. резултати истраживања показују, да модел финансирања који се 
примењује у основном образовању републике србије није еластичан на 
демографске промене, јер смањење броја ученика основних школа не утиче, 
у истој сразмери, на смањење износа буџетских средстава намењених ос-
новном образовању. у условима тенденцијског пада броја ученика у ос-
новном образовању, применом постојећег модела финансирања, износ бу-
џетских средстава по ученику расте брже од раста укупног буџета осно-
вног образовања. наведенe чињенице и подаци указују на потребу да се у 
републици србији примени нови модел финансирања основног образова ња, 
који повећава квалитет образованог процеса и који се базира на финанси-
рању по ученику. 

кључне речи: основно образовање, модел финансирања, демо-
графске промене, ученик.

1. Увод
образовање је темељ и мерило прогреса у сваком друштву, а 

образовни ниво становништва је незаобилазни показатељ достигну-
тог степена економског и друштвеног развоја у свакој друштвеној 
заједници (каравидић, 2005). квалитет и виши степен образовања 
подра зумева и већу оспособљеност за обављање сложених и одго-
ворних послова у друшву. образовање утиче на све области друшве-
ног живота, на економију, политику, културу, здравствену културу и 
социјалну сигурност, а с друге стране, политика образовања и ква-
литет обра зовног систем у пресудној мери детерминишу, не само об-
разовну, него и економску неједнакост друштва (Karaman Aksentije-

1* jozef.kabok@vojvodina.gov.rs 

UDC 373.3/.4:336 (497.11) 
оригинални научни рад

примљен: 09. iX 2012.
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vić, Denona Bogović, Ježić, 2006). имајући у виду незадовољавајући 
ниво и образовну структуру становништва, основни стратешки циљ 
делатности образовања у републици србији је да знање постане битан 
чинилац даљег развоја савремених друштвених и економских односа 
(једнак, крагуљ, 2010). 

према расположивим званичним статистичким подацима (ре-
публички завод за статистику, 2011) бруто домаћи производ (бДп) 
образовања у 2009. години републике србије, износио је 119,4 ми-
лијарди динара, а учешће образовања у укупном бДп републике ср-
бије у истој години износило је 4,4 %. када је реч о уделу бДп об-
разовања укупном бДп осталих земаља европе, укључујући и јавне 
и приватне издатке за образовање, највећи удео имају Данска са 7,3 
% и словенија са 6,0 % учешћа, а након тога следе остале европске 
зем ље, као што су мађарска и холандија са 5,6 %, хрватаска са 4,5 % 
и бугарска са 4,3 %, док најмањи удео образовања у укупном бДп 
има турска са 2,7 % учешћа (eurostat, 2009). наведени подаци указују 
на потребу већег учешћа и износа јавног, али и приватног улагања у 
обра зовање у републици србији. 

у односу на ученичку, одељенску и кадровску бројност ос-
новног образовања, у републици србији се (републички завод за ста-
тистику, 2011), школске 2009/2010. године, у 3.505 основних школа, 
у 31.015 одељења, образовало укупно 606.321 ученика, а кадровску 
структуру основног образовања у републици србији, исте школске 
године, чинило је 38.413 наставника. у ап војводини се (републи-
чки завод за статистику, 2011), исте школске године, у 537 основних 
школа, у 8.570 одељења, образовало се укупно 160.909 ученика, док 
је кадровску структуру основног образовања у ап војводини чинило  
10.464 наставника основних школа. 

у светлу наведених података, морају се посматрати и могу-
ћности финансирања образовања, јер су у сваком временском пре-
секу захтеви за јавна улагања у образовање, а посебно у основно 
обра зовање, већи од могућности државног буџета. потебе даљег ква-
литативног развоја основног образовања превазилазе могућности 
државног буџета за њихово задовољење.

предмет истраживања рада је сагледавање примене постоје-
ћег модела финансирања основног образовања у републици србији, 
са посебним освртом на ап војводину, са аспекта смањења броја 
ученика. у односу на наведену проблематику, предметом истраживања 
сматра се и ефикасност постојеће методологије планирања буџетских 
расхода основног образовања која се заснива на моделу финансирања 
који је базиран на одељенском принципу.
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циљ истраживања је да се на основу расположивих података, 
утврди износ и динамика издвајања буџетских средстава по учени-
ку, као и утицај примене модела финансирања основног образова-
ња, заснованог на одељенском принципу, на износе и динамику тих 
издвајања.

истраживање је значајно за креаторе политике и стратегије 
развоја основног образовања у републици србији, односно у ап 
вој   водини, пре свега за министарство просвете, науке и технолош-
ког развоја републике србије, као и покрајински секретаријат за об-
разовање, управу и нацоналне заједнице владе ап војводине, али и 
за установе основног образовања у републици србији, односно у ап 
војводини. 

у раду, након уводног дела, следи друго поглавље које се одно-
си на кратку анализу демографских промена у републици србији, као 
и модела финансирања основног образовања, с тим да су демографске 
промене сагледаване са аспекта негативног природног прираштаја. у 
трећем поглављу описана је методологија истраживања, која се ба -
зира на постојећем моделу финансирања основног образовања, док 
су у четвртом поглављу презентовани резултати истраживања. у ше-
стом поглављу рада, у закључцима се на основу резултата истражи-
вања указује на неадекватност примене постојеће методологије пла-
нирања основног образовања и модела финансирања образовања 
са становишта повећања буџетских трошкова. у истом поглављу се 
пре длаже креаторима политике и стратегије развоја образовања и 
осно вног образовања у републици србији, односно у ап војводини 
примена новог модела финансирања који се заснива на финансирању 
по ученику.

2. Демографске промене и модели финансирања основног 
образовања – теоријски аспект

од свих промена у друштву најјаснија врста промена су де-
мографска кретања дефинисана као промене у становништву, њего  вом 
обиму, старосној структури, саставу, запослености, али и образо в ном 
статусу. наведене промене увек „предњаче времену“, недвосмисле-
не су и имају најлакше предвидиве последице. у републици срби ји 
демографске промене показале су се изузетно брзим, изузетно сна-
жним, па чак и изузетно утицајним фактором промена у образовању, 
а посебно се то односи на негативан природни прираштај. према 
званичним статистичким подацима (републички завод за статистику, 
2011) природно кретање становнишва у републици србији, за период 
од 2007. до 2010. године, приказује се у табели која следи:
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табела 1 − природно кретање становништва у републици 
србији, за период од 2007. до 2010. године

године становништво живорођени умрли природни прираштај

2007 7.381.579  68.102 102.805 -34.703

2008 7.350.222 69.083 102.711 -33.628

2009 7.320.087 70.299 104.000 -33.701

2010 7.291.436  68.304 103.211 -34.907

извор података: републички завод за статистику − Ста ти-
стички годишњак Републике Србије, за 2011. годину

из наведених података у табели 1 закључује се, да република 
србија због негативног природног прираштаја, сваке године губи ста-
новништво, које по броју приказаном у поменутој табели, представља 
број становника величине једног мањег града. наведене демографске 
промене утицале су на чињеницу да број ученика основних школа у 
републици србији, односно у ап војводини, опада из године у годину, 
а највише што се може очекивати је да број ученика неће опадати у 
догледној будућности. на основу датих демографских података, који 
се односе на негативни природни прираштај, могу се предвидети и 
драстичне промене у образовном систему републике србије. потребне 
су промене и прилагођавања евидентним демографским променама 
у методологији планирања буџета и моделу финансирања основног 
образовања.

у теорији модели који се примењују у финансирању основног 
образовања дефинишу се као (кабок, 2011, каравидић, 2005):

а) арбитрарни модели, модели који се ослањају на методу 
про цене потреба за финансијским средствима на основу пријава 
које подносе саме основне школе или додела средства школама од 
слу чаја до случаја. предност ових модела је у томе да воде рачуна 
о специфичним потребама појединих школа, а основни недостатак је 
што поменути модели нису довољно транспарентни;

б) формални модели су засновани на објективним чи ње ни-
цама које се могу јасно сагледати на основу прихваћених формал-
них правила која су укључена у математичке формуле. примена ма-
тематичких формула у моделима финансирања основног образо вања 
доприноси јаснијем и фер приступу у примени модела финанси рања 
и то је неспорна предност тих модела. међутим, недостатак ових 
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модела је да се не узимају у обзир одређене специфичности у раду и 
функционисању појединих школа; и

в) програмски буџет представља промену у односу на постоје-
ћи начин планирања буџета, чије је основно тежиште на апропријаци-
јама по економској класификацији, односно планирање буџета по 
став кама расхода и издатака. основно тежиште у програмском моделу 
планирања буџета налази се на резултатима који се остварују, одно сно 
циљевима који се постижу анагажовањем свих предвиђених ресурса 
(материјалних и људских). буџетске апропријације постају само је-
дан од елемената програма, а не суштина и основ буџетског плани-
ра ња и процедуре. програмским буџетом се јасно уводи компонен-
та одговорности за спровођење програма и самим тим унапређење 
управљања програмом основног образовања које се финансира.

у већини земаља европе, па и у републици србији, у финан-
сирању основног образовања у примени су формални модели фи нан-
сирања који се заснивају на формули. с тим, да се формула односи на 
одређивање износа средстава који је потребан за плате, материјалне 
и остале трошкове рада и несметаног функционисања основних шко-
ла, док се за одређивање износа за капитална улагања не примењују 
математички дефинисана правила (кабок, 2011). критеријуми који се 
користе у одређивању формула модела финансирања се најчешће деле 
на основне и помоћне критеријуме (Glen, nellis, 2010: 411). као осно-
вни критеријуми користе се број уписаних ученика (улазни крите-
ријум), број ученика који завршавају школовање (излазни критеријум), 
број одељења, радна норма наставника, неопходна површина објека та 
школе и др. наведени основни критеријуми се, претежно, у форму ли 
модела финансирања користе комбиновано. најчешћи помоћни кри-
теријуми су, норме за одређивање броја ненаставног особља школе, 
норме за одређивање висине материјалних трошкова школе, присуство 
деце са посебним потребама, тип школе, као и друге променљиве 
које се односе, пре свега, на врсту огрева којим се школски објекат 
загрева, стање школских инсталација, постојање спортских објеката и 
адекватне наставне опреме и сл. 

у републици србији, односно у ап војводини, у примени је 
формула одељенског модела финансирања основног образовања, а 
наведени модел се примењује од 1993. године. у протеклом периоду 
до 2012. године, поменути модел финансирања прилагођаван је ра зним 
буџетским условима, али и могућностима финансирања основног 
образовања. основна карактеристика целокупног система, па и модела 
финансирања основног образовања у републици србији, односно у 
ап војводини, јесте неприлагођена школска мрежа и расподела рада 
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у односу на радикалне демографске промене које су се десиле у про-
теклих двадесет година.

3. Методологија истраживања
методологија истраживања је у основи статистичка анализа 

расположивих података за ап војводину о укупном броју ученика 
у основним школама и годишњем буџетском финансирању основног 
образовања за школске 2006/7., 2007/8., 2008/9. и 2009/10. године. 
укупан број ученика у основним школама у ап војводини је, за на-
ведени четворогодишњи период, сагледаван на основу расположивих 
података покрајинског секретаријата за образовање, управу и нацио-
налне заједнице, а након тога, анализиран применом статистичке ме-
тоде, односно израчунавањем статистичког индекса нивоа.

на полазне податке покрајинског секретаријата за финансије 
и покрајинског секретаријта за образовање, управу и национал-
не заједнице, о годишњем финансирању основног образовања у ап 
војводини, примењена је формула модела финансирања основног 
образовања у републици србији, а која се заснива на одељенском 
принципу финансирања, а гласи (кабок, 2011):

( ) ( ) DmtInvMtDCrKsrOBnnoDCrKsrOBnoUtr +++×××+×××=

уз следећа потребна објашњења:
Utr: укупни годишњи трошкови  основних школа;
obno: обрачунски број наставног особља школа (годишњи фонд 

часова наставе по предметима / годишња норма часова по предметима);
obnno: обрачунски број ненаставног особља школа који се 

добија применом нормативних аката који се односе на обрачун плата 
у основном образовању; 

Ksr: коефицијенти сложености, услова и одговорности радног 
места у складу са нормативним актима и другим прописима;

Cr: oсновица (цена рада) у основном образовању по закључку 
владе републике србије;

D: Додаци на плату;
mt: материјални трошкови основних школа;
inv: трошкови инвестиционог одржавања основних школа;
Dmt: Други материјални и нематеријални трошкови основних 

школа.
укупни годишњи трошкови школа се, путем наведене форму-

ле, израчунавају на начин да се прво, на основу података о годишњем 
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фонду часова наставе по предметима и годишње норме наставе по 
предметима, израчунава потребан броја наставног особља у осно-
вном образовању. након тога се наведени број потребних наста в-
ни ка множи са коефицијентом сложености, услова и одговорности 
радног места за наставно особље у основном образовању, као и са 
ценом рада, односно са основицом и износом додатака на плату. на 
описани начин долази се до укупног износа средстава потребног за 
плате наставног особља, а на сличан начин се долази и до укупног 
износа средстава потребног за плате ненаставног особља у основним 
школама у ап војводини. 

материјални трошкови школа утврђују се на основу критери-
јума који су садржани у нормативним актима који се односе на об-
рачун цене услуга у основним школама и остварених трошкова елек-
тричне енергије, грејања, комуналних и комуникацијских услуга, као 
и осигурања, а на основу података локалних самоуправа (градова и 
општина) у ап војводини. 

трошкови инвестиционог одржавања школа су, исто тако, ве-
за ни за нормативе и критеријуме који се односе на цену услуга у ос-
но вном образовању, као и на материјалне и нематеријалне трошкове 
школа. 

сабирањем свих наведених врста трошкова добија се укупан 
износ буџетских средстава који је потребан за финансирање основног 
образовања. за наведени износ укупних буџетских средстава, стати-
стичком анализом, утврђује се индекс нивоа за анализиране године. 
након тога се, на основу укупног броја ученика основних школа по 
годинама и укупног износа издвојених средстава за финансирање 
основног образовања, утврђује годишњи износ буџетских средстава 
по ученику који се издваја у основном образовању у посматраним 
школским годинама. 

4. Резултати истраживања
на основу полазних података и описане методологије, добијени 

су подаци о укупном износу буџетских средстава за финансирање 
основног образовања у ап војводини за посматрани четворогодишњи 
период, као и буџетских издвајања по ученику основног образовања 
за исти период. наведени подаци се исказују у табели 2: 

табела 2 − преглед броја ученика у основним школама, укупно 
издвојених буџетских средстава за основно образовање и годишњих 
буџетски издвајања по ученику у ап војводини, за школске 2006/7, 
2007/8, 2008/9. и 2009/10. године
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Р. бр.  Назив/Школска година 2006/7. 2007/8. 2008/9. 2009/10.

1. број ученика основних 
школа у ап војводини

 
169.361 165.805 162.981 160.909

2. Индекс нивоа у % 
(2006/7=100) 100 98 96 95

3.
укупан износ издвојених 
буџетских средстава у 
000 динара  14.392.654 16.451.232 16.686.323 16.651.989

4. Индекс нивоа у %
(2006/7 =100)

 
100 114 116 116

5. буџетска издвајања по 
ученику у динарима 84.982 99.220 102.382 103.487

6. Индекс нивоа у % 
(2006/7 =100)

 
100 117 120 122

7. Апсолутна разлика у % 
(ред. број 6 - 4) - 3 4 6

извор података: покрајински секретаријат за финансије, нови 
сад и покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице, нови сад

ради боље прегледности и упоредивости индекси нивоа се, за 
школске 2007/8., 2008/9. и 2009/10. године исказују се и на графикону 
1 који следи:

графикон 1 − преглед броја ученика у основним школама, 
уку пно издвојених буџетских средстава за основно образовање и 
годишњих буџетских издвајања по ученику у ап војводини, за 
школске 2007/8, 2008/9. и 2009/10. године
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извор података: покрајински секретаријат за финансије, нови 
сад и покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице, нови сад

из података приказаних у табели 2 и графикону 1 закључује 
се да постоји тенденцијски пад броја ученика основних школа у 
ап војводини у посматраном четворогодишњем периоду, са свим 
негативним консеквенцама које тај пад броја ученика узрокује. исто 
тако, методологија планирања укупног буџета образовања и основног 
образовања и примена, у претходном поглављу описане формуле 
обрачуна потребних годишњих средстава у основном образовању, 
узрокују перманентан годишњи раст укупно потребних буџетских 
средстава у основном образовању. у односу на школску 2006/7. годину 
као базну годину, у односу на школске 2007/8., 2008/9. и 2009/10. 
године, раст наведених средстава је 14 %, 16 % и 16 % респективно. 
с друге стране, смањивање броја ученика не узрокује смањивање по-
требних буџетских средстава за финансирање основног образовања по 
методологији која се примењује у републици србији, односно у ап 
војводини, а наведена чињеница потврђује се подацима у поменутој 
табели и графикону који се односе на износе потребних буџетских 
средстава по ученику. Динамика раста средстава по ученику основног 
образовања, у посматраном периоду је већа од раста укупних буџет -
ских средстава потребних за финансирање основног образовања. у од-
но су на школску 2006/7. годину као базну годину, у школским годинама 
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2007/8., 2008/9. и 2009/10. годину, раст буџетских средстава по ученику 
је 17 %, 20 % и 22 % респективно, што је већи раст од 3 %, 4 % и 6 % 
респективно, од раста укупних средстава потребних за финансирање 
основног образовања у ап војводини и поред смањења броја ученика. 
ова чињеница неповољно утиче на укупну ефикасност планирања и 
извршавања буџета, јер постојећа методологија планирања буџета која 
прати модел финанисирања по одељенском принципу условљава веће 
буџетске трошкове основног образовања. 

5. Закључна разматрања
резултати истраживања указују на неадекватност методологије 

планирања буџетских средстава која се примењује у републици 
србији, односно у ап војводини. методологија планирања буџетских 
средстава, као и модел финансирања који се базира на одељенском 
принципу, не обезбеђују ефикасност коришћења буџетских средстава 
у основном образовању. примена поменуте методологије и модела 
повећава буџетске трошкове основног образовања, упркос сталном 
годишњем смањењу броја ученика основних школа и условљава 
веће јавне расходе у области образовања и основног образовања у 
републици србији. 

резултати истраживања, исто тако, указују да је потребна 
примена новог модела финансирања основног образовања у републици 
србији, односно у ап војводини, која ће се базирати на финансирању 
по ученику и која треба да обезбеди бољи квалитет финансирања 
основног образовања. наведени модел финансирања треба и да 
побољша структуру средстава која се дозначавају основним школама 
за трошкове наставе и фиксне трошкове. поменути нови модел 
финансирања смањио би буџетске трошкове основног образовања, 
подржао би менаџмент приступ руковођења школом, али и квалитет 
(сучевић, 2012) и конкурентност основног образовања. значајну улогу 
у имплементацији новог модела финансирања у републици србији, 
односно у ап војводини потребно је да има локална самоуправа која 
треба да дефинише мрежу школа на својој територији, водећи рачуна 
о потреби побољшања ефикасности и ефективности школскe мрежe, 
као и рационалној употреби средстава из јавних извора.

примена новог модела финансирања основног образовања у 
републици србији, допринеће бржој децентрализацији образовног си-
стема. Децентрализација представља значајан инструмент за повећање 
учешћа локалних власти у поступку доношења одлука и преузимања 
одговорности не само за финансирање основног образовања, већ и за 
развој, квалитет и резултате основног образовања. основни аргумент 
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који говори у прилог децентрализације финансирања основног об ра-
зовања везује се за побољшање алокације ресурса, а тиме и на еко-
номску ефикасност и побољшање резултата.

у складу са опредељењем и намером децентрализације фи-
нансирања основног образовања у републици србији, значајну пажњу 
треба посветити обезбеђењу материјалних услова рада локалних са-
моуправа, како би се обезбедило и несметано функционисање обра-
зовних установа из надлежности тих локалних самоуправа. због тога 
се предлаже децентрализација јавних финансија у републици србији, 
како би се већи део буџетских средстава могао усмерити у све јавне 
службе градова и општина, које су од неспорног значаја за живот и рад 
грађана у тим локалним самоуправама у републици србији, односно 
у ап војводини. наведна констататација односи се на усмеравање 
неопходних јавних средстава за развој и побољшање квалитета 
основног образовања у градовим и општинама у републици србији, 
односно у ап војводини. 

с обзиром на то да је законска обавеза да се модел финанси-
рања по ученику у републици србији примени у области основног 
образовања од школске 2014/2015. године, предлаже се министарству 
просвете, науке и технолошког развоја владе републике србије да се 
овај модел имплементира у образовни систем како би се обезбедила 
ефикасност, ефективност и већи квалитет основног образовања. 

ограничења у предметном раду односе се на чињеницу да 
су овим истраживањем обухваћени расположиви подаци који се 
односе на ап војводину. због тога ће, наредна истаживања у овој 
области бити усмерена на статистичку анализу података у области 
финансирања основног образовања који се односе на целу територију 
републике србије.
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tHe decrease In tHe nuMBer OF PuPIls as a FactOr 
In tHe FInancInG OF eleMentarY educatIOn In tHe 

rePuBlIc OF SERBIA

Summary

The article analyzes the application of the current model of financing 
elementary education from the aspect of demographic changes, namely the decrease 
in the number of pupils in the republic of Serbia, and especially in the Autonomous 
Province of vojvodina. The goal of the research was to use the available data for 
determining the influence of the current financing models and budget planning 
methodology to the amount and the dynamics of financing each pupil from the 
state budget. The research results show that the model of financing applied in the 
republic of Serbia’s elementary education is not elastic towards demographic 
changes, since the decrease in the number of pupils in elementary schools has not 
caused a proportional decrease in the funds allocated to elementary education from 
the state budget. in the conditions of constant decrease of the number of elementary 
school pupils, if the current financing model is applied the amount of budget funds 
per pupil is enlarged faster than the whole elementary education budget. These 
facts and data indicate the need for applying a new model of financing elementary 
education in the republic of Serbia. This new model should be based on financing 
education per pupil and thus improve the quality of the educational process.

Key words: elementary education, financing model, demographic changes, 
pupil. 
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ОДНОС ОПРЕДЕЉЕНОСТИ УЧИТЕЉА ЗА ПРОМЕНЕ 
И ПОЛОЖАЈА УЧЕНИКА У КУРИКУЛУМУ

сажетак: у овом истраживању аутор на узорку 130 учитеља (на-
ставника и професора разредне наставе) северног баната, и то општина 
кикинда, чока и нови кнежевац, проверава хипотезу о томе да ли посто-
ји статистички значајна веза између опредељености наставника за проме-
не и положаја ученика у курикулуму. након примене регресивне анализе 
утврдили смо које предикторске варијабле одређују нашу зависну варијаб лу 
Опредељеност за промене, при чему су се у првом моделу издвојили ставови 
везани за варијаблу Приступ ученику. значајан налаз овог истраживања је да 
су наши учитељи опредељени за промене при чему истичу личност ученика 
и његову индивидуалност.

кључне речи: учитељ, опредељеност за промене, положај уче-
ника.

1. Увод
наставник је главни носилац реформе и ниједна реформа не 

може се спровести без његовог активног и искреног учешћа. шезде-
сетих и седамдесетих година XX века, а на основу праћења и евалуа-
ци је експерименталних програма, утврђено је да успешност реализа-
ције курикулума или теоријског модела програма зависи од настав-
ника који га примењују и од локалних услова у којима се спроводи. у 
савременој школи улога наставника се битно мења. од пасивне улоге 
пуког извршитеља (за)датих програма, наставник постаје тај који их 
развија, усавршава, допуњује, разрађује, креира (миљак, 1996: 15). 
Да ли ће наставник прихватити иновацију или реформу или не, за-
виси од предубеђења или предрасуда које има о новинама. највећу 
препреку ка прихватању новина може представљати страх од проме-
не, настојање да се одржи status quo. приликом увођења иновација 
треба узети у обзир имплицитне теорије које учесници васпитно-об-
разовног процеса имају о учењу и поучавању. за откривање и мењање 
имплицитне педагогије, или теорије у акцији, потребан је другачији 
приступ од оног који је карактеристичан за усвајање знања (ibidem). 
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Status quo је свакако стање које проузрокује страх од промена, па тако 
ни школски систем није имун на њега.

Да би личност променила своје вредности, потребно је, по 
питеру Џону (John, P.), да буде незадовољна актуелним разумевањем, 
схватањем или тумачењем, треба јој понудити комплетне и практи чне 
алтернативе и начине којима ће изградити нова веровања. имплици-
тне теорије наставника, предрасуде или стереотипи које имају о својој 
улози у настави, не мењају се лако, а наставници често нису ни свесни 
својих грешака или нису спремни да их прихвате. уколико се настав-
ник увери да ново сазнање има практичну вредност, почеће да осваја 
то знање или вештину. Џон предлаже следеће стратегије деловања 
за превазилажење предрасуда и предубеђења, односно имплицитних 
теорија учитеља: 1) едукатори на семинарима морају створити радну 
атмосферу где су вредности, осећања, веровања и пракса присутни 
и где се испитују и еволуирају; 2) учитељи морају преиспитати сво-
ја основна уверења о субјектима наставе и педагогији и пронаћи на-
чин да подрже учеников субјективитет у настави; 3) важно је да учи-
тељи схвате бит своје професије, суштину учења и поучавања што се 
постиже сталним посматрањем, вежбањем и истраживањем; 4) по-
стојање мноштво литературе која се бави ефикасношћу рада на ста-
в ника при колаборацији; 5) наставницима који преферирају тра ди-
ционални начин рада треба помоћи да реконфигуришу своја уве рења, 
напусте имитативне моделе и прихвате нове, иновативне моделе који 
подржавају ученика као субјекта (према: сузић, 2005: 609). 

ове стратегије захтевају синхронизацију деловања и дужи вре-
менски период, јер отпор према променама изазива скепсу међу они-
ма који промене спроводе или их доживљавају као битну последицу  
по свој интегритет. 

спаркс и лоукс-харсли (Sparks and Loucks-horsly) износе 
усло ве за стручно усавршавање наставника и за иновирање метода ко-
је ће се користити у учионици: 1) активности су саставни део рада 
шко ле и везане су за побољшање рада у другим школама; 2) настав-
ници учествују у планирању, постављају циљеве и бирају иновативни 
модел; 3) истакнуто је самоучење наставника; 4) наставницима је 
неопходно обезбедити средства и сталну подршку; 5) обука настав ни-
ка мора бити конкретна, са повратним информацијама, могућности ма 
за проверу и обезбеђеном помоћи (ibidem). 

свака иновација мора да се избори за своје место и тиме про-
мени или чак замени имплицитне теорије, предрасуде и стереотипе, 
које ученици и наставници већ поседују. наставницима је много лак ше 
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да прихвате и примене неку иновацију, ако имају подршку у колективу 
од стране својих колега, стручних сарадника и директора. 

важно је истаћи питање како се наставници и ученици ме-
ђусобно разумеју. интеракције међу њима су условљене и обоје не 
сте реотипима, предрасудама – уопштено, значењима која су изгра-
дили јед ни о другима. у литератури наилазимо на појмове који 
објашња ва ју интуитивне теорије, спознаје које гради појединац на 
ин дивид у ал ном плану и које су чврсто повезане са осећањима, ве-
ровањима, предубеђењима, ставовима – то су имплицитне теорије 
(енгл. implicit theories) и имплицитна веровања (енгл. implicit be-
liefs). настају као лични конструкт, својеврсним филтрирањем 
про  шлих искустава и исто времено служе за филтрирање нових. 
„сво јих“ имплицитних те орија појединац често није свестан, не 
мо же њима да управља, ана лизира, нити да их експлицитно објасни 
(пав ловић, 2002: 84). у основи имплицитних теорија је низак ниво 
критичког разумевања стварно сти што проузрокује страх од про-
ме на когнитивних мапа. когнитивне мапе или обрасци представ-
ља ју устаљена, дубока веровања и вред ности личности које служе 
као оријентири за деловање. уколико ли чност прихвати, инкорпо-
рира нове информације, мораће да ради на ревизији постојећих, 
због тога неки то избегавају, односно, неко своје когнитивне мапе 
лакше, а неко теже мења (сузић, 1997: 410). 

синтагма когнитивне мапе има и друго значење. когнитивне 
мапе или мапе ума представљају средство за креативну организацију 
мисли. наш мозак воли да памти само кључне идеје и кључне мисли. 
када се споји рад леве и десне хемисфере мозга, мозак може да ради 
много боље. мапе ума укључују елементе који држе пажњу и левој 
и десној хемисфери мозга, и, уз помоћ пуно боја, слика, асоцијација, 
врло брзо памтимо информације. такође, мапе ума јасно дефинишу 
кључне појмове, одвајајући битно од небитног, чиме нам омогућавају 
да не лутамо и не губимо време на небитне детаље (бузан, 2005).

волис (Wallace) истиче два полазишта критичког разумевања: 
а) истраживање, професионално знање и теорија и б) практична лична 
теорија акције као интерпретација личног искуства. ако се ова два 
извора нађу у колизији, долази до кризе у критичком разумевању, што 
је један од извора имплицитних теорија у наставничкој професији 
(сузић, 1997: 411). 

реформски процеси захтевају од наставника, као главног ак-
тера реформи, спремност за промену постојећег стања, отвореност за 
новине и, наравно, спремност да мења себе.
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2. Истраживање

2.1 Проблем и предмет истраживања
проблем нашег истраживања је да установимо колика је 

спрем  ност учитеља за реформске процесе и њихову укљученост 
у поменуте процесе. предмет истраживања је сагледавање тока и 
квалитета реформ ских процеса у савременој школи испитивањем 
ставова на ставника. 

2.2 Циљ и задатак истраживања
циљ истраживања је утврђивање постојећег стања испи ти-

вањем ставова и на основу субјективне процене наставника у по гле-
ду квалитета важећег наставног плана и програма и стручног усавр-
шавања. 

из овако формулисаног циља произилазе следећи задатак ис-
тра живања: установити да ли постоји статистички значајна веза из-
међу опредељености наставника за промене и положаја ученика у 
курикулуму.

2.3 Варијабле истраживања
варијабле у овом истраживању су одређене према предмету и 

проблему истраживања. 
у нашем истраживању, као независне варијабле појављују се 

школа (сеоска/градска) и број година радног стажа на послу учите-
ља, а као зависне варијабле, појаве које смо истраживали: ставови на -
став  ника о опредељености за промене, мотивисаност, ставови о до -
са да шњем стању, укљученост у промене, вредновање структуре и ор-
га низације курикулума, организацију курикулума, приступ настави, 
при ступ градиву, приступ ученику, приступ учитељу и школи, приступ 
оце њивању и стручном усавршавању.

2.4 Хипотезе истраживања
на основу циља и задатака истраживања поставили смо сле-

де ћу хипотезу. претпостављамо да постоји статистички сигнифика-
нтна веза између опредељености наставника за промене и поло жаја 
ученика у курикулуму 

2.5 Методе и технике истраживања
у истраживању смо користили методу теоријске анализе и де-

скриптивну методу, њен сервеј (Survey) поступак. технике које смо 
користили су анализа садржаја и скалирање.
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2.6 Инструменти истраживања
од инструмената истраживања користили смо две скале ста-

вова: сноуп – Ставови наставника о учењу и подучавању1 и ПНПП 
– Скалер за процену наставног плана и програма2 .

Скала ставова СНОУП – ставови наставника о учењу и по-
дучавању састоји се од уводног дела са подацима који су важни за 
само истраживање. у делу упитника у коме је требало да испитаници 
одговоре на тврдње, налази се двадесет тврдњи које су груписане у че-
тири субскале: Опредељеност за промене, Мотивисаност, Ставо ви о 
досадашњем стању и Укљученост у промене. на тврдње се одго вара 
скалом која значи следеће: 1 = не, 2 = мало, 3 = осредње, 4 = прилично, 
врло и 5 = потпуно.

Скала ставова ПНПП састоји се из уводног дела са обра-
зложењем истраживача о каквом је истраживању реч и шта се очеку је 
од испитаника, дела са основним подацима о испитанику који су би-
тни за предмет истраживања и дела у коме су испитаници одговарали 
на четрдесет шест тврдњи груписаних на: Структура и организаци-
ја курикулума, Оријентација курикулума, Приступ настави, При-
ступ градиву, Приступ ученику, Приступ учитељу и школи, Приступ 
оцењивању и Стручно усавршавање учитеља. на тврдње се одгова ра 
скалом од 1 = не до 5 = да. 

баждарењем инструмената утврдили смо њихову поузданост, 
унутрашњу конзистентност, односно хомогеност ајтема од којих је 
инструмент састављен. метријске карактеристике скалера пнпп и 
сноуп одређене су применом Cronbach-alpha методом као ко ефи-
цијентом поузданости, кроз проверу поузданости субскала. уну тра-
шња конзистентност/хомогеност Cronbach-alpha потврђена је посред-
ством просечне интеркорелације ајтема (r) по важећем обрасцу.

табела 1: Унутрашња конзистентност инструмената
Инструмент Број узорка Број ајтема alpha-cronbach

унутрашња конзистентност 
сноуп скалера 130 20 0,85

унутрашња конзистентност 
пнпп скалера 130 46 0,90

унутрашња конзистентност 
сноуп и пнпп скалера 130 66 0,93

1 скала ставова пнпп делимично је преузета из докторске дисертације 
љиљане левков, модификована и прилагођена потребама нашег истраживања.

2 скала ставова сноуп преузета је из књиге ненада сузића педагогија за 
XXi вијек (2005: 928-929) и делимично модификована уз дозволу аутора.
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из приказане табеле 1 уочавамо да сноуп и пнпп скалери 
ко  риштени у истраживању показују задовољавајућу поузданост. 

приликом баждарења прво смо приступили израчунавању 
Cronbach-Alpha за допринос свих ајтема сноуп скале и пнпп 
скалера, засебно, а потом међусобне конзистентности оба инструмента. 

Добијени коефицијент за сноуп скалу износи α = 0,85, а за 
пнпп скалера α = 0,90. резултат међусобне унутрашње конзистенције 
оба инструмента је α = 0,93. 

сви добијени резултати баждарења показују статистичку зна-
чајност, односно добру уннутрашњу и међусобну сагласност.

2.7 Статистичка обрада података
статистичка обрада података извршена је уз коришћење SPSS 

13.0 for Windows.

2.8 Популација и узорак
популација на коју се односи наше истраживање уочава се из 

задатака, варијабли и хипотеза и обухвата наставни кадар – учитеље. 
истраживање је спроведено на узорку 130 учитеља (наставника и про-
фесора разредне наставе) северног баната, и то општина кикинда, 
чока и нови кнежевац. треба истаћи да је узорак пригодан и репре-
зантативан за подручје северног баната, што смо потврдили приме-
ном одређених поступака за израчунавање величине узорка (mužić, 
1979: 550).

2.9 Организација и ток истраживања
истраживање је спроведено током маја и јуна 2009. године. 

обухваћене су основне школе са подручја северног баната.

3. Опредељеност наставника за промене
регресивном анализом, односно једним од модела мултипле 

регресије утврдили смо која од предикторских варијабли највише 
одређује нашу зависну варијаблу Опредељеност за промене. резултате 
смо приказали у табелама 2 и 3. путем мултипле регресије добили смо 
три предикторска модела. у њих су, уз константу, укључени ставови 
наставника о наставном плану и програму, односно његов приступ 
настави, затим учитељу и школи, и, приступ настави као предиктор-
ске варијабле у односу на зависну варијаблу коју смо посматрали. 
коефицијент мултипле регресије (Rа) за Приступ ученику износи 
0,469а, његов квадрат  Rа2 је 0,220, што нам говори да 22% варијансе зави-
сне варијабле можемо објаснити на основу варијансе предикторских 
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варијабли. израчуната корелација у мултиплој регресији (Rb) за ва-
ријабле Приступ ученику и Приступ учитељу и школи износи 0,516b, 
његов квадрат Rb2 je 0,267, што показује да 27% варијансе зависне 
варијансе објашњавамо на основу варијансе предикторских варијаб-
ли. коефицијент мултипле регресије предикторских варијабли При-
ступ ученику, Приступ учитељу и школи и Приступ настави Rc изно-

си 0,555, док је његов квадрат Rc2 = 0,309, што значи да 31% варијансе 
зависне варијансе објашњавамо на основу варијансе предикторских 
варијабли.

табела 2: Предикторски коефицијентиa I

 
 a. зависна варијабла: опредељеност за промене

подаци изнети у табели 2 говоре о величини стан дар ди зованог 
регресионог коефицијента, бета коефицијента, опредељености за 
промене наставника као предикторске варијабле.

први модел укључује константу и приступ ученику (модел 
1), са коефицијентом мултипле регресије (R) који износи 0,469а.. ње-
гов квадрат, као и прилагођени коефицијенат мултипле детермина ци-
је указује да се путем овог модела може објаснити 22 % варијансе 
зависне варијабле. величина стандардизованог бета коефицијента 
износи 0,469, са t-вредности 6,008, што указује на зависност ставова 
наставника када је реч о приступу ученику и опредељености за про-
мене. овакав налаз значајан је на нивоу 0,001.
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 приступ ученику подразумева, у нашем истраживању, ставо ве 
наставника о наставном плану и програму који изискује, подстиче и 
омогућава да се систематски идентификују потребе ученика у проце-
су учења и уклањају евентуалне баријере; наставном плану и програ-
му који омогућава прилагођавање наставног процеса индивидуал ним 
специфичностима потреба и могућностима ученика; наставном плану 
и програму који подстиче не само интелектуални, него и емоционал-
ни, социјални и лични развој ученика; наставном плану и програму 
који осигурава постепено осамостаљивање и оспособљавање ученика 
да преузму део одговорности за учење и резултате учења; наставном 
плану и програму који изискује и омогућава индивидуално праћење 
карактеристика учења и напредовање ученика; наставном плану и 
про граму који уважава разлике и индивидуалне карактеристике у сти-
лу и брзини учења, као и о наставном плану и програму који пред уче-
нике поставља високе захтеве у погледу разноврсности, количнини и 
сложености знања.   

рад наставника у савременој школи карактерише приступ ко-
ји ставља потребе ученика у први план. унапређење квалитета рада 
захтева постојање флексибилног курикулума, индивидуални приступ 
ученику – поштовање индивидуалности и различитости, увођење ра-
зних видова подршке, чега су учитељи свесни и управо сами по ста-
вљају личност и потребе ученика као приоритет поштујући њихову 
индивидуалност.

табела 3: Искључене варијабле е II
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а. предиктори у моделу. (константа), приступ ученику
b. предиктори у моделу. (константа), приступ ученику, приступ учитељу и 

школи
c. предиктори у моделу. (константа), приступ ученику, приступ учитељу и 

школи, приступ настави
d. зависна варијабла: опредељеност за промене

ако погледамо модел 1 из табеле 3 (искључене варијабле ii), 
уочићемо да је искључено шест варијабли – структура и орга ни за-
ција курикулума, оријентација курикулума, приступ настави, приступ 
градиву, приступ учитељу и школи и приступ оцењивању. оне не до-
приносе повећању постотка варијансе коју можемо об ја снити. Други 
модел (види: табела 2, модел 2) подразумева конс танту, приступ уче-
ни ку и приступ учитељу и школи и са својим ко ефицијентом мулти-
пле регресије r=0,516b, његовим квадратом r2=0,267 и прилагођеним 
квадратом (adjusted R2=0,255), говори да се варијанса зависне варија-
бле може објаснити са око 27 %. трећи модел (види: табела 2, модел 
3) по дразумева константу, приступ ученику, приступ учитељу и шко-
ли и приступ настави и са својим коефицијентом мултипле регреси-
је r=0,555c, његовим квадратом r2=0,309 и прилагођеним квадратом 
(adjusted R2=0,292), говори да се варијанса зависне варијабле може об-
јаснити са око 31 %.

из модела 1, 2 и 3 у табели 2 можемо уочити како повећање 
броја компонената у настави повећава варијансу у тумачењу опреде-
ље ност наставника за промене. 

4. Рекапитулација налаза истраживања
наша хипотеза гласила је: претпостављамо да постоји стати-

стички сигнификантна веза између опредељености наставника за 
промене и положаја ученика у курикулуму. Да бисмо потврдили нашу 
хипотезу, применом регресивне анализе измерили смо утицај ставова 
наставника о наставном плану и програму, односно његов приступ 
настави, затим учитељу и школи, и, приступ настави као предикторске 
варијабле у односу на зависну варијаблу коју смо посматрали, на опре-
дељеност наставника за промене. резултати овог мерења приказани су 
у табелама 2 и 3. табела 3 приказује варијабле које смо искључили 
јер не доприносе повећању постотка варијансе. искључене варија-
бле су следеће: структура и организација курикулума, оријентација 
курикулума, приступ настави, приступ градиву, приступ учитељу и 
школи и приступ оцењивању у првом моделу где нам је константа 
приступ ученику; структура и организација курикулума, оријентација 
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курикулума, приступ настави, приступ градиву, приступ оцењивању у 
другом моделу где је константа приступ ученику и приступ учитељу 
и школи; док су у трећем моделу искључене варијабле структура и 
организација курикулума, оријентација курикулума, приступ градиву 
и приступ оцењивању.

у табели 2 видимо да се опредељеност наставника за промене 
повећава укључивањем варијабли од 22 % до 31 %. 

5. Закључна разматрања
наше истраживање доприноси сагледавању ставова наставни-

ка везане за процену наставног плана и програма, њихово ангажова ње 
на пољу професионалног развоја, као и спремност за осавремењава-
ње наставе увођењем иновативних модела и облика рада и примену 
савремених информационих технологија.

реформске промене које би довеле до хуманистички усмере-
ног курикулума су  потребне. учитељи су свесни неопходности ку-
ри кулума који подразумева постојање индивидуалних разлика, ра-
звој индивидуалности, аутономије и слободе сваког детета. својим 
ставовима указују на спремност да се ангажују у реформским про-
цесима, при чему истичу личност ученика и његову индивидуалност. 
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teacHers’ cOMMItMent tO cHanGe In relatIOn tO tHe 
POsItIOn PuPIls HOld In tHe currIculuM

Summary

in this research, the author has worked with the sample of 130 teachers 
(upper and lower grade) from northern Banat, specifically the municipalities 
of Kikinda, Čoka and novi Kneževac, in an attempt to test the hypothesis of a 
statistically relevant connection between the teachers’ commitment to change and 
the position the pupils hold in the curriculum. After applying regressive analysis 
we were able to determine which predictor variables define our dependent 
variable Commitment to change, and we noticed that the attitudes related to the 
variable Approach to pupils stood out in the first model. A significant finding of 
this research is the fact that our teachers are committed to change and well aware 
of the importance of each pupil’s personality and individuality.

Key words: teacher, commitment to change, pupil’s position.
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ПОЗОРИШТЕ У ШКОЛИ: ЕДУКАЦИЈА И КРЕАЦИЈА

сажетак: тема Позориште и школа; избор текста, драматуршке 
интервенције и подела улога, теоријски је захват усредсређен на припрему 
и оспособљавање наставника за неколико важних и комплексних фаза 
припремања позоришног комада са школском децом. опис тока активности, 
поступци, осмишљавање креативних активности, искуства других примен-
љива у одређеним моделима рада, упућују на свеобухватност драмског 
ства ралашта, али и на његове едукативне елементе који могу да допринесу 
по бољшању рада деце и наставника у школи. основни мотив је да се рад 
у позоришној трупи стави у функцију школског система, који се и поред 
иновација и нових технологија, још увек остварује у нивоу ауторитета. рад 
у позоришној трупи утиче на свест детета и формирање његовог етичког 
и сестетичког бића. такође, кроз призму процеса рада у позоришној тру-
пи прелама се и мултидисциплинарност, то јест повезивање предмета од 
књижевности, преко историје, до физичке културе. један од најважнијих 
аспеката рада јесте инсистирање на континуираном раду, то јест процесу, 
који је одређен као јединствено уметничко трагање, што га изједначава са 
припремама и поступцима у професионалном позоришту.

кључне речи: школско позориште, едукација деце и едукација 
наставника, колективна активност, процес, уметничко трагање.

1. Позориште – игра и школа
игра је најважнија одлика детињства, „али за дете игра није са-

мо доколица и разбибрига већ далеко озбиљнија делатност“ (мађарев, 
2009: 18-19), она је „облик дечјег истраживања и самоостваривања“ 
(мисаиловић, 1991: 125). њена омеђеност правилима уводи је у кон-
текст којим без обзира на своју природу (суштина игре и њена сврха 
је у игри самој) не занемарује оквире дидактике, мада је доказано да 
синтагма дидактичка уметност није подесна за неко озбиљније пе-
дагошко промишљање. 

основу позоришта представља драмска игра (одраслих), у којој, 
као и у дечјој игри1 „постоји подела улога, ликови, радња, временске и 
просторне условности“ (мађарев, 2009: 20).2 

* m.latinovic@yahoo.com
1 Дечју и драмску игру роже кајоа (roger Caillos) убраја у игре мимикрије, 

које су засноване на опонашању и прерушавању (кајоа, 1979: 47-51).
2 светозар рапајић наводи да су први наставни задаци и вежбе које студенте 

глуме приближавају поимању суштине драмског чина, засновани на дечјим играма, 

UDC 37.036:792-053.5
оригинални научни рад
примљен: 28. viii 2012.
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садашњи систем школовања, и поред чињенице да је прилично 
иновиран у односу на претходни, класичан метод наставе, не омогућава 
потпуни развој креативне, самосталне и флексибилне личности, јер 
се учење и даље заснива на бази ауторитета – прихватања утврђених 
ставова и истина из уџбеника, уз помоћ предавача као посредника. 
искуства педагога који се годинама баве театарским радом у школским 
и ваншколским активностима, сагласна су у ставу да би се у наставном 
програму могли применити одређени садржаји драмског делања, 
који би, пре свега, наставу учинили приступачнијом, а ученике више 
заинтересованим и активнијим у раду.3

у театру о којем овде желимо да говоримо педагошки дискурс 
несумњиво постоји, али њега ваља третирати као надградњу, што је – 
свесно или не – случај код нас, али је позитивно колико је он разрађен 
и са одушевљењем прихваћен, јер традиција школског позоришта врло 
је дуга и представља значајан вид културно-уметничког образовања 
ученика.4

„позориште је један од најгениознијих човекових компромиса 
са самим собом. у њему он изводи и забавља друге, прави се важан 
и забавља себе, а опет – оно је један од најмоћнијих инструмената за 
истраживање и покушај да схвати самог себе, свет у којем живи, и 
своје место у том свету“ (харвуд, 1998: 15).

осим овог објашњења/дефиниције, мишљења смо, не треба 
тражити више, јер театар не може да промени свет (сартр, 2004: 316), 
нити да утиче на битне цивилизацијске догађаје, али је „најизразитији 

јер оне подстичу машту, развијају осећај „игривости“, способност концентрације, 
доприносе ослобађању енергије и уклањању спутаности и затворености, а пре 
свега стварају свест о потреби дисциплине у игри, осећај за колективитет и упућују 
ка физичком и унутрашњем ослобађању у оквиру унапред договорених правила 
(рапајић, 1997: 188). 

3 у србији се креативна драма користи независно или као комплементарни 
приступ већ тридесет пет година, као „драмска активност где деца под руководством 
педагога или водитеља стварају сцене или представе и приказују их са текстом или 
радњом која се импровизује“ (мађарев, 2009: 23). као пример креативне драме и 
позоришта наводимо „шкозориште“ љубице бељански-ристић. више видети у 
мађарев, 2009.

године 2007. покренут је пројекат школско форум позориште за школу без 
насиља, који је реализовао центар за драму у едукацији и уметности из београда, уз 
подршку уницеф-а. многи наставници из србије прошли су кроз ову едукацију 
да би касније наставили да раде у својим школама и оспособили ученике за тзв. 
вршњачку едукацију.

4 на територији данашње србије прво је настало школско позориште под 
руководством емануила козачинског у сремским карловцима 1734. године, а тек 
касније настају аматерска и професионална позоришта.
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друштвени феномен“ (глишић, 1964: 143) и његова је улога посве 
другачија (револуције у развоју театра није било), те је он као појава 
податан за едукацију деце и школски систем.5

Даље, позориште је несумњиво колективни чин, јер кроз при-
зму три основна виђења – писац, редитељ, глумац − прелама се, врти, 
дефинише, растаче, и на крају, кроз особени и обичним људима тешко 
објашњиви процес стварања сједињује јединствен чин – представа. 
„позориште је, дакле, тренутни склад између писца, глумца и гле да-
оца“ (глишић, 1964: 143) и таква „операција“ дефинитивно је блиско 
повезана са конвенционалним, још увек најмасовнијим, начином 
обра зовања код нас, али и у европи, те позориште као такво, према 
на  шем мишљењу, припада корпусу, барем могућих, образовних еле-
ме ната и могућности.

али, и поред тога што драмског текста, а посебно практичног 
делања (и поред низа плановима предвиђених приредби и програма 
који подразумевају уметничко изражавање ученика), нема довољно у 
школи, а и поред неспорне књижевне вредности и важности драмских 
дела, образовна улога позоришта битна је јер оно допринси: заједни-
чком раду; развоју стваралачких способности; развијању маште; са-
знајном и емотивном богађењу; поштовању другачијег мишљења, 
ста вова, начина рада; припреми за јавно деловање/наступање; ствара-
њу критичке и самокритичке личности; подстицању интересовања 
за истраживање; помоћи у професионалном опредељењу; креирању 
сло бодног времена; развијању могућности да се претходно стечена 
знања употребе на нов и оригинални начин; дугорочном улагању у 
општи образовни ниво – ученици су будућа едукована публика/оду-
шевљени читаоци драмских дела или стручних написа о театру/ 
постају независни критички корпус.

недвосмислено је, дакле, да разлози за стављање везника 
између школе и позоришта има вишеструку оправданост. 

није, у коначном, ни занемерљиво велико интересовање – ра-
дост и задовољство – ученика (али и предавача и родитеља) када у 
школи, у оквиру неког предмета6 или, пак, као редовна секција, постоји 
театарска група.

 
2. Едукативни елементи приликом избора текста и током рада на 
припреми представе

улазимо, дакле, кроз давно отворена врата – театра у шко ли, 
превасходно како бисмо наметнули, управо школи веома битне, еле-

5  о историји позоришта видети у глишић, 1964. 
6 секција енглеског језика у гимназији „Душан васиљев” у кикинди.
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менте едукације, важне за ученике и наставнике, али кроз једин стве-
ну креативност какву захтева мултидисциплинарни процес нужан 
да би се „догодило позориште“, то јест постављање и конти нуи рано 
извођење позоришне представе.

неке циљеве које можемо постићи радом у школској драмској 
групи или секцији, већ смо навели, али уважавајући бројност треба 
издвојити неколико који су директно вазани за едукативни елемент 
овог курса, односно рада у оквиру трупе.

прво, социјализација ученика кроз уметнички колективни чин 
што се подразумева када је реч о позоришту, изузетно је наглашена, 
али не доводи у питање индивидуалност. 

Друго, рад „за столом“ или на сцени подразумева високи степен 
концентрације, претпоставља константност на пробама и активан 
ангажман свих актера. 

треће, дисциплина у комплексним процесима и у групи је 
не опходна, а њен продукт је заједничко промишљање о ономе што 
се покушава „поставити на сцену“. припремати представу, осим 
самосталног креативног делања, учи нас да вреднујемо однос пре-
ма другима (у глумачком смислу – однос према партнеру и публи-
ци), да учествујемо у дијалогу и прихватамо конструктивно туђе  
ми шљење. 

свакако елементи едукације садржани су, и видљиви, кроз 
повезивање предмета, јер позориште повезује, на пример, књижевност 
и историја, од значаја је за наставу на страним језицима, а посебно би 
требало инсистирати, у другој фази рада, на повезивању са предметом 
физичка култура.

„културна представа“ (турнер, 1989: 21) настаје из искуства, 
као колективни чин, дакле у процесу заједничког рада дефинисане 
групе, која има своје чланове, утврђена правила понашања, конкретне 
задатке, свог лидера, јер „наставник драмски педагог би у блиској 
комуникацији са члановима студија постао њихов старији друг, 
који би их у виду „вође“ подстицао прво на опуштање, отварање и 
спонтаност, а затим би их, разним креативним подстицајима, уво-
дио у стваралачко мишљење као и у исказивање њиховог сопстве-
ног стваралаштва и то кроз смишљене занимљиве игре“ (бошкан-
танурџић, 2001: 9). 

само у књижевном смислу, корисно је додати нешто у прилог 
одређеној лектири (мада одабрано дело може бити и из те области), 
посебно ако се води рачуна о актуелности тренутка у којем живимо и 
у којем позоришни комад настаје.
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3. Избор текста
избор текста је први и најважнији посао у настајању предста-

ве, јер „порекло драмске уметности садржано је у тексту“ (крчмар, 
2008: 471). свесни, како то наводи анри гуије, „великог броја уметно-
сти које учествују у представи, и ма колико био значај одговарајуће 
улоге сваке од њих, текст, макар био само изговор и повод (le pretehte), 
остаје средиште из кога све полази и у коме се све завршава“ (гуије 
[Guije], 2004: 259).

у нашем случају текст је важан, јер мора да задовољи спе-
цифичности које подразумева рад са децом и омладином, а то је његов 
едукативни карактер, те простор за креативно остварење младих, 
често почетника, актера. 

код искусних театарских посленика – редитеља постоји ста-
ро правило које каже: „не ради хамлета у позоришту у којем немаш 
хамлета“. и то би могла бити основна сугестија сваком ко се упушта 
и креће у посао постављања комада, али ипак, није тако. наиме, 
позориште је, процес, па се и на очито искуствено проверену и до-
казану опаску, у нашем мнењу и ставу може храбро одговорити: „ако 
хамлета нема, зашто га не бисмо пронашли“. 

шта то значи? 
Драмска група, која под руковођењем наставника ради на 

припреми и извођењу приредби, требало би да пређе на континуирани 
и систематски рад, који би се обављао од почетка па до краја школске 
године (бокшан-танурџић, 2001: 9).

важност проналажења адекватног текста, у продукцији школ-
ске или омладинске трупе, вишеструко је значајна: прво, то је, могући 
и препоручљиви, почетак заједничког рада, кроз предлагање текста 
(који је у лектири или га на други начин познају – гледали представу), 
заједничко, јавно читање, драматуршку припрему; друго, фокусирање 
проблема о којем жели да се направи представа, проговорити о њима, 
критички се изразити; треће, показати спремност и дефинисати начине 
суочавања са фокусираним и третираним проблемом, те нагласити и 
јасно истаћи поуке које се из тог сукоба могу „извући“. 

оно што није добро чинити (ако се уважи претходно до то-
га неће ни доћи) јесте наметање одређеног текста, без обзира на ње-
гове књижевне домете и вредности, па и у односу на квалитативно 
позиционирање у актуелном тренутку. можемо да нагласимо да ни 
један текст није сам по себи застарео, изван моде или изван временског 
контекста, јер интерпретација − глумачка и редитељска – одређују ниво 
актуелности. ни један текст није толико модеран и актуелан, да се 
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кроз њега константно и тачно прелама свакодневни живот, а „маштом, 
интелектуалним моћима, емоцијом, уобличавањем, изразом, − једном 
речју, даром, који за нас остаје тајна – глума дочарава сасвим новим 
креативним трептајима и допуњује и исказује све оно што у драми 
није могло бити садржано“ (глишић, 1964: 137). 

основна питања на која би требало одговорити у овој фази 
су: зашто одређени текст, шта желимо њим да саопштимо, на који 
проблем треба указати и које су могуће алтернативе. 

у случајевима школског театра мора се без дилеме успостави-
ти јасна релација у односу према теми драме, као и наспрам времен-
ског оквира у којем се одиграва радња. то је најосетљивије питање, јер 
млади људи који су укључени у пројекат, живе у другачијем окруже њу, 
наравно не значи да се надградњом – осавремењавањем и редитељ-
ским читањем – не може све то превазићи, али дефинитивно то мора 
бити јасно свима.

како?
Анализа дела је први креативни поступак приликом избора 

дела, јер „анализирајући текст, помажемо се рациом, просуђујемо, 
откривамо многа текстуална значења, али нас машта подстиче да 
читамо између редова и оно што није написано, што се обично назива 
подтекст, претекст“ (марковић, 2002: 123). анализу дела започиње 
редитељ, својом експликацијом, то јест трасирајући смер у којем жели 
да иде поставка7 – ведро/весело, реалистичко/симболичко, озбиљно, 
проблемски, актуелно8 посао редитеља је да анализира дело и да га 
представи позоришној трупи.

Тема дела је јасно (тако би морало бити) наглашена у тексту, 
али ако је он комплексније фабуле, са више тема, испреплетаних или 
фрагментарно структурираних, свакако је теже определити се, па тада 
треба прибећи најснажнијем опису садржаја драме9

7 „под класичном поставком подразумевамо онај процес рада који почи-
ње избором текста а завршава се његовом редитељском поставком на сцену“ 
(миливојевић мађарев, 2012: 51).

8  Да ли је лакомност или превртљивост ликова у Родољупцима јована 
стерије поповића или похлепа и лажљивост нушићевих јунака из комада Ожа-
лошћена породица у дослуху са данашњим временом, неким догађајима који су део 
наше свакодневнице или људима које познајемо...?! 

9  у комаду Вук и јарићи тема је отмица јарића, а у комаду Ромео и Јулија 
спутана љубав због прердрасуда...

„ако бисмо нпр. тему трагедије хамлет одредили као потрагу за истином 
(у овој трагедији има много тема, али нас, рецимо, занима баш ова, због лика самог 
хамлета и због тога што се нама и нашој групи чини да у савременом свету врло 
често имамо проблем да утврдимо шта је истина), онда су кључне сцене за ову 
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уметничко дело увек изражава неку идеју. Идеја дела је сми-
сао дела, дакле оно што аутор мисли и делом казује, као оригинални 
стваралац.

Идеја представе не мора да буде истоветна са идејом дела и то 
је основни мотив у редитељској разради ауторовог предлошка. посе-
бно је то јасно, и корисно, у случају када је дело, одличних особина, 
а ипак неусклађено са савременим тенденцијама (бокшан-танурџић, 
2001: 115). тај поступак, ипак, не сме бити супротан изворном смислу 
дела, а поготово не сме да наруши квалитет дела.

Карактеристике ликова или особине својствене само датом 
лику, које се се „утврђују“ праћењем и промишљањем наведених по-
ступака, његовим односом према околини, као и према индиректно 
или директно дејствујућим партнерима тог лика. то је уобичајени 
пут, али постоје и другачији методи трагања за карактером (пашовић, 
1984: 73). посебно се сугерише нијансирање лика, то јест слојевито 
по стављање карактера издвајањем низа/групе карактерних особина 
ко је се допуњују. Добро је издвојити и неки контрастни ниво, особину 
која је дијаметрална на утврђени карактер лика (пашовић, 1984: 73).

задатак редитеља је да константно и јасно дефинише и обја-
шња ва карактере ликова, јер ученик/глумац да би усвојио дефини са не 
одлике карактера мора да има јасну слику, то јест одлике, јер „свакој 
улози он (глумац – прим. м. л.) даје своју сопствену стваралачку 
вредност“ (глишић, 1964: 139). то је посебно важно младим глумцима 
– аматерима или онима који тек ступају на професионалну сцену.

Односи међу ликовима су оно што чини представу, јер нема 
драме без релације, сукоба, и то не само у нивоу ликова, него њиховим 
посредством у равни односа уметност−стварност.  

сви ови аспекти трагања за текстом и драматуршко-редитељ-
ског дискурса према одређеном књижевном „материјалу“, у функци ји 
су припреме представе али су и заједничка опредељења. у трагању за 
погодним текстом будуће представе важна ствар је колективност. и 
ту је, одмах треба рећи, школски театар у доброј предности, у односу 
на репертоарско позориште, где текст „доноси“ редитељи или га, у 
другом случају, управа предвиђа или, чак, наручује од одређеног 
писца, конципирајући будући репертоар. у случају настанка представе 
у школском театру „фактор времена“ је савезник, и он омогућава да се 

тему: сусрет хамлета са Духом, сцена прислушкивања када полоније и клаудије 
подмећу офелију да би проверили хамлетово наводно лудило, сцена ’мишоловке’ 
када се кладудије гледајући позоришну представу открије, сцена на гробљу где се 
хамлет, који тражи истину, сусретне са релативношћу живота и офелијином смрћу 
и наравно коначни обрачун на крају комада.“ (миливојевић мађарев, 2012: 52).
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кроз процес континуираног и стрпљивог рада, кроз трагања – читања, 
сегментарних интерпретација, реакцију актера и „слушалаца“ – про-
нађе адекватни текст. 

уметничко трагање, само по себи, не трпи препоруке, нити са-
вете, а ретко се ослања и на туђа искуства, па ни остварене домете, те 
је сходно томе задовољство коначно досегнутог чина велико, али ако 
се ипак може трасирати правац трагања, онда је су то класична дела 
стране и домаће драмске баштине. у нашем случају може се посегну-
ти и за корпусом дела новије српске драмске литературе. уз напоме ну, 
да тематска усредсређеност на савремене приче из урбаног миљеа, са 
младим људима као јунацима – и фокусом на дилеме, емотивне кризе 
и осујећена маштања младих, затечених у пепелу старих идеоло шких 
утопија, у урбаној утопији, а незадовољних неизвесним благодетима 
потрошачког друштва, транзицијског раја – има проблем у, намерно 
одабраној и једино могућој, дијалошкој фактури, то јест у огољености 
и оскудном језику, пуном жаргона и псовки.

 
4. Редитељ посредник или истраживач

ако је питање из поднаслова већ постављено, сугестија је да га 
онда не треба третирати као кључну дилему, јер и поред чињенице да 
постоје аутори, па и одређени круг љубитеља театра, који не воле да 
се много одузима и, посебно, додаје тексту – литерарном предлошку, 
чињеница је да редитељски посао представља потрагу за скриве-
ним значењима и подтекстом. задатак редитеља је да транспонује и 
уметнички надгради текст за који се определио, при томе да не изне-
вери предложак и, посебно, да не тражи оно чега нема у тексту. то није 
нимало лако, и свакако, веома је изазовно за редитеља. Добра режија, 
дакле, у основи подразумева преношења духа драмског комада на 
сцену користећи моћ и средства свог особеног сценског изражавања. 
Дакле, аутономност редитељског дела је недвосмислена. редитељ је 
творац целине, и ту је корисно цитирати љубишу ристића, једног од 
најзначајнијих редитеља у некадашњој југославији у другој половини 
20 века, који је одговарајући на питање у једној стручној анкети рекао 
да: „редитељ припада оном свету који и даље покушава да склопи 
било какву целину“.

у оквиру „светог тројства“ одговорног за настанак неке пред-
ставе, редитељ и јесте апострофиран као најодговорнији апостол, 
што и произилази из вековне „борбе“ да се редитељска замисао 
устоличи као свеобухватна и разрађена. седећи за својим столом у 
гледалишту, током проба, редитељ је преузео на себе улогу веома 
сензибилног гледаоца, чак шта више резонатора глумачке игре, који 
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рагује на недоследност (контра редитељско замишљеном) у игри, 
на сваки погрешан покрет или тон, објашњава глумцу разлоге свог 
незадовољства, и упућује га на друге и боље могућности решавања 
одређеног задатка и ненаметљиво га води до жељеног резултата 
(сенкер, 1984: 126). сва је дакле истина, када се погледа данашњи 
театар да је на „сцени“ повратак „меинингенског принципа“ којем је 
тетараски крајњи циљ „тачна и потпуна материјализација редитељске 
идеје“, друга страна медаље је захтев да редитељ преузме на себе 
одговорност за све будуће (тактичке и стратегијске) промашаје. 
ако је то тако онда је то захтев, и он је логичан, да се редитељу без 
пред расуда и калкулација препусти слобода у вредновању, па тако и 
одабиру сарадника.

мишљења смо да је позориште најсветлији одраз колективно-
сти, без обзира на веома уважени став николаја јеврејинова, који 
тврди да „све на овом нашем свету, од детињства до смрти полази, 
од строге послушности диктатури, неког невидљивог диктатора“. 
редитељ је дакле „корективни фактор“, али он нема особине владара 
– бога, јер он не може надвладати шопенхауеров принцип „ех нихило 
нихил фит“10, нити је без глумаца у могућности да спроведе и прикаже 
најоригиналнију уметничку идеју.

све у свему, није лоше напоменути такве ставове, тим пре што 
су то и биле карактеристике једног периода у театарској историји, и 
што се такве редитељске тежње, враћају с времена на време. 

наш задатак је да се усредсредимо, сходно и циљу који има-
мо, на постављање представе у школским позориштима, да се по-
за бавимо колективном акцијом избора текста, његове драматуршке 
обраде и избора актера који ће тумачити улоге. у овом случају све 
је на страни процеса кроз који се остварује циљ – представа. тешко 
је наравно и помислити да у школском позоришту – према много 
чему специфичном − има таквих редитељских ауторитета који могу у 
потпуности да заокруже процес и све дефинишу. 

због тога, када се дође до редитељске персоне, треба ставити 
цртицу и вратити се на почетак, на игру, кроз коју се спроводи виши 
ниво едукације. јасно је да то може бити осетљово питање, али без 
тога је читав овај процес обесмишљен, а све наведене корисности 
доведене у питање. 

5. Подела улога
подела улога у школском позоришту, дефинитивно је процес 

„трагања за хамлетом“. ова теза на најдрастичнији начин ако не по-
10 ни из чега не постаје ништа.
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бија онда доводи у питање распрострањену тезу да се редитељ при-
ликом поделе улога руководи сродношћу глумца са ликом који треба 
да тумачи, јер „сродност или заједничке особине могу да се крећу 
од латентних, па до изражених, или у карактерним особинама, или у 
начину понашања, или пак у физичкој сличности“ (бокшан-танур џић, 
2001: 118).

консултујући, и верујући у њих, бројна искуства наших и ино-
страних редитеља дефинитивно смо уверени, да тзв. „прва лопта“, 
односно одабир глумаца према сличности ликовима не може бити 
права подела. 

мирослав беловић, велики српски редитељ, али и позоришни 
педагог и врхунски интелектуалац, упозоравао је још средином 
осамдесетих да је „пад многих позоришта, код нас, условљен падом 
глумачких подела“, јер како је тврдио беловић, „од поделе је лако 
направити берзу, политикантско поприште, каријеристичку битку“. 

иза нас је време униформности и фахова – првог љубавника, 
драмске хероине, субрете, комичара, трагичне мајке – а на „сцени“ је 
доба интелектуализма у театру, смисла за трансформацију, спремно-
сти на импровизацију и константно почињање од почетка.

подела улога је, дакле, дубоко стваралачко питање, јер не 
постоји утврђени рецепт, те је најбоље да аутор представе – редитељ 
пронађе свој пут, свој прилаз проблему.

и искуства су ту различита.
беловић препоручује да се пре почетка проба „мало“ импро-

ви зује са глумцима на тему одабраног комада. „путем импровизаци ја 
извршите глумачку поделу“ (беловић, 1986: 70), јер кроз низ вежби 
млади глумци имају могућност да открију своје особине које их пре-
поручују за одређену улогу.11 Добра је и помена вредна ситуација 
са поделом коју наводи харис пашовић, описујући рад на предста-
ви према тексту луиса буњуела Хамлет, који има драматургију 
сна и све елементе надреализма. питања која су тада постављали, 
покушавајући да разреше древну дилему и пронађу „кључ“ предста-
ве, била су: „шта ће нама хамлет данас?, колико је хамлета у нама?, 
каква је наша Данска?“ (пашовић, 1986: 74). за владимира милчина, 
македонског редитеља, чин поделе улога није занатски него је то чин 

11 радећи као драматург приликом припремања представе О насиљу (пре ма 
Титу Андронику – вилијама шекспира), у народном позоришту кикинди, редитеља 
анђелке николић, уверили смо се у значај вежби за одређивање лика, али је кроз 
индивидуалне и колективне вежбе припремљена ефектна сцена – чудна шума – 
у којој глумци играју дрвеће, жбуње и природне препреке у шуми, где се одвија 
краљевски лов и догађа крваво убиство...
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окупљања духовне енергије креативних индивидуа, који би да на 
сцени формулишу свој став према свету (милчин, 1986: 104).

милан мађарев заступа став о развијању идеје кроз креативни 
покрет, јер је такво изражавање значајно „за развијање поетских 
и сценских материјала и често помаже младима у превазилажењу 
инхибиција које носи њихов узраст, али и које ствара наша култура 
која занемарује физичку комуникацију и експресивност“ (мађарев, 
2012: 40).

занимљиво је завирити и „иза кулиса“ и видети како глумац 
до живљава тај осетљиви посао поделе улога. у врло сложеном, али 
лепом и мудром тексту о подели улога, насловљеном Ко упре прст, 
милош жутић, бард српског театра, кроз причу о фрази „лук и вода“, 
која означава једноставну радњу или замисао, говори о комплексној 
улози глумца, затеченог поделом, а обавезног према себи и публици 
(жутић, 1986: 100).

ово су конкретни докази, и сугестије за практични део ра да 
у овом сегменту припремања представе, али на темељу ових, ис про-
баних, искустава познатих театарских стваралаца, могуће је про-
наћи и властите методе у разоткривању личности младих глумаца и 
дефинисању њихових могућности за интерпретацију одређеног лика 
у представи.

импровизовати на задату тему, забављати се имитацијама, ко-
је могу касније послужити за креацију лика, одржавати појединачне 
пробе, читати, разговарати, чак и писати карактеристике лика, то је 
могуће док се још ради „за столом“, и на тај начин утврдити да ли 
глумац поседује неизоставне елементе за један одређени лик. времена 
има, оно је, како смо рекли савезник нашег театра, па га у пуној мери 
треба и користити.

још једну ствар желимо да нагласимо и препоручимо као ва-
жну могућност у постављању представе, а у контексту сегмента 
по деле улога, а то су алтернације. и док се у нашем сценском жи-
во ту, алтернације као обавезне уводе у оперски или балетски ан-
самбл одређене представе, у позоришту то често делује као казна. 
„алтернације су помогле многим глумцима да открију своје право 
лице на сцени, многострукост свог дара и способност да разреше и 
најтеже задатке“ (беловић, 1986: 68). у контексту рада у школском 
позоришту алтернација може бити занимљива и као креативно над-
метање, али и као модел проширења трупе и продужетка „живота“ 
представе. Два глумца која тумаче исти лик у алтернацији, трудиће се, 
не да опонашају један другог, него да у својој игри додају особеност 
која их разликује, да дају више и мотивишу остале. мањи ликови који 
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су у алтернацији добијају одређени шарм и не доводе у питање пробу и 
представу школског театра у случају других обавеза глумаца, болести 
или незадовољства. век представе дефинитивно се продужује, јер 
одређени део публике долази у театар због одређеног глумаца, па је 
самим тим и потенцијално више публике.

у школском позоришту као и у алтернативном, може да се 
примени и принцип мултипликације ликова који омогућава да једну 
или више улога могу да играју по двоје, троје глумаца, при чему се 
одговорност за тумачење ликова равномерно распоређује. ова метода 
има предност, јер је цео ансамбл стално присутан и мотивација је на 
високом нивоу. 

уважити све напоменуто, и креативно надоградити властитом 
инвенцијом или искуством, процес поделе улога, претворићемо га 
збиља у „потрагу за хамлетом“, а то и јесте разлог упуштања у ову 
авантуру. 

представа је, дакле, процес, а не циљ.

6. Закључна разматрања
на завршетку овог текста и на крају, верујемо екстремно ва-

жних, сегмената припремања представе, кратко треба подсетити на 
кључне нивое које морамо да савладамо пре изласка на сцену. то су 
стваралачка стрпљивост и континуирани колективни приступ при 
из бору текста будуће представе, затим опредељење за креативну ак-
тивност кроз бројне поступке/експерименте у заједничком раду, а не 
редитељској искључивости, те инсистирање на истраживању у правцу 
разрешења улога како би се пронашли адекватни глумци за поједине 
ликове.

само оваквим начином рада поставља се добар темељ на 
којем ће бити надограђено оно што ће се касније догодити на сцени, 
али и потврдити шта је оно квалитативно у едукативном смислу 
што доприноси школском систему, којем добро дође мало свежег 
уметничког ваздуха.
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Miloš latinović

TheATer in SChooL: eDUCATion AnD CreATion

Summary

The topic Theater and school; text selection, dramaturgical interventions 
and casting, is a theoretical attempt focused on preparing and training teachers for 
performing several very important phases of preparing a theatrical performance 
with school children. The description of the activities and the steps taken in this 
process, preparation of the creative activities, as well as other people’s experiences 
applicable in certain work methods, all imply the comprehensiveness of theatrical 
creation and its educational elements which can help improve the educational 
process. The basic motive is to put the work done in a theatre troop into the 
function of the school system which is, regardless of all the innovations and new 
technologies, still functioning at the level of authority. Work with a theatre troop 
affects a child’s conscience and the shaping of his/her ethical and esthetical being. 
Also, the prism of working with a theatrical troop reflects multidicsciplinarity, i.e. 
correlation of subjects, from literature and history to physical education. one of 
the most important aspects of this method is the insistence on the work continuum, 
i.e. the process itself which is defined as a unique artistic search and thus made 
equal to the preparations and actions performed in professional theatre.

Key words: school yard, educating children and teachers, group activity, 
process, artistic search.
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Слободан Балаћ*1

висока школа струковних студија 
за образовање васпитача, кикинда

ПРИПРЕМА НАСТАВНИКА ЗА НАСТАВНИ ЧАС 
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА (ЕЛАБОРАТ)

сажетак: ученицима се пружа могућност да се упознају са ос-
новним начелима и принципима становања и живљења у прошлости и 
садашњости (некад и сад), да пореде начин живота у сеоском домаћинству 
са актуелним окружењем, да уочавају разлике између сеоског и грађанског 
идентитета, уз разумевање и подстицање схватања да је различитост култура 
темељ богатства света, што отвара пут ка друштву знања и компентенцијама, 
где посебан значај и улога припада наставној пракси.

сазнавање о себи кроз међусобно повезивање и сарадњу са другима 
утемељено је на интеракционој теорији психичког развоја, по којој је 
социјална интеракција основни конструктивни чинилац развоја ученика и 
представља подстицај за даљи развој њиховог социјалног сазнања.

откривајући узроке промена, остварујући продукт рада тимски, при-
лагођавајући своја мишљења групи ради изналажења заједничког ре шења, 
ученици кроз међусобно повезивање и сарадњу, креативно и ства ралачки 
откривају свет око себе, што резултира заинтересованошћу и отво рености 
према разликама − другима и другачијим од себе.

акценат је на компаративној методи, искуственом учењу као битној 
методичкој одредници образовно-васпитног рада, тј. уобличавању и поимању 
личних, аутентичних доживљаја које су ученици на сеоском домаћинству 
(салашу) стекли кроз размену ставова у групи.

увиђајући значај непрестаног усавршавања наставне праксе, рад 
представља интеграцију теорије и праксе, инспирацију нових претпоставки 
за унапређивање наставе и даљи развој дидактичке теорије, могућност 
преиспитивања теоријских знања у конкретном педагошком простору за 
учење.

кључне речи: настава, народна традиција, ученик, наставник, об-
разовање.

Увод
изборни наставни предмет народна традиција, као млада ди   -

сциплина која поставља ученика у субјекатску позицију учења и са-
знавања, трагања и откривања, осавремењује организацију наставе и 
започиње своју статусну борбу међу предметима у основној школи. 
та борба се испољава у трагању за парадигмом која би народној тра-
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дицији омогућила да образује референтне оквире својих теорија и 
истраживања у наставном процесу школе.

Да бисмо ученицима приближили стваралаштво народа, по-
требно је издвојити претходно одабране традицијске појаве, које би 
се изучавале у основној школи, кроз одговарајућу наставу. ства ра-
јући услове који би у настави омогућили ученицима развој нау чног 
приступа знању и мишљењу из ове области, обезбедили бисмо ефи-
касно усвајање знања из предмета народна традиција. на такав на-
чин би ученици, суочени са сложеном аудитивном, односно музичком 
конфигурацијом фолклорних података, кроз непосредно упознавање 
материјалне и духовне културе, били укључени у активности ре ви-
тализације народног стваралаштва.

кроз припрему наставника за наставни час за предмет наро -
дна традиција, васпитање и учење остварује се у социјалном и кул-
турном окружењу, у повезаности са реалним животним околности-
ма ученицима се нуди могућност приказа етно-окружења, и то кроз 
оживљава ње „духа старина. с тим у вези, амбијентални приступ у изу-
чавању предмета народна традиција у основној школи од великог је 
значаја и слободно можемо рећи, пресудни фактор у подизању свести 
и от кривању личног културног идентитета ученика.

концептуално гледано, изучавање наставног предмета наро-
дна традиција, условљено је одабиром наставних метода и техника 
које се односе на пренос информација усмерених на ученике, интера-
кти вно и искуствено уз комбинацију сарадничког учења, групне ра-
спра ве, индивидуалног истраживања и групних пројеката, а све са ци -
љем израде елабората, тј. припреме наставника за наставни час. ела-
бо рат је покушај указивања на смернице наставницима и на могућу 
оријентацију у ком правцу наставни предмет народна традиција тре-
ба да афирмише и интерпретира садржаје и могућности у процесу 
едукације ученика.

1. Наставни предмет: народна традиција
2. Разред и одељење: ii 6
3. Наставна јединица: сеоско домаћинство некад и сад
4. Тип наставног часа: понављање
5. Садржај рада: мотивисани да размишљају о могућностима 

живо та и рада битно другачијег од оног на који су навикли, подстакнути 
на креативнију прераду наслеђа и на динамичнију пролиферацију те 
прераде са актуелним окружењем, приступамо обнављању раније 
стеченог знања и искуства са салаша. Да би ученици разумели и 
идентификовали се са свим оним што су видели и доживели на са-
лашу, приступамо плански постављању питања која чине увод у опе-
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рационализацију садржаја рада на тему Сеоска кућа, користећи све 
предности компаративног метода (некад и сад). питања која следе 
чине делове градива које ћемо са ученицима понављати, вежбати и 
систематизовати:

• „шта чини сеоско домаћинство (некад и сад)“?
• „од ког материјала су људи правили куће (некад и сад)“?
• „шта се све налази у кући (некад и сад)“?
• „шта се све налази у дворишту (некад и сад)“?
• „који су то помоћни објекти и чему служе (некад и сад)“?
• „којим пословима се баве домаћини (некад и сад)“?
Да би ученичка знања била трајнија, ученици се према соп-

ственим афинитетима опредељују за постављена питања, формирају-
ћи шест група. ученици тимски приступају учењу, примени наученог 
и саопштавању изученог, инсистирајући на запамћивању и усвајању 
битних чињеница везаних за сеоско домаћинство.

6. Задаци наставног часа: усвајање елементарних знања о 
народном стваралаштву; непосредно увођење ученика у сеоско до ма-
ћинство и упознавање са свим што чини сеоско домаћинство: се оска 
кућа, у кући и око ње, помоћни објекти, сеоско двориште, по слови 
домаћина и укућана на сеоском домаћинству, препознавање разлике 
између настањеног и ненастањеног простора.

а) образовни задаци: усвајање знања о традицији уопште и о 
разлици између фолклорног и актуелног окружења и његовог утица ја 
на индивидуално и групно понашање; стицање одговарајућих вешти-
на повезаних са животом и радом у етно окружењу и мултикултурал-
ном друштву; упознавање народне архитектуре и типова кућа; изуча-
вање и схватање живота на селу. 

б) функционални задаци: развој мисаоних операција класи фи-
кације, компарације, анализе и синтезе код ученика; оспособљавање 
ученика у сврху неговања и очувања своје етничке културе; формира-
ње ученичких компетенција у одговарајућим животним условима кул-
турног плурализма; усавршавање и осмишљавање будућих корака 
ко ји ће ученике водити идентификацији интересовања за наставни 
предмет народно стваралаштво.

в) васпитни задаци: подстицање ученика на развој стварала-
штва и комуникацију са представницима других и другачијих култу ра 
− традиција; усмеравање ученика на изучавање и истраживање наро-
дног стваралаштва у учионици и другим контекстима учења; омогућа-
ва ње интеркултурализму да оствари интеракцију међу припадницима 
различитих традиција (култура) како би се васпитање и образовање уче-
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ника значајније остварило преко модела културне комуникације; фор-
мирање код ученика уверења, ставова у настави који обухватају тради -
ционално стваралаштво; утицање на свест ученика, на њихове емо  ције 
и понашање у складу са општеприхваћеним друштвеним нормама.

7. Облици наставног рада: фронтални, групни, индивидуални
а) фронтални: истовремени рад свих ученика упоредо са на-

ста в никовим указивањем на одређену ситуацију (посета сеоском до-
ма ћинству), који се изводи организовано од стране наставника према 
својој раније утврђеној методској концепцији у сврху увођења учени-
ка у одређен радни поступак и истовремено (наставник) сугерише 
шаблон који омогућава испољавање стваралачких активности.

б) групни: дељење ученика (према спонтаном испољавању уче-
ника) на мање јединице за организацију наставе методом васпитно-
образовног рада у предмету народна традиција.

в) индивидуални: самостална делатност ученика (појединца) у 
одељењу, сводећи помоћ наставника на најмању меру у настојању да 
се ученици (упознавајући културу становања и живљења), што више 
осамостале и да постављају питања само у изузетним случајевима. 

8. Наставне методе
а) вербална метода: усмене речи (монолог, дијалог), усмено 

излагање у виду предавања, причања, описивања и објашњавања уз-
ро чне повезаности међу одређеним појавама и феноменима на сео-
ском домаћинству који ће обезбедити дубље и свестраније усвајање 
знања. Дијалог, међусобни усмени разговор наставника и ученика о 
свакодневном животу у сеоској кући (салашу).

б) Демонстративно-илустративна метода: очигледно покази-
вање предмета, појава и стања која се огледају у динамичном смењи-
вању делова или етапа које се сједињују у приказу традиционалног 
сеоског живота; непосредно повезивање с илустративним материја-
лом у целину (цртежи, апликације, слике, илустрације), што обезбеђу-
је ефикасну дидактичку поступност преко симбола ка апстракцијама 
и „копирање стварности“ у облику предмета и процеса у сеоском 
домађинству.

в) активна метода учења: непосредан контакт са материјалном 
и нематеријалном традиционалном културом као и ефикасно проу ча-
вање промена духовног карактера. ученици самостално уочавају поја-
ве и промене, свестрано посматрају њихов ток и из својих посма тра-
ња изводе закључке и доносе ставове, уз помоћ различитих техника: 
цртања, писања, игре, моделовања, демонстрације, илустрације, ства-
ра лачке презентације.
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9. Наставна средства
а) наставно-радна средства: уџбеник, школска табла, радна све-

ска, модели (фигуративни и функционални). употребни предмети и по-
магала: маказе, пластелин, жица, вуница, лепак, бојице, гранчице, канап.

б) Демонстрациона и визуелна средства: слике, цртежи, илу-
страције.

в) аудитивна средства: говор наставника, слушање тради ци-
оналне музике − свирка на двојницама.

г) аудио-визуелна средства: тонски наставни филм који у свом 
садржају третира фолклорну и етномузиколошку грађу чији је циљ 
упознавање ученика са различитим облицима становања и приказ 
свакодневног живота породице на сеоском домаћинству (салашу).

д) помоћна техничка опрема: статив, пројекциони апарат, про-
јекционо платно, носач звука (цД).

10. Наставни објекат: медијатека (слика бр. 1).

Слика бр. 1 Медијатека

11. Корелација
садржаји часа усаглашени су са следећим наставним предметима: 
српски језик − богаћење и развој говорне културе;
музичка култура − слушање музике;
ликовна култура − конструисање помоћних објеката: макета куће, 
амбара, бојење;
свет око нас − прошлост мога краја, оријентација у времену;
грађанско васпитање − развој толеранције, ненасилне комуникације, 
уважавање различитости. 

12. Претходна припрема ученика
сходно годишњем програму рада и плану извођења излета и 

екскурзија, ученике унапред припремамо и упознајемо са активно-
стима везаним за посету сеоском домаћинству (салашу). посета са-
лашу је прилика за непосредно посматрање етно-окружења, људи и 
њихових свакодневних активности (послова) у таквом амбијенту.
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обради теме сеоска кућа, претходи реализација излета. по-
што смо постигли договор са једним сеоским домаћинством које ће 
угостити ученике, и тако, на најбољи начин представити ученици ма 
сеоски амбијент (кућу, домаћинство, двориште, помоћне објекте), 
охрабрујемо ученике да разговарају са домаћином и укућанима, како 
би на тај начин дошли до одређених сазнања, података и запажања 
које ће у оквиру домаћег задатка обрађивати и презентовати. по жељи, 
уколико буду хтели, биће им омогућено бављење лакшим пословима 
(давање хране кокама, сађење лука у припремљено земљиште − „ле-
је“), упознаће пољопривредне алате и машине, разгледаће шталу, обор 
за свиње, кокошињац, тор за овце и све оно што чини једно сеоско 
домаћинство.

након посете (амбијенталне наставе на салашу) ученици раде 
по групама. свака група има задатак да одговори на постављено 
питање и могућност да се бави малим истраживачким радом. своја 
сазнања, утиске и искуства треба да презентују на оригиналан и 
стваралачки начин. 

ученици су упућени да користе различите изворе сазнава ња 
(различити уџбеници, дечја штампа, лексикони, енциклопедије, ин-
тернет, оригинални предмети народне традиције, илустрације, на-
родне игре, песме).

13. Извори за наставника
1. балаћ, с. (2004). Јелички вез. свирка на двојницама. нови сад: 
ртнс, (цД).
2. маринковић, с., марковић, с. (2011). Свет око нас. уџбеник за 
други разред основне школе. београд: креативни центар.
3. миловановић, с., јухас, и. (2008). Моја кућица, моја слободица. 
београд: едука.
4. поповић, м. (2010). Задња кућа, Србија. тонски наставни филм. 
београд: ртс.
5. перић, с., нишковић, в. (2009). Народна традиција. уџбеник за 
други разред основне школе „Свуда пођи, кући дођи“. београд: завод 
за уџбенике.
6. стручна литература (књиге, приручници, часописи, каталози и др.).

14. Извори за ученике
а) извори које ће ученици користити на часу:

1. наставник
2. маринковић, с., марковић, с. (2011). Свет око нас. уџбеник за 
дру ги разред основне школе. београд: креативни центар.



Зборник ВШССОВ 2/2012.

212

Слободан Балаћ

3. миловановић,с., јухас, и. (2008). Моја кућица, моја слободица. 
београд: едука.
4. перић, с., нишкановић, в. (2009). Народна традиција. уџбеник за 
други разред основне школе Свуда пођи, кући дођи. београд: завод за 
уџбенике.

б) извори које ће ученици користити за домаћи задатак:
медији (дечји часописи, енциклопедије, интернет...).
Свет око нас. уџбеник за други разред основне школе (манојловић, 
м., вељковић, б.).

15. Артикулација наставног часа
а) уводни део часа (5 мин)
у склопу психолошке припреме, дедуктивним приступом, де-

финишемо задатке рада, постављамо проблем приближавајући уну-
трашњу структуру (садржаје и методе) наставног предмета народна 
традиција, покрећемо код ученика спонтаност и креативност у циљу 
развијања и давања подршке на нивоу групе и јачамо способност, 
самопоуздање и припремљеност за рад на упознавању традиционалног 
сеоског домаћинства. најављујемо игру „скривалица“.

ученици откривају једно по једно поље испод којег се налази 
део слике. после сваког откривања поља (од 1 до 6) ученици погађају 
решење „скривалице“, односно шта је на слици. када буду откривена 
сва поља, видимо слику сеоске куће (слика бр. 2).

Слика бр. 2 Скривалица

ученици описују шта је представљено на слици и упоређују 
сеоско домаћинство са слике и оно које су посетили. користе сте-
чена знања за развијање логичког мишљења (повезивање појмова, 
упоређивање, анализирање, класификовање, закључивање, систе ма-
тизовање). после краћег разговора наставник најављује наставну је-
диницу и записује на табли Сеоско домаћинство некад и сад.

б) главни део часа (35 мин)
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наставник најављује гледање кратког филма о сеоском дома-
ћинству некад и сад. ученици гледају тонски наставни филм (3 мин) 
о различитим облицима становања и приказом свакодневног живо та 
породице на сеоском домаћинству (салашу). после пројекције филма 
на пројекционом платну, наставник најављује извештавање група. на 
претходном часу, у амбијенталном простору, на салашу, ученици су се 
према својим сколоностима определили да одговоре на једно питање. 
пошто је било шест питања, формирамо шест група. наставник је дао 
упутства за рад у групи.

пошто су групе формиране пре овог часа и ученици имали од-
ређени задатак, свака група на овом часу има две етапе рада. прва 
етапа састоји се у томе да један члан сваке групе најпре информише 
све присутне како су се организовали за рад, како су прикупљали 
потребне информације, слике, предмете итд., ко им је помагао, како 
су се осећали док су радили, а потом презентују свој групни рад на 
постављено питање. продукте рада лепе на таблу. Други ученици 
мо гу да допуне одговор, ако сматрају да је нешто изостављено, или 
поставе неко питање члановима групе у циљу потпуније информације 
у вези са одговором на дату тему.

Друга етапа састоји се у томе да свака група после презента-
ције свог рада одлази на место и ради практични задатак. Док ученици 
раде практичан рад, слушају изворну народну свирку на традицио-
налном народном инструменту – двојнице.
i група 
шта чини сеоско домаћинство (некад и сад)? – извештавање.
група има задатак да направи макету сеоске куће (добили су шему 
коју треба да обоје, исеку и залепе), слика бр. 3.

Слика бр. 3 Сеоско домаћинство

ii група
од ког материјала су људи правили куће (некад и сад)? – извештавање.
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Делови куће, обичаји (опиши, нацртај, залепи слику, илустрацију 
итд.).
прочитајте текстове из уџбеника на страни 27. и 28. (уџбеник Свуда 
пођи кући дођи).
група има задатак да направи макету бунара (добили су шему коју 
треба да обоје, исеку и залепе), слика бр. 4.

Слика бр. 4 Бунар

iii група
шта се све налази у кући (некад и сад)? – извештавање.
група има задатак да од одговарајућег материјала (пластелин, жица, 
гранчице, вуница) направи дрвеће и цвеће за двориште (слика бр. 5).

Слика бр. 5 Двориште

iv група
опиши сеоско двориште: ограда, изглед, послови који се обављају у 
дворишту (некад и сад)? – извештавање.
прочитајте текстове из уџбеника на страни 16. и 17 (уџбеник Свуда 
пођи кући дођи).
група има задатак да од гранчица, чачкалица, пластелина и канапа 
направи капију и ограду за двориште (слика бр. 6).
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Слика бр. 6 Ограда око дворишта 

v група
који су то помоћни објекти и чему служе? − извештавање.
прочитајте текстове из уџбеника на страни 56. и 57. (уџбеник Свуда 
пођи кући дођи).
група има задатак да направи макету помоћних објеката (амбар и вајат 
− добили су шему коју треба да обоје, исеку и залепе), слика бр. 7.

   
                 Слика бр. 7 Амбар                               Вајат

vi група
којим пословима се баве домаћини (некад и сад)? – извештавање.
група има задатак да од гранчица, пластелина и вунице направи 
домаће животиње (слика бр. 8).

Слика бр. 8 Тор за овце
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в) завршни део часа: (5 мин.)
по завршетку практичног рада ученици формирају целовиту 

слику сеоског домаћинства. излагање радова, изложба и евалуација 
урађеног.

Домаћи задатак: ученици треба према својим могућностима и 
изворима, да донесу старе породичне слике или употребне предмете 
у домаћинству народне традиције (посуде, алати, делови одеће). то ће 
послужити за формирање етно-кутка школе.

16. Садржај и план табле:
у простору медијатеке на пројекционом платну пројектује мо 

„скривалицу“ чијим откривањем наставник најављује наставну је-
дин ицу коју исписује у централном горњем делу табле, на средини, 
ве ликим словима: Сеоско домаћинство некад и сад, након чега сле-
ди пројекција тонског наставног филма као најава извештавања по 
групама (слика бр. 9).

Слика бр. 9 Табла − садржај и план

17. Самокритички осврт наставника
на реализовану замисао часа у први план можемо истаћи чи-

њеницу да су ученици значајно напредовали управо у решавању 
оних задатака који од њих траже изношење личног, критичког става, 
сопственог опредељења, односно усвајања знања о различитим об-
лицима становања (село − град) продубљујући лична интересовања о 
начину живота на сеоском домаћинству (салашу) у аутентичном окру-
жењу. ученици су изразили способност перцепције носећег настав-
ног мотива (амбијентални приказ етно-окружења) обликујући своје 
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ставове традицијом водећи се линијом недоумице између савремено-
сти и традиције. након сумирања ученичких информација и запажа-
ња, може се рећи да су елементарна знања о разлици између фолклор-
ног и актуелног окружења уочена и усвојена. остварен је непосре-
дан контакт са материјалном и нематеријалном традиционалном 
културом. ученици су оспособљени да самостално уочавају појаве и 
про мене које доприносе успостављање активног односа према при-
роди проблема, при чему се код ученика повећава сензибилитет за 
традиционалне, естетске вредности. одабраним и примењеним ме-
тодама објашњена је узрочна повезаност међу одређеним појавама 
и феноменима на сеоском домаћинству чиме је обезбеђено дубље и 
свестраније усвајање знања код ученика о свакодневном животу у се-
оској кући (салашу). кроз облике наставног рада елиминисали смо 
крутост и шаблонизам, афирмишући критичко и стваралачко мишље-
ње и понашање ученика, те на тај начин допринели неговању учени-
чких способности. правилним и одмереним наставним средствима 
презентовали смо информације о народној традицији, постижући код 
ученика: стицање свести о себи самом и свом месту у свету сличних 
и различитих, формирање представе о континуитету и укорењености. 
активност и функција наставника огледала се у трансмисији знања 
и развијању интелектуалних и практичних способности, неговању 
истраживачког стила у анализи и вредновању народне традиције, 
оспособљавању ученика за креативни приступ информацијама и са-
мостално стицање знања. уочeна је потреба за испитивањем со цио-
де мографских карактеристика ученика (социјално порекло, обра-
зовни статус родитеља) које се јављају као чиниоци за одређење 
интересовања за изучавање народне традиције. операционализација 
извршених задатака по групама омогућила је сагледавање инфор-
мисаности у области народног стваралаштва и ниво активног бав-
љења традиционалном културом. на основу одговора ученика и при-
купљених података, можемо извести закључак да се о народној тра-
дицији ученици најчешће информишу путем средстава мас-медија 
(телевизија, радио, штампа, филм, носачи звука − компакт диск и др.), 
што указује на потребу оних извора знања која се изучавају као област 
рада у наставном процесу школе кроз наставне садржаје предмета 
народна традиција како би се утврдило мишљење и наставника и 
ученика о вредностима примене оваквог начина рада.

Закључак
у циљу утврђивања практичне ваљаности припреме настав-

ника за наставни час, извели смо основне критеријуме за процену 
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и вредновање садржаја погодних за проучавање сазнајно-научних и 
дру   штвено-практичних вредности на сеоском домаћинству (салашу), 
као и дидактичко-методичка обликовања одабраних садржаја у пред-
ме ту народна традиција. настојали смо да испитамо њихов ути цај 
на оспособљавање ученика за доживљавање, критички став и ства-
ралаштво при тумачењу народне традиције са сврхом и допри носом 
за што бољим разумевањем овог наставног предмета у васпитно-об-
разовном систему школе.

утврђујући значајност разлика између традиције и савре ме-
ности (село − град, некад и сад) у анализи и интерпретацији ауто-
хтоног израза, елаборат представља дидактичко језгро, тј. методичку 
оперативу наставника за примену највиших облика учења и кон крет-
нијег укључивања традиционалног стваралаштва у вредносни систем 
школе, како би реализација сазнања из овог домена у наставној пракси 
била ефикаснија.

износећи лична становишта и сопствена опредељења кроз ре-
шавање задатака у групи, ученици су откривали имплицитне идеје 
у традиционалном духу, проналазећи нове и разноврсне релације 
између понуђених и скривених корелата које ће примењивати у новим 
ситуацијама, откривајући удаљене заједничке принципе и везе између 
чињеница различитих значења и вредности.

елаборат је дидактичко-методичка стратегија која омогућава 
приступ изучавању наставног предмета народна традиција на увек 
нов, непоновљив и оригиналан начин, стављајући ученике у позицију 
субјекта, који самостално и слободно истражују, решавају проблеме, 
откривају, презентују, аргументују, вреднују, критички и креативно 
прилазе датим задацима, развијајући у том процесу своју креативност 
и способност критичког мишљења.
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slobodan Balać

hoW To PrePAre For A FoLK TrADiTion CLASS (STUDY)

Summary

The pupils are introduced to the basic principles and rules of accom-
modation and living in the past and in present and given the opportunity to 
compare the life in a country household to a modern environment, as well as to 
find the differences between the rural and the urban identity while accepting and 
promoting the idea that differences are the cultural wealth of the world, which can 
open up the way towards the society of knowledge and competencies in which a 
special place and role are given to the teaching practice.

Learning about oneself through mutual connecting and cooperation with 
others is based on an interactive theory of psychological development, according to 
which social interaction is the basic constructive factor of the pupils’ development 
and an incentive for further development of their social knowledge.

By discovering the causes of changes, by working and producing in a 
team, by adjusting one’s own opinions to the group with the purpose of finding 
a mutual solution, pupils get connected and they cooperate, creatively discover 
the world around them and it results in an interest and openness to the others and 
different.



The article focuses on the comparative method and learning through 
experience as an important methodical determinant of education, i.e. the shaping 
and understanding of personal, authentic experiences which the pupils were able 
to gather on a farm they visited while exchanging attitudes within a group.

Keeping in mind the importance of constant improving of the teaching 
practice, this article represents an integration of theory and practice, aiming to 
inspire new ideas for improving the teaching process as well as further development 
of the didactic theory and possible questioning of the theoretical knowledge in the 
actual pedagogical learning space.

Key words: teaching process, folk tradition, pupil, teacher, education.
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ДУБОКО ЦРНА – tHe PrInt cOnectIOn 2010 ИЗЛОЖБА  
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ИЗ ПАНЧЕВА У ГАЛЕРИЈИ 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА У КИКИНДИ (ЈУЛ, 2012)

Tоком јула 2012. године, кикиндски љубитељи ликовне уме тно-
сти имали су привилегију да погледају значајну колективну изложбу, 
која далеко превазилази ликовни догађај од локалног значаја. наиме, у 
простору галерије народног музеја отворена је изложба графика под 
називом: Дубоко црна, неформалне групе домаћих и страних ликовних 
уметника који се изражавају, између осталог, и у медију графике.

Слика бр. 1 Насловна страна каталога изложбе графика: 
Дубоко црна 

ентузијазмом и залагањем директора историјског архива у 
панчеву, милана јакшића окупљена је група домаћих (милан јакшић, 
нада Денић и пал Дечов) и страних уметника (клаус Дитер геислер, 
ема грегори, георг гарц, нил морис, пит кларк и тине виле), који 
су нам окупивши се око заједничког медија визуелног изражавања – 
графике, уприличили ову занимљиву и вредну изложбу.

Клаус Дитер Геислер (1952), који живи и ради у келну (при-
марно се бави фотографијом), изложио је необичне фото-графике, 

приказ
примљен: 10. vii 2012.
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сни мљене камером великог формата. основни садржај његових радо -
ва је слика са својим композиционим елементима. предмете које пред-
ставља апстрахује у својеврсном макро-режиму дајући им таквим пре  -
о бликовањем и могућа нова визуелна значења као и отвореност за да-
ље тумачење. чисте згуснуте, тамне форме апстрахованих предмета 
наше свакодневнице пред заинтересованим гледаоцем делују помало 
застрашујуће, али и монументално у рецепцији есенцијалности тонова 
дубоко црне. 

Пал Дечов (1951), сликар из опова дубоко црну назначује ви ше 
одабраним акцентима или позадином својих, ауторском серизаци јом 
препознатих форми машински сложених снопова које у графичким 
листовима доводи готово до архетипа. 

Ема Грегори (1965), предаје графику широм енглеске, а у гра-
фичким радовима отискује ритмове и форме час густе, час разређене 
структуре, често са назнакама необичних антропоморфних облика.

Георг Гарц (1955), такође живи и ради у келну. његови пред-
стављени графички отисци, богати су колористичким сазвучјима ска-
рлетно црвених, плавих и зелених површина, понегде акцентовани ли-
нијама исте (нешто интензивније) хроматике где дискретно при суство 
црне тек истиче њихов формални квалитет (и интезитет).

Милан Јакшић (1952) из панчева, представио се отисцима 
из веденим у техници суве игле, која можда и визуелно-тактилно нај-
узбудљивије представља дубоко црне ахроматске тонове. тактилност 
црнила уочљива је и у неколико разноврсно апстрахованих облика 
као и видљивим траговима поступака стварања, урезивањем игле у 
матрицу.

Слика бр. 2 Графика Милана Јакшића 
Слика бр. 3 Графика Пала Дечова     
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Дубоко црна The Print Conection 2010. – изложба Историјског архива из Панчева...

Слика бр. 4 Графика Пита Кларка
Слика бр. 5 Графика Тине Виле    

Нада Денић (1952) из панчева, по образовању је вајар који 
у својим графичким листовима (такође је у питању сува игла), кон-
цептуализује умножавање (и услојавање) сличних облика (често ви-
зуелно опозитних) у нову визуелну целину и значење.

Нил Морис (1958), професор савремене графике у ливерпулу. 
сарадњу међу уметницима види и као основу сопствене уметничке 
праксе. његови графички листови у боји презентују и одређене утицаје 
савремених визуелних медија, попут филма и телевизије. 

Пит Кларк, заједно са георгом гарцом из келна, ствара сли-
ке, графике и инсталације истражујући кроз заједнички рад пи-
та ња савремене уметничке праксе, индивидуалности, ауторства и 
аутентичности у европском контексту. графички листови овог умет-
ника одишу једном помало „старинском“ техничком нотом ликовне 
интерпретације и артикулације облика (визура) града у његовој дија-
лектици промене, али и и могућег нестајања. 

Тине Виле (1968), живи и ради у немачкој, а већина њених 
уметничких активности везана је за келн. мултидисциплинарно ис-
тра жује област сликарства, графике и перформанса. у изложеним 
графичким листовима видљива је цртачка спонтаност на којима су 
зналачки постављене „учвршћене“ масе светлих и тамних облика 
(обриса) обичних предмета (лампе, чаше, стола...). 
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презентација и приближавање ове значајне изложбе кикинд-
ској публици, заокружена је и сасвим солидним каталогом у боји, 
одшатампаном на квалитетном папиру.

Милорад Степанов



ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ ИЛИЈЕ 
М. КОЛАРЦА У БЕОГРАДУ 2012. (ЈУЛ-АВГУСТ, 2012)

галерија задужбине илије м. коларца основана је 1964. године 
са програмским усмерењем ка презентацији стваралачке праксе 
младих ликовних уметника. и ове сезоне у летњем периоду галерија 
представља радове младих, али и нешто старијих уметника који су 
протекле излагачке сезоне имали самосталне изложбе.

актуелни савет галерије чине вајар и професор (флу) Душан 
петровић, сликарка и професорка јасмина калић (флу), графичарка 
сузана вучковић (улус), и историчарке уметности марина мартић 
(аика) и светлана јовановић (мсуб), као и кустос галерије гордана 
вучинић голубовић.

изложба представља сажети преглед једногодишње изложбене 
продукције ове галерије и пружа пресек различитих ауторских кон-
цепата, пластичких модела и личних поетика излагача.

учесници (каталошки ред): Дуња савчић, радош антонијевић, 
саша филиповић, милорад степанов, ивана Давидовић ивезић, љу-
бица николић, јелена виторовић, иван величковић, радомир кне-
жевић, Доминика морариу, миливоје Ђуровић, ружица беба па вло-
вић.

 
Слика бр. 1 Детаљ са изложбе

приказ
примљен: 10. vii 2012.
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Дуња Савчић (1982) је ликовни уметник који се у свом раду 
још од студентских дана истраживачки бавила цртежом (првенствено 
угљеном). за њене претходне, али и последње радове као и целокупно 
уметничко сазревање, од пресудног значаја је јапан и његова култура. 
овом приликом уметница је изабрала за излагање слике великог 
формата које су инспирисане традиционалниим јапанским луткама 
које је модификовала по лику својих блиских, одабраних пријатељица. 
оно што сачињава „иконографску“ занимљивост овако представљених 
ликова, свакако је и чињеница да ниједна од њих нема уста. уметница 
је у карактеризацији представе и лика фокусирана на очи, јер како 
и сама каже „оне су огледало душе“ и као такве откривају особу у 
њеним најдубљим слојевима, који су често на први поглед невидљиви. 

Радош Антонијевић (1969), вајар по образовању, један је 
од оснивача уметничког колектива (групе) „трећи београд“. његова 
самостална изложба била је инспирисана књигом славоја жижека 
Перветиров водич кроз филм. за ову прилику презентовао је нешто 
старији рад, изведен техником акрила на папиру под називом „прст“, 
настао 2006. године. 

Саша Филиповић (1971) је уметник који најчешће узима 
фотографију као предложак својих цртежа-слика. у њима настоји да 
следећи фотографију, пренесе енергију чежње и сећања које она по 
својој феноменологији носи са собом („Деца на дрвету“ и „шума“, 
цртежи су већег формата, настали у 2011. години). саша филиповић 
ради као ванредни професор на академији лепих уметности у 
београду. 

Милорад Степанов (1960), сликар и наставник из кикинде, 
заступљен је са две слике, које су уједно и биле уводне слике поставке 
ликовног пројекта „равница – тачке гледишта“, одржаног у новембру 
2011. године у галерији задужбине. у тексту предговора поменуте 
изложбе ликовни критичар љубица миљковић записала је: „степанов 
тежи да оствари склад и узвишен ред по сопственој мери. полазећи од 
мотива панонске равнице, препушта се изазовима пластичке грађе.“

  Ивана Давидовић Ивезић (1978) ликовном уметношћу бави 
се интердисциплинарно и мултидисциплинарно. слике јој се одликују 
својственим апстрактним формама и поетско-лирском атмосфером. 
код уметнице приметан је и утицај визуелно-пластичког наслеђа 
средине из које потиче. 

Љубица Николић (1963) изложила је колорисане цртеже из 
серија: „прозори александрије“, „под звездама капија“, „принц/
принцеза“, који плене гледаоца љупко артикулисаним призорима из 
маште као и „дечјом“ непосредношћу пластичког обликовања.
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Слика бр. 2 Милорад Степанов: 
Канал ДТД, уље на платну, 70 x 100 cm

Слика бр. 3 Љубица Николић: 
цртеж из циклуса „Принц/Принцеза“

Јелена Виторовић (1984) своја  анимања за природу и еко ло-
гију успешно повезује у сопственим визуелним представама – цр те-
жима. унутрашњи доживљај пејсажа конотиран је и приметном кон-
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темплацијом. то је уједно и пејсаж сећања, препун асоцијативних 
об лика који на посматрача делују лично и понаособ, тако да је рецеп-
ци ја ових радова многострука и различита. уметница наговештава да 
је њена интерпретација само подстицај посматрачу да се ослони на 
прет ходно доживљено (искуство или архетип). 

Иван Величковић (1976) инспирацију за свој рад такође про-
налази у старим фотографијама. управо на тој ивици заборава и се-
ћања изграђује (и надограђује) сопствен препознатљиви миницуозно 
представљен визуелни наратив. 

Радомир Кнежевић (1957) редовни је професор факултета 
ли ковних уметности у београду. овај уметник у свом раду најчешће 
је заокупљен есенцијалним цртачким проблемима док амбијент га-
лерије користи као простор који се преобликује сугестијом линије, 
ма теријално васпостављеној путем одређеног материјала, нпр. пре-
плетеног прућа. кнежевић ствара интегрално и убедљиво визуелно 
де ло блиско феноменологији препознавања и опипавања мисли. 

Доминика Морариу (1967) из вршца сликовним представа-
ма симетрично груписаних минијатура монуметализују сопствену 
интиму која најчешће егзистира између сна и јаве. ритам апстрахова-
них облика и знакова чини основну препознатљивост њених радова.

Слика бр. 4 Доминика Морариу: Минијатура, комб. техн., 7 x 10 cm

Миливоје Ђуровић (1983) у свом раду конотира машту са 
очекивањем интерактивног укључења публике у своју визуелну причу. 
презентован је део изложеног рада из циклуса „слика прича – облик 
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приче“. у интегралној поставци пројекта били су приказани радови 
који представљају машту четири главна имагинарна јунака, док су 
посетиоци изложбе били у прилици да инспирисани представљеним 
радовима испричају и сопствену причу. 

Ружица Беба Павловић (1928) заступљена је у многим зна-
чајним музејским збиркама у земљи и иностранству. народни музеј из 
београда објавио је њену монографију. Дело ове сликарке представ-
ља вредан допринос српској ликовној уметности друге половине 
двадесетог века.

овогодишња изложба, иако хетерогена по свом садржају, оп-
равдала је високе домете излагачке политике које ова галерија годи-
на ма нуди пробирљивој престоничкој публици. срећан спој „горког 
талога искуства“ и младалачких енергија и амбиција илуструју добрим 
делом и изложени радови кроз примере најактуелнијих разрешавања 
визуелних проблема у српској савременој ликовној уметности данас.

Милорад Степанов
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сви текстови треба да буду куцани фонтом Times new roman, 
величина слова 12, проред 1,5. 

текстови писани на српском језику, екавским или ијекав ским 
наречјем, треба да буду писани ћирилицом. страна имена аутора 
која се спомињу у тексту треба да буду транскрибована и исписана 
ћи рилицом, а приликом првог помена, треба да буду написана у за-
гради оригиналним језиком и писмом. презимена аутора у заграда-
ма, приликом харвардског начина навођења, такође треба да буду 
на писана на језику и пи сму на којима је изворник. поједине речи и 
изрази могу бити, из научно-стручних потреба, писани на оригиналном 
језику и писму. сви цитати на српском језику треба да буду писани 
ћирилицом. 

рад треба да буде исправан у погледу правописа, граматике и 
стила. у Зборнику ВШССОВ примењује сe Правопис српскога језика 
митра пешикана, јована јерковића и мата пижурице (матица срп-
ска: нови сад 1993) и текстови треба да буду писани у складу с њи ме. 
рукопис понуђен за штампу (за рубрике Истраживања, Студије и 
чланци) треба да има следеће елементе: име и презиме аутора, наслов 
рада, сажетак, кључне речи, текст рада, резиме на енглеском језику 
(укључујући и наслов рада) и научни апарат (редоследом којим су 
овде наведени). сажетак и кључне речи могу да се пошаљу на српском 
језику, пошто уредништво има могућност да обезбеди превод сажетка 
и кључних речи на енглески језик. 

заглавље: 
1. име и презиме аутора, установа у којој је аутор запослен и 

контакт (е-адреса) на почетку рада у левом блоку. 
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2. наслов рада – пише се на средини, великим словима (фонт 
14) и болдом. поднаслови се пишу на средини, малим словима и 
болдом и нумеришу се арапским бројевима. уколико у поднаслову 
има више целина, оне се такође означавају арапским бројевима (нпр. 
1.1., 1.1.1., итд.).

сажетак (начин писања: сажетак:) (фонт 10) би требало да 
садржи прецизно одређене спознајне и интерпретативне циљеве ра да, 
сажето дефинисане поступке и методе и резултате рада. сажетак не 
треба да буде дужи од 900 знакова с размацима (100 до 250 речи) и не 
би требало да премаши 10% дужине текста рада.

после сажетка следе кључне речи (начин писања: кључне 
речи:) (фонт 10). у кључним речима, којих не би требало да буде 
више од десет, треба указати на главне проблеме истраживања.

извори се цитирају или наводе у тексту, у округлим заграда ма, 
на следећи на  чин: презиме аутора књиге или рада и година издања – 
нпр. (радовановић, 1986); ако се жели упутити на одређену страницу 
– нпр. (радовановић, 1986: 58); ако има више аутора са истим прези-
меном – (ивић, п. 1998: 89) (ивић, м. 1970: 45); ако ау тор има више 
радова из исте године – нпр. (бугарски, 1996а) (бугарски, 1996б).

у фуснотама дају се само коментари аутора.
литература (библиографија, извори) наводи се по азбучном ре-

ду на следећи начин:
бугарски, р. (1996а). Језици. нови сад: матица српска.
бугарски, р. (1996б). Писмо. нови сад: матица српска.
ивић, м. (1970). „о употреби глаголских времена у зависној 
реченици: презент у реченици са везником да“. Зборник за филологију 
и лингвистику. Xiii/1: 43-53.
ивић, п. (1998). Преглед историје српскохртватског језика. 
целокупна дела. viii. нови сад – сремски карловци: издавачка 
књижарница зорана стојановића.
радовановић, м. (1986). Социолингвистика. нови сад: књижевна за-
једница новог сада. Дневник.

текстови доступни on-line у попису литературе се наводе на 
следећи начин: 

монографске публикације: презиме и име аутора, наслов у 
курзиву (италику), интернет адреса с које је текст преузет, датум пре-
узимања.

пример: Stephens, James. Irish Fairy Talеs. <http://www.surla-
lunefairytels.com/books/ireland/jamesstephens.html.> 2. 9. 2010.

периодична публикација: име и презиме aутора, наслов текста 
под наводи ма, наслов периодичне публикације курзивом (италиком), 
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број и датум публикације (само ако није садржана у интернет адреси), 
интернет адреса, датум преузимања.

пример: opačić, Zorana. „odrastanje u multikulturalnim sredi-
nama u srpskoj književnosti za decu i mlade“. Detinjstvo <http://www.
komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/Detinjstvo/XXXv_4/index_
html?stdlang=ba_rs> 2. 9. 2010. 

радове треба доставити уредништву (tamaragrujic77@gmail.com  
tanjavsssov@hotmail.com), у електронској форми и одштампане (иден -
тичне електронској верзији). уред ништво задржава право да прила-
гођава рад општим правилима уређивања Зборника и стандарда 
српског језика.

сви радови у Зборнику ВШССОВ подлежу рецензирању стру-
чњака из надле жне области. 

сви рукописи приспели на време који се уклапају у предвиђен 
обим и припремљени су у складу с Упутством, биће штампани у 
Зборнику ВШССОВ.

уредништво Зборника ВШССОВ
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