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РЕЧ УРЕДНИШТВА
Зборник радова представља оживљавање издавачке делатности
Високе школе за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановцу,
школе чији корени датирају из 1961. године, када је у Гњилану основана
Учитељска школа. Први њен управитељ био је учитељ и писац Лазар
Стефановић, изузетан просветни радник, по коме је до 1999. године једна
улица у Гњилану носила назив. Школа је 1973. године променила назив у
Педагошка академија, да би пет година касније поново преименована у
Центар за више образовање наставника са стручним одсецима за разредну
и предметну наставу на српскохрватском и албанском језику. Поновно
преименовање у Вишу педагошку школу уследило је 1984. године. До
1999. године школа је радила у Гњилану, међутим, избијањем сукоба на
Косову и Метохији њен опстанак и рад бивају доведени у питање, те је
одлуком Владе Републике Србије њено седиште привремено измештено у
Бујановац. Целокупна имовина, документација и библиотека школе остале
су у Гњилану, а она је у Бујановцу добила простор у згради Дома културе.
Сви облици активности одвијали су се у релативно измењеним облицима
рада, али школа је успела, захваљујући труду и залагању свих запослених
под руководством директора Рада Стоиљковића, да обнови библиотеку и
успешно обавља своју основну делатност – образовање васпитача за рад у
предшколској установи, и од стране Министарства просвете, 31. 07. 2007.
године, акредитована је у Високу школу за васпитаче струковних студија.
Друга успешна акредитација студијског програма уследила је 2012.
године, када је, поред постојећег програма на Основним струковним
студијама, акредитован и нови студијски програм на Специјалистичким
студијама – Припремни предшколски програм. Годину дана касније, 2013,
школа акредитује нови студијски програм на Основним струковним
студијама, под називом Образовање васпитача у домовима. Тако да
Висока школе за васпитаче струковних студија у Гњилану са
привременим седиштем у Бујановцу данас представља образовну установу
са два акредитована програма на основним и једним акредитованим
програмом на специјалистичким студијама, школу која успешно остварује
сарадњу са предшколским установама у Бујановцу, Врању, Грачаници,
Штрпцу, и са бројним културно-просветним организацијама, као и свим
Високим школама ове струке на територији Републике Србије. Поред
тога, рад школе је усмерен и ка научноистраживачкој делатности, а
поновно покретање Зборника представља наставак издавачке делатности.
Зборник радова Високе школе за васпитаче струковних студија у
Гњилану – Бујановцу представља часопис који објављује оригиналне
научне радове, прегледне научне радове, приказе, оцене, библиографије и
друге актуелне информације из области васпитања и образовања. Први

број је конципиран у шест тематских целина: (1) Математичко
образовање; (2) Српски језик и књижевност; (3) Педагогија и дидактика;
(4) Из праксе за праксу; (5) Прикази, и (6) Прилози. Представљено је
петнаест оригиналних и прегледних научних радова, четири приказа и два
прилога: библиографија Основне школе у Великом Ропотову и прилог о
сарадњи ПУ „Наша радост“ и Високе школе за васпитаче струковних
студија из Гњилана – Бујановац. Заступљени аутори су не само
наставници и сарадници Високе струковне школе у Гњилану – Бујановцу,
већ и Учитељских факултета у Ужицу и Лепосавићу, Високе школе за
васпитаче струковних студија у Алексинцу, као и факултета из Великог
Трнова у Бугарској и факултета у Републици Македонији.
Редакција овим путем упућује позив свим ауторима да научним
радовима и прилозима допринесу квалитету Зборника.

МАТЕМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Др Раде Стоиљковић, проф.
Висока школа за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац
Проф. др Ибро Д. Ваит
Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић
Универзитет у Приштини – Косовска Митровица
ЗНАЧАЈ ИЗГРАЂИВАЊА ПОЈМОВА СКУПА И БРОЈА КОД
ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ ЗА ПОЧЕТНУ НАСТАВУ МАТЕМАТИКЕ
Апстракт: Дете предшколског узраста је радознало и испољава
интересовање за све објекте и појаве у окружењу. Математика је
незаменљив конструктивни елемент развоја и опште културе савременог
човека, а према психолошкој и педагошкој теорији представља и
елеменат развоја предшколског детета. Зато почетно математичко
образовање предшколске деце има изузетну важну функцију и доприноси
развоју и појави логичко-математичких структура које су значајне у
схватању и разумевању садржаја почетне наставе математике. Улога
математичких појмова скупа и броја заузима посебно место на свим
нивоима образовања. Рад разматра изграђивање ових појмова код
предшколске деце као услов за њихово формирање у почетној настави
математике.
Кључне речи: предшколско образовање, математичко образовање,
математички појам, скуп, број.
Увод
Савремена предшколска установа има задатак да деци обезбеди
повољну друштвену и материјалну средину са свим потребама, условима
и подстицајима за развој богатих, разноврсних и смишљених активности
којима она могу да се предано баве користећи своје укупне потенцијале за
развој способности. Она треба да представља средину у којој се свако дете
осећа сигурно и прихваћено да безбедно и релативно самостално испитује
свет око себе, да омогући детету да истиче позитивна искуства која ће се
изразити кроз склоности и способности за активно учествовање у животу
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и раду заједнице деце и васпитача (Правилник о општим основама
предшколског програма, Министарство просвете науке и технолошког
развоја РС). Наведена чињеница чини њену најважнију педагошку
функцију. Како је предшколско детињство најбурнији период развоја,
суочен са својим специфичностима, за успешнан васпитно-образовни рад
потребно је водити рачуна на те специфичности и индивидуалне
карактеристике сваког детета.
Зато, суштинска одредница основе
предшколског програма је да је дете вредност само по себи, да у себи носи
развојне потенцијале, да је и само чинилац сопственог развоја,
социјализације и васпитања. Полази се од детета као физичког, сазнајног,
социјалног и афективног бића које је активно у процесу васпитања као
процес замишљеног васпитања на темељу позитивне мотивације,
уважавања узрасне и развојне могућности детета и евалуације достигнућа.
Општи циљ предшколског васпитања и образовања може се
превести у три групе циљева, и то:
– откривање и упознавање самог себе,
– развијање односа и стицање искуства и сазнања о другим људима,
– сазнавање света око себе и развијање начина деловања на њега
(Правилник о општим основама предшколског програма,
Министарство просвете науке и технолошког развоја РС).
Почетно математичко образовање
Математичко образовање је најактуелнија потреба и императив
савременог тренутка и један од најважнијих задатака савременог
васпитања. Имајући то у виду, постављају се два питања и то:
– у чему је значај предшколског васпитања и образовања на плану
развијања почетних математичких појмова,
– какве су, с тим у вези, могућности васпитања и образовања на
плану развијања почетних математичких појмова.
Значај предшколског васпитања и образовања на плану развијања
математичких појмова кореспондира са местом и функцијом образовања
предшколске деце у савременом друштву и у савременом систему
васпитања код нас. Наиме, у последњих неколико деценија повећао се
значај образовања предшколске деце, а у том контексту одговарајућа
пажња се посвећује почетном математичком образовању, тј. развијању
елементарних математичких појмова. Овакав третман предшколског и
почетног математичког образовања, условљен је двема битним
детерминантама:
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– научно-технолошка револуција и, као њене битне одреднице,
мултипликација и акцелерација; и
– савремена сазнања наука које проучавају развој, васпитање и
образовање деце, а посебно достигнућа психологија и педагогије.
Научно-технолошка револуција убрзано увећава знања и поставља
пред друштвом обавезу да људе, од најранијег узраста, оспособи за
правовремено и ефикасно овладавање огромним знањима ради лакшег и
успешнијег решавања проблема које намеће савремени живот.
Да би се схавито значај и улога почетног математичког образовања
предшколске деце размотрићемо најбитније чињенице које се односе на
потенцијалне садржаје из математике могућности њиховог развијања а
представљају основу почетне наставе математике.
Математички појам
Појам је логичка категорија. То је мисао о суштини или бити о
чему мислимо, било да мислимо на стварни предмет, објекат или на
садржину неких мисли. Ако посматрамо дете, онда не можемо мислити
као о садржини било каквих његових својстава, него као о скупини
својстава по којима се дете распознаје и издваја од одраслих људи.
Битна својства појма, тј. његове мисаоне одреднице су
карактеристике појма. Скуп карактеристика појма чине садржај појма.
Број објеката који поседује те битне карактеристике назива се обим појма.
Ако је објекат из области математике, онда је то математички појам. У
математици су сви објекти замишљени, реални су само њихови модели и
симболи којима се обележавају.
Предмет многих истраживања повезаних за развој логичкоматематичког сазнања односи се на:
– испитивање могућности изграђивања математичких појмова на
предшколском узрасту,
– врсте математичких појмова које дете може да формира у овом
узрасту и
– начине изграђивања тих појмова (помоћу правих интелектуалних
операција).
Многа истраживања (Пијаже, Гаљперин, Леушина) показују да се, на
адекватан начин и у одређеним условима могу формирати многи почетни
математички појмови. Тако, можемо формирати:
– праве нумеричке коресподенције,
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–
–
–
–

процене еквивалентности и различитости величина,
појам јединице,
појам природног низа бројева, а на основу тога,
аритметичке операције са разумевањем њиховог смисла.

У основи сваког мишљења, нарочито математичког, стоји систем
појмова. Процес математичког развоја огледа се кроз изграђивање
математичких појмова и увођење у симболички систем. Процес
изграђивања појмова је развојни процес који започиње перципирањем и
именовањем неког конкретног предмета, појаве, ситуације и сл.
Предшколска деца не могу да до краја изграде ни један математички
појам, али развој појма на интуитивном нивоу представља основу за
изграђивање математичких појмова. Деца овог узраста кроз опажање,
памћење, скуплање и прерадом непосредног искуства, на мисаоном плану
стварају опште представе које воде развоју математичког појма.
Настајање и развој појма Пијаже приписује мисаоним операцијама,
а не простим перцепцијама. Он сматра да се путем интериоризације
практичне операције симултано трансформишу у мисаоне операције.
Истраживања Л. Вигодског (1977) су изузетно значајна, јер нам указују на
могућности деце за развој математичких појмова. Његов општи закон
развоја појмова показује да развитак процеса, који касније изазивају
стварање појмова, почиње у најранијем детињству. Он сматра да
потенцијални појмови играју важну улогу за развој речи и дечијих
појмова. С друге стране, првим апстраховањем појединих својстава, деца
разарају конкретну ситуацију, конкретну повезаност својстава, и тиме
стварају нужну претпоставку за ново спајање тих својстава на новој
основи.
Имајући у виду наведене законитости развоја појма, за изграђивање
појма на интуитивном нивоу васпитачи треба да створе услове у којима ће
деца имати прилике да срећу и користе разне појмове. Развој почетног
математичког појма не може се остварити тако што ће одрасли
демонстрирати, објашљавати, дефинисати, већ самосталним активностима
у вртићу и околини. За развој појединих почетних математичких појмова
као што су: скуп, број, простор и просторне релације, мерење и мере и
почетне геометријски појмови, постоје специфичне законитости које се
примењују у процесу изграђивања ових појмова (Ћебић, 2010).
Логичке операције с предметима и појам скупа
Скуп је један од основних појмова савремене математике који се не
дефинише. За творца теорије скупова, настале крајем деветнаестог века,
сматра се немачки математичар Г. Кантор (1848–1918). За одређење скупа
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је битно одредити критеријуме, дефинисана својства која морају да имају
сви елементи скупа. Скуп могу чинити елементи који имају заједничке
особине (нпр. деца у вртићу), али и елементи који се не могу објединити
заједничком особином, али су мисаоно обухваћене (нпр. елементи скупа
су киша, књига, звуци). За скуп је битан мисаони акт обухватања неких
објеката у једној целини.
Заснивање почетног математичког образовања на теорији скупова
je потреба, јер је та теорија основа савременe математикe, и скуповни
приступ je примеренији нивоу развоја менталних структура детета
предшколског узраста. Скуп и операције са њима су, по својој природи,
конкретнији и доступни перцептивном и манипулативном сазнавању.
Значење скупа у говорном језику и у језику математике није исто. У
говорном језику скупом се обично означава физичка окупљеност неких
предмета, бића или појава којих има више. У математици je за скуп битно
да има елементе, а није битна просторна и временска окупљеност. По
бројности, скупови могу бити коначни (скуп оваца на ливади) и
бесконачни (скуп природних бројева, скуп тачака једне праве). Постоје
скупови са једним елементом, два, три, итд., и празни скупови. Скупови
могу бити еквивалентни тј. скупови који имају једнак број елемената.
Другим речима, скупови између чијих се елемената може успоставити
коресподенција (1:1), тј. сваком елементу једног скупа може се
придружити само један елеменат другог скупа и обрнуто (једно дете –
једна играчка, три прасета – три кућице, четири лептира – четири цвета
итд.).
У преоперационој етапи когнитивног развоја, процес изграђивања
појма скупа врши се практичним манипулацијама са конкретним
предметима (груписање предмета-скупова конкретних предмета). То
груписање деца врше из чистог задовољства које пружа манипулативна
активност (фигуративна корелација). Почетак сазнавања света, природе и
ствари је посматрање, истраживање предмета и појава у непосредном
окружењу деце. Користећи своја чула, деца манипулишу предметима и
тако упознају њихова својства и то раде непрестано у различитим
ситуацијама. Најпре глобално упознају различита својства предмета и не
праве разлику између квалитативних и квантитативних својстава. Деца
осећају задовољство у тој игри истраживања које настаје додиривањем и
деловањем на предмете, откривају њихов изглед, тежину, величину, стичу
физичка искуства о предметима, опажају употребна својства предмета,
сазнају о њима и то да, ако су лоптасти, котрљају се, ако су оштри, могу да
нанесу повреде, ако су велики и тешки, не могу да се носе итд. У овој фази
манипулисања предметима, спонтано се јављају и прва груписања по
основним изражајним својствима – боји, врсти и сл.
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Груписање предмета по неким заједичким својствима (фигуративне
и нефигуративне корелације) деца постепено почињу јасније да издвајају
својства предмета у зависности од ефеката које добијају њиховом
употребом. Она уочавају сличности и разлике међу преметима (по
облику, боји, величини) и почињу да их групишу по неком својству.
Сопственим акцијама деца стављају предмете један поред другог, ређају,
скупљају, шире, издвајају и тако уносе своје акције сређивања предмета.
Такође, запажају у окружењу уређене групе предмета, књига, столица око
стола, груписано посуђе, корпе са играчкама, кутије конструктора, групу
деце, колону аутомобила и граде перцептивну слику група, скупа.
У следећој фази деца издваја једно својство као критеријум за
груписање, односно, квантитативно својство постепено одвајају од
квалитативних. Издвојена заједничка својства деца интериоризују,
преносе на мисаони план, издвајају од предмета. Способност увиђања
појединих својстава предмета и способност обједињавања података на
основу једног општег заједничког својства, услов је стварања
интелектуалних операција. На тај начин деца стварају скупове, а том
поимању скупа као целине помаже опажање природних скупова (предмета
и појава): кутија кекса, кеса бомбона, букет цвећа, гомила камења,
крошња лишћа. Када деца чују њихова имена, постепено мисаоно
обједињују елементе скупа у целину, само образује скупове, а то
представља корак према апстрактном представљању.
Деца увиђају спонтано, практично и мисаоно, и издвајају
појединачно предмете у групи. Повећавање или смањивање групе деца
визуелно опажају, уочавају разлику, повезују са вербалним
представљањем тог стања – један, само по један, ниједан, мало, много...
Битно је стављати децу у позицију да процењују, да увиде да се мењају
услови и да деца тада предвиђају, претпостављају, стварају и решавају
конфликтне ситуације, односно, да праве различите распореде елемената у
простору, распоређују предмете различите величине итд.
Следећа фаза предвиђа логичке операције са конкретним
предметима, односно, класификацију. То значи састављање, растављање,
уређивање предмета по сличности, укључујући и 1:1... Ове операције су
способност
разврставања, способност разликовања и способност
уочавања сличности и разлике и значајне су за развој сложенијих
интелектуалних структура. Класификација је основна вештина која
помаже развоју способности рада са бројевима. Класификација елемената
неког основног скупа, према одређеним критеријумима, и формирање
скупова са мањим бројем елемената у једном скупу, веома су вредне
операције у изграђивању појма скупа и операционог мишљења. Спосбност
класификовања се не може развити кроз специјално организоване вежбе
класификовања, планиране неколико пута годишње, већ је способност која
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се развија у различитим животним ситуацијама деце, које ми можемо да
предвидимо, а најчешће их не опажамо. Деца класификују у различитим
ситуацијама:када врше радње на практичним предметима, посматрањем и
изазивањем појава, у процесу испробавања на различитим материјалима и
у различитим контекстима. Увиђање сличности и разлике на мисаоном
плану може се одвијати према различитим критеријумима, и то по:
изгледу, облику, боји и величини; уопштавањем битних особина и
својстава предмета, издвајање битних радњи за обављање активности; по
врсти, по припадности, по употреби, процењивањем додиром.
Следећа фаза логичких операција са конкретним предметима је
серијација и дефинише се као уређивање предмета према њиховим
уређеним разликама. Серијација је логичка операција у којој се предмети
уређују према степену поседовања неког својства и распореду низања, као
начину разликовања једне јединице од следеће. Развој математичког
мишљења доприноси уочавању и схватању својства уређеног низа. То
схватање се односи на правилност уређеног низа, однос првог и последњег
елемента, однос других елемената низа у односу на суседне и сл. Важно је
напоменути да се кроз ове активности деца приближавају схватању
транзитивности. Кроз уређивање предмета по разликама, деца постепено
изоштравају критеријуме и изграђују принципе редоследа, тако да могу да
уређују и мултипликативне серијације, вршећи серијалну коресподенцију
два или више предмета који се разликују по неком својству, поређани 1:1.
Вршење серијације и уочавање својстава уређеног низа има велику
вредност за математички развој. Такве операције уводе децу у схватање
бројног низа, редног броја и релације уопште, што стоји у основи
математике.
Следећа фаза логичких операција са конкретним предметима је
коресподенција или придруживање. Другим речима, то је упоређивање
скупова и развијање квантитативних односа тј. појмова „мање“, „више“ и
„једнако“. Механизам придруживања представља почетак математичког
мишљења, односно, основни пут откривања релације еквиваленције и
поретка. Поред значаја за математичко мишљење, кореспонденција се
сматра и важним методичким поступком помоћу којег предшколска деца
развијају горе наведене појмове.
Раније смо рекли да је основа развоја почетних математичких
појмова практична манипулација предметима, ипак, предшколска деца се
не задржавају на том нивоу, већ у изграђивању тих појмова упознају и
користе различите начине представљања. Деца тиме могу означавати скуп
на различите начине: именима, словима, бројевима, сликама, моделима,
тачкама, цртама. Најпримеренији начин представљања у васпитној пракси
је Венов дијаграм. Предности оваквог представљања скупова су
нефигуралност, апстрактност, јасноћа његовог језика, једноставност, да га
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могу усвојити и предшколска деца. Графичко представљање релација
међу елементима доприноси развоју апстракције.
У процесу изграђивања логичких операција са конкретним
предметима и појавама и у формирању појма скупа, васпитачи кроз
различите ситуације и активности стварају услове да деца пролазе кроз
груписање предмета, издвајање и разликовање својства предмета, кроз
налажење сличности и разлика међу предметима, класификовање
предмета, кроз операције састављања и растављања скупова,
придруживање, графичко представљање скупа итд. (Прентовић, 1998).
Развијање појма броја код предшколске деце
Процес формирања појма броја немогуће је успешно окончати без
разумевања
изграђивања
појма
скупа,
односно,
способности
класификације и серијације. Број је настао као синтеза операција
класификације и серијације. Уочавање еквивалентности неких скупова је
основна способност коју треба подстицати код предшколске деце. Њима
треба обезбедити услове и помоћи им да схвате битну особину скупа, а то
је квантитативна одређеност (главни број скупа).
Упоређивање два скупа (коресподенција 1:1) је прва фаза у
изграђивању појма броја. Концептом о једнакости и неједнакости деца
стварају конфликтне ситуације нарушавањем еквивалентности скупова,
чиме могу да упоређују, утврђују бројност елемената у скуповима. Тиме
долазе до сазнања о односу међу бројевима. Треба варирати активности и
понудити поновну еквивалентност додавањем и одузимањем елемената.
Следећа фаза у изграђивању појма броја је пребројавање предмета
у скупу, а то је препознавање групе по распореду њихове величине.
Значајно је децу упућивати у разлику између бројања и резултата бројања
и да схвати да се бројањем служимо да бисмо знало колико чега има.
Бројање је део најранијег дечијег упознавања са математиком, основа за
разумевање нумеричког система. Спонтано бројање подразумева неколико
различитих способности: тачно понављање бројног низа; знање о томе да
се, када се броји група предмета, сваки предмет броји само једном; знање
о томе да број који је дат последњем избројаном предмету представља
укупан број предмета.
У развојном процесу деца броје на следеће начине: бројање
померањем предмета, бројање додиривањем предмета (без померања),
бројање показивањем предмета (без додиривања) и бројање погледом.
Неопходно је и да деца броје на различите начине, са лево на десно, и
обрнуто, предмете поређане у различите формације – у круг,
хоризонтално, вертикално, косо, неправилно распоређене и да постепено
сагледавају да се количина не мења, да бројањем добијају исти број. На тај
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начин децу водимо ка уопштавању, апстраховању својстава и схватању да
је један број заједничко својство низа еквивалентних скупова без обзира
на просторни распоред предмета чланова скупа и без обзира на својства
појединих предмета, чланова скупа (величину, врсту предмета чланова
скупа).
Уочавање односа између суседних бројева је изузетно важно за
изграђивање појма броја . Битно је да деца разумеју да се суседни бројеви
разликују за један, да је сваки следећи за један већи од предходног,
односно, да је сваки број за један мањи од оног који за њим следи. Како
дете предшколског узраста не разуме логичке инверзије, њега треба
стављати у позицију да уочава где има више, а где мање. Ови односи међу
бројевима су изузетно важни када дете достигне ниво да броји до 10.
У процесу развоја појма броја деца прво треба да манипулишу
конкретним предметима, затим да истовремено манипулишу користећи
вербално симболе, да представе односе које су открили. Писању цифара
мора да предходи вербализација, говорење и именовање односа.
Симболичко представљање броја деца упознају на различите
начине (у окружењу, у књигама, у новинама, на ТВ-у, на играчкама, у
продавници, на компјутеру, на телефону, на калкулатору), тако да је
природно да и у вртићу буду окружени писаним симболима, словима,
цифрама. Деца могу да разумеју писане симболе само ако разумеју њихове
вербалне симболе. Међутим, битно је нагласити да обе врсте симбола
(вербални и писани) имају смисла само када деца разумеју физички однос,
који ти симболи представљају.
Нека предшколска деца, могу да израде основне логичкоматематичке операције сабирања и одузимања, укључујући практичне
манипулације предметима, комбиновањем и одвајањем. Операције могу
бити праћене манипулацијама, јер је то пут развоја операција, од
манипулација ка „ментипулацијама“. Деца постепено развијају сабирање,
укључују унију дисјунктних скупова (укључују чињенице 1 и 1, 1 и 2, 1 и
3 итд.), а да одузимање укључује разлику скупова (чињенице 3 мање 1, 2
мање 1, 1 мање 1 итд.) (Ћебић, 2010).
Познате су индивидуалне разлике међу децом, тако да васпитач
ствара услове, структурира ситуације учења примерено индивидуалним
способностима деце. Васпитач, праћењем и посматрањем деце, добија
информације о нивоу мишљења деце, и у складу са тим, поставља
индивидуалне задатке и ангажује поједину децу или групу деце.
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Почетна настава математике
Према подацима ОЕЦД-а, наредних 20 годин 80% занимања ће
захтевати, барем, елементарни ниво научно-технолошке писмености. То,
наравно, представља изазов за било који систем образовања.
Математика је потребна свима. Готово да нема делатности која не
захтева основна математичка знања. Свакодневни живот показује да се
без математике не може ни ван радног времена. Зато се математику мора
третирати као језик свих наука и технологије.
Бављењем математичким проблемима код ученика се подстиче
радозналост, систематичност, креативност, довитљивост, самоувереност и
истрајност. Ученици стичу вештине и способности да користе бројеве и
развијају вештину мерења, конструкцију и просторну интерпретацију.
Они ће научити да сакупљају, организују и тумаче податке, да уопштавају
на основу модела и веза и да размишљају апстрактно. Ученици
предузимају активности, истраживања, самостално и у групама, што ће им
омогућити решавање различитих проблема.
Говорећи о циљевима наставе математике, посебно наводимо
проблем тачности излагања који се, са математичке тачке гледишта,
решава тиме да је у излагању пожељна максимална тачност. С друге
стране, он зависи од одговарајућег математичког мишљења ученика.
Познато је да су за математику карактеристични посебни нивои тачности.
Важно је истаћи да су ти нивои добри, јер се различитим путевима долази
до правилног схватања суштине питања, појаве, теорије и сл. На тај начин
се јавља супротност, са једне стране све је изложено строго логички и
ученици га не усвајају, а са друге стране, није изложено строго, са
пропустом или нарушавањем логичког низа мисаоних закључака, и усваја
се правилно.
Математика представља базични предмет у основној школи и
садржана је у многим предметима школског курикулума. Заједно са
матерњим језиком чине окосницу школског образовања и заступљена је са
максималним бројем часова у свим разредима. Програм је унифициран за
цео систем основног образовања.
Садржаји, циљеви и исходи наставе математике
представљају систем. Програм је подељен на целине: скупови,
аритметика, алгебра, геометрија и величине (Ваит, 2011).
Скупови
Елементарни појмови о скуповима имају значајну улогу у почетној
настави математике. Они представљају претходницу формирања појмова
природних бројева. Њихово формирање заснива се на игри и практичној
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активности ученика издвајањем скупова као самосталне целине. Са друге
стране, скупове треба посматрати и као дидактички материјал који помаже
формирању појмова природних бројева. Идеју скупа није потребно
експлицитно разложити, већ је треба разматрати као хомогену целину, а
да би се подстицала апстракција неопходно је предвидети активну
употребу речи скуп и елеменат.
Наредна фаза предвиђа, вежбањем задатака, коришћење симбола за
скуп и припадност елемента скупу. Разна графичка представљања помоћу
Венеових дијаграма имају сазнајну улогу за истицање битних и небитних
особина и оспособљавање ученика да сврсисходно мисли и подстиче
развој идеје о релацијама и функцијама (Ваит, 2011).
2.2. Аритметички садржаји
Програм почетне наставе математике предвиђа да ученици
упознају скуп природних бројева, број нула, аритметичке операције и
њихове особине. На тај начин ученици ће, на крају чертвртог разреда,
овладати структуром скупа природних бројева.
Обрада садржаја о природним бројевима иде по систему декадних
бројних низова и представља заокружене логичко-дидактичке целине.
Почетно упознавање бројева врши се пребројавањем које помаже
схватању независности броја од природе елемената. Прво упознавање
операције са бројевима треба изводити помоћу природне и дидактички
припремљене ситуације које ће дати значење операције са бројевима,
егзистенцију и јединственост њеног резултата. Уочавање и упознавање
особина аритметичких операција повећава ефикасност наставе, а
ученицима олакшава формирање и усвајање других рачунских умења.
Истовремено, изучавање особина аритметичких операција и везе између
њих и њихових компонената подиже теоријски део учења математике и
потпуније открива њихов смисао.
Изучавање особина аритметичких операција пролази кроз
различите етапе: припрема, формулација својства, примена и запис.
Примена аритметичких операција врши се усменим рачунањем у првом и
другом разреду уз записивање израза и једнакости. Писмена примена
операција уводи се у трећем и четвртом разреду, али се и даље поклања
пажња усменом рачунању, јер се помоћу њега брже и једноставније
долази до резултата. Посебно треба нагласити практичну предност
оваквих рачунања са малим бројевима.
Усвајање особина аритметичких операција захтева довољан број
вежбања на основу којих ученици изграђују сигурност и спретност
усменог и писменог рачунања. Са друге стране, вежбање доприноси
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разумевању аритметичке операције тако да ученици свесно одлучују коју
ће операцију применити, а умења и навике претворити у стварна знања.
Бројевни изрази обрађују се упоредо са увежбавањем
аритметичких операција, при чему се инсистира да се текстуални задатак
приказује бројевним изразима.
Текстуални задаци представљају средство повезивања почетне
наставе математике са животом. Они се користе као садржаји разних
вежбања. Њима се повезују животне ситуације са одговарајућим
математичким релацијама и обрнуто, математичке апстракције примењују
на животне односе. Решавање текстуалних задатака најбоље доприноси
развоју и математичком образовању ученика.
Улога задатака је нарочито важна за откривање смисла операције.
Зато је потребно, већ од првог разреда, навикавати ученике да решавају
текстуалне задатке и записују их у виду бројног израза. Употреба израза
ће доћи до изражаја, нарочито, при решавању сложених задатака.
Структура израза дефинише ток решења задатка: операције које треба
обавити, бројеве над којима се обављају операције и редослед извршавања
операција.
Састављање израза представља добру припрему за састављање
најпростијих једначина према услову задатка. Важна компонента при раду
са текстуалним задацима је провера резултата. Ученицима треба посебно
указати на њену неопходност, јер са самосталном провером развијају
умења и навике које помажу учењу математике (Ваит, 2011).
Закључак
Делатност предшколског васпитања и образовања је од
непосредног друштваног интереса и јесте васпитање и образовање деце
предшколског узраста. Циљеви ове делатности су, пре свега, подршка
целокупном развоју детета, тј. пружање услова и подстицаја да развије
своје капацитете, проширује искуства и изграђује сазнања о себи и
другима. Остваривање циљева предшколског васпитања и образовања
предвиђа придржавање принципа доступности, демократичности,
отворености, аутентичности и развојности.
Предшколски програм доноси предшколска установа. Једна од
основних функција овог програма je припремања деце за школу. Та
припрема мора бити систематична, да уважава узрасне специфичности и
развојне перспективе деце. Најважнија улога предшколског образовања и
васпитања је пажљиво праћење сваког детета, одговарање на његове
потребе и оснаживање развоја у добро структурисаним условима
материјалног и социјалног окружења
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Почетно математичко образовање у предшколским установама
условљено је многим научним и друштвеним факторима, а његово место и
значај одређени су улогом коју предшколско васпитање и образовање има
у развоју личности детета. Математичко образовање је део система општег
образовања, а развој сваког друштва се не може замислити без појаве и
развоја математике. Оно доприноси и развоју веома важних особина
личности. Због тога садржаји наставе математике чине окосницу школског
образовања, заједно са садржајима матерњег језика.
Математичко образовање у дечијем вртићу служи подстицању
логичко-математичког мишљења. Називамо га почетно математичко
образовање јер ће допринети развоју когнитивних способности детета и
развоју интелигенције као кохерентног система. Оно детету олакшава
сазнавање света око себе и развија начине деловања и сређивања искуства.
Логично мишљење му помаже да потпуније открива и упознаје самога
себе, своје потребе и мисли и развијa интелектуалну самосталност, као и
да успостави комуникацију са другим људима.
Скуп и логика су области које су присутне у почетној настави
математике, јер се непрекидно користе у обради свих предвиђених
садржаја наставе математике. Деца у вртићу уче да манипулишу са разним
конкретним предметима и уочавају логичке операције, груписање,
издвајање и разликовање особина предмета, налажење сличности и
разлике међу њима, класификовање, операције састављања и растављање
скупова, придруживање и представљање скупа. Изграђивање ових појмова
доприноси да се садржаји из математике у првом разреду продубе и
правилно схвате и примењују у даљем школовању.
Организоване активности бројања предмета, покрета, звукова,
серијално бројање, изграђивање појма низа, појма цело, половина и део,
доприносе да деца ове основне појмове у почетном математичком
образовању правилно и трајно разумеју. Скуп природних бројева је костур
садржаја из математике у првом степену основног образовања, па је
разумевање појма броја основа за схватање и аритметичких операција, а са
њима и многе законитости које се преносе на остале елементе садржаја
математике.
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THE SIGNIFICANCE OF DEVELOPING CONCEPTS OF SET AND
NUMBER WITH PRESCHOOL CHILDREN FOR THE INITIAL
TEACHING OF MATHEMATICS
Summary: A child of preschool age is curious and expresses interest in
all objects and phenomena in the environment. Mathematics is an indispensable
structural element of the development and general culture of a modern man, and
according to the psychological and pedagogical theory represents an element of
the development of a preschool child as well. That is why the initial
mathematical education of preschool children has an extremely important
function, and contributes to the development and occurrence of logical and
mathematical structures that are significant for understanding and
comprehending the content of the initial teaching of mathematics. The role of
mathematical concepts of set and number has a special place at all levels of
education. The paper discusses the development of these concepts with
preschool children as a condition for their formation in the initial teaching of
mathematics.
Key words: preschool education, mathematical education, mathematical
concept, set, number.
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ЕЛЕМЕНТИ АРХАИЧНОГ И МОДЕРНОГ ГОВОРА У
КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ
Апстракт: У раду се истражују опште карактеристике стила и
језика у књижевности за децу. Тежиште ауторове пажње усмерено је на
стил и језик народне (фолклорне) и ауторске бајке, на поезију и прозу
дечјих писаца старије и млађе генерације. Применом аналитичкосинтетичке методе аутор дефинише и маркира компаративне вредности
стила и језика у оквиру назначених књижевних жанрова и различитих
модела, намењених деци и одраслим читаоцима.
Кључне речи: књижевност за децу, стил и језик, стилске фигуре,
бајка, поезија.
Књижевно дело нуди читаоцу различите типове рецепције: он
уметнички текст доживљава из перспективе свести и подсвести по мери
свог рационалног и ирационалног бића. Посредством језика између њега и
дела се активира непосредан контакт; он комуницира са имагинарним
светом који га оплемењује богатством латентних значења и порука,
образује га и васпитава, подстиче креативност духа и развија љубав према
истинским вредностима духовне и материјалне културе. Писац је само на
први поглед независан од читаоца коме је наменио дело. У ствари, он се
покорава захтевима његовог узраста, његовог говора, читалачког
афинитета и интелектуалних способности. При том, на све начине
покушава да га придобије и да му се приближи; пре свега избором тема и
мотива, језичким изразом и начином уметничког обликовања. Свет у коме
живимо није исти из перспективе детета и одраслог човека. Та чињеница
је наметнула потребу да се у оквиру књижевнојезичке норме
искристалише посебан стилски израз којим писци налазе пут до детета –
читаоца. Одрасли се у својим представама одвајају од иреалног и теже ка
стварном, свесни својих физичких и интелектуалних домета, док деца од
стварног стреме ка надстварном и чудесном. За њих, простор и време
имају секундаран значај, јер машта поседује неограничену моћ. Из такве
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рецепције дела профилише се и дефинише стилско-језички, тематски, а
потом и жанровски профил данашње књижевности за децу.
Аристотелов став да „језику ваља дати изглед нечег необичног, јер
су људи склони да се диве нечем што је удаљено“, антиципирао је до
извесне мере доцнија учења о стилској вредности говора. Запажањем да
стил није исти „у писаној и парничној беседи, нити у скупштинским и
судским беседама“ (Аристотел, 1987: 250), отворио је проблем
функционалне диференцијације стилова. „Беседнички и песнички стил за
њега су две опозитне техне; прва је вештина говорења, а друга уметност
поетског изражавања“ (Милинковић, 2008). Када се данас говори о језику
и стилу неког књижевног дела, не треба сметнути с ума ни његов захтев да
стил мора бити јасан, прикладан и отмен. Са тог становишта може се
говорити о особености стила и језика и у књижевности за децу. Сама
природа овог вида уметности одређена је интелектуалним и
социопсихолошким особинама дечјег карактера, што до извесне мере
ограничава могућност стилскојезичког или поетског радикализма. Због
тога књижевног за децу нема песничких платформи, књижевних
програма, нити екстремних стилских и језичких експеримената. Писци за
децу су у сталној дилеми – какво је дело потребно малом читаоцу? Да ли
да се руководе општим законитостима поетике, или да се прилагођаавају
дометима рецепције малог читаоца? Душан Радовић је једном приликом
рекао да са великим задовољством измишља речи „које по некој
нормативној психологији не спадају у утврђене појмове“. 1 Овакав став
проистекао је из песниковог сазнања да дете расте у окружењу речи и
звукова, и да се оно прво сусреће са гласовима, речима и звуцима, па тек
онда са стварима, предметима и појавама које те речи означавају. Дете
прво изговара, а потом перципира речи дате у различитим стилскојезичким конструкцијама. Раде Прелевић мисли да је дете „предoдређено
за поезију речи, а не ствари, јер првобитно прихвата речи не као ознаке
ствари, него као самосталне организме“ (Прелевић, 1979: 77).
Вредност књижевног дела одређена је функционалном димензијом
његове тематске и естетске структуре, која детету омогућава да
интуитивно доживи и спозна целовитост света и законитост природних
појава. Језик дела се култивише и узноси до највиших уметничких
вредности које уводе читаоца у раван инфантилне екстазе. Тај феномен
остварује се стваралачким читањем које отвара нове димензије
уметничког текста и осветљава свет слојевитих, потенцијалних значења.
„Не читајте да бисте противсловили и оповргавали“, опомињао је Франсис

1

Из разговора који је Емилија Богдановић водила са Душаном Радовићем: „Да ли су
слова кисела или слатка“, НИН, 2. 05. 1965.
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Бекон, „нити да бисте веровали и примали за готово; нити да бисте нашли
приче разговора; већ да мерите и расуђујете“.
Стилски израз књижевног дела намењеног деци је специфична
употреба језика који се знатно разликује од језика свакодневне
комуникације и језика на којем се ствара књижевност за одрасле. Ако се
то има у виду, ваља знати да уметничи текст није изазов само за малог
читаоца, већ и за књижевне историчаре, естетичаре, лингвисте, педагоге и
дидактичаре. У том дискурсу може се говорити о општим и посебним
особинама стила и језика у књижевности за децу. Типичне ознаке стила у
фолклорним моделима исказане су честом употребом устаљених речи и
израза и бројева који се лако памте. Најфреквентнији почеци су у
перфекту или имперфекту, уз употребу броја три: „Био један цар, па имао
три сина“... (Чардак ни на небу ни на земљи). „Бијаше један цар, и
имађаше три сина и три ћерке“ (Баш-Челик). Властита имена су замењена
називима поједних занимања, сталешком припадношћу или титулама и
звањима главних јунака. При том је честа употреба речи неодређеног
значења: „У некаква човека био један чобан“ (Немушти језик); „Била је
некака ђевојка“ (Дјевојка бржа од коња) и сл. Време у којем је настајала
фолклорна бајка и начин на који се чувала до времена када је записана,
дефинисали су и одредили њену форму и начин уметничког обликовања.
Усмено предање је утицало на профил њене неодређености – када се и где
нешто догађало и како су се се звали учесници радње. Приповедање
обично тече у трећем лицу, а радња се догађа негде, у некаквом царству,
углавном у прошлости, а дочарана је приповедачким презентом или
аористом. „Крњи перфекат као да је створен за бајковну причу. Најприје
због тога што његова употреба по правилу захтијева рематизацију не само
предикатског садржаја, него предикатско-субјекатског садржаја“
(Ковачевић, 2010: 59). Структура фолклорне бајке стварана је на обиљу
стереотипа и лако препознатљивих општих места, како у развијању
фабуларног тока, тако и у индивидуализацији ликова. Испричана је
језиком који је типичан, препознатљив и лако доступан читаоцима свих
узраста и афинитета. Реченица је јасна и непосредна, са доста стилских
плеоназама и ретардирајућих елемената, што је карактеристика и других
усмених форми. Приповедач је распричан, он просто ужива у своме
приповедању, стога своје причање успорава и одуговлачи низом
непотребних детаља и епизода. „Иако није стварана искључиво за децу,
бајка је по многим структуралним и стилско-језичким одликама одувек
припадала литератури за најмлађе читаоце. Данас је она то још више, јер
начин на који се у бајци осликавају законитости живота, знатно је ближи
деци него одраслима“ (Милинковић, 2010: 41).
По тематској и идејној структури ауторска бајка је непосредни
наставак трансформисане, фолклорне бајке. Додуше, проблем њене
локализације (по времену и месту), али и по именима главних јунака није
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тако маркиран, па се врло често срећу модели у којима читалац препознаје
време и место збивања и упознаје главне јунаке по властитим именима.
Најоштрија дистанца у овом моделу бајке испољава се у стилу и језику;
чак и они аутори који покушавају да приповедају језиком усмене
традиције, не чине то на најбољи начин. Изворни народни језик тешко се
опонаша, а врло често сасвим нестаје у индивидуалном говору савременог
приповедача. У том погледу најдаље је отишла Гроздана Олујић. У једној
од њених новијих збирки бајковите прозе, Снежни цвет, ни једна бајка не
почиње перфектом глагола бити, нити стереотипном употребом броја три,
насупрот фолклорној бајци у којој је то редовна појава. Иако су њене бајке
по порукама и индивидуализацији ликова блиске моделима из усмене
традиције, стил и језик којим су написане, уметничка транспозиција
живота, форма и композиција, приближава их неким моделима
реалистичке, а каткад и савремене приповедне прозе.
За разлику од Гроздане Олујић, бајке Иване Брлић-Мажуранић су
по тематици, композицији, порукама, а нарочито по стилу и језику, сасвим
блиске аутентичном моделу народне бајке. Њене Приче из давнине су
„илустративан пример на коме се види како се фолклорна бајка
трансформише и улази у структуру ауторске бајке, која постаје општи
образац у систему универзалне људске комуникације“ (Милинковић, 2006:
327). Посматрана са становишта стила и језика, поменута збирка је права
ризница народних изрека и досетки, исказаних у необичним синтаксичким
конструкцијама усмене лексике и десетерачке традиције, која
илустративно дочарава вредност фолклора и усменог говора. У неким
њеним бајкама изворна реч је добила сјај и снагу епског десетерца. То се
нарочито види у бајци Лутоњица Топорко и девет жупанчића, када се
жупан Јурина обраћа једном дворјанину:
Послушај ме, десна руко моја! Немој седлат својега жерава, већ ти сађи
у подруме моје, па ти бирај бјелца најбољега, најбољега и најбјелијега. Оседлај
га седлом опшивеним, покривај га покровом од злата. Још оседлај девет врсних
коња – мали коњи, ал су ватра жива. Опаши их сребрним коланом, окити их
ресицом од свиле, па изведи бјелца и вранчиће.

У бајци Сунце дјевер и Нева Невичица, среће се, такође, сличан,
илустративан пример. Гласоноша Олех-бану доноси овакву вест:
Иде силна војска изабрана да покори охолога бана. Живога ће бана
ухватити, а баници срце извадити.

Љут на Мокош, која у одсудном тренутку одбија да му помогне,
Олех-бан јој прети:
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Остави се Нево Невичице... А ти бјежи с крова црна злокобнице, да не
трошим лагане стрјелице, да не стрјељам по слјемену птице.

Снагом овако профилисаног поетског говора, Ивана БрлићМажуранић је маркирала универзалност етичких порука, искорачила из
времена у којем је живела и створила темељна полазишта доцније
јужнословенске ауторске бајке. У развојним токовима овог књижевног
жанра Тиодор Росић је на средишњој линији, између консеквентних
стилских дистанци на којима су бајке Иване Мажуранић и Гроздане
Олујић. Милош Ковачевић запажа да Росићеве бајке често „дијеле“ битне
језичке особине са језиком народних бајки. Свој став изводи на чињеници
да „језик улази у инваријантне суштаствене карактеристике бајке – тј. у
оне карактеристике које повезују бајковни идиолект, тип и жанр“
(Ковачевић, 2009: 57). У том дискурсу наводи примере који илуструју
функционалну употребу неких глаголских времена, пре свега, крњег
перфекта, аориста и приповедачког презента.2 Тематска структура, а
нарочито стил и језик Росићевих бајки показује да се метаморфоза
народних умотворина наставља и траје у различитим моделима ауторске
бајке, у оквиру богатог жанровског система, а да при том не губи ознаке
мита, предања, ритуалних представа и колективне свести друштва у
различитим фазама његове еволуције.
Рефлекси магије и митолошких представа, веровање у симболику
бројева три и седам, препознају се и у делима неких савремених писаца за
децу и младе. О томе илустративно говоре романи Градимира Стојковића
о Глигорију Пецикози Хајдуку. Дугачак је списак акција и поступака које
главни јунаци понављају, чине, или виде три пута. Број три је маркиран
као константан синтаксичко-семантички израз, који има снагу
симболично-алегоричне метафорике. Овај податак оснажује наш став да
језик бајки наставља да живи у трансформисаним стилским
конструкцијама текуће књижевне прозе.
Средином XIX века, у доба бидермајера, Ханс Кристијан Андерсен
(1805–1875) најављује нови живот и нови говор бајке. Он ствара
књижевну форму, која садржином и структуром варира од фолклорне
бајке, до реалистичких новелистичких модела. Језик и стил, међутим, још
увек није ослобођен магијске и митолошке конотације. Знатан број
његових прича саткан је на језику народне бајке (Кресиво, Мала сирена,
Ружно паче). Посебну групу чине бајке у којима се дистанцира од
фолклорних модела, како начином уметничког обликовања, тако и језиком

2

Опширније о томе, види: Ковачевић, Милош (2010): „Стилске карактеристике бајки
Долина јоргована Тиодора Росића“, Савремена књижевност за децу у науци и настави,
Јагодина, Педагошки факултет, стр. 55–67.
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којим су написане (Славуј, Свињар, Хељда, Игла). Језик ових бајки је веза
између стилског архетипа у народној бајци и реалистичког говора, какав
се среће у бајкама као што су Царево ново одело и Девојчица са шибицама.
При том ваља рећи да се језик Андерсенове бајковне новеле не уклапа у
Шамфлеријев реалистички стилски комплекс, нити је саобразан говору
какав се среће у делима Стендала, Флобера, Балзака или браће Гонкур.
Пре би се могло рећи да је језик његових бајки симболична пројекција и
особен вид уметничке транспозиције живота.3
Луис Керол (1832–1898) је зачетник савременог типа бајке у којој је
„свака веза са народним митом и народном бајком прекинута“ (Црнковић,
1973: 43). Језик његовог романа – бајке, Алиса у земљи чуда, носи ознаке
енглеског менталитета и хумора. То га у исто време чини занимљивим,
атипичним и апсурдно-апстрактним, нарочито за читаоце изван енглеског
говорног подручја. За Енглеску ништа није специфично „као хумор, који
је увијек контрадикција између онога што се каже и оног што изгледа да
се хтјело рећи“ (Азар, 1973: 157). У том контексту илустративан је
моменат када Мачак Церекало доказује Алиси да су у тој земљи сви луди,
као и онај ко у њу дође: „Ја режим кад сам задовољан, а машем репом кад
сам љут. Ето, зато сам ја луд“, рећи ће он Алиси.
Језик и стил конкретног књижевног дела снажно делује на свест и
подсвест малог читаоца. Парадоксална логика Кероловог говора каткад је
ближа промишљању одраслог човека него детета. Због тога је Алисин сан
за децу бајка, а за одраслог читаоца пародична пројекција живота. Керол
је посредством речи остварио чудну метаморфозу јунака и извајао
атипични свет књижевних портрета. И сама Алиса је искусила моћ чудне
трансформације – она је каткад патуљак, а каткад џин, зависно од
ситуације у којој се налази. Најчуднија трансформација дочарана је у лику
Мачка Церекала који је истовремено нестваран и реалан – бајковит је када
се забавља и смеје, а реалан када представља глас писца који осуђује
девијације викторијанског доба. Виђење овог јунака са становишта дечјег
помања живота, дочарано је језиком у којем се прожимају тонови
нонсенсне и рефлексивне конотације:
Често сам виђала мачка без осмеха – помисли Алиса – Али мачји осмех
без мачка! То је нешто најчудније што сам у животу видела.

Када се у књижевном језику прекорачи логика реалног, прелази се
у сферу немогућег, у којој преовладава свет фантастике и игре. Писци за
децу се катакад играју речима, а каткад њиховим асоцијативним значењем

3

Опширније о симболици Андерсеновог стила и језика, види у: Миомир, Милинковић
(2006): Страни писци за децу и младе, Чачак, Легенда, стр. 145–163.
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описују различите моделе игре. У
Кероловом приповедању су
истовремено збиља и игра; граница између ових релација је невидљива и
флексибилна, у сваком тренутку читалац се може наћи са било које
стране. У тој игри писац каткад остварује оригиналан галиматијас речи
који антиципира карактер аутоматског, надреалистичког говора:
Сасвим се слажем с тобом, рече Војвоткиња, а поука из тога је: Буди
оно што треба да будеш, или, ако хоћеш једноставније: Никад немој да
замишљаш да ниси друкчија него што би другима могло да изгледа да оно што
си била или могла да будеш није било другачије него што би и оно што си била
другачије изгледало.

Говором који је синтетизовао карактер динамичних и статичних
мотива, оснаженог стилским узлетима нонсенса и парадокса, Луис Керол
је остварио аутентичну стилско-језичку форму, која одговара
сензибилитету и критеријумима модерног доба.
Школска дефиниција језика и стила инсистира на књижевном делу
написаном непосредим и једноставним изразом, кратком реченицом,
прочишћеном од претеране употребе рефлексивних и метафоричних
стилско-језичких конструкција. Такво гледиште имплицира неизбежно
питање: да ли је књижевно дело за децу самим тим стилски сиромашно, па
према томе и уметнички мање вредно? Ако се пође од чињенице да
књижевност за децу данас егзистира у оквиру свих књижевних жанрова,
да има своју историју, критику, поетику и естетику, па према томе и
књижевни израз, онда питање само по себи постаје излишно. Момир
Чаленић истиче да све „особине које карактеришу песнички језик уопште,
могу се запазити и у књижевности за децу: конкретност и сликовитост,
емоционалност, хармоничност, ритмичност, метафоричност“ (Чаленић,
1977: 110). Његово мишљење проистиче из познатог става да је
књижевност за децу интегрални део опште књижевности.
При том ваља имати у виду чињеницу да је овај вид књижевне
уметности одређен дометима дечје перцепције, што подразумева извесну
специфичност стилско-језичког израза. Та специфичност се не остварује
само у богатству синтаксичких стилско-језичких конструкција, већ у
aсоцијативној моћи појединих гласова којим писци ознаке спољашњег
света преносе у емотивну свест и подсвест малих читалаца. Игра речима и
гласовима који дочаравају звукове природе је опробани метод којим дечји
писци, нарочито у песничким моделима, остварују естетику рецепције.
Сваки глас има свој тон и боју, која у садејству са другим гласовима и
бојама нуди детету необични колаж чулних и визуелних сензација.
Експресивном и симболичком вредношћу појединих гласова бавио
се у старој Грчкој Платон. Бавећи се дистинкцијом речи микрос и макрос,
тврдио је да И означава нешто танано, док је А нешто крупно и силовито.
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По мишљењу Виктора Игоа, гласови асоцирају одређене боје, па је тако О
црвено, У црно, док су А и И црвени. Рембо је у песми Вокали, боју
гласова видео овако:
А црно, Е бело, И црвено, О плаво,
У зелено, тајна рођења вам ту је.

Фигуре дикције писци за децу и одрасле остварују на звучним
могућностима гласова. Еуфонију говора најчешће постижу опонашањем
звукова из природе, учесталом употребом појединих гласова и гласовних
група, или гомилањем истих или сличних речи. Звуком се сугестивно
остварује пуни смисао говора. Каткад се снага звука уздиже изнад саме
садржине уметничког текста. Такви ефекти остварују се нарочито у
поезији, али често и у језику прозних жанрова, употребом асонанце,
алитерације, анафоре, епифоре и ономатопеје. Садејством ових фигура
остварују се највиши домети звучања. У песми Григора Витеза, Птичија
пјеванка, све грми од ономатопеја, асонанци и алитерација, оснажених
функционалном оквиром пеерсонификације.4
Дете воли да понавља речи које разуме или су му блиске по
мелодији или звучном склопу. На тај начин оно се игра и ужива у ритму
речи коју понавља. Песници за децу своја осећања и мисли често исказују
анафором (ређе епифором), која је увек оснажена асонацом и
алитерацијом. У том контексту нарочито су илустративне песме Душана
Радовића (Плави зец), Драгана Лукића (Мој пас), Мирослава Антића (Шта
је највеће, Јуначка песма), Десанке Максимовић (Сложни другови) и др.
Маркирање појединих речи, наглашавање мисли и емоција, остварује се у
рефрену, који се обично понавља после сваке строфе, а може да стоји и
на почетку песме, или на почетку строфе, као у песми Гаша, Јована
Јовановића Змаја. Чешћа је употреба рефрена у првој варијанти, као у
песмама Душана Радовића (Плави зец, Да ли ми верујете), Драгана Лукића

4

Јутрос пала књига с крова,
Просула се из ње слова.
Дошле птице велике и мале
И слова су позобале.
Па сад сричу сваког дана
Разна слова прогутана.
Наглас вичу, те ћурличу
И цвркућу и ћувичу
И жвргоље и живкају,
Пиште, жврље и циличу,

Кријеште, цврче и ћивричу,
Криче, грчу и грличу
И пијучу и цијучу,
Жуборкају, ћућоркају,
Пирикају, цирикају,
Пискутају, цвијукају,
Цврљугају, шврљугају,
Ћирликају, грљукају,
Фићукају и биглишу
И пјевају и уздишу...
(Григор Витез Птичија пјеванка)
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(Шапутање), а среће се и после сваког стиха, као у песми Љубивоја
Ршумовића,
Уторак вече шта ми рече:
У Новом Саду свануло вече
Ма шта ми рече.

Ршумовић се у овој песми послужио народном изреком, која се у
свакодневној комуникацији изговара као подсмех или иронија, зачуђеност
или неверовање у оно што се чује од саговорника. У првих десет стихова
рефрен се појављује пет пута, а у наредних шест, само једном, и то на
крају, у функцији поенте. Деца воле овакве речи, јер носе у своме значењу
извесну дозу ведрине, а обично су мелодичне, те се лако памте и
изговарају. Полисиндет је ређи у поезији за децу, али се може срести у
стиховима савремених песника. Такав начин изражавања је последица
песникове жеље да снажније изрази и маркира своју мисао. Ова фигура је
често оснажена градацијом, или, тачније, њоме се интензивира градација,
као у песми Мирослава Антића, После детињства. Наговештај оног што
ће доћи, а што је још увек неизвесно, носи елементе мистике која је на
најбољи начин дочарана гомилањем везника и.
Песме за децу су каткад саткане од речи које немају материјално
упориште, али се у емоцији детета трансформишу у неки вид духовне
релаксације. Ако су дате у дискурсу фантастичног и чудесног, оне примају
израз смешног и забавног, а каткад и алогичног, што одговара
могућностима дечје рецепције и природи њиховог бића, увек приправног
на смех и игру. „Крећући се у том кругу, потпуно ослобођене некадашњих
значења, речи добијају комичну димензију, јер се у реченичном низу вежу
по законима звуковног склада“ (Прелевић, 1979: 76). Поводећи се за
звуком и ритмом поетске мелодије, дете више не прати садржину, које у
оваквим песмама и нема. Често је све бесмислено, али ритмички добро
саткано и уобличено. Змај је први српски песник који ствара поезију
нонсенса по узору на краће усмене моделе, пре свега, разбрајалице,
бројалице и брзалице, које ритмом и звуком означавају позив на игру.
Његова Песма о Максиму анатиципирала је образац будуће нонсенсне
поезије.5
Душан Радовић је поезију нонсенса обогатио поетиком парадокса,
апсурда и пародије. Новим начином певања он је проширио изражајне

5

Имо ј’ крила ко у рака,
А рогове ко у миша –
Око паса црвен појас
Од зелена невидиша.
(Јован Јовановић Змај Песма о Максиму)
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могућности језика и успоставио посве другачији модел уметничког
обликовања, који снагом чулних и визуелних вибрација забавља, поучава
и релаксира. Каткад су његови нонсенсни стихови само у функцији смеха,
као у песми Тарам.6
Већина других песама нонсенсног типа има своју садржину, поруку
и естетику. Пре свих, то су песме Страшан лав, Да ли ми верујете и
Замислите. Песма Замислите је лирски медаљон саткан на нонсенсу,
парадоксу и апсурду, у развијеној градацији са две кулминативне тачке и
катарзичној, контрастној поенти, са дидактичком поруком. Све је у овој
песми окренуто наглавачке – парадокс и апсурд зачас се преобраћају у
нешто сасвим могуће. Разбојник Кађа, мимо очекивања присутних, скаче у
море да спаси принцезу Нађу. То је први кулминативни ниво. Други
кулминативни ниво је катарза, или тренутак потпуне идентификације са
главним јунаком који није ни принц ни адмирал, већ разбојник Кађа. У
ситуацији када настаје неизвесни тајац и када сви очекују да се Нађа неће
удати за разбојника, дешава се нешто сасвим обрнуто. На тај начин песник
подстиче пажњу детета до максималног ангажовања свести, када оно са
уживањем прихвата наравоученије, које би, иначе, у свакој другој прилици
одбило. Продуктивна рецепција уметничког текста је „подесна за
надограђивање и упућена на сарадњу“ (Вајнрих, 1973: 83). Аутентичним
поетским говором, песник изграђује укус читаоца, оплемењује га и развија
способност расуђивања и естетског вредновања:
Пуни страха, пуни стида, препуни језе
Сви гледаху у правцу принцезе:
– Храбри Кађа, рече бледа принцеза,
Ја сам ваша Нађа...
Извините, тата, на овом свету свашта се догађа!

Нонсенс, као стилски израз и начин уметничкокг обликовања среће
се и у стваралаштву прозних писаца. Нонсенс је у прозним моделима
најчешће у функцији хумора, без идеолошког набоја и педагошке поуке. О
томе илустративно говори Ћопићева Изокренута прича.7

6

Тарам-барам-беца.
– Шта је тарам?
Тарам је тарам,
Барам је барам,
Беца је беца,
– Тако се варају мала деца!
(Душан Радовић Тарам)
7
Тек је брдо изашло из сунца, а кревет скочи из пространог чиче, навуче ноге на опанке,
стави главу на капу и отвори кућу на вратима.
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Савремени песници избегавају језик римованих стихова. Сматрају
да је то застарео и превазиђен начин уметничког обликовања. У
књижевности за децу то није случај. Рима је редовна песничка појава у
стихованим моделима, а каткад се среће и у прозним жанровима старијих
и млађих песничких генерација. Брана Цветковић (1875–1942) је у Причи о
ваљушку дао образац уметничке, римоване приче. У том погледу највише
домете остварио је Драган Кулиџан у причи Женидба Меда Медадаја.8
Дијалошка форма приче подстиче интензитет радње, у којој се све
претвара у игру – игра се васколики свет флоре и фауне, а учествују и
антропоморфне појаве људске свакодневице. Граница између реалног и
иреалног се поништава; објективне слике стварности трансформисане су у
субјективни доживљај дечјег наивног поимања света који се показује у
звучним и визуелним сликама персонифициране природе. Римованом
реченицом писац остварује врхунске домете хумора, благог, спонтаног,
прочишћеног од људске злурадости или било којег вида ироније. Овом
причом и другим римованим моделима, Кулиџан је на најбољи начин
обновио и продужио живот римоване приче намењене малим читаоцима.
Запитаност детета је константна особина његовог карактера. Оно је
опседнуто спознајом света који га окружује и за то често одраслима
поставља необична питања. Наслови многих песама, а каткад и целе
песме, испеване су у форми реторског питања. То, у ствари, нису питања,
већ само форма и начин на који песник задовољава дечју знатижељу. Змај
је први у дечју поезију увео реторско питање. О томе говори његова песма
Ко си ти?9

– Гле, ноћас је земља добро поквасила кишу! – зачуђено прогунђа брк сучући чичу, па брзим
двориштем пожури низ кораке, истјера шталу из краве и рече:
– Рогата ливадо, иди паси у зеленој крави, а ја ћу ноге под пут, па ћу поћи у дрва да донесем
шуме.
(Бранко Ћопић Изокренута прича)
8
… Плове свирке опијене и од пјесме шума трешти.
– Каква ово бука стиже?
А одговор – смијех се просу, здравица се нова диже. Свицима се шума осу.
На потоку ноћ се створи.
– Непослушни, шта је тамо?
А поточић зажубори:
– Још то не знам, гледам само!
Тад притрча вјетар лако. Обрати се за то мени! У шуми то знаде свако: Медо нам се
ноћас жени!
(Драган Кулиџан Женидба Меда Медадаја)
9
Што се бечиш тако круто?
Што ме гледаш тако љуто?
Ко ти даде толки нос?
Ваљда мени у пркос
Ко си ти?
(Јован Јовановић Змај Ко си ти?)
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Реторско питање се често среће и у стиховима савремених
песника. Међу таквим примерима посебно су лепе песме Драгана Лукића
(Шта је отац), Григора Витеза (Радозналац Вања), Мирослава Антића
(Неспоразум), Стевана Раичковића (Кад почне киша да пада), Душана
Радовића (Да ли ми верујете) и др.
У књижевности за децу симбол је реч која читаоца упућује на неки
апстрактан појам, или другачије значење. По мишљењу Драгише
Живковића симбол од свих фигура с пренесеним значењем „има
најудаљенију везу између двају појмова, али и најшире упућивачко
значење, шире од метафоре“ (Живковић, 1972: 89). Симбол није тако честа
фигура у делима за децу, али се ипак среће у поезији намењеној
адолесцентима који се спремају да уђу у свет одраслих. Песме Први танго
и Плава звезда Мирославa Антићa, већ у насловима и у тематској
структури садрже симболе који нуде мноштво значења и порука.
Показаћемо то на примеру песме Плава звезда.
Комплексна структура песме Плава звезда остварена је у четири
тематска нивоа: амбијент у којем је замишљена плава звезда; њен силазак
у дечје снове; трагање за сопственом плавом звездом; звезда – тајна.
Последња раван је поента, јер мотивише читаоца да истраје на путу до
постављеног циља. Именицу звезда песник је оснажио епитетима „плава“
и „сјајна“, али потпуну изнијансираност поетских детаља остварио је
асоцијативном снагом одабраних глагола и именица, које су у
имплицитној функцији епитета. Речи као што су: горе, реке, мора, траве,
спава, снива, свитање, лутање, тражење, бескрај, трајна, шуме;
исијавају радост и животни ентузијазам. Кулминативна тачка поенте
изведена је интенполирањем анафоре у стихове хиперболичних и
градативних тонова, који зраче енергијом неисцрпне снаге и младалачког
заноса:
Мора даље да се лута,
Тристо пута,
Петсто пута,
Мора друга да се нађе ... трећа... пета...
Мора у сну да се зађе на крај света
И још даље иза краја – до бескраја.

Поред већ поменутих стилских фигура, честа су поређења и
деминутиви и у поезији других песника. Песма Мирослава Антића
Дарови, садржи читав низ деминутива: „Па позвао зечиће /јазавчиће,
мечиће /веверице, лисице /јежиће и мишиће“. Антић се често служи и
поређењем, као у песми Цртежи: „Поређале се неке /рогате ногате мачке.
/Ходају наопачке. /Уши им као значке /Главе им као тачке“. Одрасли често
користе деминутиве у комуникацији са децом, како би се приближили
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њиховом поимању света и рецепцији његових појавних облика. Како је
поезија један вид уметничке транспозиције живота, сасвим је разумљива
тежња дечјих писаца да из перспективе детета деминутивима дочарају
природу и живи свет у њој. Посредством речи као, писци упоређују два
појма, од којих је један увек више познат. Стављањем мање познатог уз
више познато, они појачавају афективност и сликовитост стилског израза,
настојећи да што снажније делују на рационално и ирационално биће
читаоца. У књижевности за одрасле, нарочито у усменим моделима, честа
је словенска антитеза. У књижевности за децу нема ове фигуре, али је
често поређење по супротности (контраст или антитеза). Да би се истакла
особина једног предмета, лика, нека појава и сл., увек се тражи нешто што
је крајња супротност назначеном појму, као у нашој песми, Хоћко-Нећко:
Хоћко: – Бело!
Нећко: – Црно!
Хоћко зна; Нећко не зна;
Хоћко уме; Нећко не уме;
Хоћко разуме; Нећко не разуме;
Хоћко има; Нећко нема;
Хоћко будан; Нећко дрема;
Хоћко пева; Нећко плаче;
Хоћко тихо; Нећко јаче.
Хоћко каже: – Научићу!
Нећко на то: – Нећу, нећу!

Стил и језик у књижевности за децу, са позиције књижевне
историје и историје језика, започиње свој живот од првих усмених форми
у којима се распознају отисци првобитне културе, a са становишта
идентитета, то је питање, које још увек нема заокружене одговоре, нити
конкретну поетику. Књижевно дело за децу, ма колико било модерно,
писано је језиком који не излази из оквира књижевнојезичке норме и општих закона поетике. При том ваља нагласити чињеницу да се тај језик по
богатству стилских фигура у знатној мери уклапа у стилски комплекс
опште књижевности, или тзв. књижевности за одрасле. Разлика је само у
начину и форми стилских израза, у једноставности њихове конструкције у
односу на алегорично-рефлексивне фигуре које се срећу у књижевности за
одрасле. Та дистинкција је последица узрасног идентитета и
генерацијских разлика читалаца којима су назначени видови књижевне
уметности намењени. При том ваља рећи да је књижевност за децу данас у
експанзивној фази свога развоја, па је, према томе, стил и језик овог вида
уметности
стални изазов за лингвисте, књижевне теоретичаре и
естетичаре, јер је категорија појединачног и општег, како у стваралачком
поступку, тако и на књижевнотеоријском и историјском плану.
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FOR CHILDREN
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the literature for children. The focus of the author’s attention is on a style and
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of both older and younger generation. Using an analytic and synthetic method
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within the specified literary genres and different models, aimed at children and
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ПРОЗНО СТВАРАЛАШТВО ДРАГУТИНА ДРАГА РАЈКОВИЋА
Апстракт: Тематика у прозном стваралаштву Драгутина Драга
Рајковића је разноврсна: почев од вечитих тема, као што су љубав
мушкарца и жене, ерос, грех, смрт, сеобе, до теме о песничком генију
Петру Петровићу Његошу. Средишња књижевна преокупација је
трагична збиља Срба на Косову и Метохији, чији је не само сведок, већ
учесник и страдалник. Аутор сведочи о страхотама и злочинима над
Србима у Косовском Поморављу у другој половини XX века, а нарочито у
данима драматичним и трагичним по Србе, 1999. године. Његово прозно
стваралаштво је стварносно, оно је згуснута драма српског удеса и
трагедије у једном времену и једном простору.
Кључне речи: Драгутин Драго Рајковић, роман Одломци самоће,
збирка приповедака Светлост из таме, дневничка проза Додир смрти,
Косово и Метохија.
Уводна разматрања
Сматрамо оправданим да кратким освртом образложимо мотиве
који су нас определили да пажњу посветимо прозном стваралаштву
Драгутина Драга Рајковића. Има их више, а ми ћемо навести само неке.
Прозно дело поменутог аутора, обимом и уметничким дометом, али и
значајним наградама које су аутору додељене, заслужује барем зачетак
подробнијег критичког испитивања. Разумљиво је да име овога аутора,
као и имена неких других књижевних стваралаца на Косову и Метохији
који стварају на српском језику, нису могла ући у књигу Портрети
косовских писаца Данице Андрејевић (Андрејевић, 1988), која је својим
амбициозним насловом и критеријумима уврстила писце обимнијег
књижевног опуса; једна књига Драгутина Рајковића није га могла
препоручити за портрет, а и она се појавила непосредно пре изласка из
штампе поменуте књиге. О прози Драгутина Драга Рајковића говори
Драгомир Костић у књизи Српска проза на Косову и Метохији (Костић,
2002). Костић је у антологију српске прозе на Косову и Метохији Свила у
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пепелу уврстио и Рајковићеву приповетку „Несрећа не иде сама“. У
одељку „Постмодернистички период“ (1992–2000) кратко се осврнуо на
књиге Светлост из таме и Одломци самоће, што је скоро једина критичка
оцена о стваралаштву Драгутина Драга Рајковића. Баш зато праве побуде
и интересовање за стваралаштво овога писца налазимо, како би смо га са
маргина књижевне сцене вратили у круг стваралаца који заслужују пажњу
критичке јавности, првенствено због актуелности његовог дела за
тумачење друштвених збивања на Косову и Метохији и, нарочито,
литерарних домета његовог прозног стваралаштва. Ови и други разлози,
уверени смо, уврстиће Драгутина Драга Рајковића у друштво српских
стваралаца генерације осамдесетих година, коју чине Слободан Костић,
Благоје Савић, Миленко Јевтовић, Јован Сарић, Стоиљко Станишић,
Радосав Стојановић, Ратко Поповић, Радомир Стојановић, Мошо
Одаловић, Србољуб Тасић, Вељко Михаиловић, Милорад Радуновић и
други, а који су изборили место литерарних хроничара косовске
стварности. И дело већине поменутих стваралаца, попут стваралаштва
Драгутина Рајковића, још увек је у сенци и заслужује потпунији и
продубљенији критички суд и интересивање. Овим разлозима додајемо
још један: незнатан је број стваралаца који сведоче о великој српској
драми на Косову и Метохији, посебно у Косовском Поморављу, у
последњим деценијама XX века.
Прозно стваралаштво Драгутина Драга Рајковића
Тематика прозног стваралаштва Драгутина Драга Рајковића богата
је и разноврсна, а то потврђују објављене књиге и радови у часописима.
Издваја се тематиком љубавном, боље рећи ускраћеном и недозвољеном
љубави, роман Одломци самоће, док је у збирци приповедака Светлост из
таме, као и најновијој, Додир смрти, писац светлосни сноп усмерио на
реалне животне теме разноврсне и увек актуелне: љубав, смрт, самоћу,
Балкан и рат, грех, трагику, описе природе, завичај, жену, човекову
пренаглашену чулност и сличне, које ћемо покушати да темељније
расветлимо: и то како у појединачним књигама тако и у целокупном делу
овога писца.
Писца интересује само стварни, реални свет, и он посматра тај свет,
најчешће учествује у њему; и кад говори у првом лицу, а подједнако кад га
посматра са дистанце и када говори у трећем лицу. У свим овим
карактерима, писац је најважнија, главна личност. Пишчево ја је овде
најистакнутије и упућује да је у већем броју прича он сам јунак, а догађаји
о којима сам говори, њему су се догодили или је њихов учесник. Најчешће
он прича о сопственој судбини: „Оголио сам своје срце и душу“ –
разоткрива аутор.
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Први радови, али и каснија остварења, потврђују тесну везаност за
завичај. „Волео сам своје – рећи ће Драго Рајковић – био сам романтични
заљубљеник у лепоте завичаја и веровао у доброту људи тог поднебља.“
Каснија догађања распршиће му ту илузију. Притиска Драгутина Драга
Рајковића Балкан оловном тежином, јер у циклусима „грми и тресе“, а то
писац не само да осећа, већ га ти потреси сатиру. Подсећа га све то на
Андрићеву „земљу мржње“ у којој „завађени календари“ доносе човеку
само несрећу. А на Косову и Метохији се, у ауторовој визији, све то
пресликава у појачаном интензитету и трагичнијим облицима: „Тешког ли
и жалосног живота?! Зашто свако зло на нас?“ – пита се аутор уплашен
да не може да обузда мржњу и „не суноврати се у злочин?“. Писац
открива пориве и порекло унутрашњих прогона у атмосфери заробљене
слободе када се у њему рађа мисао да напише поему „Прогон Срба са
Космета у доба неодивљаштва“.
Писац не описује апстрактне непостојеће личности, већ реалне у
времену и простору. Само, успутно, пише о идеалним, и најчешће не
улепшава живот нити сурову стварност, а када то чини сматра за потребу
да то посебно образложи, како то показује у првим редовима приче „Три
гроба у планини“: „Нека та узбудљива прича, романтична уђе у мој
„Дневник“ да бих ја за то време изашао из своје коже, из свог празног
суморног поподнева“.
Последња књига заправо открива кључ за поетику књижевног
стваралаштва Драгутина Драга Рајковића. Аутор ће у причи „Три гроба у
планини“ записати: „О нечему мора да се пише, као што мора да се дише“,
да би нам у следећој реченици ближе и сугестивније указао на унутрашње
титраје и подстицаје, као и потребу да перо умочи у мастило, јер га је
далеко више нагонила косметска стварност која му је постепено, али
уверљиво, рушила визију лепоте живота њему драгог поднебља на коме се
гаси „све што је горело у њему и одржавало га“.
У прозном делу Драгутина Драга Рајковића љубав, и када није
средишна тема, скоро је увек присутна. Свестан је да је љубав најјаче
осећање човеково и да она покреће свет. Но, љубав у ауторовом виђењу
није идилична, романтична, још мање срећна, она само забљесне и
заискри у својој пуноћи и лепоти и брзо се и насилно прекине и најчешће
се изроди у бол и патњу. Зато је она у делу овог писца забрањена, а
најчешће прекинута. Алекса љубећи трећу жену (Додир смрти) у мислима
тражи прву (Радмилу). Она је прекраћена и неостварена у роману Одломци
самоће (Видра), нема је ни у приповеци „Изађосмо у поље“, у којој Вјера,
удата за мужа старијег од ње двадесет и две године и заокупљеног науком,
копни: „Од пролећа није ме ни пољубио. Дан и ноћ пише књигу
Философија историје педагогије и преводи на енглески... а дотле, Вјера
трпи, ћути, кувај, пјевај малом успаванке и чезни, и вени за Лазом“
(Рајковић, 2003: 35–37). Или Оливера („Оде жељна и рањива“), која са
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мужем проводи свадбену ноћ и још две, а потом годинама усамљена
подиже сина и живи празан живот, жељна и рањива. Платила је главом
своју верност и честитост мужу који је остао у Немачкој и након изласка
из заробљеништва, затурио трагове оженивши се другом. Тако и у другим
приповеткама љубав ће прерасти у чежњу, бол и патњу. „Горим!
Прокључала сам и топим се! Помамићу се без љубави! Нек ђаво носи и
тијело и душу!“ – рећи ће Вјера разапета између два мушкарца.
За Рајковићеве јунаке љубав је ретко остварена и дата у пуноћи,
срећи њеној, она је чешће прекраћена или неостварена. Препреке тој
љубави су многобројне, али је најчешће спутавају строги и укорењени
морални кодекси: „Крварим у процепу између ваше чисте љубави и осуде
злурадог света... Ја сам тужан и несрећан, што не могу да вас волим због
оних који ме воле! Пре би отац пожелео моју смрт и сахрану од моје
свадбе са распуштеницом“ (Рајковић, 2003: 39). Зато су и његови јунаци
без круне љубави; они заправо чезну и траже љубав. Љубав, као и живот,
за главног јунака (Одломци самоће) подразумева богатство и новац, сјај и
укус добрих јела, пића, жену изнад свега, потом, положај, удобност,
уживања (Риста Бошковић). У неким приповеткама писац је отелотворио
љубавне пориве из младих дана: „Зауставићемо зору да сване“ –
изговориће Косана у љубавној екстази, као и народни песник, у песми
„Петлови поев Морава дзрмли“.
Жена је та која оваплоћује љубав и присутна је у свакој пишчевој
причи. Она је у Рајковићевој визији идеал лепоте, ероса и сан мушких
ликова, јунака. Жена је мера до које ретки досегну, мера остварених
животних циљева, али и патње. Она је верна (Оливера), распусна незасита
љубавница, узбуркане крви, путена (Анђелија), осветољубива (Тамара),
грешна (Блаженка), неодлучна и располућена (Ружица) у осећањима
према двојици младића. Присутна је не ретко и у приповеткама са ратном
тематиком („Ноћ смрти“), да ратнику покаже осећај животне лепоте, како
би јунак после много времена „осетио да живи, а не само да постоји
Рајковић“ (Рајковић, 1977: 117).
У најновијој књизи Додир смрти, коју жанровски можемо условно
сврстати у дневничку прозу, ауторову пажњу заокупљају животна
чворишта завичајног поднебља Косовског Поморавља, за које је везан
пупчаном и свим другим врпцама. Он је у овој књизи потпуно завичајан
писац и пише о сопственим доживљајима или су то догађаји њему
блиских и драгих особа. И онда када је посматрач, он саучествује у њима:
радује се и ужива, пати и болује.
Петнаестак прозних целина ове књиге групишу углавном две
велике и увек актуелне, животне теме – љубав и смрт, које аутор
литерарно осветљава. Иако је наслов збирке дневничке прозе Додир
смрти, аутору је смрт парадокс животу, јер лепоту и смисао живота он
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види у љубави и радости, његовој ведрој страни. „Живот – то је срећа“
(„Умри у право време“) што потврђују и ауторови стихови:
„И нека буде све/ као винска песма/ као блесак лепоте!“
„Све је лепота и све је бол“ – рећи ће аутор размишљајући о
животу и покушавајући да одгонетне и размрси његове тајне. А живот се
наставља новим радостима и новим тугама потврдиће јунак из приче ове
књиге („Милићева смрт“) која сублимира живот досељеника, али и
људски морал уопште. Живот је за писца велика енигма: „као талас који се
ваља морском пучином дижући се високо да би се потом сурвао и све тако
до обале смрти“ (Рајковић, 2003: 21).
Писац у немогућности да се суочи са животним изазовима „бежи“ у
своју радионицу тражећи у њој заклон: „да иза животних бура, мрачних
мећава, сунчаних олуја, иза великих туга и великих радости“ из безбедне
луке проговори о свом животу и остави траг о себи.
Ратни записи
Посебан тематски круг „Ратни записи“ из најновије књиге
Драгутина Рајковића, иако се потпуно не уклапа жанровски и
композиционо у приповедачку прозу, верно осветљава драматику живота
на овим просторима. У књигу га је уврстила његова актуелност, као и
чињеница да је ауторово стваралаштво заокружено овом књигом,
недавном смрћу његовом.10 Он је у „Ратним записима“ посматрао и
бележио страдања и трагедију сопствену и колективну свога народа.
Слушао је и гледао стравичне призоре, мучења, злостављања и убијања
комшија, пријатеља; спознао арсенал зверстава која су албански зликовци
чинили српском народу.
Писац је свестан да када расветљава ова невероватна догађања,
износећи све страхоте тог тренутка, чини то са надом да опомене и осуди.
Он у „Ратним записима“ нема времена за уметничко дотеривање, већ
фактографски бележи несреће и српске ужасе: „Убили у Пожарању пре
три дана последњег Србина. Распадао се три дана, није имао ко да сахрани
њега, Влајка Антића“ (Рајковић, 2003: 29). Он у „Ратним записима“
исповеда сопствену и нашу савест. У поменутом тематском кругу, писац
је сведок безбројно подметнутих експлозија, очевидац гнусних убистава,

10

Актуелност тренутка наметала је одговоран став свих оних који су могли да предвиде
трагичне последице свих дешавања, нарочито, писца који је био увек професијом
(еснафом) позван да на овом задатку буде међу првима, па је и Драгутин Рајковић чинио
велике напоре да се ухвати у коштац са темом.
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отмица српског живља. Након ових слика о ужасима и патњама које могу
да сломе и најснажније, пита се и тражи одговор како се то и зашто
дешава?
Драгутин Рајковић је непристрасан; он не дели правду на Србе и
Албанце, нити заузима страну једних или других. Полазиште му је
тренутна драма, хаос. Руше се стубови државе, водеће институције
културе вековима стваране и чуване. Побуна је општа, дуго припремана,
систематично и у великој тајности. Он је размишљао и тражио узроке
разарањима, злочинима, бруталностима. Осетио је писац у овом прозном
циклусу да мртви још једном умиру (напуштена и преорана гробља).
Циклус „Ратни записи“ је пун смрти и свакаквога зла. Чамотиња и
чемер, покољ и ужас бележе његове странице. Зло је, по ауторовом
виђењу, симбол мрака и празнине, а злочини и трагедије не могу опстати.
Споменимо, поред поменутих стожерних тачака које су основа
прозног тематског исказа Драгутина Драга Рајковића, и још неке, које ако
не дају боју и тон његовом стваралаштву, а оне га у нијансама боље
осветљавају. Без ових тачака главне теме не би ни могле да се искажу и
осветле у својој комплексности. У његовом делу наћи изванредне описе
природе, као амбијент у коме живе јунаци, са њиховим моралним
кодексима; Балкан на коме се непрестано догађају људске трагедије.
Писац узгред пише о пренаглашеној чулности мушкарца и жене, самоћи,
сеобама, греху, али много више о трагици живота, жени, еросу и великом
Његошу.
Тесна веза са завичајем недрила је љубав према лепоти и богатству
завичајног говора, који није био језик родитељског дома. Подвлачимо зато
ретка, али изузетна места у дијалекту, као: „Ете, тој ми је снајка – рече
старац – салте она ми је остала. Један син ми је погинаја у рудник, други ,
муж на њума, по лани погину у партизани. И на њума, Петрија се вика,
умреја гу татко и мајка, никога од својту нема. Остаде куде нас. Викам гу:
млада си, убава, здрава, цврста. Удај се, ће ти нађем мужа да се удаш, па
ће останеш да живујеш код нас, куј ћерка да си ни. На мене и бапку да има
кој очи да ни склопи када ни дође суден дан“ (Рајковић, 1986: 41–46). Или:
„Аман, чичо,, стани да ти рекнем две речи, па ме тепај после... Болан сам,
бре од бубрези. Јутрос ће ме оперишу... Много ми ладно. Умреја чича
Стојан из Врање. Мисле да узнем његово ћебе, ама, стр`ме да узнем од
мртваца...“ (Исто, 41–46), која аутор бележи са осећањем дивљења за
лепоту језика који овај говор у себи носи.
Закључна разматрања
Писац Драгутин Драго Рајковић у првој књизи пише о животним
судбинама јунака који су махом лоцирани на завичајном тлу, али по много
чему могу бити универзални; нису одлика само једне средине, како
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тематиком тако и амбијентом. Мада у књизи Светлост из таме има
ведрих тонова, дивних описа природе, ведрина није основна боја која
одликује ову књигу. Ако се апострофира и целина насловљена „Из
рукописа психолога једног КПД“, чије ликове углавном прате несрећне
судбине и јунаке који су у сукобу са законским нормама и моралним
кодексима, трагика живота ће се више истаћи.
И друга књига (Одломци самоће) је радњом из завичајног
поднебља, мада и у њој, у извесној мери, аутор радњу гради на вечитој и
најјачојој инспирацији уметника, писаца посебно. У овој књизи он
наставља и продубљује тему зачету у неким приповеткама из књиге
Светлост из таме, а она је љубав мушкарца и жене у посебним животним
околностима. Заправо то је тема о ускраћеној, забрањеној љубави; љубави
окованој моралним забранама средине у којој његови јунаци живе.
Љубави разбукталој субјективним осећањем снахе Видре која наилази на
једну врсту зида о који се одбија и привидно гаси. Кроз лик главнога
јунака адвоката Риста Бошковића прелама се слика моралне чврстине
његова карактера омеђеног традицијом, високим моралним кодексима
национа коме припада. Љубав снахе према свекру зачета после мужевљеве
погибије развијена и драмски напета до распамећености. То је лик жене
која се заветовала на вечну љубав, иако је знала да је она неостварива.
Жена је, по аутору, велика човекова инспирација у стваралаштву, радост и
лепота у животу, насушна и потребна као хлеб и вода. Жена је у роману
Одломци самоће резиме једног богатог живота главног јунака, у који је
ушла и она, Видра, да се покаже богата амплитуда људске патње. Она је,
заправо, лик иза чије се спољашне лепоте крије велика људска драма која
оставља пустош у души.
У последњој књизи (Додир смрти), коју је аутор написао на крају
живота, смрт је присутнија и боји њене странице. И аутор и његови
ликови сазревају, старе, ближе се крају живота, и у околностима су које их
нагоне да о смрти размишљају; заправо она постаје њихова преокупација.
Смрт је дата у теми једне приповетке, а она потом коричи насловом целу
књигу. 11

11

Сам наслов је озбиљан, застрашујући, ако се зна да га је аутор одредио након сазнања о
сопственој болести и неумитној близини сопственог животног краја. Осетио је писац да
се његова животна прича заокружује, наслутивши да га потмули бол у утроби и болест
озбиљно угрожава: „И сада сврдла, пробада, бесни!“, па је сасвим могуће да је своју
болест и животни крај пројектовао у причи о судбини пријатеља Срећка Срећковића. У
њој као да прориче сопствену смрт и завет: „Сви знаци, унутарњи и спољни, предсказују
ми блиски крај. Жељени роман никада нећу написати! Умрећу! Уместо мене живеће моја
деца, деца моје деце, моје књиге и мој „Дневник“. Остављам овај свет са утехом ипак,
живео сам.“ Само је Дневнику „поверио своје болове“, ми бисмо додали и значајно
обогатио литерарну мапу косметску утиснувши трајно своје име на њу.
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Проза Драгутина Рајковића нуди и многе фактографске и
историјске чињенице. Оставио нам је реалне ликове који поткрепљују
многе догађаје; портрете који сведоче о немилим догађањима на једном
простору. У његовом делу нема хронологије бележења догађаја, али има
поступности у интезитету и драматици трагичности живота која се
згушњава како се догађаји ближе последњој деценији овога века. И то све
казано једноставним стилом и са непосредношћу која је одлика пишчеве
личности и стила. Његово књижевно дело, ако није велика моравска
фреска, сигурно је значајно зрнце у њеном мозаику.
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Jordan Ristić, Ph. D.
PROSE WORKS OF DRAGUTIN DRAGO RAJKOVIC
Abstract: The subjects which occupy Dragutin Drago Rajkovic’s
attention in his prose works are diverse: starting from the eternal topics, like
love between a man and a woman, Eros, sin, death, migrations, to the topic on
poetic genius Petar Petrovic Njegos. The central literary preoccupation is a
tragic reality of Serbian people in Kosovo and Metohia, which he not only
witnessed and endured, but also took part in. The author testifies about
atrocities and crimes over Serbian people in Kosovo’s Morava region in the
second part of the 20th century, particularly in days dramatic and tragic to
Serbian people in 1999. His prose works are realistic, they are a condensed
drama of Serbian suffering and tragedy in one period and at one place.
Key words: Dragutin Drago Rajkovic, the novel Odlomci samoce
(Fragments of Solitude), a collection of short stories Svetlost iz tame (The Light
from the Darkness), journal prose Dodir smrti (The Touch of Death), Kosovo
and Metohia.
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Јасмина Јовић
Висока школа за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац
ГРАДОВИ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 13. И 14. ВЕКА
Апстракт: У раду се прати функција и значај појединих градова у
доба Немањића у периоду између 13. и 14. века, као и однос освајача
према освојеном граду у делима: Теодосија Житије Светог Саве,
Стефана Првовенчаног Сабрани списи, Данила Другог Живот краљева и
архиепископа српских и Данилових настављача Данилови настављачи:
Данилов ученик, други Данилови настављачи. Даје се осврт и на
византијски утицај у образовању престонице, као и присуство комплекса
неутврђеног двора у појединим градовима, поготову у новоосвојеним
деловима византијског царства.
Кључне речи: српска књижевност, градови, Ниш, Скопље, Звечан.
Негде од 9. до 11. века територија, која је називана градом, ни у
чему се није битно разликовала од територије села, сем по томе што је
била ограђена. Од 13. века градови су образовани код рудника и на
местима где се трговало. Међутим, на старосрпском земљишту нису
достигли степен развоја попут вароши у Угарској и у Хрватској, а не може
се говорити ни о потпуно развијеним градским општинама у 13. и 14.
веку. Чак се и Призрен (а и Рудник) у 14. веку звао само трг, у коме су у то
време „врвли далматински, грчки и домаћи трговци, особито у време
сајмова“ (Јиречек, 1978: 268). Стојан Новаковић прави разлику између
тргова и градова по томе што су тргови, заправо, били центри трговине,
најчешће раскршћа путева, те нису били утврђени, док су вароши
обавезно бранила висока утврђења. Заправо, од средине 14. века, услед
учесталијих турских напада, али и унутрашњих сукоба, подижу се
утврђени градови сложеније просторне структуре, а исте околности
доводе до смањења владарских боравишта, односно, до појаве урбане
престонице са сталним владарским двором (Детаљније видети у:
Марјановић Душанић, 2004).
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У време Стефана Немање, када „с помоћу Божјом мир и тишину
прими његова држава одсвуда“ (Првовенчани, 1988: 55), када је ојачала и
постала самостална, и градови су постајали јачи и утврђенији. Тако су се
временом, са развојем државе, од некадашњих градова, заправо утврђења,
„које је бранило стан владара, рудника или целу једну област“
(Првовенчани, 1988: 55), градови развили, променивши првобитну
функцију, у трговачка средишта, војне градове и центре политичке моћи, у
градове који се освајају или у градове у којима се зидају цркве или служе
службе.
Немањина ратовања донела су Србији нове границе, те су
релативно рано у састав српске државе ушли „Призрен, Липљан и Ниш,
који је Србији припадао привремено, затим Скопље, Велес и Штип“
(Благојевић, 1989: 131). Приликом освајања градови би од стране освајача,
углавном, били опустошени. На тај начин је освајач затирао трагове свог
непријатеља, касније наметао своју културу, свој начин организације
града, и свакако, демонстрирао своју силу и моћ. „Славни град Ниш“, о
коме Стефан Првовенчани у житију свога оца на више места говори,
приликом Немањиног освајања био је, до темеља порушен – „не оста
камен на камену који се не поруши“ (Првовенчани, 1988: 51). Иако
пустошење града има призвук хиперболе, ипак се не може занемарити
коментар Стефана Првовенчаног да се град Ниш, али и остали градови
освојени у истом походу, „не подигоше ни до данас“ (Првовенчани, 1988:
51), односно, да ни у време његове владавине нису били сасвим
обновљени.12
Град Ниш је, иначе, један од ретких градова који носи атрибут
„славни“, а сам Стефан Немања је већ 1188. године тврдио да Ниш
намерава учинити престоницом. Међутим, сплетом различитих, пре свега
међународних околности, Ниш је дуго остао „на маргинама друштвених и
културних збивања у то време“ (Бојовић, 2007: 87). Сем важног
политичког сусрета Стефана Немање и Фридриха I 1189. године, иначе
прећутаног у Животу Светог Симеона, вероватно из разлога
провизантијске политике коју је Стефан Првовенчани водио, без обзира на
то што је сусрет двају владара Србији обезбедио добре односе са
Немцима, Ниш у време Стефана Немање није имао значајнију улогу у
држави. Некадашња амбиција Стефана Немање утицала је на улогу овога
града у стваралаштву Стефана Првовенчаног. Најпре, град Ниш је једини

12

Међутим, при освајању приморских територија, Стефан Првовенчани додаје да „народ
свој у њима неповређен остави да служи држави његовој, са страхом, и са уреченим
данком од Светога“ (Првовенчани, 1988: 73), те се у литератури проналази образложење
да „разарања градова која Стефан Првовенчани спомиње свакако нису доводила до
пустошења насеља“ (Срејовић, 1994: 252).
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од свих освојених градова у походу Стефана Немање, назвао славним
градом. Стефан Првовенчани за то није навео разлог, мада разлог може
бити тај што је Ниш место рођења цара Константина, али и епископско
седиште, по аналогији са Баром, или, пак, могу бити у питању оба разлога
(Бојовић, 2007: 92).
С' обзиром на то да је црква имала кључну улогу у очувању државе,
Стефан Немања је након померања граница државе настојао и да их
осигура јачањем црквеног утицаја у новоосвојеним територијама, те је из
тих разлога подигао у „славном граду“ Нишу „храм Светога и великога
мученика Пантелејмона“ (Првовенчани, 1988: 74). Међутим, Стефан
Немања је о својој држави бринуо и након своје смрти, односно, његово се
присуство манифестовало кроз помоћ коју је пружио свом сину Стефану
Првовенчаном у очувању државе. Наиме, када је бугарски цар Борил са
својим савезником, грчким царем Филандром, устао на државу Стефана
Првовенчаног, његову земљу и његов народ од страдања које му је
запретило, сачувала је мистериозна појава Стефана Немање пред
освајачима у славном граду Нишу. Стефан Немања ће се „појавити“ у
истом граду и годину дана касније, као помоћник Стефана Првовенчаног у
борби против латинског цара Хенриха и угарског краља Андрије II.
Области и градове које је освојио мачем и који су му донели и важније
трговачке путеве, Стефан Немања није заборављао ни након смрти, а
својим „појављивањем“ у славном граду Нишу потврдио је значај који је
град имао за њега пре смрти.
У походу који му је донео освајање славног града Ниша, Стефан
Немања је освојио и град Равни, односно Ћуприју, порушио га је до
темеља затирући на тај начин византијски помен у њему. У време Стефана
Првовенчаног, град „на размеђи отачаства“ његовог, биће место великог
преобраћања – место на коме ће велики непријатељ отачаства Стефана
Првовенчаног, посредством светог Симеона, односно Господа чија се
воља преноси чудима својих светих, исказати велико пријатељство
српском народу. „Молитвама и помоћу Светога у славу и част, и у
неисказано весеље и радост“ (Првовенчани, 1988: 100), некада непријатељ
српски, угарски цар Андрија, у граду Равни током дванаестодневног
славља, свакодневним даровима Стефану Првовенчаном, након
склопљеног мира, исказиваће велико пријатељство његовој држави.
Одабран за место, можда, историјског састанка, град Равни, иако наизглед
маргинализован дешавањима у средњовековној држави, сведочи о
непрекинутој заштити коју је Стефан Немања пружао свом отачаству, као
и градовима који чувају границу његове земље.
Када су били у питању походи на територије оних народа који
прете српској држави, освајање је подразумевало и пустошење освојених
градова. У једном од противнапада на византијску територију, између
1283. и 1284. године, проширивши западне границе своје државе, краљ
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Милутин, „завојевавши својом великом силом, и ових народа све
неисказано богатство одузевши, остави их у пустоши“ (Данило Други,
1988: 117). Турска сила и исламска вера покоравале су хришћанске
државе, те је краљ Милутин у борби са Турцима у Малој Азији „испунио
жељу господина свога превисокога“, да сачува границе своје земље и
непријатеље задржи ван њих. Уграбивши њихово богатство и славу,
„градове њихове и станове до основа поруши“ (Данило Други, 1988: 140),
показујући тако моћ и спремност да не само победи противника, већ и да
затре његов траг на освојеном простору и уништи његов спомен.
Међутим, рушење градова до темеља приликом освајања не сме се
генерализовати. Наиме, град Гацко, место на трговачком путу „од
Дубровника до Фоче и даље“ (Данило Други, 1988: 288), поље је борбе
оца, краља Уроша, и сина Драгутина око престола. Победом у земљи
Гацко, Драгутин од оца „узе његов престо силом“, али се и поред
неминовне борбе при преузимању престола, не спомиње рушење града.
Можда је разлог тај што је Драгутин преузео престо у циљу напретка
државе, те би рушење града и страдање становништва изазвало немир и
слабљење његове позиције у народу. Драгутин се, свакако, морао
обрачунати и са својим противницима, али је Данило II, пишући житије из
позиције монаха, то изоставио. Данилу је писање житија за потребе цркве
одредило и избор материјала из живота Драгутина као и начин његовог
презентовања, те је свргавање оца с власти и преотимање братовљевог
престола морало бити, бар донекле, оправдано. У циљу тога је и истицање
Драгутиновог одласка у Мачву „да је просвети, и да народ, који је био у
тами и мраку незнања, по учењу божанскога писма приведе ка светлости
спасоноснога живота“ (Данило Други, 1988: 62).
И Живот краља Милутина, писан за потребе култа, условио је
приказивање Милутинових војних похода као хуманих подвига. Тако је
његов поход на грчке области и заузимање неких од грчких градова
наишао на дивљење великог дела покореног становништва. Када је у
пролеће 1282. године подигао војску и уз молитву и помоћ светитеља
пошао у грчку област, те „узео земље и приложио их својој држави, (…)
оба Полога са њиховим градовима и са облашћу, и град главни Скопље,
потом Овче Поље и Злетово и Пијанац” (Данило Други, 1988: 113), а
њихову славу и богатство изменио у славу и богатство своје државе,
Милутин није уништио њихове градове. У освојеним градовима није
уништио затечене тековине културе, већ су му њихово богатство и слава
могли користити за напредак и просвећење српских територија и градова,
у којима се у то време већ осећала тежња за развојем у свим сферама
јавног и приватног живота. Међутим, такав поступак краља Милутина
током освајања, може се тумачити и као последица његове политичке
наклоњености Византији, али и тога да град Скопље поново враћа у
окриље српске државе. Уместо рушења и пустошења градова, Милутин је,
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како Данило Други наводи у житију, умирио места у један скуп, а
прогнани су били само они који су чинили метеже и буре, као и властела.
Удаљавањем властеле из новоосвојених градова, Милутин је, заправо,
удаљавао оне који су могли да својим утицајем организују народ против
његове власти. У житију Стефана Дечанског биће наглашено, поред
набрајања великог блага које је освојено након борбе са бугарским царем,
да „све велможе тога краља, које ухватише у рату, све ове приведоше пред
лице господина краља, имајући железне окове на својим ногама“ (Мак
Данијел, 1989: 46). Наиме, у функционисању средњовековне државе,
велможе су имале једну од кључних улога, а своју моћ су често користиле
за остваривање својих себичних циљева, и по цену изазивања немира у
држави, служећи се често и уценама и слабостима владара. Данило Други
је у Животу краља Милутина побуну Стефана Дечанског мотивисао
себичним циљевима великаша, који су по сваку цену желели власт у
држави: „Достојно ти је да узмеш престо свога оца, а ево сви ми помажемо
ти, да у свему буде воља твоја. Ако ли нас не послушаш, то се ми више
нећемо звати твоји“ (Данило Други, 1988: 124).
Да би учврстио своју власт у периферним деловима државе и
спречио њихово осипање, Милутин је често боравио у освојеном граду
Скопљу, те је „комплекс неутврђеног двора“ (Марјановић Душанић, 2004:
33), био присутан и у новоосвојеним деловима византијског царства.
Заправо, повремени боравак краља Милутина, али и осталих српских
краљева у Скопљу, као и у Призрену, „били су први наговештај
образовања урбане престонице са дворским комплексима“ (Марјановић
Душанић, 2004: 49), под утицајем затечених византијских модела
властеоског боравишта.13
У време краља Милутина Скопље је, поставши седиште краља око
две године након заузимања града 1282. године, поново вратило свој
некадашњи значај, који је у даљим деценијама јачао. Тако је, поред града
Ниша, Скопље један од ретких градова уз који је у житијима бележен
атрибут „славни“. Град Скопље спомиње и Стефан Првовенчани у житију
свога оца, Стефана Немање, али иако он не придаје важност граду, Стефан
Немања је током своје владавине богато даривао, сем храма у Нишу, и
храмове у Скопљу, у најважнијим градовима новоосвојених крајевa и тиме
црквеном политиком следио државне интересе. У Скопљу је сазидао
цркву Светог Арханђела Михаила, „док је манастиру Светог Ђорђа, код
Скопља, потврдио поседе“ (Срејовић, 1994: 259).

13

Иначе, појава да средњовековни владар не борави дуго на једном месту „у главној,
„престоничкој“ резиденцији, већ је добар део времена у покрету“, јесте западноевропска
пракса која се препознаје и код српских владара, као последице некадашњег јаког утицаја
западноевропске културе (Детаљније видети у: Марјановић Душанић, 2004: 30).
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Цар Душан је главну црква Богородице Тројеручице, „при којој је
било седиште и раније епископије“ (Дероко, 1950: 10), претворио прво у
седиште првопрестоне митрополије, а затим и патријаршије, исте године
када се и крунисао у овој цркви, да би у њој, три године касније, тј. 1349.
године, било извршено и проглашење његовог Законика. Значај Скопља у
средњем веку потврђује и чињеница да је, можда и у време Стефана
Дечанског, а сигурно у време цара Душана, кован новац.
Овај „славни“ град биће, међутим, сведок и једног страшног
догађаја у породици Немањића. Наиме, жеља Стефана Дечанског да свог
оца свргне с власти угрозила му је живот од очеве руке, који „са многим
својим велможама саветоваше се о овом њему вазљубљеном. (...) И пошто
је седео у том граду, посла овај благочастиви краљ неке вазљубљене од
својих, и ухвативши ослепише га“ (Данило Други, 1988: 125).
Призрен је последњих деценија 13. века био место „привременог
двора“, али и град у коме се краљ Милутин, када су завојевачи дошли „у
пределе српске земље, до места званог Липљани и Призрена“, моли
утемељивачу и заштитнику српске државе, Стефану Немањи, за помоћ у
одбрани од византијске војске и где његове молитве бивају услишане,
„пошто су завојевали на те крајеве, и према толикој њиховој множини и
сили, не учинише велике пакости отачаству овога благочастивога, но се
опет вратише у државу своју“ (Данило Други, 1988: 115). Стефан Немања
је у једном од својих славних похода током 1183. године својој држави
додао и призренску област и, по предању, после смрти наставио да штити
своју државу коју је некада подигао и учврстио. У граду Призрену, у коме
је још пре 1220. године, заслугом Саве Немањића, постојала епископија,
краљ Милутин је уложио велико благо и уз Божју помоћ сазидао „цркву
Успења Пресвете Богородице, звана епископија призренска“, али и
југоисточно од Призрена „цркву Благовештења Пресвете Богородице, која
је епископија грачаничка“ (Данило Други, 1988: 133). Призрен, важно
духовно средиште средњовековне Србије, цар Душан је одабрао за место
своје задужбине, Свете Арханђеле. У краћем спису који говори о Сави
Трећем, Призрен је назван славним градом у коме је Сава Трећи био
епископ.
Током средњег века, са померањем граница државе на југ, селиће се
и српско државно седиште у области Косова, те ће поред Скопља и
Призрена, Пећ постати важно средиште државе. Данило Други је управо у
Пећи изградио „свети и божанствени храм“ Богородице Одигитрије, која
га је избавила од „многе напасти и безбожних клања, када беше у Светој
Гори, и царствујућем Граду Константинову, када је ишао тамо, све своје
жеље Њезином помоћу доби. Црнци грчкога народа, (...) по њиховом
уставу“ (Мак Данијел, 1989: 110–111), вршили су божанствену службу и
све остало, што је можда израз Данилове привржености цркви Богородици
Одигидрији у Цариграду, као и Византији, у жељи за миром и добрим
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односима са Византијом и византијском црквом. У близини цркве, „под
једним кровом“, Данило је саградио и црквицу у име великог
архиепископа Христова Николе. У Пећи ће Данило сазидати и припрату, и
то „свету припрату и преславну и достојну многа причања“ (Мак Данијел,
1989: 112), у жељи да у већим и узвишеним делима остави помен на себе.
Духовно богаћење и уздизање овог града након Данилове смрти, наставио
је Јоаникије, патријарх пећки. У Пећи, седишту архиепископије, Јоаникије
је велико богатство дао на украшавање главне цркве, посвећене Светим
Апостолима. И у многим селима, која је приложио цркви Светих
Апостола, патријарх Јоаникоје је сазидао цркве, у циљу ширења и јачања
вере, темеља стабилне државе, јер би свако и потенцијално духовно
осипање или губљење духовног ауторитета, поготову у периферним
крајевима, стварало повољну прилику за освајаче, а велику опасност за
државу.
Услед сталног сељења владара и његовог боравка на више места, до
средине четрнаестог века, када се мање-више смањује број владарских
боравишта услед потребе подизања двора опасаног бедемима због честих
турских напада, било је више урбаних средишта или градова који су били
део значајних догађаја у средњовековној немањићкој држави. „Под градом
Јелечем“, односно, утврђеним замком јужно од Новог Пазара, 1282.
године, краљ Драгутин, „када је јездио неким послом са властелом својом,
(...) павши са коња сломи ногу“ (Мак Данијел, 1989: 59). Догађај под овим
градом, који у историји још увек није разрешен, одредио је владарску
судбину Драгутина, али је покренуо и оставио још увек отворним питање
о значају Јелеча у том периоду. Данило Други пише да је тада настала
велика жалост грађана – плач и узбуна, као и страх да стање њиховог
владара могу искористити непријатељи за упад. Жалост грађана говори о
Драгутиновом добром опхођењу према њима – обезбедио им је мир и
угодан живот, био је њихов чувар, слава и радост. У речима Данила може
бити и хиперболе, као последице писања житија за потребе култа, али се
оне свакако не могу ни занемарити.
Град који се спомиње у средњовековним списима и чија је важност
можда не била толико политичке природе колико духовне, јесте Маглич
на Ибру. Архиепископ Данило Други је одабрао управо Маглич за место
подизања цркве Светог Георгија, палата и осталих ћелија. У цркви је
„утврдио и закон да се неизмењено врши, поставио и божанствене књиге и
све остале црквене потребе“ (Данило Други, 1988: 114), те је у то време
град Маглич заправо припадао цркви.
Скадар је град који се осваја и у време Стефана Немање, али и у
време Стефана Дечанског. Немања је у једном од својих војних похода
повратио „праву дедовину своју, коју је насиљем држао грчки народ“
(Првовенчани, 1988: 73), и подарио свом народу, који је у њему живео,
угодан и миран живот. Бринући се о свом отачаству и о свом народу и
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после смрти, Немања се јавио у виду силе којом је услишао молитву свог
сина и ослободио га похода грчког непријатеља, сачувавши мир народу.
Када је грчки цар Михаило напао државу Стефана Првовенчаног и узео
један од његових градова, град Скадар, пред великом војском Стефан
Првовенчани је једино могао да иступи и поврати град уз помоћ Стефана
Немање. „Овај пречасни свети Симеон, ... који брзо приклања
божанствене уши онима који га призивају“ (Првовенчани, 1988: 95), не
препусти своје земље никоме да их окори, да његов народ у робове
претвори, већ уз помоћ светог Ђорђа „злом смрћу“ заустави Михаила
Грка. Међутим, у време Стефана Дечанског, град Скадар, али и околно
становништво, претрпели су велике пакости, али не од туђег рода, већ од
домаћег. У житију Краља Стефана Уроша Трећег писаном за потребе
култа, у описаном нападу Стефана Дечанског на свог сина Стефана
Душана, не каже се да је град Скадар, седиште владара Зете, разорен или
порушен до темеља. Међутим, последице напада по народ нису биле
ништа мање теже од пустошења града. У нападу на свог сина, учинивши
„многе пакости његовој држави“, посече винограде, „и многа различна
воћа заповеди посећи из корена, и њиве много понеле, које дају многе
плодове на храну људима“ (Мак Данијел, 1989: 61). Поред разарања
многих палата и Душановог двора у граду, Стефан Дечански је
немилосрдно оставио народ да гладује.14
Град Звечан свој значај није изгубио ни у време Стефана
Дечанског, а још у време Стефана Немање био је место појаве божје силе.
Када су од сотоне наговорена браћа Стефана Немање устала против њега,
он је у цркви Светог Ђорђа у Звечану, пре поласка у бој, наложио једном
правовернику да чита „обноћну молитву“ и онда литургију и „сву ноћну и
дневну службу по реду“ (Првовенчани, 1988: 69). Тако је, управо, Звечан,
један од најстаријих средњовековних српских градова, био место
даноноћне молитве за спас земље и место Божјег јављања. У каснијем
периоду, писац житија краља Стефана Уроша Трећег, овај град назива
славним, а притом је сматран и једним од најјачих утврђења немањићке
краљевине. Можда је, управо, јака утврђеност града била разлог да цар
Душан после напада на свог оца, Стефана Дечанског, и заузимања града,
њега и своју мајку заточи у куле града Звечана. Град, који је у време

14

Међутим, властела није делила судбину народа. Повлашћено место, које је властела
имала у свакој држави, које јој је доносило порекло, али и њено материјално стање,
обезбедило јој је да се током напада, заједно се са Душаном и једним делом његове
војске, склони с' друге стране Бојане. Када је Стефана Дечанског, касније, напао његов
син Душан, и он је, побегавши у град Петрич, повео нешто мало властеле (Мак Данијел,
1989: 61– 64).
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Немањиних освајања био место душевног уточишта и заштитник српског
народа, један век касније постао је место заточења и смрти једног краља.
Да се реч град у средњем веку односила и на утврђено место,
ограђен, брањен простор, као што је манастирско обзиђе, без обзира на
величину и степен урбанизације, види се из житија у којима се и Хиландар
назива градом. У доба Стефана Немање, Света Гора је град у коме се
обнављају и зидају манастири. Сава, измоливши у царствујућем граду од
цара који га прими с великом чашћу, „... опустели манастир, који се зове
Хиландар“ (Теодосије, 2009: 28), те „сутрадан преподобни Симеон дозва
игумана и предаде им заповест цареву, и манастир Хиландар приложише
Ватопеду, и од цара даровано злато предаде игуману и братији на службу
манастиру“ (Теодосије, 2009: 29). „Дошавши у запустели Хиландар, осим
цркве нађе све разорено; одмах га озида градом и трпезарију подиже из
основа, а ћелија довољно за братију сазида, а цркву обнови и златом
ослика, иконама и завесама и сасудима светим довољно је украси, те уз
Божју помоћ и богатом руком све успешно сврши“ (Теодосије, 2009: 30).
Својим доласком на Свету Гору, Стефан Немања је сваки манастир
обдарио „свакојаким даровима по достојању њихову, и у свима њима
ужеже светилник и братство своје у њима остави, које је и до данас“
(Првовенчани, 1988: 79). Краљ Милутин ће наставити не само са
даривањем манастира, већ је за време његове владавине започета и обимна
обнова и градња у Хиландару. Због сталне изложености нападима гусара,
место је заштитио добро утврђеним градом, „и подиже велике пиргове, ...
волећи умне овце стада Његова, које су на том светом месту“ (Данило
Други, 1988: 130). По постављању многих палата, утврди и устав и „и даде
свако довољство онима који ће живети у том месту“ (Данило Други, 1988:
130).
Највеће скрнављење Хиландар је доживео у време архиепископа
Данила Другог, када су каталонски завојевачи опколили и заробили сва
богатства сабрана у Светој Гори, а унутар својих зидина, у то страшно
време, Хиландар је био примио велику множину „светих људи државе
тога манастира, који беху унутар прибегли са женама својима и децом“
(Мак Данијел, 1989: 88). Завојевачи су разбијали зидове града, стреле су
падале на град, док се архиепископ Данило даноноћно молио Господу.
Његове молитве су свакако морале бити упућене и Светом Симеону у чије
време је и почела градња Хиландара. У нападима који су се понављали
током три године, „божанствене цркве и многи домови падоше, и
нестадоше многа места, тако да се нису могла лако ни познати где беху“
(Мак Данијел, 1989: 99). Хиландар и људе прибегле унутар његових
зидина, изнемогле од глади, измучене од сталних напада и борбе, спасла је
молитва Данила и његових људи у манастиру.
Била у питању јака утврђења на важним стратешким тачкама или
градови освојени од Византије још током 13. века, мање или више
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пустошени током освајања, некада и места важних политичких сусрета, и
после смрти Стефана Немање, по предању, били су под његовом
заштитом. Стефан Немања, који је ударио темеље српској држави, пружао
je помоћ затражену му кроз молитве како сина Стефана Првовенчаног,
тако и осталих владара из лозе Немањића, у тренуцима када је
овоземаљска сила била недовољна да се народ заштити од претећег му
зла. Владари, наставивши обнову и подизање светиња несебично дарујући
их, јачали су моћ цркве у чувању државе од верског осипања њених
становника.
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Jasmina Jović
TOWNS IN SERBIAN LUTERATURE IN 13th AND 14th CENTURY
Summary: This paper follows the function and significance of
individual cities in the age of the Nemanjics between 13th and 14th century,
and the relationship to the invaders conquered the city in the literary works:
Theodosius Life of St.Sava, Stefan I Collected Writings, Danilo II Life of
Serbian Kings and Archbishops and the part of Danilo's successors Danilo's
successors: Danilo's Sstudent, Danilo's Other Successors. It also provides an
overview of Byzantine influence in the education capital, and the presence of an
unidentified palace complex in some cities, especially in the newly conquered
parts of the Byzantine Empire.
Key words: Serbian literature, towns, Niš, Skoplje, Zvečan.
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ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ
ВИСОКОШКОЛСКЕ НАСТАВЕ
Апстаркт: Под утицајем нових образовних технологија у
дидактици високошколске наставе утемељени су савремени модели
извођења предавања и вежби.
Однос између традиционалних и савремених облика наставе може
бити плодан само уколико се посматрају у узајамном односу. Треба
неговати вредности досадашње праксе, али и њеног осавремењавања.
Ови захтеви подразумевају додатно ангажовање наставника на плану
припремања, извођења и евалуације васпитно-образовних резултата.
Кључне речи: Високошколска настава, предавања, вежбе,
професори, студенти.
Увод
Високошколска настава заснована је на кооперативним односима
међу субјектима који заједно уче. Психолошке основе ове наставе налазе
се у кооперативности која је веома сложена црта личности. У процесу
учења та се способност манифестује кроз спремност за рад са другима,
спремност за успостављање равноправних и реципрочних односа са
другима, те на великом поверењу и толеранцији према другима са којима
се учи. Сви студенти немају развијене способности за кооперативни рад,
већ само они који имају развијене емпатијске способности и који могу
контролисати своје емоције и жеље. Међутим, способност за
кооперативност може се развијати и вежбањем, где високошколско
предавање може представљати повољну педагошку атмосферу.
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Дидактичке основе високошколске наставе
Високошколска настава у оквиру предавања има неколико
различитих нивоа. Извођење предавања са различитим облицима наставе
обезбеђује се помоћу следећих методичких поступака:
а) проблемско излагање наставника,
б) проблемски дијалог професора и студената,
в) индивидуално и групно постављање проблема,
г) групно решавање постављених проблема и
д) индивидуално и групно конструисање проблема и њихово
решавање.
За ове методичке поступке посебно су примерени различити
облици вежби, које се у почетку изводе у паровима, затим у малим, а
после у великим групама.
Ова поступност се може остварити кроз:
а) вежбе кооперативног учења у паровима,
б) вежбе кооперативног учења у мањим групама које нису веће од
3-5 студената,
в) вежбе кооперативног учења у средњим групама са 6–9 студената
и
г) вежбе кооперативног учења са групама од 25–40 студената.
У овој настави Апел (Апел, 2003: 69–70) наводи три тачке учења:
а) професор и студенти располажу специфичном, за одређено
предавање, одговарајућом упућеношћу у градиво,
б) сврсисходније је припремити се за неку лекцију него након
одслушаног предавања накнадно учити из записа са предавања и
в) измењивање облика поучавања и учења као и различитих
подстицаја за учествовањем, чиме се обезбеђује динамично
обликовање предавања и повећава пажња.
У високошколској настави предавање је најефикасније у групама
чији чланови јединствено делују кроз међузависност њених чланова. Са
педагошког аспекта међузависност чланова групе се испољава кроз
поделу рада, усмереност ка заједничком циљу и остваривање групног
вођства.
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Организација и структура часа
У обликовању часова постоје три могућности:
а) постављање часа са такмичарским карактером,
б) организовање самосталног и индивидуалног учења и
в) распоређивање студената у парове или мале групе да сараднички
савладају задато наставно градиво.
Кооперативна настава се одвија када студенти заједно раде да би
постигли заједнички циљ. У високошколској настави још увек се
повремено организују неке кооперативне активности. Међутим, предности
ове наставе у односу на традиционалну огледају се у сарадњи,
међузависности, расподели задатака, контроли како је сваки члан групе
решио задатак и одговорности сваког појединца за укупан резултат.
Заједничко учење се може одвијати у групама од четири до шест
студената. Групе обрађују неку наставну јединицу заједно и међусобна
помоћ се подразумева као обавеза. „По завршетку задатака чланови могу
да помажу другим групама. Оцена се добија за сарадњу и за обављање
задатка. Међу групама нема такмичарског односа“ (Вилотијевић, 1999:
310).
За разлику од класичних наставних метода, у високошколској
настави и учењу заступљена је поливалентна примена наставних метода,
облика, извора знања и наставних помагала.
Кооперативност означава црту личности која се огледа у склоности
ка раду у групи, спремности да се успостављају равноправни односи,
толеранцији према другачијим мишљењима и ставовима и контроли
сопствених жеља и емоција.
За разлику од традиционалне наставе коју карактеришу доминантна
улога наставника и пасивна улога студената, фронтални и индивдидуални
облик наставе, методе савремене високошколске наставе карактеришу
различити наставни облици, поливалентна примена наставних метода и
вишесмерна наставна комуникација које стимулишу сарадњу међу
студентима.
Поступци формирања група
Заједница је ограничен број људи који имају заједничке циљеве и
културу. Што је заједница мања веће су шансе за успостављање
међусобних односа и личних одговорности. У настави би и наставници и
студенти требали креирати заједничка правила која се односе на
поштовање сваке личности и уважавање туђег мишљења.
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У идеалној настави сви студенти желе да дођу до интеракције, да се
такмиче и да заједнички раде на својим задацима. Да би се достигао овај
ниво, неопходно је да се код њих подстакне кооперативност, која
укључује манипулисање конфликтима. У позитивно структурираној групи
се идентификују наклоност, поштовање и поверење међу студентима.
Изграђене групе обезбеђују јединствено искуствено учење које није
искључиво
традиционално
наглашавање
наставног
садржаја.
Високошколска настава се заснива на хетерогено формираним групама, а
понекад је добро формирати и хомоегене због схватања могућности
организовања.
За постизање правих ефеката високошколске наставе није довољно
само сместити студенте у групе да раде заједно, јер је основа за
реализацију задатака и у величини, функцији, групним нормама,
циљевима и развоју групних вештина.
Проф. др Миле Илић у вези групног рада наводи следеће:
„У пракси се формирају групе различите величине. Обично се
састоје од три до седам чланова. Оптималном се сматра група од три до
пет чланова. Груписање може бити спонтано (слободно), али је чешће
дириговано. Слободним груписањем настају групе хомогеног састава, а
диригованим (наставниковим) груписањем формирају се групе
хетерогеног састава“ (Бранковић, Илић и др., 2005: 9–80).
 И поред различитих критерија формирања група (успех,
добровољност, способност, склоност, место седења или становања,
радна способност итд.), водитељ мора имати на уму да је добро
састављена група услов за сарадњу међу њеним члановима.
 Организација групног рада доста је сложена и захтева солидну
припрему. За све групе могу се припремити иста питања или
задаци.
 Групни рад одвија се у четири повезане фазе:
1. „увод (познавање теме, циља, задатака рада и подјела наставних
средстава и дидактичког материјала по групама);
2. рад чланова групе (извршавање задатака и самовредновање);
3. обједињавање рада (извјештаји извјестилаца, јединствен преглед
садржаја-систематизација и генерализација чињеница, разговор о
резултатима усвајања знања);
4. примјена резултата рада (уочавање повезаности новостечених и
ранијих знања, разговор о могућностима њихове примјене у животу
и раду, позитивна искуства из рада група)“ (Бранковић, Илић и др.,
2005: 80–81).
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Иако
има
уочљиву
мотивациону
и
социјализацијскокомуникацијску вредност, групни рад се у високошколској настави
недовољно практикује. Међутим, оправдане узроке би требало отклонити
и групни наставни рад што чешће организовати у његовој методички
адекватној измењивости са фронталним радом.
Организовање високошколске наставе од наставника и сарадника
захтева доста труда, енергије, стваралаштва и инвентивности. Због тога је
веома важно да они разумеју теоријске поставке ове наставе, обрате
пажњу на групе и њихову функцију, да уведу групне норме и да подстичу
групне вештине.
Високошколску наставу треба организовати кроз кооперативност
међу појединцима јединствене групе, који имају заједничко искуство. Ово
учење, а самим тим и заступљеност интеракције у настави, требало би да
траје дужи временски период, све до краја школовања. У настави у којој
постоји интеракција, обезбеђује се перманентно другарство, студенти
једни другима пружају потребну подршку, помоћ и асистенцију код
сложенијих задатака, стварајући боље резултате и развијајући бољи
когнитивни и социјално-емоционални живот.
Дидактичко-методичке специфичности модела високошколског
предавања
Као најбитнија одредница положаја субјекта у настави истиче се
његова оспособљеност за самосталан рад. Под утицајем проучавања
основних карактеристика учења у настави и учења са психолошког
становишта, говори се и о самоучењу. Међутим, није у питању само
способност за учење, већ постојање и свих других фактора који са
социолошког и педагошког становишта зрелу личност стављају у
директан однос са сопственим развојем који увек мора имати упориште у
самосталном раду. Самосталан рад са способностима за самоучење и
самообразовање почива на трајним интересима и мотивима, изграђеним
навикама за интелектуални рад и формираним ставовима. Он није
директно вођен од стране наставника али је многобројним нитима повезан
са наставним процесом.
У високошколској настави још увек је најфреквентније предавање,
које без обзира на конципираност према захтевима високошколске
дидактике, у највећој мери задржава основну функцију, упознавање са
новим садржајима. Из тога следи да би баш предавање, односно, у
традиционалном смислу систем предавачке наставе, био најмање
прикладан за студенте који су оспособљени за самоучење,
самообразовање и у основним педагошко-дидактичким карактеристикама
конституисаног система самосталног рада. Очигледно су у питању
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противречности, али не оне праве које би са становишта разматрања
активности студента у високошколској настави могле водити ка
разрешавању сложених питања васпитања и образовања студената. Праве
противречности, које би морале бити у центру научног разматрања, су оне
које изражавају однос и карактер педагошког вођења у васпитнообразовном процесу и самосталности студента у том процесу иза које
стоји самосталан рад и пуна сврсисходна активност.
Иновације у високошколском предавању уобличавају се по
захтевима напуштања педагошке концепције поучавања и увођења нових
облика организације и извођења наставе заснованих на стратегијама учења
и самоучења. Х. Ј. Апел (Hans Jurgen Apel) сматра да се под
високошколским предавањем схвата увод у академски облик поучавања и
да оно представља низ садржајно повезаних излагања са „намером да се
пренесу знанствене спознаје и методе истраживања, те код студената
развију проблемску свест и критичко мишљење, интерес и целовито
знање“ (Апел, 2002: 12). Дефиницију високошколског предавања према
Апелу сачињавају три међусобно повезане компоненте:
– Циљ високошколског предавања одређен је као преношење
научних сазнања и метода истраживања којима се могу стицати таква
сазнања. Специфичност предавања није садржана у преношењу знања, већ
у упознавању истраживачких метода.
– Димензије савременог високошколског предавања су развијање
проблемске свести и критичког мишљења о садржајима. Ове димензије се
не заснивају на традиционалној концепцији поучавања.
– Битну специфичност високошколског предавања представља
развијање посебних особина личности студента, због чега је наглашена
потреба подстицања и развијања интересовања за научна сазнања и
методе истраживања као битних особина будућих стручњака.
Високошколска предавања су само један облик академског
поучавања, које има ограничено деловање и треба га допуњавати
дијалошким облицима студија као што су семинари, вежбе и самосталан
рад.
Међутим, и поред традиционалних поступака у предавању
(излагање, објашњење, тумачење), активна учествовања студената (вежбе,
рад у групама, дискусије, презентације студената), представљају
иновацију која ће високошколском предавању дати заслужено место у
васпитно-образовном процесу.
Проблемско излагање наставника
Поред извесних увођења иновација у високошколску наставу,
већина професора настоји да студентима испредаје све садржаје одређеног
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предмета, што студенте доводи „на веома низак ступањ умне активности,
на запамћивање и обнављање запамћеног“ (Schmidt, 1972: 45). Међутим, у
оквирима савремене педагошке мисли, у високошколској настави је
најпримеренија теорија егземпларизма. То значи да из наставног градива
треба одабирати и тумачити само најбитније садржаје, а студентима
оставити довољно времена да уче (самоуче) аналогне садржаје. Овако
организована настава захтева од професора и студената нови начин
комуницирања у коме професори нису само предавачи, а студенти само
слушаоци.
Познати педагог Х. Ј. Апел сматра да се кроз предавање, поред
увода у академски облик поучавања, преношења знанствених спознаја и
метода истраживања „код студената развија проблемска свест и критичко
мишљење“ (Апел, 2002: 12).
Развијање проблемске свести и критичког мишљења основне су
вредности проблемске наставе. Овај модел наставног рада подразумева:
– постављање и дефинисање проблема,
– налажење принципа решења,
– декомпозицију проблема,
– решавање проблема и
– проверавање закључака у новим ситуацијама.
Пре него се определи за примену проблемског модела рада,
наставник је дужан темељито проучити садржај и идентификовати делове
који су погодни за проблемску обраду.
Проблемско излагање наставника представља методички поступак
извођења интерактивног учења у високошколском предавању. За ове
методске поступке треба оспособљавати и професоре и студенте.
Различити облици вежби посебно су примерени овим поступцима где прве
вежбе треба изводити у паровима, а затим у групама.
Проблемски дијалог наставника и студената
Новији наставни систем, у чијим се основама налазе целовите или
само неке идеје теорије учења, у кључна питања убрајају активност
субјекта у наставном процесу. Приступи овом питању се разликују, али
свима је заједничко то да се системи вођења студената не могу свести у
класичне оквире стицања знања. Нагласак може бити стављен на вођење
посредством различитих модела наставних садржаја – програма,
наставних метода са коришћењем наставних средстава, системом
инструкција или свим тим компонентама заједно. Основно начело у
дидактичком смислу је да студент мора бити вођен. Најнепогоднији начин
вођења је онај који је садржан и остварује се давањем готових знања.
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Најдрагоценије су активности трагања, откривања, проналажења,
али без лутања. У дидактичким димензијама и специфичностима вођења
изналазе се оптимални услови подстицања студената на активност у
наставном процесу. На тај начин оспособљавање за самосталан рад почива
на много ширим основама.
Предавање, као основни облик високошколске наставе, обухвата и
елементе наставних метода у класичном смислу и облике рада у настави.
Самим тим су богатији и разноврснији односи између предавања и других
облика рада. До већ откривених научних чињеница не мора се доћи
саопштавањем и перцептивном активношћу, већ подстицаном и
усмераваном самосталном стваралачком активношћу, која покрива
суштину процеса усвајања и у психолошком и у педагошком смислу. У
таквим активностима увек се очекују више или мање оригинални, нови
путеви откривања и решавања проблема. За ове активности није довољно
само слушати излагања наставника или, у релативно независно
организованом учењу, у самосталном раду, дисциплиновано одолевати
свим искушењима до тренутка када треба да се покаже шта се и колико
научило. У стваралачком учењу мора бити ангажован много већи број
способности, интереса, мотивација и др. Са друге стране, и под
претпоставком да се избор других обика и метода рада у високошколској
настави врши на основама савремених дидактичко-методичких сазнања,
на све њих се односи исто начело: васпитавати и образовати се не може
успешно само садржајима и научним чињеницама, већ и начином како се
до њих долази.
Због свега тога, са пуним уважавањем дидактичких сазнања, треба
уводити и друге облике и методе високошколске наставе: семинаре,
вежбе, индивидуални (или групни) истраживачки рад и др.
Активност студената, у већ традиционалним облицима
високошколске наставе, може бити обогаћена и облицима рада и учења у
наставном процесу који се означавају као: учење путем открића у
проблемској настави, бројним варијантама истраживачке наставе,
сложенијим облицима програмиране наставе, различитим моделима
алгоритмоване наставе, учења уз помоћ компјутера итд.
Поред уобичајене микроорганизације наставног рада, у
високошколској настави предавање се може организовати и изводити на
основним принципима интерактивног учења. Суштина овог учења
изражава се у међузависности субјеката који заједно уче.
Без обзира о којем нивоу интеракције је реч, предавање у
високошколској настави је најефикасније у групама. Са педагошког
аспекта битно је успостављање јединства у групи које се остварује кроз
међузавсиност њених чланова. Појединци у групи помажу једни другима,
охрабрују се и подстичу на активност. Сви студенти немају развијене
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способности за кооперативни рад што се може развијати вежбањем. У
високошколском предавању су потребне социјалне подршке, а посебан
систем социјалне подршке налази се код „особа које заједно решавају
задатке, теже ка истим циљевима и узајамно обезбеђују потребна средства
за излазак на крај са ситуацијама које изазивају стрес, а уз помоћ
сопствених психичких резерви“ (Roeders, 2003: 47).
Х. Ј. Апел сматра да би обележја доброг предавања могли
разврстати у пет дидактичких и три реторичка елемента. У дидактичка
обележја убраја:
а) циљ предавања,
б) тематику предавања,
в) организацију метода,
г) употребу медија и
д) повезаност предавања са ситуацијом.
У реторичке елементе он убраја:
а) језик,
б) наступ и
в) време.
Колико ће високошколско предавање у будућности опстати „зависи
о дидактичко-реторичкој изобразби и даљем усавршавању предавача“
(Апел, 2003: 121). Поред карактеристика које се односе на усавршавање
наставника, веома су битне промене педагошких комуникација у овој
настави. Једносмерна комуникација од професора ка студенту биће
замењена двосмерним и вишесмерним комуникацијама (професор-група;
група-група; група-појединац; група-колектив). Нове комуникације у
високошколској настави мењаће и позицију студента.
Дидактичко-методичке специфичности модела вежби
Вежбе у високошколској настави суштински мењају позицију и
наставника и студената. Улога водитеља вежби се мења из предавачкооцењивачке у организаторску, менторску, партнерску и истраживачку.
„Студенти добијају истинску субјекатску позицију у наставно-научном
процесу. Активно партиципирајући у разноврсним моделима учење кроз
креативност, они долазе у едукацијске потенцијале и да их развијају до
личних максимума“ (Илић, 1998: 121).
За активно учење студената значајно је имати у виду следеће
претпоставке:
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 доношење одлука (у оквиру учења као рефлексивног процеса) о
томе да ли се бавити изазовом и на који начин;
 процес доношења одлуке темељи се на интуитивној анализи
улагања и добити, на основу чега се процењује најпожељнији курс
акције на бази уочених могућности, захтева, улагања, награда и
ризика који се односе на одређену ситуацију;
 нема увек једноставног „најбољег пута“ за учење, јер учење није
хомогена активност;
 учење подразумева и дефанзивне стратегије, као и способности да
се одлучи о томе како и када учити или бранити се;
 одлука за учење зависи и од ранијег искуства оног који учи.
У оквирима иновативних модела вежби у високошколској настави
нарочито долази до изражаја уважавање студентове рефлексије о
проучаваном проблему и начин његове конкретне елаборације.
Едукацијске вредности иновативних модела вежби у овој настави састоје
се у томе што се негују следеће персоналистичке потенцијале студената:
 трајнију потребу и тежњу за сазнавањем и откривањем,
 унутрашњу мотивисаност (самомотивисаност) за учење на нови
начин, рефлексивност и инвентивност,
 преференцију независног мишљења и нонконформизма,
 пријемчивост за откривање нових проблема, односно, осјетљивост
за проблеме, плодоносне когнитивне процесе и дивергентно
асоцирање,
 максималну его-ангажованост у проживљавању имплицитног
сопственог сазнајног искуства,
 склоност да се подржава алтернативни избор поступака у
рјешавању проблема,
 дивергентну реинтерпретацију различитих врста стварних и
антиципираних искустава,
 критичко и креативно мишљење засновано на примарним
изворима података,
 познавање и примјену метода и техника ефикасног учења,
 способност закључивања и генерализације,
 примјену знања у новим проблемским ситуацијама,
 способност за планирање, организацију и реализацију,
 самоевалуацију, корекцију и апликацију сопствених, тандемских и
групних сазнајно-истраживачких активности“ (Илић, 1998: 111).
Поред наведених едукацијских вредности иновативних модела
вежби у високошколској настави, изузетно велику сазнајну и мотивациону
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вредност има омогућавање студентима да питају, критикују и проверавају
постојећа знања. На тај начин студенти ће формирати став да је оно што
уче непрецизно, привремено и незавршено.
Индивидуално и групно постављање проблема
У оквиру стваралачке високошколске наставе веома је важна улога
водитеља који води рачуна шта треба да чине студенти у настави и даљем
усавршавању. Високошколски наставник мора бити методолошки
спреман, свестан, добар васпитач студентске омладине и поседовати
стваралачке способности. Поред наведених способности, високошколски
наставник мора поседовати способност формирања самосталног мишљења
код студената и за самостално одабирање информација које су значајне за
решавање различитих проблема. Ако жели успешно деловати на
усавршавање својих студената, наставник мора флексибилно деловати на
њихово понашање, што значи да и сам мора носити психологију
креативног понашања.
Истраживања показују да, поред општих предуслова које треба да
испуњавају, водитељи вежби у високошколској настави имају следећа
специфична својства:
 дозвољавају студентима слободан избор теме којом ће се бавити,
 прихватају неконвенционалне, неортодоксне погледе студената,
 награђују дивергентно мишљење,
 воде групу студената на неформалан начин,
 често и квалитетно комуницирају са студентима, уз реципрочно
практиковање хумора и
 флексибилно кориштење свога времена када то едукативноистраживачки задатак захтијева“ (Илић, 1998: 104).
Високошколски наставници и сарадници који задовољавају опште
и посебне критерије схватиће развијање иновативних модела вежби у
настави као крајњи циљ који треба остварити.
Групно решавање постављених проблема
У односу на традиционалну наставу, иновативни модели вежби
омогућују промену положаја студената и промену врсте структуре
њихових активности. Дидактички осмишљена иновирања чине
високошколску наставу привлачнијом, јер „увек нуде нешто ново, пуни су
ведрине, плурализма идеја, борбе мишљења, те довитљивости, хумора и
сл.“ (Стевановић, Муратбеговић, 1990: 49). Основна оријентација у раду
креативног водитеља вежби у високошколској настави је садржајно85
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проблемски и интеракцијски прожет плуралитет методичких поступака.
Он је „иницијатор и организатор сазнајно-истраживачких активности
студената, који су стављени у активан положај у таквој настави, јер
запажају, анализирају, доживљавају, замишљају, предвиђају, истражују,
закључују, елаборирају, пројектују, аплицирају, итд.“ (Илић, 1998: 101).
Увођењем групног рада, улога наставника се битно мења. У овом
моделу наставног рада неке основне улоге наставника се преносе на
студенте. Наставник брине о наставним средствима, величини и саставу
група и прати групну динамику и процес стварног заједничког рада. Он
прати рад студената, заједничку активност у групи и ако је потребно,
коригује групни процес.
Ако групни процес не протиче како треба, наставник упозорава, а
ако треба, и позива на одговорност поједине чланове групе. У задатке
наставника спада и „процењивање индивидуалног напредовања. То служи
као основа за састављање група, као и за одабир одговарајуће улоге која
ће бити додељена појединцу у групном раду“ (Roeders, 2003: 89).
И поред свих организационих задатака и задатака праћења групних
процеса, наставник неће моћи предупредити све групне, као ни све
индивидуалне процесе. Свака група има своје специфичности које се
односе на динамику решавања задатака, због чега наставник мора
посветити више пажње начину који су студенти одабрали за решавање
неког задатка, него резултату до ког су дошли.
У погледу постављања задатака треба обратити пажњу на неколико
важних детаља. Студенте морамо приволети да и сопствена решења
изложе дискусији и да коментаришу решења других студената. Задаци у
кооперативном учењу морају испуњавати следеће услове:
У односу на брзину којом поједине групе постижу циљеве,
наставник мора бити флексибилан у посебном подстицању.
Поред свих наведених обавеза, наставник је дужан да студентима
објасни циљеве учења као и активности које очекује од њих.
Закључак
Значајне друштвено-економске промене на почетку двадесет првог
века захтевају радикалнију реформу високошколског образовања.
Протагонисти радикалнијих промена у високошколској настави захтевају
напуштање концепције поучавања и увођење нових облика организације и
извођења наставе који су засновани на стратегијама учења и самоучења.
Ови захтеви су допринели постепеном уобличавању иновација у
високошколско образовање, али све промене захтевају теоријску
заснованост и практичну проверу.
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DIDACTIC AND METHODICAL SPECIFICITIES OF TEACHING IN
VOCATIONAL SCHOOLS
Abstract: Under the influence of new educational technologies in
didactics in vocational schools, contemporary models of teaching and
conducting exercises have been established.
The relationship between traditional and contemporary ways of
teaching can be fruitful only if they are observed in correlation. Values of the
existing practice should be maintained, but certain modernization is also
needed. These demands imply additional involvement of teachers in preparing,
teaching, and evaluating educational results.
Key words: vocational school teaching, lessons, exercises, professors,
students.
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ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА
Апстракт:
Перманентни
развој
наставника
је
мултидимензионални концепт чија брзина практичне реализације пре
свега зависи од ангажованости и мотивисаности наставника да
унапређује своја знања и компетенције и да се развија у професионалном
смислу.
Образовање одраслих је развијено на сличан начин у већини
европских земаља, ради чега се ставља акценат на стварање система
акредитације, којим ће се признати основне и професионалне вештине,
без обзира на то на који начин су стекнуте.
Знање, односно, учење представља процес трансформације која се
континуирано саздаје и пресаздаје, не као целина која може да буде
усвојена и преношена.
Кључне речи: Перманентно образовање, образовање наставника,
перманентан развој наставника.
„Онај који подучава друге, никад не сме да престане да учи” (Џон
Котон Дана).
Један од услова за успешно обављање наставничке професије је
стручна оспособљеност наставника која се стиче у базичном образовању, а
надграђује се током целог радног века. Наиме, професионална
квалификованост наставника не сме да се заврши стицањем дипломе. Он
мора да буде оспособљен да сам саздаје ново знање. Њему не треба да
буду довољна знања општих законитости у настави, већ да уз њихову
помоћ креира своју конкретну праксу и да њу перманентно развија и
унапређује. ,,Наставни процес није обичан производни или услужни
процес, у ком се серијски производи или изводи нешто, па се многе
операције целосно понављају и постају аутоматизоване или рутинске.
Наставни процес је много сложенији“ (Петковски, Александрова, 1998:
23).
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Истраживачи потенцирају да ,,се у најновијим дискусијама о улози
статуса наставничке професијесве више говори о перманентном развоју
наставника, а не о образовању или обуци наставника“ (Петковски, 1998:
44). Иако је смисао ових израза наизглед врло сличан, ипак, ово није само
обично мењање речи, већ мењање целе концепције: како размишљамо о
наставницима, како се припремају и како се гледа на њихову улогу у
школи и друштву, уопште узевши.
Према мишљењу истраживача ове проблематике, ,,најпре се
употребљавао израз обука у наставничкој професији, па је концепт обуке
и тренинга код предавања одређених садржина проширен у образовање
наставника, али се сада најчешће употребљава израз професионални
развој наставника“ (Ивић, 2001: 62). У најширем схватању речи,
професионални развој наставника се односи на развој личности у њеној
професионалној улози и обухвата формално искуство (учешће на
семинарима, радионицама, рад са ментором и др.) и неформално искуство
(читање стручних часописа и друге литературе, гледање телевизијских
емисија које се односе на стручну област и, свакако, добијање
информација са интернета).
Професионални развој је шири појам од развоја каријере или
усавршавања наставника. Подразумева дугорочан и перманентан процес
који обухвата различите, систематски планиране акције и догађаје у
функцији грађења професионалног унапривађења и развоја наставника.
Кључна одлика појма ,,развоја“ је у акцентовању карактера процеса
као континуираног, системски планираног и доживотног, који се одвија
како у самој школи, тако и у сарадњи са осталим партнерима, усмерен ка
побољшању квалитета рада (посебно на постигнућа ученика) у школи и
положају наставничке професије у друштву.
У даљем тексту, дато је поређење основних карактеристика модела
перманентног развоја наставника у односу на постојећи модел образовања
наставника (Ивић, 2001: 22):
Слика 1: Основне карактеристике модела образовања наставника и
модела перманентног развоја наставника.
Перманентан развој наставника
Образовање наставника
(ПРН)
Одвија се једнократно (иницијално Дугорочан процес, перманентан,
образовање).
Усавршавање
је који има фазе (универзитетско
најчешће посећивање једнократних образовање је само прва фаза у
курсева, који наставнику дају нове припреми за наставника). Ту су
информације
о
одређеним обухваћена и искуства која је
аспектима рада и најчешће нису наставник стекао и ван формалног
повезани са његовим радом.
система образовања и усавршавања.
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Перманентно образовање наставника

Образовање наставника
Смештено је ван школе и, углавном,
није повезано са практичним
искуством наставника.

За образовање наставника је
задужена одређена институција (пр.
Факултет за наставнике).

Модел се односи на концепт
преношења (трансмисију) знања и
наставник је у доминантној улози
преносиоца/предавачатих
одабраних знања.
Наставник
интерпретира
туђа
истраживања и теорије; наставник
је преносилац туђих знања.

Настава је тесно повезана са
реалним животом, специфичним
потребама из тог контекста.
Наставник је изолован (чак и од
колега са којима предаје исти
предмет), и ако сарађује, то није
организовано већ инцидентно.

Перманентан развој наставника
(ПРН)
Процес
који
се
одвија
у
специфичном
контексту,
али
најефикаснији ПРН се одвија у
школи и тесно је повезан са
дневним активностима наставника и
ученика.
Представља сложен динамичан
модел сарадње низа различитих
институција
(факултети,
истраживачке владине и невладине
институције,
професионална
удружења, школе и др.).
Модел се односи на концепт
конструкције знања, па зато
наставник има улогу практичара
који размишља о свом раду, о својој
пракси, који и сам константно учи.
Наставник
прави
властите
рефлексије о својој пракси и на
основу
тога
спроводи
мала
истраживања. Многе од тих
рефлексија, резултате истраживања
и искуства наставник обухвата
повратно у својој настави, мењајући
и прилагођавајући је конкретним
условима.
Флексибилан програм, а наставник
је тај који прави делове тог
програма,
прилагођене
специфичним условимау којима он
ради (и сноси одговорност за њих).
Тимски рад наставника и осталих
колега је систематски предвиђен у
дефинисању
рада.
ПРН
је
кооперативан процес, и иако има
простора за изоловани рад и
размишљање, најефикасније су
осмишљене интеракције наставника
међусобно,
као
и
стручних
сарадника,
родитеља,
чланова
локалне заједница.
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Образовање наставника
Радно време наставника је то које је
проведено у учионици (осим
писања дневне припреме за час, која
се често шаблонизује и прелази у
преписивање припреме, а не
стварање нових часова за једну
садржину).

Усавршавање наставника је лична
ствар, лични избор (систем га не
принуђује на то обавезно).

Повремене оцене о раду наставника
(саветник или инспектор повремено
оцењује рад наставника).

Напредовање наставника је увек
,,напуштање учионице“ (он постаје
директор, саветник, инспектор),
односно, када напредује, напушта
директни рад са ученицима.
Један модел образовања наставника,
важи
универзално
за
све
наставнике.

Перманентан развој наставника
(ПРН)
Радно
време
наставника
подразумева обавезан рад, поред
непосредног
рада
са
децом.
Наставник додатно ради на свом
усавршавању, упознаје се са
новинама у својој струци, размењује
искуства са колегама, формално –
преко
стручних
актива
и
неформално – заједничким радом на
проблемима, малим истражињима,
пројектима, радом у тимовима и сл.
Наставник
активно
користи
Интернет да би добио информације
о новинама у свом раду.
Константно
усавршавање
је
обавезни део његове улоге, узидано
је у систем унапређивања и развоја
професије. Наставник не може да
избегне стручно усавршавање, од
њега се очекује да уноси иновације
у свакодневну праксу.
Константно
праћење,
редовна
подршка и помоћ наставнику са
повратном
информацијом,
различити модели
евалуације у
којима наставник не добија пресуду
већ разменом добија повратну
информацију о томе шта и како
ради.
Професионално напредовање се
врши у учионици, праве се разлике
међу
наставницима,
према
квалитету њиховог рада (изграђен
систем казни и награда).
Постоје многи модели
ПРН-а,
избор модела зависи од тога где ће
се употребљавати. Не постоји један
најбољи модел ПРН-а који ће свуда
наћи примену. Школе треба да
процене своје потребе, веровања,
дотадашњу праксу и да на основу
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Образовање наставника

Наставник није укључен у реформу
школе, већ се реформа припрема у
министарству и испоручује се
наставнику да се упозна са њом и да
је спроведе.
Наставник
је
на
маргинама
друштвених догађања, најчешће не
учествује у променама у локалној
заједници.
Синдикати
су
главни
вид
организовања
наставника,
а
синдикат се углавном брине о
материјалном положају наставника.

Перманентан развој наставника
(ПРН)
тога изаберу свој модел ПРН-а који
би био ефикасан у том контексту.
Део реформе се развија управо у
школи
(school-based
reform).
Обавеза наставника је да са
колегама учествује у том раду.
Наставници су третирани као
професионалци који раде на
промени у школама и програмима.
Од наставника се очекује да буде
живи агенс промена у школама и
локалној заједници и да активно
учествује у њима.
Инсистира се на професионалним
удружењима наставника која, поред
бриге о положају струке, воде бригу
и о стручном развоју наставника,
организују
различите
врсте
професионалне помоћи и др.

Очигледно је да концепт перманентног развоја наставника
подразумева многе промене у постојећем концепту наставничке
професије: другачији концепт учења (како ученици уче); широко,
квалитетно и константно образовање наставника; континуирано учење
(формално и неформално) наставника и његов професионални развој који
сачињавају целину, јединствени систем. Наставници нису радници већ
професионалци. Успешан професионални развој битно утиче на рад
наставника у учионици и ван ње. Наставник другачије доживљава себе,
своју улогу, мења рад у учионици, учествује у променама у школи и
образовању, постигнути резултати ученика су убољи, квалитетнији и
применљивији у реалном животу.
Променом концепта наставничке делатности, отвора се проблем
другачијег гледишта на њене следеће компоненте:
 структура радног времена;
 начин евалуације рада наставника;
 систем промоције и материјалне награде;
 улога наставника у раду са децом.
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При томе, поново се актуелизује и перманентни проблем
побољшања квалитета наставе и материјалних услова:
 већи захтеви у образовању наставника;
 узајамна повезаност потреба наставе и наставног кадра (веће
потребе изискују квалитетнији кадар, а да би се задржао квалитетнији
кадар, потребни су бољи материјални и технички услови).
Све ово захтева промену у базичној универзитетској обуци
наставника, сарадњу са различитим институцијама да би се обезбедио
развој наставника у његовој каријери. Наведени проблеми (а, свакако,
постоје и други) су индикатор стања када до квалитетног образовања
може да се дође само подизањем квалитета школе и професија повезаних
са образовањем.
Компоненте перманентног развоја наставника
Према горе наведеним сазнањима, укључујући и специфике
делатности наставника, на слици 11 су приказане компоненте
професионалног развоја наставника, као и симулација ниховог
функционисања. Односно, као главни предуслов професионалног развоја
наставника јављају се текућа и очекивана стања и природа предмета који
он предаје, а као основне компоненте јављају се:
 формално образовање (високообразовне студије);
 дообразовање (након завршетка високообразовних студија);
 организоване обукe;
 самообразoвање;
 могућности демонстрације резултата свога рада; и
 евалуација рада наставника.
Перманентни развој наставника је мултидимензионални концепт
чија брзина практичне реализације, пре свега, зависи од ангажованости и
мотивисаности наставника да унапређује своја знања и компетенције и да
се развија у професионалном смислу.
Како уче одрасли? – Наставник као одрасла особа која учи
Образовање одраслих је развијено на сличан начин у већини
европских земаља, ради чега се ставља акценат на стварање система
акредитације којим ће се признати основне и професионалне вештине, без
обзира на то на који начин су стекнуте. Даље се лице обраћа ментору
(представнику универзитета који директно комуницира са кандидатом,
94

Перманентно образовање наставника

односно, лицем које жели да се валидира неформално и аформално
стекнуто знање), који га/је информише о процедури и условима, нуди
помоћ за време процедуре, као и савете о опцијама и у случају позитивне
валидације и ако је резултат неуспешан.
Знање, односно учење, представља процес трансформације, која се
континуирано саздаје и пресаздаје, не као целина која може да буде
усвојена и преношена. На крају, учење трансформише искуство у
објективне и субјективне форме.
Циклус учења, заправо, најпре започиње са малим искуством,
затим размишљањем о искуству, уношењемвише података прикупљених
из претходних сличних или повезаних искустава. На основу овога се
поставља питање: Како да се користи поменути циклус учењау
конкретном процесу учења?
Најпре треба да се потенцира да није важно где се улазиу циклус
учења (у којој фази). Може да се започне са конкретним искуством и са
разумевањем узрока, намене, затим се могу направити покушаји да се
разумеју логика, ред и секвенце концепата или идеја. Затим се размишља
како да се користи концепт откривајући како се дешавају ствари у
реалном животу. На крају би било добро да се размене сазнања како се
користи овај концепт, или чак да се саздају апликације о томе како да се
реагује у различитим ситуацијама.
Учење преко искуства код одраслих особа може уистину да
допринесе у учењу и развоју. Зато су тренинг, едукација и планирана
искуства међузависна и развојна. Никад немамо другу шансу да
направимо добар први утисак! Зато је неопходно да се планира и
припрема учење.
Обично, након завршавања формалног образовања, одрасли
продужавају да уче преко, такозваног, неформалног образовања.
Појам неформалног образовања одраслих је први пут био коришћен
у Великој Британији, од стране Џозефин Бру Мекалистер (Brew Macalister
J, 1946), која је објавила своја разматрања о третману образовања
одраслих које не би било директно повезано са образовним
институцијама, у свом раду Неформално образовање одраслих, које је
значајан прилог литератури.
При фокусирању на појам неформално образовање, Малком Ноулс
указује на његово значење као неформалне климе за учење одраслих у
многим ситуацијама, обједињавање процеса, употребе искустава,
ентузијазма и посвећености учесника.
Он не дефинише неформално образовање одраслих, али користи
термин за именовање употребе неформалних програма и, до одређеног
степена, за учење стекнуто из социјалног живота или живота групе људи
са истосмерним интересима. При томе, он наглашава да су организоване
обуке обично бољи инструменат новог учења са интензивном природом, а
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да искуство групе људи са истосмерним интересима даје најбољу
могућност практиковања и рафинисања наученог.
У његовој дискусији о контрасту између формалних и
неформалних програма, официјални програми су они који су подржани, и
у највећем делу условљени већим делом од стране формираних
(постојећих) образовних институција, као што су универзитети, средње и
стручне школе. Велики број одраслих лица учествује у обукама без
добијања одговарајућих кредита, јер оне нису организоване у том смеру,
јер је, у суштини, кредит намењен студентима. Неформалне групе, са
друге стране, пак, су генерално уграђене у више општих програма
различитих организација.
Ова дистинкција подстиче разматрања од стране Кумбса (Coombs,
1999) и других, који касније праве разлике између формалног и
неформалног образовања.
Неформални програми, као што Малколм Ноулс сугерише, имају
већу вероватноћу да буду коришћени од стране групе одраслих ученика
или са форумским приступима.Могу се наћи неколико значајних разлика
између интереса за организовану наставу, са једне стране, и интереса за
предавање, форумске и интерне програме који су настали као дефинисани
одговор на директан захтев институција, са друге стране.
За прве се верује да су стабилни и са дугорочним интересима, док
су други више пролазни и променљиви. Предавања, форуми и интерни
програми су флексибилнији од организоване наставе. У њиховим
програмима, серије тема могу да варирају од чисте забаве до озбиљних
предавања, а организована класа је нужно ограничена на један субјект –
дефинисану материју. Генерално, они захтевају мању временску
посвећеност, новац и енергију од учесника, него код организоване
наставе. Као резултат тога, они ће вероватно привући већи број учесника
са интересом у мањем интензитету (1950).
Малколм Ноулс је био у могућности да припреми материјал за
различите нове области експертизе. Ово обухвата сазнања стекнута из:
 Искуставаиз времена сарадње са Линдеменом и Хоулом (Eduard
Lindeman and Cyril O. Houl) и другима, из области образовања
одраслих.
 Свога знањао организацији заједнице у оквирима и ван YMCA у
сарадњи са Артуром (Arthur Dunham) и другима.
 Растуће динамике личности и човековог развоја, сазнати у сарадњи
са Карлом Роџерсом и Артуром Шелдином (Carl Rogers and Arthur
Sheldin)
 Искуства са групним радом и динамиком која влада у истом,
нарочито оних, повезаних са националном лабараторијом за обуку
(National Training Laboratories).
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Он је. исто тако, имао увид у однос образовања одраслих и
демократских активности из његовог контакта са Дороти Хјулит (Dorothy
Hewlitt at the NYA, 1937).
Ванкурикуларне
наставника

основе

развоја

перманентног

образовања

Утицаји који су ван курикуларних основа и не произилазе из самог
курикулума, заправо сачињавају ванкурикуларне основе воспитнообразовног процеса. У ову велику групу варијабила спадају окружење у
учионици, способност ученика, њихов интерес за тему, успостављене везе
и начини понашања и комуникација, и свакако, као најдоминантније су
оне карактеристике које окружују наставника. Наиме, наставник као
јединка која је директно и активно задужена за спровођење курикулума,
неминовно носи своје личне специфике у том процесу.
У литератури највише спомињане ванкурикуларне основе су:
искуствено учење наставника, мотивација наставника, рефлективно
учење, акцијско учење.
Искуствено знање је део сваког човека, па и наставника. Оно
уопште не мора бити директно повезано са радном делатношћу, може да
се односи на акумулисано животно искуство. То је једини предмет из којег
би сваки човек имао одличну оцену, а много је јасно и зашто – једино су
сопствена искуства, лекције које људи најбоље знају и владају њима, а
уједно их никади не заборављају. Стога, сасвим је логично, у ситуацијама
и поступцима који се понављају (као што је то случај у реализацији
наставе), да се људи првенствено позову на искуствено знење.
У процесу изналажења нове форме изражавања, разменом
искустава се може доћи до подстицаја. Врло је важно искористити
претходно искуство наставника и понудити им могућности да се активно
укључе у оно шта уче.
Међутим, само искуство није кључно за учење. Има наставника
који су подложни полупроцесираном практичном раду или радном
искуству и неадекватном академском учењу под маском професионалног
образовања и обуке.
Ради тога, врло је важно знати одговоре на следећа питања:
 Шта је то што претвара искуство у учење?
 Све оно што специфично оспособљава наставнике да
максимално искористе постигнућа из ситуација у којима се
налазе.
 Примена њихових искустава у новом контексту.
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 Максимално искоришћавање постигнућа у процесу стицања
искуства и учења.
Закључак
Један од услова за успешно обављање наставничке професије је
стручна оспособљеност наставника која се стиче у базичном образовању, а
надграђује се током целог радног века. Наиме, професионална
квалификованост наставника не сме да заврши стицањем дипломе. Он
мора да буде оспособљен да сам саздаје ново знање. Њему не треба да
буду довољна знања општих законитости у настави, већ да уз њихову
помоћ креира своју конкретну праксу и да њу перманентно развија и
унапређује.
Истраживачи потенцирају да наставничке професије све више
говори о перманентном развоју наставника, а не о образовањуили обуци
наставника. Очигледно је да концепт перманентног развоја наставника
подразумева многе промене у постојећем концепту наставничке
професије: другачији концепт учења (како ученици уче); широко,
квалитетно и константно образовање наставника; континуирано учење
(формално и неформално) наставника и његов професионални развој који
сачињавају целину, јединствени систем; наставници нису радници већ
професионалци. Али, успешан професионални развој битно утиче на рад
наставника у учионици и ван ње.
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Simona Palčevska Ph. D.
PERMANENT EDUCATION OF TEACHERS
Abstract: Permanent education of teachers is a multidimensional
concept whose speed of practical realization depends, above all, on the
engagement and motivation of teachers to enhance their knowledge and
competence and to develop professionally.
Education of adults is developed in a similar way in most European countries,
because of which the necessity has arisen for the creation of accreditation
system for the acknowledgement of basic and professional skills, no matter in
what way they have been attained.
Knowledge, i.e. studying represents a process of transformation, which is
continually created and recreated, and is not a whole which can be adopted and
transmitted.
Key words: permanent education, education of teachers, permanent
education of teachers.
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Мр Драгица Кулић
Висока пословна школа струковних студија, Блаце
ЗНАЧАЈ И ПОТРЕБА ВАСПИТАЊА КУЛТУРЕ ПОНАШАЊА
Апстракт: Рад се бави суштином и смислом културног понашања
и могућностима његовог подстицања и формирања у процесу васпитања.
Кроз операционализацију и анализу основних елемената културног
понашања, културно-хигијенских навика, културе општења, културе речи
и културе спољашњости учињен је напор да се појасни овај сложени
појам и осмисле могућности за његово оживотворење у школи и у
друштву.
У раду се анализира утицај породице, предшколских установа и
школе на изграђивање културног понашања код ученика, уз напомену да
тај процес није једноставан, о чему постоји општа сагласност у
савременој литератури из подручја моралног васпитања.
Кључне речи: морално васпитање, навика моралног понашања,
култура понашања.
Различити аспекти широког спектра питања и проблема из области
моралног васпитања често су анализирани у савременој педагошкој
литератури. Потпуно је разумљиво у светлу сазнања да је процес моралног
васпитања дуг и сложен, односно, да подразумева дуготрајан пут „од
формирања једноставних представа о томе шта је „добро“ а шта „рђаво“
ка потпунијем и целовитијем сазнању моралних појмова и категорија“
(Поткоњак, 1996: 176). Стога, није без основа оцена „да је морално
дефинирање личности много сложенији посао него образовање интелекта“
(Малић, Мужић, 1983: 166), као ни мишљење да „се кроз морално
понашање и суди о васпитању личности“ (Исто).
Морално понашање се не може у потпуности идентификовати са
„културом понашања“, али се може рећи да су у питању међусобно
повезани и кореспондентни појмови, о чему се може наћи доста података
у старијој и новијој педагошкој литератури. То потврђују и сврставња
„културе понашања“ у „основне појмове теорије модерне културе“
(Slastenin i sar., 2000), односно, теорије моралног васпитања.
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Неки приступи одређењу културе понашања
У више наших и извора на руском језику наилазимо на ужу и ширу
операционализацију појма „култура понашања“. Тако се у Педагошком
речнику 1 (1967) култура понашања одређује као „социјалистичкохуманистички начин опхођења са људима; владање усклађено с
друштвено-моралним нормама“ (487). У Речнику се истиче да је
најсигурнији пут у развоју културе понашања укључивање ученика у
колектив и практично овладавање „техником понашања“ у различитим
ситуацијама, тј. у односу на људе, јавне објекте и уопште друштвену
средину, понашање у родитељском дому, у школи, на улици итд.
Неколико педагошких извора на руском језику бави се одређењем и
анализом „елемената“ културе понашања. Тако се у Руској педагошкој
енциклопедији (1993) истиче да култура понашања подразумева
„свеукупност формирања социјално значајних квалитета личности,
свакодневних поступака човека, заснованих на нормама моралности,
етике и естетике културе“ (487). Додаје се, да култура понашања, с једне
стране, изражава „моралне захтеве“ друштва садржане у нормама,
принципима и идеалима, док с друге стране, претпоставља „утврђене
ставове усмерене на регулисање и контролисање поступака и дејства
ученика“ (Исто).
Други руски аутори (Slastenin, Isaev, Mišćenko, Šijanov, 2000)
сматрају да култура понашања садржи у себи различите стране моралног
понашања личности и у основи представља један од нивоа
дисциплинованости „као личносног квалитета“. Они културу понашања
сагледавају у оквиру органског јединства културе општења, културе
спољашњости, културе речи и културе живљења.
Руски педагог Селиванов (Selivanov, 2000) посвећује велику пажњу
„потреби човека за општењем“, тим пре што је човеку својствена потреба
за општењем са другим људима. Та потреба, по његовом мишљењу,
представља карактерну специфику човекових потреба. У њеној основи је
базична потреба сваког „живог организма“ за делатношћу. Али, човек није
само „живи организам“, он је друштвено биће које се разликује и развија
само у друштвеној делатности. То значи да је општење делатност
„друштвене индивидуе“, која у многим ситуацијама има изразито
васпитни карактер. Селиванов сматра да остваривање циља васпитања
фактички зависи од општења као самосталног вида делатности, али и као
дела игре, учења и рада.
Култура општења хуманизује односе међу људима тако што
доприноси „размени информација међу њима, сазнајног или афективновредносног карактера“ (Psihologičeskij slovar, 1998: 232). Други истичу
(Kodžaspirov, Kodžaspirova, 2005) да општење укључује у себи, као
„минимум“ три процеса: комуникацију, као размену информација,
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интеракцију као размену активности и социјалну перцепцију, тј. опажање
и „схватање“ партнера.
Они помињу и културу општења која, по њиховом мишљењу,
најчешће укључује и практичну међузависност људи на радном месту, у
учењу, у колективној игри, што оснажује природну потребу човека за
контактом са другим људима. Неки други психолози (Borozdina, 2005) се
баве нашим поступцима у општењу, што је тесно повезано са културом
понашања. Борозина, позивајући се на Гетеа, истиче да је понашање
сваког од нас „огледало“ у коме ми показујемо свој лик. С обзиром на то
да у општењу учествују најмање два партнера, веома је важно како ће они
приказати „своје ликове“, како ће се „самопредставити“. Ту је, између
осталог, реч и о нашим поступцима према партнеру са којима смо у
комуникацији, али генерално о поступцима и понашању сваког од нас
према другим људима.
Култура спољашњости подразумева сагласност и одевање са
укусом, избор свог стила, савладавање личне хигијене, умешност у
управљању покретима руку, мимику и др.
Култура речи се повезује са умећем вођења дискусије,
разумевањем хумора, коришћењем „језичких средстава“ у разним
условима општења и комуникације, овладавањем „нормама“ усменог и
писменог језичког изражавања, и сл. То значи да култура речи представља
степен усаглашености усмене и писане речи, коју обликују њена
нормативност, изражајност и лексичко богатство.
Култура живљења се операционализује кроз естетски однос према
предметима и „појавама“ у свакоденвном животу и раду, рационалну
организацију свог животног простора, и сл.
На слично опредељење културе понашања наилазимо и у другим
изворима на руском језику (Rosssijskaja pedagogičeskaja enciklopedija, 1,
1993), као и у нашим педагошким изворима (Педагошки речник, 1, 1967).
Васпитање културе понашања
У неким педагошким изворима (Pidkasistogo, 1998) с правом се
указује на то да је васпитање елемент општељудске културе који
одлучујуће доприноси упознавању деце и омладине са тековинама
цивилизације и културе. То, другачије речено, значи да је један од важних
задатака васпитања да свог појединца, још тачније васпитаника, у
одређеној мери „оспособи за прихватање постојећих културних добара. То
је уједно претпоставка за један виши педагошки задатак, тј. за
изграђивање таквих људи који ће бити у стању да и сами стварају нова
културна добра“ (Педагошки речник, 1, 1967: 485), али и да се владају у
складу са друштвено-моралним нормама.
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Ако културно понашање разумемо у контексту „хуманистичког
начина опхођења међу људима“, али и владања ускађеног на „друштвеноморалним нормама“ неизбежна је, макар кратка анализа задатака
моралног васпитања, на основу које ћемо нешто боље схватити суштину и
смисао културног понашања сваког појединца. У том смислу, у већини,
нарочито раније објављених педагогија, али и посебних монографија,
(Вукасовић, 1973; Ђорђевић, Поткоњак, 1983; Малић, Мужић, 1983, и др.),
на сличан начин се одређују задаци моралног васпитања. Међу задацима
моралног васпитања помињу се – упознавање морала и његове теорије,
усвајање моралних ставова и формирање моралних уверења, формирање
навика моралног понашања и деловања, развијање позитивних особина
воље и карактера и формирање и неговање смисла за етичке вредности.
Иако су у процесу обликовања „моралне личности“ важни сви
задаци моралног васпитања, тј. њихово остваривање, посебно је важно
скренути пажњу на формирање навика моралног понашања. Без њиховог
обликовања „појединац се не би сналазио у многим животним приликама
или би се врло неспретно понашао. Навике осигуравају да се он у датим
околностима влада управо тако како треба; оне, ако су правилно и добро
обликоване, осигуравају тачне и прикладне поступке у различитим
животним приликама: у породици, школи, радној организацији или
установи; при јелу, поздрављању, на шетњи или у трамвају итд. Оне су
темељ владања, културе, морала. Зато младе људе треба вежбати у
моралним поступцима и тако обликовати моралне навике“ (Вукасовић,
1973: 156).
Вукасовић посебно инсистира на значају хигијенске навике
културног понашања, као дела навика моралног понашања и деловања. У
неким другим педагошким изворима (Педагошки речник, 1, 1967)
хигијенске навике се називају „културно-хигијенским навикама“ и додаје
да оне „чине једну од основа опште културе понашања сваког човека“
(стр. 488). Њих ваља неговати у породици, у предшколској установи, у
школи, али и на другим местима.
Познато је да се у породици усвајају многе културно-хигијенске
навике. Утицај родитеља на формирање културно-хигијенских навика код
деце је велики, нарочито у предшколском периоду (узрасту). У том
периоду се стичу веома важне навике, као што су: прање руку, умивање,
чишћење и др., укратко „навике уредности“. Има аутора (Вукасовић, 1973)
који ову навику уграђују у темељ морала. Чистоћа је део „хигијене, али и
абецеде човекова морала и културе“ (Исто: 157), без које је тешко развити
и остале моралне квалитете.
Међутим, више је културно-хигијенских навика које је потребно
развијати у предшколском периоду. Поред хигијенске навике одржавања
чистиће сопственог тела, важне су и навике културног понашања за време
дневних оброка, навике правилног и уредног одржавања ствари које се
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користе за личну употребу, навике уредног одржавања просторија у
којима се борави, навике културног односа између деце, као и односима
деце и одраслих. Ове навике је потребно вежбати, јер ће се једино на тај
начин обезбедити њихова трајност. При том, увек ваља имати у виду да се
темељи културе понашања постављају још у предшколском периоду, а
учвршћују у раној младости. Стога, не смемо занемарити ни утицај школе
на формирање културно-хигијенских навика, посебно што се у том
периоду комуникацијски простор шири, односно постоји могућност за
стицање више информација о „правилима културног понашања“. Са
узрастом ученици требало би да постају све више свесни значаја и потреба
културног понашања, како би им културно понашање постало део
практичне свести, изграђени став који опредељује њихово понашање у
свим животним ситуацијама.
Подстицање и развијање културе општења има изванредно велику
важност у процесу васпитања културе понашања. У основи „културе
општења је хумани однос човека према човеку“ (Rossijskaja
pedagogičeskaja enciklopedija, 1993: 487). То подразумева пажљиве и
хумане односе међу децом, поштовање другог детета и човека, спремност
на извињење и захвалност, правилно понашање у друштву, на јавним
местима и сл. Малић и Мужић (Малић, Мужић, 1983) скрећу пажњу на тај
аспект проблема: „И у нашој култури изграђен је цели систем „ритуала“
који ваља упознати и поштовати: правила кућног реда, понашање станара,
путника у возилу, кућни ред школе, понашање на концерту, свечаности,
употребу апарата, правилници у радним организацијама итд.“ (167).
За подстицање културе општења као дела културе понашања од
велике важности су и заједнички излети, екскурзије и логоровања, посете
културним установама и различитим уметничким приредбама, као и
„позориштима и биоскопским представама, концертима, изложбама итд.“
(Вукасовић, 1977: 157). У свим овим ситуацијама долази до изражаја
културно понашање деце, омладине и одраслих, које се огледа у начину
опхођења са другим људима (поздрављању, пажљивом или непажљивом
односу према другим друговима и другарицама, старијима, па и односу
према учесницима у овим културним манифестацијама). Не би ваљало
занемарити да и спортске манифестације, односно, различита спортска
такмичења пружају много могућности за исказивање културног
понашања. Познато је, међутим, да се често дешавају различити екцеси на
нашим спортским борилиштима, да на жалост, многи млади људи нису
савладали „културу понашања“, која је неопходна да би се истински
испоштовала и „наша“ и нека друга спортска екипа. Примера за то има
много, па је задатак школе, али и других институција да се позабаве овим
проблемом и ставе га у много шири контекст, укључујући и значај и
потребу васпитања културе понашања, као једног од елемената навике
моралног понашања. Стога је веома важан задатак сваке породице, али и
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васпитно-образовних институција да систематски раде на подстицању и
формирању културе понашања код наших ученика. Спортске
манифестације и такмичења у школама добра су прилика за афирмацију и
исказивање културног понашања ученика, како би касније на спортским
борилиштима имали што мање младих људи, којима у ствари до спорта и
није стало.
Не би требало заборавити да је пут до формирања навике моралног
понашања, односно, културног понашања „трновит“ и дуготрајан. То,
наравно, важи и за културу општења, коју треба подстицати од најранијих
дана, тј. у детињству. С тим у вези напомињемо да дете још у току
основног школовања „треба да научи и навике да се пристојно обраћа
родитељу, наставнику, старијима и млађима, да поздравља старије,
другове и млађе, да се јавља кад излази из школе, из куће, са састанка, итд.
Дете ваља навићи да се срдачно опходи у одређеним ситуацијама, да уме
да пожели пријатан ручак, успех у раду или забави и сл.“ (Педагошки
речник, 1, 1967: 486).
Толерантност је људски квалитет који, такође, ваља неговати, јер
разлике у мишљењу међу људима не треба да буду препреке за њихову
комуникацију. „Другачије мишљење“ је, дакле, нешто што је сасвим
„нормална ситуација“, које се не требамо плашити. Стога је неопходно
сабеседника саслушати и кад се с њим не слажемо, без гестикулације и
непотребног „упадања“ у реч. То, је, такође, саставни део културе
понашања, али је велико питање колико је тај морални квалитет постао
својина деце и одраслих: „Neophodan atribut kulture opštenja je taktičnost,
umenje da se razumeju osećanja i raspoloženja ljudi koj nas okružuju, stavljanje
sebe na njihovo mesto i predstavljanje kakve bi posledice za njih imali naši“
(Rossijskaja pedagogičeskaja enciklopedija, 1993: 487).
Многи аутори (Малић, Мужић, 1983; Rossijskaja pedagogičeskaja
enciklopedija, 1993) истичу да живот у свакој људској заједници
подразумева церемонијал „одређене важности за друштвене облике
комуницирања“. Много је таквих, понекад чудесних ритуала и свечаности
и на нашим просторима. Нису у питању само „лов, сетва и жетва“, него и
многи други обичаји из наше богате историје и традиције – од рођења
детета, до његове свадбе и женидбе. Има много и других лепих обичаја
које нећемо помињати, али је битно нагласити да културно понашање
претпоставља пажљив однос у свим тим ситуацијама, од поздрављања и
честитања, до избора одговарајућег поклона.
Култура речи је важан део културног понашања сваког ученика,
сваког човека. Реч је, у ствари, о овладавању усменим и писменим
књижевним језиком, као и „veštini korišćenja izraza, jezičkih sredstava u
raznim uslovima opštenja u saglasnosti sa ciljevima i sadržajem reči“
(Rossijskaja pedagogičeskaja enciklopedija, 1993: 487). Нормативност речи
садржи веома важне квалитете: тачност, јасност и „чистоћу“ језика, која
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искуључује „нелитерарне елементе“ из језика. Речитост је, као што је
познато, важан квалитет личности, њене свеукупне културе и културе
понашања. Стога је задатак најважнијих васпитних фактора – од породице
до школских интитуција, да обрате пажњу на изграђивање говорене и
писане културе, односно, „културе речи“ код ученика. Школи припада
најважније место у том погледу, јер једино она може омогућити
ученицима да стекну систематска знања из области језика и литературе.
Не треба потценити ни утицај литерарних секција и кружока у школама на
развијању говорне и језичке културе, уз напомену да ови облици рада
имају ограничен утицај, пре свега због тога што је у њихову активност
укључен мањи број ученика.
Не би смо смели заборативи ни „културу спољашности“ као
саставни део културе понашања у школи, али и у сваком друштву у
целини. То значи да је и „естетско одевање“ битна карика у настојању да
се потпуно осмисли „културно понашање“ васпитаника, што често није
лако постићи. Млади људи имају своје „хирове“, они су веома подложни
моди из других средина, која не само да није у духу наше традиције, него
понекад може бити на ивици кинђурења и кича. Велики утицај средстава
масовних комуникација на младе генерације и генерално све већи проток
људи и идеја може имати не само позитиван, него и негативан утицај на
многе појаве друштвеног живота, укључујући и неке аспекте „културе
спољашњости“. Због тога је веома важно да и породица и школске
институције предузму одговарајуће мере и маргинализацију „вулгарне
естетске представе“ (Rossijskaja pedagogičeskaja enciklopedija, 1993).
У целини гледано, културно понашање се огледа у учтивости
континуираном настојању да се својим поступцима и понашању , говору и
одевању да „лепа форма“, што обогаћује сваког појединца, али и његове
односе са другим људима.
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SIGNIFICANCE AND NECESSITY OF CULTURAL BEHAVIOR
EDUCATION
Abstract: The paper tackles an essence and meaning of cultural
behavior and the possibilities of its fostering and shaping in educational
process. Through operationalization and analysis of the fundamental elements
of cultural behavior, cultural and hygienic habits, the culture of
communication, the culture of words and appearance, an effort has been made
to explain this complex concept and to devise the possibilities for its realization
in school and society.
The paper analyzes an influence of a family, preschool institutions and
school on cultural behavior shaping with students, noting that this is not a
simple process, which is generally agreed on in the contemporary literature in
the field of moral education.
Key words: moral education, the habit of moral behavior, behavioral culture.
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РАЗВОЈ РАНЕ ПИСМЕНОСТИ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
УЗРАСТА
Апстракт: Процес развоја писмености има корене у спонтаном
учењу говорног и писаног језика који започиње у раном детињству и
одвија се током предшколског периода захваљујући наглашеним
интересовањима деце за свет знакова и симбола и њихово тумачење.
Тиме дечију заинтересованост за читање и писање не треба гушити и
одлагати, већ подржати, самим тим што актуелним предшколским
програмом конкретизована је припремна функција предшколске установе
за полазак детета у школу и у домену развоја ране писмености детета у
вртићу. Аутор овим радом жели да укаже на значај развоја ране
писмености деце предшколског узраста као предуслова за развој многих
других друштвених вештина, и стварању услова у вртићу за организовано
и систематично оспособљавање деце за почетно читање и писање.
Васпитачи треба да преузму водећи улогу у томе, да примене одговарајуће
стратегије и поступке за развој ране писмености, што значи да за потребе
нових задатака треба и сами да се едукују.
Кључне речи: рана писменост, почетно читање и писање,
описмењавање, предшколски период.
Увод
Иако улога вртића, није „описмењавање деце“, свест о томе да
развој ране писмености почиње у најранијем узрасту детета, а не у години
пре поласка у основну школу или пак самој школи, даје ново схватање
улоге вртића у подстицању тoг процеса. Питање развоја ране писмености
детета у вртићу је задатак који је увек био приоритетан у свим програмима
предшколског васпитања и образовања у Републици Србији, од оснивања
првих предшколских установа до данас. Некада је конкретизована као део
посебне припреме детета за школу, а према актуелним Општим основама
предшколског програма, саставни је део Припремног предшколског
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програма (2006). Анализом програмских модела лако се утврђује да они,
између осталог, предвиђају садржаје и активности говорног развоја уз
почетно читање и писање у складу са „дечјим могућностима“ (Модел А) и
развојно оријентисани циљевима (Модел Б) (Правилник о општим
основама предшколског програма, 2006).
Научна сазнања и искуства из праксе, потврђују потребу
подробнијег сагледавања организације активности које су усмерене ка
почетном описмењавању деце најстаријег предшколског узраста. У том
смислу, Каменов предлаже поделу послова између вртића и школе према
којој је „задатак предшколске установе да ваљано припреми децу за
писање, а школе да их описмене. Много је важније да се у припремним
групама увежбава ситна мускулатура шаке и обезбеди низ предуслова за
усвајање ове сложене психомоторне и социјалне вештине, него да се,
постављањем претераних задатака пред децу, ризикује изазивање читавог
ланца непожељних последица“ (Каменов, 1997: 160). Ову констатацију
потврђују резултати неколико истраживања на нашим просторима
(Grginič, 2007; Копас Вукашиновић, 2010; Стефановић, 2012; Клеменовић,
Терзић, 2013; Спасојевић, 2013; Ševa, Radišić, 2013). Истраживања
показују да је описмењавање умногоме олакшано деци која одрастају у
подстицајном социокултурном породичном окружењу или похађају
квалитетне предшколске програме, где високо сензибилисани
професионалци стимулишу активно сусретање детета са светом
писмености у решавању свакодневних животних ситуација. У том процесу
неопходна је континуирана сарадња васпитача, учитеља и родитеља, „јер
проблеми у вези са организацијом квалитетних образовних активности,
кроз које ће деца лакше научити да пишу, евидентни су у раду васпитача и
учитеља“ (Копас Вукашиновић, 2010: 316). Искуства из праксе говоре да
васпитачи у предшколским установама и поред тога што у току
иницијалног образовања нису методички оспособљени за почетно
описмењавање деце, то чине на свој начин, а како често пута и сами
наводе, „то чине јер од њих родитељи то очекују“ (исто). Већ постоји
дилема да ли треба конституисати посебну методику почетног читања и
писања. О томе Столић каже: „Мислимо да би то пре био један нови метод
у оквиру већ постојећих метода у Методици развоја говора“ (Столић,
2009: 85). Са друге стране, забрињава чињеница да у припремним
групама има практичара који игноришу интересовање деце за свет слова и
писмености. Изузетно мали број њих обраћа пажњу и на фонолошку
свест или развој говора као елементе који утичу на описмењавање деце
(Клеменовић и Терзић, 2013). Циљ рада је заправо да скрене пажњу на
важна питања и проблеме институционалног развоја ране писмености код
нас. Колико год се трудили да садржајно дистанцирамо задатке васпитача
од задатака учитеља, а у исто време да повежемо њихове активности у
јединствен систем деловања, данас се васпитачима у предшколским
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установама намеће питање на који начин треба да се деца најстаријег
предшколског узраста припремају за почетно описмењавање. Припрема
деце за описимењавање није сама себи циљ, него се мора посматрати
шире, у контексту припреме деце за учење, размену искустава, стицање
знања и њихову примену у пракси.
Рана писменост као основа описмењавања
Описмењавање деце почиње у најранијој доби и следи природан
ток дечјег развоја у којима се вештине слушања, говорења, читања и
писања међусобно
прожимају и чине јединствену целину, рану
писменост. У прошлости се мислило да се ове четири вештине развијају
раздвојено и то одређеним следом, и да нису повезане. Тако се мислило да
деца прво само слушају, затим почињу усвајати говор, а када савладају те
вештине, с поласком у школу, почињу да уче читање и писање.
Подстицање развоја ране писмености започиње комуникацијом између
новорођеног детета и других особа из његова окружења, најчешће мајке, а
затим и оца, и наставља се током целог детињства у свим социјалним
ситуацијама и свим начинима комуникације. Гргинич (2007) то назива
комуникацијски модел описмењавања који равноправно укључује све
четири
комуникацијске активности које су намењене међусобном
споразумевању и битно утичу на социјални и лични развој сваког детета.
Ако се било која од ове четири вештине не развије, ни писменост се неће
моћи у потпуности развити. За то могу послужити као пример деца са
посебним потребама, деца са слушним тешкоћама која без помоћи
стручњака логопеда не могу развити вештину говора или деца с
дислексијом која ради специфичног језичког поремећаја теже савладавају
вештине читања, писања и рачунања. Од најраније животне доби развијају
се језичне и вештине које су предуслов за развој многих других подручја
развоја током одрастања као што су читање и писање, развој мишљења и
развој друштвених вештина. Класична дефиниција писмености у фокус
ставља учење знакова (графема и фонема) од којих је саздано неко писмо
према одређеним стратегијама поучавања што за последицу има усвајање
сложених вештина писања и читања (Клеменовић, Терзић, 2013).
Савременија одређења чин описмењавања стављају у шири социјални
контекст. Тако се писменост види као комплексна способност у којој се у
међузависном односу преплићу говор, слушање, читање и писање уз
учешће других важних (когнитивних) способности и разноврсних знања
појединаца (Cenčič, 2000).
Ова тематика нарочито добија на значају са социокултурном
теоријом дечјег развоја која сложен процес описмењавања тумачи као
развојну појаву чији су зачеци садржани већ у првим годинам живота
детета – тзв. рана писменост или писменост у настајању (Клеменовић,
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Терзић, 2013). Према овој теорији Виготскога, кроз мноштво разноврсних
интеракција са окружењем дете постепено овладава различитим облицима
комуникације и спонтано усваја језик. Својеврсну допуну основних
поставки ране писмености дала је, пола века касније, теорија настајуће
писмености, чији поборници (M. M. Clay, 2003; K. S. Goodman, 1986,
према Клеменовић и Терзић, 2013) наглашавају међусобну снажну
повезаност читања и писања са говорним способностима.
Имајући у виду да је деци предшколског узраста својствено учење
кроз игру (Копас Вукашиновић, 2006, 2007; Мијаиловић, 2011;
Стојановић, 2012), активности које се планирају и реализују у циљу
почетног описмењавања предшколске деце, подразумевају различите
врсте и варијанте игара и игролике активности за децу које активирају
њихову пажњу и вољу и на тај начин поспешују процес учења. Гордана
Мијаиловић (2011) истиче важност симболичке игре у дечјем вртићу и као
метод и као средство за учење и подучавање, као и стимулативну
социјалну средину – породица, вртић, предшколски програм, као
неопходан услов целокупног развоја личности, нарочито развоја говора и
појаве настајуће писмености (Клеменовић и Терзић, 2013). У најважнија
обележја такве средине убрајају се: присуство високо сензибилисаних
одраслих особа мотивисаних за интеракцију са децом, симболички богато
физичко окружење (заступљеност писаних материјала), те интензивна
комуникација са другом децом посредством разноврсних симболичких
игара. Кроз мноштво разноврсних интеракција са окружењем дете
постепено овладава различитим облицима комуникације и спонтано усваја
језик. У почетку оно говор своје околине не тумачи одвојено од ситуација,
већ га разумева на основу размена са одраслима у заједничким
активностима – практичне радње, гестови, игровне радње. Захваљујући
богатој стимулацији, дете овладава способношћу баратања симболима
што му омогућава употреба нечега (предмет, покрет, представа, шара,
глас, реч) као замене за нешто друго (Ивић и сарадници, 2010, према
Клеменовић и Терзић, 2013: 3). Најбољи увид у усвојену симболичку
функцију нуде симболичке игре детета у којима оно, на пример, играјући
се „лекара“ користи штапић уместо ињекције, а жврљајући на папиру
„пишући рецепте за лекове, за колаче, јела...“, стављајући се у улогу
лекара, куварице, посластичарке, настоји да искаже своје идеје и искуства
бележећи их на папир кроз различите облике графичких и симболичких
репрезентација. Овај процес спонтаног истраживања и коришћења
говорног и писаног језика у симболичкој игри у раном детињству
представља и основу развоја писмености (тзв. рана или настајућа
писменост) и одвија се током целог предшколског периода и школског
детињства (академска писменост) захваљујући приликама за употребу и
укључености у различите друштвене праксе писмености (Марјановић,
Умек, 2011, према Клеменовић и Терзић, 2013: 4).
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Почетни, припремни (предбукварски) период и у школи је значајан
за учење читања и писања. Током припремног периода деца могу развити
графомоторичке способности. Последњих година смо сведоци скраћивања
овог периода. Учитељи и методичари, полазећи од чињенице да деца
долазе у школу са препознавањем већег броја слова, планирају краћи
период за графомоторичку припрему деце и припремни (предбукварски)
период (Стефановић, 2012: 221). Правилником о Наставном плану и
програму за први и други разред основног образовања и васпитања за
обавезни наставни предмет Српски језик (Службени гласник РС
бр.7/2011) не одређује се тачан број часова за припремни период почетног
читања и писања. Питање припремног периода одређује на инструктиван
начин, при чему припрема за почетно читање и писање зависи од
резултата претходних испитивања, предзнања ученика, односно, од
састава сваког одељења у школи понаособно. Полазећи од тих резултата,
за групе ученика или појединце у сваком одељењу организују се посебне
вежбе ради уједначавања предзнања и припрему ученика за успешно
прелажење на учење читања и писања. То значи да је ова важна одлука
препуштена сваком учитељу. Препоручено је највише 20 часова
припремног периода, а учитељ може планирати и мањи број часова за овај
период.
У којој мери су деца првог разреда основне школе
графомоторички спремна за учење читања и писања након 20 наставних
часова, показују резултати истраживања Маријане Стефановић (2012) о
графомоторичкој припремљености деце за учење читања и писања.
Резултати поменутог истраживања говоре да је и након препоручених
двадесет наставних часова, слаба графомоторичка припремљеност деце за
учење почетног читања и писања. Мишљење истраживача је да период
припреме за почетно читање и писање треба продужити, ако се узме у
обзир да нешто више од половине испитане деце (55,4%), још увек није
спремно за процес учења читања и писања.
Тешкоће у почетном описмењавању деце које, како Спасојевић
наводи, „прати скоро свако одељење првака, могу се превенирати бољим
избором методе, далеко озбиљнијим уважавањем јасних разлика у
индивидуалним могућностима и искуствима са којима су деца пошла у
школу“ (Спасојевић, 2013:19). Све то говори да почетном описмењавању
деце као проблему не само школске, већ и предшколске праксе, треба
озбиљније
прићи, стварајући услове у вртићу за организовано и
систематично оспособљавање деце најстаријег предшколског узраста за
почетно читање и писање.
У већини европских земаља са припремом деце за описмењавање
започиње се већ око пете године живота, те у предшколским
курикулумима посебан нагласак се даје раној писмености деце. .Најновије
промене у образовној политици иду у прилог да сви европски национални
курикулуми на предшколском нивоу садрже циљеве учења или наставне
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садржаје за развој ране писмености. Десет земаља у Европској унији
(Грчка, Француска, Шпанија, Финска...) промениле су предшколске
курукулуме почетком 2000. године ка развоју ране писмености (Ševa,
Radišić, 2013).
Студија о Подучавање читања у Европи: Окружење, политике и
праксе (Тeaching Reading in Europe: Environment, Policy and Practice) све
већи нагласак даје раним вештинама читања што је посебно видљиво у
недавно спроведеним реформама у образовном систему у четири европске
земље (Данска, Италија, Аустрија и Португалија). У Данској, од 2009.
године, „Језик и начин изражавања“ постало је обавезно тематско
подручје кроз цео курикулум; у Италији, смернице за курикулума из 2007.
године за предшколски ниво и први циклус основног нивоа образовања
стављају већи нагласак на вежбе читања; у Аустрији, од 2010. године,
последња година вртића обавезна је за сву децу. Током те године, сва деца
имају прилику да се укључе у низ предшколских активности читања
како би поставили темеље за даљи развој у основној школи. У
Португалији, два су неслужбена документа (Откриће писаног језика и
Језик и комуникација) објављена 2008. године, како би помогли
наставницима да у пракси спроведу курикулумске смернице за
предшколско образовање.
У САД постоји вишегодишња традиција испитивања утицаја
предшколских програма на дечји развој и прати се њихов допринос
развоју писмености. Национална компанија за рану писменост (Raport of
the Nacional Early Literacu Panel, 2008), констатовала је да они остварују
значајан и умерен до велики утицај на све елементе припремљености деце
за школу, познавање правописа, олакшавају развој вештине читања, док се
исходи у говорном развоју деце чине скромним (Мolfase & Westberg,
2008). Резултати ових и других студија вишеструко су показали да највећу
ефикасност у подстицању развоја ране писмености и успешном
овладавању вештинама писања и читања имају активности у малим
групама и индивидуални приступ у раду са децом.
Стратегије и поступци за развој ране писмености
Научна сазнања и искуства из праксе, потврђују потребу
подробнијег сагледавања организације активности које су усмерене на
припрему деце најстаријег предшколског узраста за читање и писање.
Читање и писање вештине су које ће дете савладати у првом разреду
основне школе. Важно је да дете пре поласка у школу стекне неке
предвештине које ће му помоћи да научи да чита и пише. То значи да дете
треба да буде у додиру са књигама, сликовницама, слуша приче и
комуницира са децом и одраслима, како у дечјем вртићу тако и у
родитељском дому (Čudina Obradović, 2002).
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У рецентној педагошкој литератури мноштво је примера који се
могу применити у вртићима, играоницама, а и у породици, у развоју ране
писмености деце. Да би се детету олакшало почетно читање и писање,
вишеструко је потврђена вредност различитих стратегија и поступака у
малим групама, међу којима Гргинич (2007) посебан значај даје: стварању
центара/кутака за писање и читање који се континуирано допуњавају
различитим прибором за писање, празним папирима и обрасцима, те
мноштвом дидактички обликованих материјала који подстичу „игре
писања“, затим књигама, енциклопедијама, сликовницама. Гргинич
предлаже активности заједничког читања деце и одраслог које
омогућавају да се прати текст и уоче појединачне речи; активности
слободног читања и писања током којих се деца подстичу да на досетљив
начин сричу; игре за успостављање асоцијативне повезаности између
гласа и слова; вежбање улоге слушаоца, читаоца, и приповедача, а са
словима се упознају на ненаметљив начин (Grginić, 2007). Поред
активности погодних за развој предчиталачких вештина, Гргинич
предлаже активности за развој вештине писања, а које не морају бити
везанесамо за коришћење оловке. Све игре прстима, сецкање маказама,
вајање, пресавијање папира, активности са ситним комадима папира
(цепкање, гужвање, лепљење...), низање перли, хватање и пребацивање из
руке у руку ситних предмета, везивање чворова, игре са тестом, шивење и
везење (пластичним иглама намењеним деци), закопчавање и откопчавање
дугмади, свлачење и облачење, везивање пертли, самостално храњење и
коришћење прибора за јело, игру боцкалицама, низање перли.... су
одлична вежба моторике шаке. Јасно је да учење писања почиње не када
дете узме оловку и папир, већ много раније, у процесу вежбања ситне
моторике шаке и еластичности покрета руке, која је важна за вештину
писања. Упознавање смера писања лево-десно (листање и прелиставање
књига и часописа, праћење текста док се чита, писање графичких симбола
у свесци одређеним редом и с лева на десно, довршавање својих цртежа,
довољна су припрема за будуће писање. Ове и друге стратегије и поступке
подстицања ране писмености потребно је свакодневно примењивати дужи
временски период како би предшколска деца имала довољно времена да
овладају захтевнијим елементима припреме за описмењавање.
У Шведској и Холандији, које су најнапредније на подручју развоја
писмености, веома је популаран музичко покретни програм развоја
почетне вештине писања код деце, тзв. Плес писања. Ауторка овог
програма Оусорен (Oussoren) дефинише га: „Плес писања је метода
вежбања фине и грубе координације која се темељи на покрету, а
резултира лежерним, читљивим, брзим и препознатљивим рукописом“
(Oussoren, 2008: 5). Ауторка наводи да са поучавањем Плеса писања може
се започети у четвртој години живота, али да са претприпремама може
започети још у време доба одојчета, када са децом треба да се вежба груба
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и фина моторика, координација покрета целог тела, руке и шаке. У овој
методи игра има значну улогу, а поред ње музика и покрет целог тела који
наликује на плес.
Спасојевић (2013) предлаже да почетно описмењавање деце
започне методом познатог руског психолога Д. Б. Елкоњина која је
прихваћена у више земаља и за коју је аутор добио светско признање.
Суштина ове методе је да деца овладају гласовном структуром говора
(гласови и њихов редослед) на поступцима који највише одговарају
њиховој природи, унутрашњим мотивима за учење, погодним за игру и
активностима заснованим на игри. Непознавање гласовног састава речи
може довести до проблема у учењу матерњег језика када пођу у школу.
Вредност Eлкоњинове методе почетног описмењавања у односу на
уобичајене поступке и методе, била је проверавана у оквиру једног
истраживања 2009. године у Републици Српској, у коме су, поред ученика
првог разреда, били укључени и петогодишњаци у дечјим вртићима, на
основу показаних интересовања деце за слова и читање. Као најповољнији
ефекат који се може приписати самој методи је запажање да деца брже
науче слова и почињу да читају, да се интересују и за друге текстове
(књиге, листове), што значи да су у тај процес била укључена са
„задовољством”, што се, у односу на дотадашњу праксу почетног
описмењавања, мора узети као евидентна предност ове методе. Имајући у
виду да систематско описмењавање деце на предшколском узрасту може
бити „преурањено”, нагласак је био више дат на усавршавању говора и
артикулацији гласовне стране говора и језика. Од укупно 32 укључене
предшколске деце, 19 њих је освојило више слова, успевало је да састави
реч на задати појам приказан сликом и да је прочита, док су остали
упознали више слова, али нису успевали да саставе реч и да је прочитају.
Може се препознати изразита потреба за обучавањем и усавршавањем
васпитача у области развоја ране писмености деце предшколског узраста
како би утицали на децу која се налазе пред једном од пресудних
животних прекретница да „заволе школу и учење“ као целоживотну
оријентацију.
Закључак
Писменост је комплексна способност у којој се у међузависном
односу преплићу говор, слушање, читање и писање уз учешће других
важних (когнитивних) способности и разноврсних знања појединаца. Како
би практичари, у складу са овим поставкама, успешније развијали
писменост деце неопходно је окупити их око ове важне теме,
осавременити њихова знања и продубити разумевање писмености
укључивањем различитих профила стучњака. Посебно је значајно
упознати васпитаче и учитеље са различитим стратегијама и поступцима
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за развој ране писмености и успешно описмењавање који су утемељени на
комуникациском разумевању процеса уласка детета у свет знакова и
симбола, значај који симболичка игра има у томе, те улози вршњака и
искусније деце, уместо претерано „убрзавање“ у смеру формалне школске
писмености, како не би доживела неуспех којем су деца изложена ако се
приморавају да учествују у нечему што им није занимљиво и што је из
њихове перспективе „неважно“. У циљу иновирања почетног
описмењавања непобитна је чињеница о потреби интегрисаног
курикулума старије предшколске групе и почетног разреда основне
школе, како би деца процес свог формалног образовања започела без
фрустрација и тешкоћа, а самим тим и избегла мноштво адаптационих
тешкоћа и низ потенцијалних поремећаја у развоју при поласку у школу.
Тиме полако се приближавамо курикулумима развијених европских
земаља где се са припремом за описмењавање деце започиње већ око
пете године живота. У таквим условима оправдано је интересовање за
ставове практичара од којих се највише очекује када је у питању припрема
за описмењавање деце код нас.
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Sonja Veličković

EARLY LITERACY DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN
Abstract: The process of literacy development is rooted in a
spontaneous acquisition of spoken and written language which starts in an early
childhood, and proceeds during the preschool period, thanks to the emphasized
children’s interests in the world of signs and symbols and their interpretation.
Children’s interest in reading and writing should not be suffocated and
postponed this way, but supported, because the preparatory function of a
preschool institution for a child’s school start and in the domain of early
literacy development in a kindergarten has been materialized by the current
preschool program. In this paper the author wants to point out the importance of
early literacy development of preschool children as a prerequisite for the
development of many other social skills, and creation of conditions in the
kindergarten for an organized and systematic training in initial reading and
writing. Kindergarten teachers should have a leading role in that, they should
use certain strategies and procedures for early literacy development, which
means that they themselves should also get educated so as to meet the
requirements of new tasks.
Key words: early literacy, initial reading and writing, preschool period.
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Основна школа „Десанка Максимовић“
Грделица
УТИЦАЈ ПОРОДИЧНОГ ВАСПИТАЊА НА РАЗВОЈ ДЕЦЕ
Апстракт: Према бројним ауторима, не постоји школа за будуће
маме и тате. Однос супружника, здрава комуникација међу њима и
међусобно поштовање су главне одлике које утичу на дете и из којих оно
учи о будућим односима са другим људима.
Много различитих фактора има утицаја на успешну
социјализацију дечјих емоција. Уз породицу, један од најважнијих утицаја
на социо-емоционални развој детета у школској доби имају вршњаци.
Однос између родитеља и деце мора бити однос субјект−субјект. За
развој аутономне личности, неопходно је да деца имају дозволу. Она
морају бити слободна да бирају.
Разумна и емоционална интелигенција су неопходне за успешно
васпитање и социјализацију деце. Родитељи различито поступају према
дечјим емоцијама: неки родитељи их игноришу, неки их обезвређују, неки
други попуштају дечјим емоцијама, а неки их уважавају.
Кључне
речи:
интелигенција, родитељи.

породица,

васпитање,

социјализација,

Однос супружника – утицај на дете
Према бројним ауторима, не постоји школа за будуће маме и тате.
Не постоји ни чаробни штапић за успешну брачну заједницу. Једини
мотиви да брак и породица опстану јесу љубав и разумевање међу
члановима.
Однос супружника, здрава комуникација међу њима и међусобно
поштовање су главне одлике које утичу на дете и из којих оно учи о
будућим односима са другим људима. Заједничко планирање обавеза,
подела обавеза, разговор о догађајима, разумевање, само су неки од
фактора који остављају пример из којег дете учи. Родитељи су узор детета.
Њихов хармоничан живот и добра међусобна комуникација су добар
модел за опонашање.
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Дете мора од својих родитеља стално да добија физичку и
емотивну подршку, које ће му омогућити да зна да има сигурност и да је
равноправно. „Једна од најважнијих личних потреба, личног мотива од
чијег задовољења зависи каснији правилан развој детиње личности јесте
његова потреба за нежношћу, потреба за љубављу. Из задовољења те прве
потребе развија се касније оно, што се назива осећање сигурности,
безбедности, осећање прихваћености од стране друштва, и осећање
припадности друштву. Из тих осећања се развија осећање сопствене
вредности“ (Стевановић, 1956: 129).
Од комуникације чланова породице, зависи и развој навика и
културног понашања код деце. Дакле, од понашања одраслих зависи
понашање деце, јер деца најпре усвајају модел родитељског понашања.
Атмосфера добронамерног понашања супружника, љубави и
поверења, омогућава давање оног најважнијег детету, пажње, љубави и
правилан однос према себи, другима и друштву у целини и чини од њега
социјално биће.
Социјализација емоција у детињству – поступци родитеља и социоемоционални развој
Социјализација дечјих емоција је под утицајем различитих
фактора. Неки аутори наглашавају да за успешну социјализацију дечјих
емоција одлучујућу улогу има темперамент детета, али и утицаји из
средине, као што су односи у породици, топлина, подршка и надзор
родитеља, интеракција са вршњацима и односи са одраслима изван
породице.
За дечју социјализацију емоција, од изузетне важности су начини
на које одрасли размењују емоције са дететом. Уз породицу, један од
најважнијих утицаја на социо-емоционални развој детета у школској доби
имају вршњаци. Дечја интеракција са вршњацима има изузетан значај, јер
је утврђено да су деца која се не укључују у дечје игре агресивна и
повучена.
Рани социјализацијски односи у породици, као што смо раније
напоменули, стечени у породици, преносе се на друге интерперсоналне
односе и утичу на даљи квалитет односа са другим људима. Али, не треба
занемарити ни особине детета које, уз околину у којој расте, утичу на
социјално-емоционални развој.
У процесу социјализације, деца уче социјалне вештине од модела
из своје околине. Особине, које деца тим путем стичу, утицаће на њихову
социјализацију у основној школи, они ће лакше ступати у односе са
вршњацима, ти односи ће бити бољи и квалитетнији, биће бољи ученици,
са мање проблема у понашању и са јачим самопоштовањем.
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Социјално прилагођавање има узроке у односима између детета и
мајке, и започиње убрзо након рођења, трајном емоционалном везом која
детету омогућује сигурност и задовољство. Прва искуства у односима са
мајком осигуравају темеље на којима деца граде своје односе са околином.
Деца која су имала сигурну приврженост, лакше изражавају емоције, док
деца која нису, крута су и несигурна у њиховом изражавању. Какав ће се
однос привржености развити, зависи од осетљивости мајке на потребе
детета у његовим раним годинама. Деца која нису успоставила сигуран
емоционални однос са мајком имаће више проблема у каснијим
социјалним односима. О овоме сведочи Фројдова психоаналитичка
теорија.
На пример, различити родитељски стилови различито утичу на
децу и њихово изражавање емоција. Најбољи утицај на овај сегмент дечјег
развоја, према многим истраживањима, има ауторитативан стил, који
комбинује емоционалну топлину и чврсту контролу. Њиме се дечја
емоционална и социјална компетенција поспешују. Таква деца стварају
добра пријатељства, одговорност, социјалну компетенцију и поверење,
независна су, прилагођена и друштвено одговорна. Дакле, долази се до
закључка да је за оптималан развој детета неопходан социјални и
емоционални контекст који садржи брижност, топлину, али и надзор,
односно, родитељи који са децом на емоционално обојен начин
разговарају о њиховим позитивним и негативним емоционалним
доживљајима. Али, нигде се не смеју занемарити, поред утицаја родитеља,
и карактеристике детета за развој прихватљивог или неприхватљивог
начина понашања у друштву, јер и једни и други утичу на развој тог
понашања: агресивног или просоцијалног.
У литератури се наглашава да су, поред карактеристика детета,
родитељи тај модел од којег дете учи конкретно извођење агресије,
односно, просоцијалног понашања. Они својим поступцима могу утицати
на то које ће друштвене особине њихово дете развити и попримити и на
који начин ће се прилагодити другим људима и друштву у целини.
Нужност стварања нехијерархијских односа између родитеља и деце
Један од средишњих проблема са којим се данас суочава породица
је проблем преобликовања традиционалних и патријахалних односа у
породици у демократске и непатријахалне, равноправне. Однос између
родитеља и деце мора бити однос субјект – субјект. Ту се јавља однос
равноправности и пријатељства, као битан однос између родитеља и деце
који би могао допунити традиционалне моделе односа. У равноправном
односу дете се осећа као равноправан члан, поштују се његове потребе и
мишљење, слободно је. Та слобода не значи анархију, да свако може
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чинити све што жели, већ постоје одређена ограничења која се огледају у
поштовању других (Чачиновић-Вогринчић, 1982: 129–132).
Васпитни поступци родитеља и аутонимија личности
Један од основних циљева васпитања је и аутономија дечје
личности. Аутономна личност је она личност која води рачуна о себи и о
другима, и која преузима одговорност за свој живот и понашање. То је
личност која има веома развијен степен самосвести, тј. способна је да
разуме себе, друге и свет око себе, спонтана је, способна за слободну
експресију осећања, и интимна је, тј. способна за давање и примање
љубави. Међутим, родитељи својим поступцима могу ову изузетно битну
особину код деце, инхибирати или спутати.
Дете се рађа слободно, али убрзо након тога почиње да учи како
треба да изражава своје потребе, како би родитељ био задовољан и како не
би престао да га воли. Међутим, цена тог дететовог прилагођавања је
превелика. Оно одустаје од задовољавања својих потреба, да би испунило
захтеве које имају родитељи. Они деци намећу различита ограничења.
Међутим, за развој аутономне личности, неопходно је да деца имају
дозволу. Она морају бити слободна да бирају. Ако им је ова могућност
ускраћена, деца ни у будућности неће бити у стању да сносе одговорност
за своје одлуке, већ ће се увек ослањати на родитеље и радиће како им је
речено, без разумевања. Најгоре у овој ситуацији је, што ће се од те деце,
када одрасту, очекивати да изненада буду у стању да самостално доносе
одлуке и праве сама изборе, а то она неће умети.
Дакле, да би родитељи били успешни у томе да подигну децу која
ће бити аутономна, основно правило гласи − да се деци мора омогућити
слобода да у потпуности упражњавају интимност, тј. да дају и примају
љубав, спонтаност, тј. да слободно изражавају емоције, и свесност, тј. да
буду свесна себе, других и света око себе, и да им се признају емоције,
интуиција и рационалност, тј. да родитељи о њима мисле да су вредна
пажње и да је њихово мишљење вредно пажње, јер ће она у супротном
бити несигурна у своје мисли и разум, када се у животу буду суочавала са
тешкоћама. Јер, ако родитељи буду сумњали у способности и разум
детета, довешће га неминовно до положаја жртве, немоћне и слабе особе у
будућем животу (Миленковић, 1982: 133–140).
Емоционална интелигенција родитеља
У многим досадашњим истраживањима, настојало се на
наглашавању чињенице да је за успешно васпитање и социјализацију деце
неопходна интелигенција родитеља. Међутим, неопходна је не само
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разумна, већ и емоционална интелигенција, тј. способност родитеља да
познају властите емоције, да примерено поступају са њима, али и да се
уживљавају у туђе емоције и да се примерено понашају и према емоцијама
других. Ова интелигенција је неопходна васпитачима и родитељима како
би могли да разумеју децу, њихове емоције и понашање, и да, сходно
томе, адекватно реагују на њих. Ова интелигенција је уско скопчана са
социјалном интелигенцијом, чији је степен, такође, изузетно важан, јер
олакшава и побољшава квалитет односа са другима.
За родитеља је битна и односна интелигенција која подразумева
комуникацију и сарадњу са дететом, поступање с дететом, као са
посебном личношћу, што значи, ценити га, поштовати његову
индивидуалност, показати му да вреди.
Интелигентни родитељи имају посебан стил комуницирања са
децом и развијају пријатељску атмосферу у раду са њима. Дакле, без
емоционалне интелигенције, родитељска интелигенција сама по себи само
упола вреди. Емоционално интелигентни родитељи препознају дечје
емоције и знају да поступају са њима.
У литератури се наводи неколико ступњева развијености
емоционалне интелигенције васпитача:
– емоционално глуви родитељи (не запажају осећања детета);
– емоционално наглуви родитељи (уочавају телесне показатеље
емоција, али не и саме емоције);
– емоционално неписмени (запажају емоције детета, али их не
разумеју);
– емоционално писмени (запажају дечје емоције и разумеју их);
– емпатични (запажају дечје емоције и саживљавају се са њима);
– емоционално интерактивни (знају како деца реагују на емоције
других и знају да процене емоције детета).
Постоје, дакле, родитељи који разумеју своје и емоције своје деце,
и подучавају децу томе како да се носе са емоцијама. Тиме они позитивно
утичу на дете и на његово понашање у свакодневном животу. Васпитање
детета је вештина коју родитељи могу и треба да уче и науче.
Родитељи различито поступају према дечјим емоцијама. Амерички
психолог Готман, описује четири различита приступа дечјим емоцијама:
1.
2.
3.
4.

игнорисање дечјих емоција;
обезвређивање дечјих емоција;
попуштање дечјим емоцијама;
уважавање дечјих емоција.
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Родитељи који игноришу дечје емоције, прелазе преко њих,
сматрају их неважним и емоционално су дистанцирани од детета. Због
понашања, деца почињу веровати да су њихове емоције погрешне и
непримерене. Таква деца касније имају проблема код поступања са својим
емоцијама.
Родитељи који обезвређују дечје емоције, негативне емоције
критикују, кажњавају и ограничавају, форсирају код деце испуњавање
обавеза и норми.
Родитељи који попуштају дечјим емоцијама, прихватају их и
разумеју, али им даље не помажу да реше проблеме, не науче децу како да
поступају са својим емоцијама, па она имају проблеме у склапању
пријатељстава и у решавању конфликата са другима.
Родитељи који уважавају дечје емоције, разумеју их, помажу детету
у њиховом дозирању и одговарајућем коришћењу, уче дете како да
контролише емоције и како да постави границе. Дакле, најбитније је
уважавати дечје емоције. Овај начин приступања родитеља дечјим
емоцијама уско је повезан са способношћу родитеља за емпатију.
Емпатија родитеља представља спремност и способност родитеља да се
уживе у ставове детета, да разумеју његове жеље, идеје, осећања и
понашање, да виде проблем из перспективе детета и на тај начин реагују.
Може се закључити да рационална и академска интелигенција нису
довољне за успешан рад са децом. За рад са дететом, веома је важна и
емоционална и социјална интелигенција. Родитељ се мора оспособити да
не игнорише дечје емоције, да их не обезвређује, нити да им попушта.
Само ће на тај начин оспособити и дете да спозна своје емоције и
правилно реагује на њих.
Када се говори о васпитним поступцима и стиловима родитеља,
неопходно је осврнути се на најчешће начине поткрепљивања дечијег
понашања, тј. награђивање и кажњавање, и на то како ови поступци утичу
на развој личности детета.
Многобројним истраживањима утврђено је да награде у већини случајева,
тј. скоро увек, позитивно делују на дете. Међутим, казне често
ограничавају дете, спутавају његово понашање, онемогућавају задавање
мотива, могу да доведу до тешких фрустрација. Постоје и такви облици
кажњавања који су неефикасни, али и такви којима се циљ постигне, али
имају за последицу озбиљна оштећења у дететовој личности.
Најчешће се у литератури говори о две групе казни:
1. Сепарационе казне и
2. Физичке казне

128

Утицај породичног васпитања на развој деце

Сепарационе казне се базирају на страху од губитка љубави, а
физичке на страху од боли, значи, у оба случаја страх је начин деловања,
те можемо рећи да се казне заснивају на једној општијој категорији
застрашивања.
Код сепарационих казни, ради се о ускраћивању љубави детета од
стране васпитача тј. родитеља, али овај вид кажњавања може имати веома
добре резултате ако се правилно примењује, ако се детету стави до знања
да га васпитач и даље воли, упркос томе што га сада кажњава, и да његову
љубав не може изгубити, али и да се казна може одужити само на
непожељан поступак детета, а не и на целу његову личност.
Пожељно је да родитељ кажњавање временски повезује са
непожељним понашањем. У супротном, дете неће разумети зашто је
кажњено, а ефекат може бити трауматичан за дете.
Физичко кажњавање је много лакше од сепарационог, јер се свако
боји физичке боли. Овај вид кажњавања може непосредно довести до
резултата, али га психолози не препоручују, јер не доводи до трајне
промене понашања, већ се оно мења само када је онај ко физички кажњава
присутан.
Закључак
Из свега што је до сада речено, долази се до закључка да је
породица јако битан, можда чак и најбитнији агенс социјализације, и да
породични односи и породична клима утичу на развој детета и његових
црта личности.
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ĐorĎe Đokić

INFLUENCE OF FAMILY EDUCATION TO DEVELOPMENT OF
CHILDREN
Summary: Many auttors think, there are no schcols for future parents.
Relation betmeen spouses, healthy communication betmeen them, respect
betmen each other are the main characteristics that have influence to a
child.According to these facts the child learn about future relationships with
other people.
A lot of different facts have influence to the socialization of children
emotions. Beside the family one of the most imoprtant influence to socialemotional devolopment of school children have their peers. Relationship
betmeen children and their parents must have relationships subject–subject. To
devolp autonomous personality of children, there is need to make conditions for
children, who must be free to choose.
Reasonable and emotional inteligency is necessary for success ful
education and socialization of children. Parents differntly act to childrens
emotions: some parents ignore them, some others devalue them, some others
are weak to children”s emotions and some others respect them.
Key words: family, educations, socialization, inteligency, parents and
acts.
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Академик – ДХК – Др мед. Ангел Џамбазовски
Центар за сколиози – катедра за Антрополошка кинезиологија, Скопје
Проф. др мед. Митричка Џ. Старделова
Факултет за физичка култура, Скопје
АНАЛИЗА НА ОНТОГЕНЕТСКИОТ РАЗВОЈ НА УЧУЛИШНАТА
ПОПУЛАЦИЈА СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Апстракт: Со ова истражување е опфатен степенот на
манифестирање на онтогенетските разлики во некои моторички
манифестации, помеѓу учениците од машки и женски пол кои
посетуваат редовна настава по предметот физичко (кинезиолошко) и
здравствено образование во предметната настава во средното
образование во Република Македонија во однос на возраста. Вкупниот
примерок на машките го сочинуваат 320 ученици, а на женските 280
ученички во 8 училишта од урбаните и руралните средини на
територијата на целата наша држава. Овие примероци се поделени во
четири субпримероци на испитаници за секој пол одделно, и тоа машки:
од I година (N=75), II година (N=85), III година (N=75) и IV година (N=65).
За проценка на моторичкиот статус на испитаниците применета е
батерија на тестови базирана врз ЕУРОФИТ програмата за деца. Од
добиените резултати може да се констатираат сигнификантни разлики
во онтогенетскиот развој помеѓу ученичките и учениците од различна
хронолошка возраст, што сугерира потреба од диференцирани програми
за моторичкиот развој, односно кинезиолошкото и здравствено
образование.
Клучни зборови: настава, образование, ученички, ученици,
физичко-кинезиолошко образование, морфолошки, моторички, разлики,
онтогенеза, ЕУРОФИТ.
Вовед
Во наставата по предметот физичко и здравствено образование,
проценка, односно дефинирањето на нивото на онтогенетскиот развој на
моторичките способности на ученици представува еден од основните
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предуслови за реализација на соодветни наставни содржини. Во зависност
од нивото на моторичкиот развој на учениците потребно е да се предвидат
и имплементираат такви прилагодени наставни содржини кои ќе имаат
оптимален ефект. Имено преку евалуацијата на вкупната состојба по
однос на моторичкиот статус на учениците, како и функционалните
способности, следени и анализирани со интелектуалните и карактерните
особини на личности, нужно е да се направи увид во можности и
капацитетите на учениците и врз основа на објективните индикатори кои
ги манифестираат, да се премине кон диференциран пристап во самата
реализација на наставата. Почетен чекор во анализата на нивото на развој
на моториката, секако претставува расфетлување на состојбата по однос
на евидентирање на разлики по однос на возраста на учениците. Во
нашето истражување е дефиниран степенот на манифестирање на разлики
во некои моторички показатели, помеѓу учениците од машки, како и од
женски пол кои посетуваат редовна настава по предметот физичко и
здравствено образование во средното образование во Република
Македонија. Во друго истражување ќе извршиме комплетна анализа на
моторичките, функционалните, интелектуалните и корективните особини
на личноста, да се проанализира корелацијата помеѓу нив.
Метод на работа
Вкупниот примерок на машките ученици го сочинуваат 320
ученици, а на женските 280 ученички од 8 училишта од урбаните и
руралните средини на територијата на целата наша држава. Овие
примероци се поделени во четири субпримероци на испитаници за секој
пол одделно. За проценка на моторичкиот статус на испитаниците беше
применета батерија на тестови базирана врз ЕУРОФИТ програмата за
деца. За проценка на моторичките способности беа применети тестовите
рамнотежа на клупица, тапинг со рака, длабок претклон на клупица, скок
во далечина од место, динамометрија со шака, подигање на трупот за 30
сек., издржај во згиб, трчање 10*5 метри и повеќе степено прогресивно
трчање - 20м, како и трчање 20 метри спринт.
За утврдување на разликите во степенот на манифестации во
целокупниот анализиран простор применета е мултиваријантна анализа на
варијанса (МАНОВА), додека поединечните разлики во секоја варијабла
се утврдени со униваријантната анализа на варијанса (АНОВА). Со цел да
се дефинираат униваријантните разлики помеѓу паровите групи на
испитаници од секое пооделно годиште во секоја поединечна анализирана
манифестација, применето е тестирање на овие разлики со примена на
ЛСД (Last significant differeces) тест, со кој всушност се дефинира нивото
на значајност на разликите помеѓу секоја со секоја група во пооделна
варијабла.
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Резултати и дискусија
Врз основа на применетата мултиваријантна анализа на варијанса,
со која се утврдени разликите во целокупниот анализиран моторички
простор помеѓу испитаниците од машки како и од женски пол, може да се
констатира сигнификантна меѓугрупна разлика на ниво на значајност од
0.003 и 0.005 во однос на нивната возраст. Сигнификантни меѓугрупни
униваријантни разлики во секоја поединечна анализирана моторичка
променлива и кај двата примероци, се регистрирани во сите анализирани
варијабли, освен во варијаблите рамнотежа на клупа (МРАМ), тапинг со
рака (МТАП) и стисок со дланка (МСТИС).
Врз основа на дефинираните униваријантни разлики, констатирано
е дека кај учениците од двата пола евидентно е пропорционално
зголемување на севкупната моторика (во однос на анализираниот простор)
со хронолошка возраст на учениците.
Вредност
.751624
1.837385

Вилкова ламбда
Рао Р (33,595)

Ниво на значајност
.003

Табела 1. Мултиваријантна анализа на варијансата помеѓу субпримероците од
машки пол
калс
1
2
3
4

мрам
10.15
10.66
9.97
10.77

мтап
10.96
11.26
10.94
10.43

мдлп
50.79
47.18
48.35
44.34

мскок
182.68
186.15
193.71
205.52

мстис
25.50
27.71
27.62
27.63

мстом
19.21
19.29
20.32
22.74

мзгиб
11.91
15.70
17.50
22.20

м10*5
22.57
21.86
21.43
20.04

млег
36.40
38.01
37.89
43.45

м20м
4.08
3.88
3.87
3.70

Табела 2. Средни вредности на моторичките варијабли кај субпримероците од
машки пол
Моторичка
варијабла
МРАМ
МТАП
МДЛП
МСКОК
МСТИС
МСТОМ
МЗГИБ
М10*5
МЛЕГ
МТР20М

Ефект

Ф(дф1,2)

Ниво на значајност

7.
4.
288.
3616.
73.
84.
716.
40.
286.
1.

.093
1.123
4.540
2.997
.680
4.637
3.576
5.019
5.149
4.790

.964
.341
.004
.032
.565
.003
.015
.002
.002
.003

Табела 3. Униваријантна анализа на варијансата кај субпримероците од женски
пол.
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Вредност
.63
1.83

Вилкова ламбда
Рао Р (31.43)

Ниво на значајност
.005

Табела 4. Мултиваријантна анализа на варијансата помеѓу субпримероците од
женски пол.
клас
1
2
3
4

мрам
10.11
10.21
10.01
10.32

мтап
11.46
11.24
11.13
11.17

мдлп
51.19
48.14
49.32
47.24

мскок
152.16
166.17
173.11
184.62

мстис
23.20
23.51
23.32
23.81

мстом
15.54
16.43
18.31
20.64

мзгиб
8.87
9.54
9.94
10.25

м10*5
24.57
23.86
22.43
23.04

млег
35.43
36.64
37.62
39.53

м20м
4.88
4.34
4.20
3.89

Табела 5. Средни вредности на моторичките варијабли кај субпримероците од
женски пол
Моторичка
варијабла
МРАМ
МТАП
МДЛП
МСКОК
МСТИС
МСТОМ
МЗГИБ
М10*5
МЛЕГ
МТР20М

Ефект

Ф(дф1,2)

Ниво на значајност

6.
7.
300.
3537.
71.
79.
721.
37.
275.
1.01

.086
1.102
4.431
2.675
.578
4.547
3.486
5.631
5.026
4.672

.876
.315
.001
.035
.565
.002
.019
.001
.003
.004

Табела 6. Униваријантна анализа на варијансата кај субпримероците од машки
пол.

Заклучок
Од резултатите на применетата анализа со која се дефинирани
разликите во секоја поединечна морфолошка и моторичка манифестација
помеѓу испитаниците од машки и женски пол, во однос на хронолошката
возраст, може да се констатираат значајни разлики помеѓу ученичките
како и учениците од различна хронолошка старост. Дефинираните
поединечни манифестации во пооделна возраст, треба да се земат како
вкупните содржини од предметното подрачје (физичко) кинезиолошко
здравствено образование во средното образование. Освен тоа потребни се
комплетни истражувања онтогенетскиот развој кај учениците од аспект на
моторичко-функционалните
способности,
антропометријата,
интелектуалните способности и карактерните особини.
За потребите на спортот потребно е да се врши се4лекција на сите
погоре наброени способности од без тренинг уште во предучилишна и
почетна училишна возраст со што би се развила и генетската
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кинезиологија како и манифестните способности на децата кој за кој спорт
е предодреден и на кое ниво ќе може да тренира.
На крај можеме да заклучиме дека потребата од еден час
кинезиолошко (физичко) здравствено образование е потреба во борбата
против хипокинезиите и болестите на цивилизациските придобивки.
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Angel Džambazovski Ph. D.
Mitrička Stardelova Ph. D.
THE ANALYSIS OF ONTOGENETIC DEVELOPMENT OF HIGH
SCHOOL POPULATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Abstract: This study encompasses the degree of manifestation of
ontogenetic differences in some motor manifestations, between male and female
students who attend regular physical (kinesiology) and health education classes
in the curricula of secondary education in the Republic of Macedonia in terms
of age. The total sample of male students is 320 and women 280 in eight
schools in urban and rural areas throughout our state. These samples are
divided into four sub-examples of respondents of each sex separately, with male
in the first grade I (n = 75), II second grade (n = 85), III third grade (n = 75)
and IV fourth grade (n = 65). In order to assess the motor status of the
respondents a battery of tests is applied based on the EUROFIT program for
children. From the obtained results it can be concluded that there are
significant differences in ontogenetic development among students of different
chronological age, which suggests the need for differentiated programs for
motor development, i.e. kinesiology and health education.
Keywords: teaching, education, students’, students, physical education kinesiology, morphological, motor, differences, ontogeny, EUROFIT.
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РАЗЛИКЕ У КИНЕМАТИЧКИМ И ГОНИОМЕТРИЈСКИМ
ПАРАМЕТРИМА ТЕХНИКЕ СЛОБОДНИХ БАЦАЊА У КОШАРЦИ
У ЗАВИСНОСТИ ОД ПРЕЦИЗНОСТИ
Апстракт: На репрезентативном узорку испитаника, кошаркаши
КК „Здравље“ из Лесковца који играју на различитим позицијама (бек,
крило и центар), урађено је снимање видео камером технике слободних
бацања са циљем да се утврде разлике у кинематичким и
гониометријским параметрима, у зависности од успешности у
реализацији слободних бацања. 2Д кинематичком анализом обрађено је
120 покушаја слободних бацања, сврстаних у категорије успешни,
успешни са пребачајем, успешни са подбачајем и неуспешни. добијене су
следеће варијабле: апсолутни угао у зглобу рамена при избачају лопте,
апсолутни угао у зглобу лакта при избачају лопте, апсолутни угао у
зглобу корена шаке при избачају лопте, висина лопте при избачају лопте,
линеарна брзина лопте након избачају и угао избачаја лопте. Резултати
су статистички обрађени мултиваријантном анализом варијансе.
Добијено је да се истраживани кинематички и гониометријски
параметри статистички значајно разликују у зависноти од успешности
технике извођења слободних бацања у кошарци.
Кључне речи: бацање, лопта, угао, зглоб, кошарка.
Уводна разматрања
Шутеви у кошарци захтевају значајну прецизност. Округла лопта
тежине 0.6 кг и дијаметра од 0.25 м мора да се убаци кроз хоризонтални
циркуларни, округли обруч дијаметра 0.45 подигнутог на 3.05 м од земље.
Грешка у сагиталној равни од + 0.10 м од идеалне путање док лопта
пролази кроз обруч довешће до тога да лопта удари обруч и не прође кроз
њега. Током игре, нормални су покушаји шутирања са даљине од 6.5 м.
Релативна маргина грешака код бацања лопте је повезана са
раздаљином шутирања.
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Пошто су везе за успех погодка и маргине код грешака приликом
шутирања сличне, изгледаће да су тесно повезане. Оно што је непознато је
граница до које ће други фактори утицати на успех.
Постоји известан број студија које детаљно приказују кинематичке
карактеристике успешних шутирања на кош, са различитих даљина.
Неуспешним шутевима и факторима који на њих утичу не поклања се
довољно пажње. Предмет ове студије је да се упореде кинематичке
карактеристике и варијабилност успешних и неуспешних шутева.
Већина тренера шутирање сматра најважнијом вештином у
кошарци. То не умањује значај других вештина – дриблање, додавање и
друго; то само подразумева да све акције напада завршавају шутирањем.
Са овим значењем шутирања у игри, све основе у методологији обуке
наставе шутирања треба да обезбеде тренери. Обично се она заснива на
сталном прилагођавању теорији извођења или играња и индивидуалних
карактеристика играча. Шутирање је први технички састојак кошарке који
млади желе да досегну. Осећај успеха у игри код младих резултат је
ефикасности извођења шутева (Krausse, 1984).
Неколико студија је испитивало утицај висине коша и величине
лопте при извођењу шутева. Везу између величине и тежине лопте и
кошаркашке игре проучавао је (Skerlik, 1985) на нивоу играча колеџа.
Неколико студија је покушало да идентификује разлике између
субјеката у извођењу слободних бацања (Hadson, 1982, Ryan, 1989, Satern,
1992, Tsarouchas, 1988).
Такође, претходне студије о слободном бацању су користиле
технике дводимензионалне анализе. Испитивања грешака за 1042
142

Разлике у кинематичким и гониометријским параметрима технике слободних бацања у кошарци у
зависности од прецизности

слободна бацања изведена од стране NCAA Дивизија I за такмичења
мушких кошаркаша су открила да су 32,8% промашених слободних
бацања била далеко, улево, ван линије, и 19,5% са десне стране. Ово је
индикативно за покрете ван сагиталне равни.
Може се наћи доказ у научној литератури да је конзистентност
модела покрета повезана са прецизношћу. Утврђено је, на пример, да се са
максималним повећањем тачности развија и репродукује успешан модел
покрета код сваког покушаја (Higgnis and Spaeth, 1972). Сличне препоруке
су уграђене/импликоване у литератури за тренере кошарке, нарочито за
слободна бацања (Wissel, 1994).
Перманентна питања код изводјења шутева су:
До које мере су модели покрета код прецизних шутева репродуктивни?
Да ли непрецизне шутеве карактерише нижа репродуктивност него
прецизне шутеве?
Да ли се репродуктивност мења за шутеве са различитих раздаљина?
Досадашња истраживања
Многи су се бавили анализом слободних шутева у кошарци, како
наши тако и страни аутори (Ferreira et al., 1996, Miller, 1989, Miller and
Jackson, 1995, Tsarouchas et al., 1988, и други). Код нас су се анализом
слободних шутева бавили Александар Николић, Ранко Жеравица, Ружица
Станковић.
Проблем, предмет и циљ истраживања
Проблем овог истраживања је утврдити да ли постоје разлке у
кинематичким и гониометријским параметрима код технике слободних
бацања у кошарци и те разлике упоредити у зависности од основног
критеријума: да ли је покушај успешан или неуспешан.
Предмет истраживања је техника слободних бацања тј.
кинематички и гониометријски параметри који одређују и тачно
дефинишу законитости правилно изведене технике.
Циљ истраживања био би остварен, ако би се одговорило на
постављене хипотезе и дошло до одговарајућих сазнања у објашњењу
успешности извођења слободних бацања у кошарци.
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Хипотезе
На основу проблема, предмета и циља истраживања постављене су
следеће хипотезе:
ХО – Успешност технике извођења слободних бацања у кошарци не
зависи од кинематичких параметара који га описују.
Х1 – Угао у зглобу рамена при избачају лопте значајно се разликује
између успешних и неуспешних извођења слободних бацања.
Х2 – Угао у зглобу лакта при избачају лопте значајно се разликује између
успешних и неуспешних извођења слободних бацања.
Х3 – Угао у зглобу корена шаке при избачају лопте значајно се разликује
између успешних и неуспешних извођења слободних бацања.
Х4 – Висина лопте при избачају значајно се разликује између успешних и
неуспешних извођења слободних бацања.
Х5 – Линеарна брзина лопте при избачају значајно се разликује између
успешних и неуспешних извођења слободних бацања.
Х6 – Угао избачаја лопте значајно се разликује између успешних и
неуспешних извођења слободних бацања.
Метод рада
Основни метод рада је упоредна кинематичка метода, која има за
циљ да утврди разлике у траженим кинематичким и гониометријском
параметрима, а све са циљем добијања веће количине информација у
предикцији успешности извођења слободних бацања.
Узорак испитаника
Технику слободних бацања и одговарајући број понављања
изводили су кошаркаши савезног ранга такмичења, чији је учинак, %
слободних бацања, различитих вредности. На тај начин утврђена је
разлика у кинематичким и гониометријским параметрима у зависности од
успешности слободних бацања.
Испитаници у овом истраживању су били играчи КК „Здравља“ из
Лесковца и то по један играч који игра на позицијама 1 (бек), 3 (крило) и 5
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(центар). Преглед основних података за испитанике дат је у следећој
табели:
Узорак варијабли извођења слободних бацања
Телесна Телесна
Година
Име и презиме Позиција тежина
висина
рођења
(кг)
(цм)

Спортски
стаж (год)

Величковић Урош

1

71

190

1983

12

Братић Саша

3

102

200

1981

10

Митић Слободан

5

112

205

68

20

Техника слободних бацања као предмет истраживања дефинисана
је помоћу следећих варијабли:
апсолутни угао у зглобу рамена при избачају лопте (степени)

УЗРАМ

апсолутни угао у зглобу лакта при избачају лопте (степени)

УЗЛАК

апсолутни угао у зглобу корена шаке при избачају лопте
(степени)

УЗСАК

висина лопте при избачају лопте (метара)

ВИСЛО

линеарна брзина лопте након избачају (метара/секунди)

ЛБЛОП

апсолутни угао избачаја лопте (степени)

УГИЛОП

Опис варијабли
Апсолутни угао у зглобу рамена заклапала је надлактица, односно
линија од центра зглоба рамена до центра зглоба лакта, са вертикалом.
Апсолутни угао у зглобу лакта заклапала је подлактица, односно, линија
од центра зглоба лакта до центра зглоба корена шаке, са вертикалом.
Апсолутни угао у зглобу корена шаке заклапала је уздужна оса шаке,
односно линија од центра зглоба корена шаке до врха средњег прста, са
верикалом. Угао избачаја лопте је угао који заклапа путања кретања лопте
са вертикалом.
Сви параметри су мерени и израчунавани на основу два момента
(фрејма). Први је тренутак избачаја лопте и други непосредно након
избачаја лопте. Временски интервал између ова два тренутка је био једнак
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брзини снимања ДВ камере и износио је 50 фрејмова у секунди (0.02
секунде).

Фигуре 1: Приказ референтних тачака и начин њиховог одређивања
(узето од Станковић, Р. (2002). Практикум биомеханике са збирком
задатака, уз сагласност аутора.)
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 Зглоб рамена
У сагиталној равни одређује се центру заобљења делтоидног мишића.У
фронталној равни у пресеку надлакта и раменске осе.
 Зглоб лакта
Налази се у нивоу средине према олекранона, на уздужној оси.

Зглоб корена шаке

За полусавијен положај тежиште шаке се налази у пределу
метацарпофалангелног зглоба другог прста.
Прикупљање и обрада података
Као помоћна метода у овом истраживању коришћена је
статистичка метода. Израчунати су основни параметри централних и
дисперзионих тенденција функције дистрибуције резултата, као и
мултиваријантна анализа варијансе, чиме су утврђене статистички
значајне разлике аритметичких средина у испитиваном простору
варијабли.
Резултати истраживања
Сви испитаници су изводили серију слободних бацања док нису
остварили:
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 десет промашаја (категорија – „пром“).
Том приликом су постизали погодке који су класификовани у:
 чисте погодке (категорија „пог“),
 погодке са подбачајем када лопта удара у предњи обруч (категорија
„пог-“) и
 погодке са пребачајем када лопта удара у задњи обруч (категорија
„пог+“).
На следећој табели и графикону приказани су неки дескриптивни
показатељи изведених слободних бацања:
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Фреквенција
покушаја

9
(11%)
23
(23%)
33
(18%)
65

Укупно
трајање

14
(17%)
15
(15%)
17
(9%)
46

Укупно
Докушаиа

48
(59%)
51
(51%)
117
(66%)
216

Промашаја
('пром)

Погодака
(пог)

Братић
Саша
Величковић
Урош
Митић
Слободан
УКУПНО

Погодака
пребачајем
(ное+)
Погодака
подбачајем
(ДОП-\

Играч

10
(12%)
10
(10%)
10
(6%)
30

81

8мин и
30с
лОмин и
13с
13мин и
53с

6.3
sec
6.2
sec
4.7
sec

99
177
357
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Дескриптивна статистика
На следећим табелама су приказани дескриптивни статистички
подаци о параметрима централне и дисперзионе тенденције. Сви
испитаници су извели по већи број покушаја слободних бацања, али је за
даљу кинематичку и статистичку анализу узето по десет покушаја за сваку
категорију. То значи, да је укупно анализирано 120 слободних бацања и за
свако од њих измерено је по 6 параметара (варијабли), тако да је добијено
укупно 720 података који су статистички обрађени.
У табели бр. 1 су дати укупни дескритпивни подаци за све
категорије слободних бацања и за све играче. Видимо да су аритметичке
средине апсолутних углова у зглобу рамена УЗРАМ, лакта УЗЛАК и шаке
УЗСАК били 137.06, 170.00, 148.36 степени, респективно, док је
аритметичка средина угла избачаја УГИЛОП износила 135.08 степени.
Аритметичка средина висине избачаја ВИСЛО и брзине избачаја лопте
ЛБЛОП, износила је 2.44 м и 6.14 м/с, респективно.
Дисперзиони параметри варијабли нам указују да они добро
репрезентују резултате. Вредност стандардне девијације свих
испитиваних варијабли УЗРАМ, УЗЛАК, УЗСАК, ВИСЛО, ЛБЛОП,
УГИЛОП (4.18, 4.93, 7.26, 0.12, 0.34, 4.52, респективно), говоре нам да се
ради о нормалној дистрибуцији резултата обзиром да се налази у
границама распона од ±3 СД.
Инспекцијом стандардне грешке УЗРАМ, УЗЛАК, УЗСАК,
ВИСЛО, ЛБЛОП, УГИЛОП (0.38, 0.45, 0.66, 0.01, 0.03, 0.41, респективно)
можемо констатовати да се ради о њеним малим вредностима и самим тим
поузданијом проценом.
Добијене вредности скјуниса и куртосиса указују да нема великих
одступања од нормалне дистрибуције. Асиметричност се креће у
границама од -0.65 до 0.65 док су вредности спљоштености криве у
границама од -0.79 до 0.86.
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Табела 1: Дескриптивни параметри свих категорија слободних бацања
Skew ness

Kurt
osis

0.65

0.86

Stand.
Error

Std.Dev.

Range

Maximum

Minimum

Mean

Valid N

UZRAM 120 137.06 128.00 151.00 23.00 4.18 0.38

UZLAK 120 170.00 156.00 180.00 24.00 4.93 0.45 -0.33 -0.04
UZSAK 120 148.36 130.00 166.00 36.00 7.26 0.66

0.07 -0.20

VISLO

120

2.44

2.05

2.62

0.57 0.12

0.01 -0.65 -0.79

LBLOP

120

6.14

5.40

6.98

1.58 0.34

0.03

0.02 -0.65

UGILOP 120 135.08 124.00 146.00 22.00 4.52 0.41 -0.01 0.09

У табели бр. 2 су дати укупни дескритпивни подаци за категорију
погођених слободних бацања и за све играче. Видимо да су аритметичке
средине апсолутних углова у зглобу рамена УЗРАМ, лакта УЗЛАК и шаке
УЗСАК били 135.70, 167.80, 150.20 степени, респективно, док је
аритметичка средина угла избачаја УГИЛОП износила 135.30 степени.
Аритметичка средина висине избачаја ВИСЛО и брзине избачаја лопте
ЛБЛОП, износила је 2.45 м и 6.20 м/с, респективно.
Табела 2: Дескриптивни параметри категорије погођених слободних
бацања
pog

ValidN

Mean Minimum Maximum Range Std.Dev. Error

UZRAM

30

135.70

128.00

140.00

12.00

2.84

0.52

UZLAK

30

167.80

156.00

176.00

20.00

4.43

0.81

UZSAK

30

150.20

135.00

165.00

30.00

7.35

1.34

VISLO

30

2.45

2.21

2.60

0.39

0.13

0.02

LBLOP

30

6.20

5.60

6.82

1.22

0.32

0.06

UGILOP

30

135.30

124.00

144.00

20.00

5.00

0.91
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Дисперзиони параметри варијабли нам указују да они добро
репрезентују резултате. Вредност стандардне девијације свих
испитиваних варијабли УЗРАМ, УЗЛАК, УЗСАК, ВИСЛО, ЛБЛОП,
УГИЛОП (2.84, 4.43, 7.35, 0.13, 0.32, 5.00, респективно) нам говоре да се
ради о нормалној дистрибуцији резултата обзиром да се налази у
границама распона од ±3 СД.
Инспекцијом стандардне грешке УЗРАМ, УЗЛАК, УЗСАК,
ВИСЛО, ЛБЛОП, УГИЛОП (0.52, 0.81, 1.34, 0.02, 0.06, 0.91, респективно)
можемо констатовати да се ради о њеним малим вредностима и самим тим
поузданијом проценом.
У табели бр. 3 су дати укупни дескритпивни подаци за категорију
погођених слободних бацања са пребачајем и за све играче. Видимо да су
аритметичке средине апсолутних углова у зглобу рамена УЗРАМ, лакта
УЗЛАК и шаке УЗСАК били 137.72, 170.62, 148.07 степени, респективно,
док је аритметичка средина угла избачаја УГИЛОП износила 134.76
степени. Аритметичка средина висине избачаја ВИСЛО и брзине избачаја
лопте ЛБЛОП, износила је 2.44 м и 6.15 м/с, респективно.
Дисперзиони параметри варијабли нам указују да они добро
репрезентују резултате. Вредност стандардне девијације свих
испитиваних варијабли УЗРАМ, УЗЛАК, УЗСАК, ВИСЛО, ЛБЛОП,
УГИЛОП (3.95, 5.39, 7.21, 0.11, 0.31, 3.83, респективно) нам говоре да се
ради о нормалној дистрибуцији резултата обзиром да се налази у
границама распона од ±3 СД.
Табела 3: Дескриптивни параметри категорије погођених са пребачајем
слободних бацања
pog+

ValidN

Mean

Minimum Maximum Range Std.Dev. Error

UZRAM

30

137.72

129.00

146.00

17.00

3.95

0.73

UZLAK

30

170.62

158.00

179.00

21.00

5.39

1.00

UZSAK

30

148.07

130.00

162.00

32.00

7.21

1.34

VISLO

30

2.44

2.25

2.59

0.34

0.11

0.02

LBLOP

30

6.15

5.62

6.73

1.11

0.31

0.06

UGILOP

30

134.76

127.00

141.00

14.00

3.83

0.71
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Инспекцијом стандардне грешке УЗРАМ, УЗЛАК, УЗСАК,
ВИСЛО, ЛБЛОП, УГИЛОП (0.73, 1.00, 1.34, 0.02, 0.06, 0.71, респективно)
можемо констатовати да се ради о њеним малим вредностима и самим тим
поузданијом проценом.
У табели бр. 4 су дати укупни дескритпивни подаци за категорију
погођених слободних бацања са подбачајем и за све играче. Видимо да су
аритметичке средине апсолутних углова у зглобу рамена УЗРАМ, лакта
УЗЛАК и шаке УЗСАК били 137.53, 170.30, 148.57 степени, респективно,
док је аритметичка средина угла избачаја УГИЛОП износила 135.17
степени. Аритметичка средина висине избачаја ВИСЛО и брзине избачаја
лопте ЛБЛОП, износила је 2.45 м и 6.09 м/с, респективно.
Дисперзиони параметри варијабли нам указују да они добро
репрезентују резултате. Вредност стандардне девијације свих
испитиваних варијабли УЗРАМ, УЗЛАК, УЗСАК, ВИСЛО, ЛБЛОП,
УГИЛОП (5.08, 4.89, 6.85, 0.12, 0.40, 4.31, респективно) нам говоре да се
ради о нормалној дистрибуцији резултата обзиром да се налази у
границама распона од ±3 СД.
Инспекцијом стандардне грешке УЗРАМ, УЗЛАК, УЗСАК,
ВИСЛО, ЛБЛОП, УГИЛОП (0.93, 0.89, 1.25, 0.02, 0.07, 0.79, респективно)
можемо констатовати да се ради о њеним малим вредностима и самим тим
поузданијом проценом.
Табела 4: Дескриптивни параметри категорије погођених са
подбачајем слободних бацања
pog-

ValidN

Mean

Miniraum Maximum Range

Std.Dev.

Error

UZRAM

30

137.53

130.00

151.00

21.00

5.08

0.93

UZLAK

30

170.30

162.00

180.00

18.00

4.89

0.89

UZSAK

30

148.57

135.00

162.00

27.00

6.85

1.25

VISLO

30

2.45

2.25

2.62

0.37

0.12

0.02

LBLOP

30

6.09

5.40

6.98

1.58

0.40

0.07

UGILOP

30

135.17

127.00

145.00

18.00

4.31

0.79

У табели бр. 5 су дати укупни дескритпивни подаци за категорију
промашених слободних бацања са подбачајем и за све играче. Видимо да
су аритметичке средине апсолутних углова у зглобу рамена УЗРАМ, лакта
УЗЛАК и шаке УЗСАК били 137.29, 171.26, 146.65 степени, респективно,
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док је аритметичка средина угла избачаја УГИЛОП износила 135.10
степени. Аритметичка средина висине избачаја ВИСЛО и брзине избачаја
лопте ЛБЛОП, износила је 2.42 м и 6.13 м/с, респективно.
Дисперзиони параметри варијабли нам указују да они добро
репрезентују резултате. Вредност стандардне девијације свих
испитиваних варијабли УЗРАМ, УЗЛАК, УЗСАК, ВИСЛО, ЛБЛОП,
УГИЛОП (4.41, 4.53, 7.53, 0.14, 0.33, 5.02, респективно) нам говоре да се
ради о нормалној дистрибуцији резултата обзиром да се налази у
границама распона од ±3 СД.
Инспекцијом стандардне грешке УЗРАМ, УЗЛАК, УЗСАК,
ВИСЛО, ЛБЛОП, УГИЛОП (0.79, 0.81, 1.35, 0.03, 0.06, 0.90, респективно)
можемо констатовати да се ради о њеним малим вредностима и самим тим
поузданијом проценом.
Табела 5: Дескриптивни параметри категорије промашених слободних
бацања
prom

ValidN

Mean

Minimum Maximum Range Std.Dev. Error

UZRAM

30

137.29

130.00

148.00

18.00

4.41

0.79

UZLAK

30

171.26

160.00

180.00

20.00

4.53

0.81

UZSAK

30

146.65

134.00

166.00

32.00

7.53

1.35

VISLO

30

2.42

2.05

2.62

0.57

0.14

0.03

LBLOP

30

6.13

5.57

6.74

1.17

0.33

0.06

UGILOP

30

135.10

124.00

146.00

22.00

5.02

0.90

Међусобна повезаност истраживаних варијабли
У наредним табелама дати су Пеарсонови коефицијенти корелације
на основу којих се може видети међусобна повезаност испитиваних
варијабли кинематичког и гониометријског простора.
У табели бр. 6 је дата повезаност између варијабли свих категорија
слободних бацања. Може се уочити висока и статистички значајна
повезаност између варијабли гониометријског простора односно углова у
зглобовима руке. Висина лопте има значајну корелацију са угловима у
зглобу рамена, лакта, шаке и углом избачаја лопте (0.42, 0.24, 0.19, -0.41,
респективно). Брзина лопте ЛБЛОП статистики је значајно повезана само
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са углом избачаја лопте УГИЛОП (0.19). Угао избачаја лопте статистички
значајно корелира са углом у у зглобу лакта УЗЛАК (-0.38).
Табела 6: Повезаност кинематичких и гониометријских параметара свих
категорија слободних бацања
Све
категорије
УЗРАМ

УЗЛАК

УЗСАК ВИСЛО ЛБЛОП УГИЛОП

УЗРАМ

1.00

УЗЛАК

-0.30

1.00

УЗСАК

0.62

-0.58

1.00

ВИСЛО

0.42

014

0.19

1.00

ЛБЛОП

0.11

-0.12

0.14

0.04

1.00

УГИЛОП

-0.05

-0.38

0.11

-0.41

0.19

1.00

У табели бр. 7 је дата повезаност између варијабли погођених
слободних бацања. Може се уочити висока и статистички значајна
повезаност само између варијабли угла у зглобу рамена УЗРАМ са
варијаблама угао у зглобу шаке УЗСАК и висине лопте ВТСЛО (0.49, 0.44,
респективно).
Табела 7: Повезаност кинематичких и гониометријских параметара код
категорија слободних бацања „пог“
пог
УЗРАМ УЗЛАК УЗСАК ВТСЛО ЛБЛОП УГИЛОП
УЗРАМ

1.00

УЗЛАК

-0.20

1.00

УЗСАК

0.49

-0.28

1.00

ВИСЛО

0.44

0.14

0.35

1.00

ЛБЛОП

-0.03

0.09

-0.04

0.22

1.00

УГИЛОП

-0.34

-0.27

-0.32

-0.35

0.10
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У табели бр. 8 је дата повезаност између варијабли погођених
слободних бацања са пребачајем. Може се уочити висока и статистички
значајна повезаност између варијабли угао у зглобу шаке УЗСАК и
варијабли угао у зглобу рамена УЗРАМ и угао у у зглобу лакта (0.59, 0.69, респективно).
Табела 8: Повезаност кинематичких и гониометријских параметара код
категорија слободних бацања „пог+“
пог+
УЗРАМ

УЗЛАК УЗСАК ВИСЛО ЛБЛОП УГИЛОП

УЗРАМ

1.00

УЗЛАК

-0.33

1.00

УЗСАК

0.59

-0.69

1.00

ВИСЛО

0.28

0.28

-0.15

1.00

ЛБЛОП

0.13

-0.32

0.15

-0.19

1.00

УГИЛОП

0.13

-0.50

0.58

-0.47

0.32

1.00

У табели бр. 9 је дата повезаност између варијабли погођених
слободних бацања са подбачајем. Може се уочити висока и статистички
значајна повезаност између варијабли угао у зглобу рамена УЗРАМ и
варијабли угао у зглобу лакта УЗЛАК, угао у у зглобу шаке УЗСАК и
висине лопте ВИСЛО (-0.42, 0.76, 0.55, респективно). Што се тиче угла
избачаја лопте УГИЛОП значајна корелација је добијена са углом у зглобу
лакта УЗЛАК и висином избачаја лопте ВТСЛО (-0.37, -0.52,
респективно). Линеарна брзина лопте након избачаја и код ових погодака
није имала значајну повезаност.
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Табела 9 Повезаност кинематичких и гониометријских параметара код
категорија слободних бацања „пог-“
погУЗРАМ

УЗЛАК УЗСАК ВИСЛО ЛБЛОП УГИЛОП

УЗРАМ

1.00

УЗЛАК

-0.42

1.00

УЗСАК

0.76

-0.70

1.00

ВИСЛО

0.55

0.33

0.20

1.00

ЛБЛОП

0.12

-0.05

0.21

0.05

1.00

-0.37

0.15

-0.52

0.17

УГИЛОП -0.08

1.00

Посматрајући табелу бр. 10, где су дати коефицијенти повезаности
промашених слободних бацања, видимо да је значајност корелација
идентична са предходном табелом где су дати коефицијенти корелације за
погођена слободна бацања са подбачајем.
Табела 10: Повезаност кинематичких и гониометријских параметара
Пром
УЗРАМ УЗЛАК УЗСАК ВИСЛО ЛБЛОП УГИЛОП
УЗРАМ

1.00

УЗЛАК

-0.44

1.00

УЗСАК

0.82

-0.59

1.00

ВИСЛО

0.46

0.34

0.27

1.00

ЛБЛОП

0.23

-0.12

0.21

0.02

1.00

УГИЛОП

0.04

-0.44

0.16

-0.38

0.22

1.00

Након утврђивања статистичке значајности, униваријантном
анализом (АНОВА), утврђен је највећи допринос појединих варијабли. На
крају је дата значајност т-теста за сваки посебан пар вријабли.
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Закључак
На основу спроведеног истраживања које је имало за циљ да утврди
постојање разлика у кинематичким и гониометријским параметрима
технике извођења слободних бацања у зависности од прецизности, могу се
донети следећи закључци:
– Угао у зглобу рамена при избачају лопте значајно се не разликује
између успешних и неуспешних изводења слободних бацања, тако да
хипотезу Х1 можемо одбацити;
– Угао у зглобу лакта при избачају лопте значајно се разликује
између успешних и неуспешних извођења слободних бацања, тако да
хипотезу Х2 можемо прихватити;
– Угао у зглобу корена шаке при избачају лопте значајно се не
разликује између успешних и неуспешних изводења слободних бацања,
тако да хипотезу Х3 можемо одбацити;
– Висина лопте при избачају значајно се не разликује између
успешних и неуспешних извођења слободних бацања, тако да хипотезу Х4
можемо одбацити;
– Линеарна брзина лопте при избачају значајно се не разликује
између успешних и неуспешних извођења слободних бацања, тако да
хипотезу Х5 можемо одбацити и
– Угао избачаја лопте значајно се не разликује између успешних и
неуспешних извођења слободних бацања, тако да хипотезу Х6 можемо
одбацити.
На основу добијене анализе варијансе можемо закључити да се
успешна и неуспешна слободна бацања у кошарци статистички значајно
разликују у кинематичким и гониометријским параметрима које га
описују, па, према томе, нулта хипотеза ХО се може у потпуности
одбацити.
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Cvetko Simonović, Ph. D.
DIFFERENCES IN KINEMATIC AND GONIOMETRIC
PARAMETRES OF FREE THROWS IN BASKETBALL DEPENDING
ON THE PRECISSION
Abstract: On a representative sample of subjects, basketball players of
the basketball club „Zdravlje“ from Leskovac who are playing on different
positions (guard, forward and center), a video recording of the free throws
technique was made with the aim to define the differences in kinematic and
goniometric parameters depending on the success in free throws realization. By
means of 2D kinematic analysis 120 attempts of free throws were encompassed
and they were categorized as successful, successful with overshoot, successful
with undershoot and unsuccessful and the following variables were obtained:
absolute angle in the shoulder joint during ball shooting, absolute angle in the
elbow joint during ball shooting, absolute angle in the root of the hand joint
during ball shooting, height of the ball during ball shooting, linear speed of the
ball after shooting and the shooting angle. The results were statistically
processed by means of the multivariate variant analysis. It was obtained that
the researched kinematic and goniometric parameters differ statistically in a
significant manner depending on the success of the free throw technique in
basketball.
Key words: throwing, ball, corner, ankle, basketball.
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INTERACTIVE TOURISM LESSONS WITH THE UTILIZATION OF
SHORT ECOTRAILS
Introduction
Tourism is one of the most accessible and widespread physical activities
used for physical and intellectual improvement, promoting health and
enhancing the overall working capacity. Any willing individual without serious
deviations in their health status can participate, regardless of their physical
fitness level. Tourism education is widely practiced in the educational
curriculum of physical education and sports as an addition to the main program
of study and as modular education. The various forms of tourism include
theoretical and practical classes, which can be held not only in nature, but also,
in certain cases, in the gym hall or the school's surrounding area. The physical
activities included in tourism influence and complement the physical activities
included in the main program of study (track-and-field athletics, sports games
and gymnastics) and vice versa.
Tourism is not just the means of physical and practical education, it also
participates in the students' personal development. It's a wonderful medium for
satisfying the innate necessity for movement, for strange and romantic
adventures, for social relations and so on, which is typical for the students' age.
Additionally, through it students discover some character traits and abilities that
they have not displayed in their normal learning environment. In this regard,
tourism activities are particularly important for the teachers themselves,
because through their usage they may become even more acquainted with each
student. This will help them find the most suitable way to influence the students
individually, achieve cooperation and mutual understanding.
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Tourism is a wonderful and effective medium used for improving the
adolescents' physical and mental traits, and for maintaining and strengthening
their well being. Tourism education forms a number of highly valued
personality traits and practical skills. Students add to the knowledge they
received in geography, biology, astronomy or mathematics and they try to make
sense by observing it from different aspects, thus converting that knowledge
into a potential with practical implications. Instead of just talking about it,
students are learning about teamwork, tolerance and overcoming obstacles in
real life situations.
All this confirms the positive effect that tourism education has on the
overall development of adolescents, and it exposes the necessity of improving
this field so that it remains interesting and attractive to them.
A successful attempt along these lines is teaching tourism lessons by
utilizing short ecotrails. The idea and the practical application of this innovative
approach is credited to the authors of this paper. Such lessons have been
successfully executed with students from Veliko Trnovo and Skopje, which is
an indicator for their versatile nature and effectiveness, considering the proper
conditions have been met.
The purpose of this article is to present the positive outcome of the
attempt at teaching tourism lessons by utilizing short ecotrails, in accordance
with the goals and objectives of tourism courses for fifth and sixth grade
students in elementary school.
Discussion and results
What is notable of a lesson such as this one, is its interactive
nature and the possibility for teaching it in the open, on a short ecotrail 1300
meters in length which has excellent opportunities for learning. Essentially, the
ecotrails are specifically organized, mostly with circular routes located in areas
with remarkably beautiful untouched nature. The trails' terrain is varied and
includes sections which are more difficult to overcome since they require quick
wits and boldness. This leads to the logical conclusion that in the timeframe
available in a single school day, such lessons can only be conducted in schools
which are located near a woodland area or a park with natural vegetation.
However, this is possible for students of any school, if conducted during a day
off, since there is enough time to reach the respective ecotrail.
Considering the advantages of the interactive tourism lessons conducted
on a short ecotrail, we come to the following conclusion:
 These activities are acquired emotionally by the students and they
influence the development of the adolescents' value system.
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 Not only do these planned recreational activities have a favorable effect
on the students' physical and intellectual traits, but they also have a
practical importance for enriching their personal experience.
 The ability to orient themselves in the environment gives them
confidence that they can handle any unexpected and complicated
situations. The terrains, used for orientation lessons, offer an excellent
opportunity for education by utilizing a topography map. In the
educational program in nature it is appropriate to include various
recreational sports with orientation elements.
 In order to move on the ecotrail the students will have to either walk or
run, which is favorable from a methodical point of view since the
intensity of the exercise can be regulated in the following aspects:
 Walking and running are natural cyclical human motions, and the
physical exertion can be of low, moderate or vigorous intensity.
Correct breathing and pace are of great importance in these
activities and they vary among each individual.
 Skillful selection of intensity can improve the blood flow and
metabolism, and strengthen the muscles. That is why walking
and running are recommended as activities that improve health.
 Increasing the overall working capacity allows the students to
better deal with the overburdened school day by preserving and
improving their health.
 This practical method is directed not only toward physical improvement,
but also toward stimulating the students' cognitive activity, thus,
opening opportunities for them to broaden their outlook on sports and
tourism, and to develop healthy lifestyle habits.
We now propose we turn our attention to the contents and consistency
of a variant of an interactive lesson with the utilization of a short ecotrail.
Lesson subject: Tourism and tourism skills.
Tasks:
– Educational: developing physical qualities and abilities by walking
and running on a tourist trail and learning practical tourist skills.
– Well-being: advancing the students' general endurance,
strengthening the cardio-vascular system.
– Disciplinary: building a sense of teamwork and improving
communication, initiation and creativity skills.
Necessary equipment and appliances: flags, tents, wooden beams,
topographical marks, a collection of plants, a chronometer.
Lesson duration: 90 min. thus connecting the duration of two school
classes. The entire class warms up for 8–10 min., after which they are divided
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into two groups. While the students in the first group are performing the tasks
on the ecotrail for 35–38 min., the students in the second group are aligned at
the stations where they observe the correct manner in which the lessons are
completed. Afterwards, the two groups switch roles and perform the appropriate
activities. The entire class participates in the final part which takes place for 5–
6 min.

Contents

Duration

1.

Preparation

9 min.

1.1.

Class lining up and announcing the tasks.
Dividing the class in two groups.

1 min.

1.2.
1.3.

Students take their own pulse for the first time.
Advancing toward the trail's start line by running with light
intensity.

1 min.
2 min.
5 min.
(5-6 exe.)

1.4.

Warming up in pairs (whole body exercises).

2.

Main part

2.1.

Indicating the dangers and instructing how to safely complete
the tasks at the stations which the students have to reach by
alternating between walking and running.

1 min.

2.2.

Taking a starting stance.

2 min.

2.3.

Station 1. Setting up a tent.

6 min.

2.4.

Station 2. Going on a route on which there is a small brook.
Practical exercises are performed over it using equipment made
from natural materials (beams, stumps, stakes etc.)

3 min.

2.5.

Station 3. Tying knots. 6 of the knots used in tourism are
chosen, depending on the teachers' capabilities. Walking running 400 m.

3 min.

2.6.

Station 4. Overcoming a "precipice" by setting a beam and
walking over it. Walking - running 200 m.

2.7.

Station 5. Carrying an injured person on a 20 m. distance using
various methods. Walking - running 100 m.

2 min.

2.8.

Station 6. Reading a map with topographical marks.
Walking - running 300 m.

3 min.
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2.9.

Station 7. Identifying plants - differentiating which have
medicinal properties and which do not. Walking - running 200
m.

2 min.

2.10.

Station 8. Throwing pinecones at targets - trees that are located
at varying distances.

2 min.

2.11.

Station 9. Disassembling and packing the tent.

3 min.

2.12.

Station 10. Preparing fire with the "well", "star" and "shack"
method.
(it is not ignited)

3 min.

2.13.

Finish. Students take their own pulse.

1 min.

2.14.

Groups switch roles.

1 min.

3.

Final part

5 min.

3.1.

Announcing the end result of the performed tasks by giving an
account of the achievements and mistakes.

1 min.

3.2.

Giving directions and recommendations for further independent
recreational activities.

1 min.

3.3.

Returning to the school facility.

3 min.

Conclusion
1.
The described experiment of a tourism lesson demonstrates that
searching for and implementing modern methods of approach in educational
activities has positive results. Rest assured, these lessons are applicable and can
be carried into effect. The presented lesson represents a practically valuable
example because it can be applied in a real educational environment and it
corresponds to the modern trends in this area.
The positive effect is achieved in the following:
–
–
–
–
–
–

by reaching the necessary intensity with the exercises, the students'
complex;
physical traits are developed;
their motor functions and practical skills are improved;
their endurance and their curiosity are increased;
they learn to listen to their classmates' opinion and make decisions
independently;
the mutual understanding between the PE (physical education)
teacher and the students is increased.
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It's particularly important to prepare preliminary instructions for the
lessons regarding the organization, the equipment and the teachers' competence.
By examining the proposed pedagogical experiment analytically, we can
infer the following general conclusion:
1. There is a necessity for a more decisive break down of the didactical
patterns, and a need for adopting current models that promote student
interaction, communication with nature and an increase in their physical
activity.
2. Tourism education should be used more purposefully to increase the
students' physical, and mental health and to strengthen the adaptive
ability of their organism against the unfavorable environmental factors.
3. The teachers' professional competence and motivation in collaboration
with the public institutions is the main factor for achieving success in
this area.
4. By gaining the parents' trust and finding a common cause for assisting in
the various activities and gaining their trust, they can be attracted to
share the same views.
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Висока школа за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац
ЦРТАЧКЕ ТЕХНИКЕ И МАТЕРИЈАЛИ У РАДУ СА ДЕЦОМ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Апстракт: У раду са децом предшколског узраста ликовна
култура има битну улогу, како у погледу развијања креативности, маште
и фине моторике, тако и у развијању моћи опажања и естетског осећаја.
Велики избор материјала, у циљу ликовног изражавања, омогућава
детету да на папир изнесе осећања, мисли, суд о околини и друштву,
добро или лоше расположење, да представи природу онако како је
доживљава, као и све оно што на њега оставља некакaв утисак. У
зависности од технике којом жели да се ликовно изрази, дете бира
материјал. Сам избор материјала и његов начин примене утичу на
коначан исход ликовног израза. Један од избора јесте техника цртања, у
којој се деца могу изразити користећи разноврсне цртачке материјале
(графитне оловке, водоотопиве оловке, оловке у боји, водоотопиве оловке
у боји, угљене штапиће, креде).
Кључне речи: ликовно изражавање, цртачке технике, цртачки
материјали, креативност, машта.
Увод
Око и рука су отац и мати уметничке делатности. Цртање,
сликање и моделовање јесу врсте човековог моторног понашања.
(Архајм, 1998: 147)
Код деце, потреба за обиљем кретања доприноси да цртање почиње
као скакутање по папиру, при чему се могу користити различитим
цртачким средствима и техникама. Цртеж, као почетно ликовно изражајно
средство код деце, започиње шкрабањем из којег израста једна
организована форма (Архајм, 1998).
Техника, која се користи при остваривању дечије замисли, треба да
буде адекватно представљена деци, па је потребно да васпитач одвоји
време за упознавање и демонстрирање одређене ликовне технике.
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Демонстрација технике је неопходна за њено успешно
савладавање, а у циљу лакшег и интересантнијег приступа ликовном раду.
Уз помоћ васпитача, дете треба да усвоји могућности класичних
техника цртања, као што су: оловка, креда, угљен, и слично. Детету треба
да се омогући да што више експериментише са различитим материјалима
помоћу којих може да повуче линију. У ликовној култури, материјали и
технике користе се: према узрасту деце, према наклоностима, према
задатој теми, ликовном проблему и карактеру ликовног медијума.
Материјали и технике
Мноштво занимљивих цртачких материјала даје различите
могућности у остваривању ликовних задатака код деце предшколског
узраста. Васпитачи често прибегавају оним материјалима који су
захвалнији за рад са децом овог узраста, па у ту групу можемо сврстати
основна ликовнотехничка средства, а то су: оловка, угљен и креда. Према
одабиру ликовнотехничких средстава, односно, материјала за цртање,
опредељујемо се за цртачку технику. Тако, на пример, ако је рад одрађен у
оловци, техника рада се именује као „оловка“, или ако је цртеж изведен
тушем помоћу пера, технику рада именујемо као „туш-перо“, итд.
Цртачке технике се могу поделити на суве и мокре. Суве технике
су: оловка, угљен и креда, а мокре су: све технике рада са тушем и
фломастери.
Оловка
Најчешће коришћен материјал за цртање јесте оловка која је
направљена од једног облика меког угљеника, познатог као графит.
Графит замењује традиционално сребрно перо. Он се претвара у прах,
меша са иловачом да се добије паста; паста се потом истискује као танка
трака и затвара у дрвено кућиште. Оловке варирају по тврдоћи. Степени
тврдоће се крећу од 9Х (најтврђа оловка) до ХБ и Ф (фини степен тврдоће)
и до 9Б који је најмекши (Сајдевеј и Хогет, 2006). У зависности од
задовољавања сврхе, бира се степен тврдоће оловке.
Наизглед једноставне употребе и лаке контроле при коришћењу
приликом цртања, оловка се мора од почетка правилно користити. Њу је
немогуће брисати без кварења познате лепоте оловке, јер се јако размазује,
а често се не може у потпуности избрисати (Грејвс, 2004).
Оловка је материјал са којим се деца најпре упознају. Кроз цртање,
на основу сећања и маште, у комбинацији са оловком, могу се користити и
други, како цртачки, тако и сликарски материјали, те употпунити идеју
малих ликовних истраживача.
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Оловке у боји
Велики избор оловака у боји и фломастера привлачи пажњу, а деца
радо цртају и боје њима. Оловке у боји користе се на исти начин као и
графитна оловка, а у себи садрже пигмент у боји и иловачу са везивним
средством. Срце у боји налази се у дрвеном кућишту и може да варира у
пречнику и тврдоћи.
У дечијем ликовном стваралаштву, оловке у боји, или популарно
назване дрвене боје, најчешће су заступљене, јер су погодне за употребу,
не остављају флеке и нису тешке за руковање, а остварују задовољавајуће
резултате.
Оловке у боји могу извући тање и дебље линије, оштрије и блаже,
тврђе или меке. Изузетно су погодне за истицање детаља, што деци
предшколског узраста одговара, јер често истичу ситнице које у некој од
других сликарских техника не могу успешно да изведу.
Водоотопиве оловке
Водоотопиве оловке се могу наћи као графитне и оловке у боји.
Праве се са везивним средством које се раствара у води. Доступне су у
више степенова тврдоће, а могу се користити суве или са водом и
четкицом, што доприноси ефекту налик акварелу. Као и конвенционалне
оловке у боји, водоотопиве оловке се могу наћи у великом распону боја
(Сајдевеј и Хогет, 2006).
Угљен
Угљен представља најстарији цртачки материјал коришћен још у
периоду палеолита, када су га становници пећине користили за цртање по
зидовима. Прави се од гранчица врбе, винове лозе и букве, тако што се
угљенишу на веома високим температурама у херметички затвореним
пећима. Изузетно је лак за коришћење, погодан за попуњавање широких
површина и без проблема се може брисати. Расположив је у широком
опсегу нијанси, од дубокоцрних, преко сивих, до беле.
Угљен се може наћи у разним дужинама, у виду танких, средњих,
дебелих и крајње дебелих штапића. Угљен у штапићу је лако ломљив,
прашкаст и диван за постизање широких области тона. Тврђи од
конвенционалног угљена јесте тзв. компримовани угљен прављен од
угљене прашине помешане са везивом и иловачом, а пресован у одређени
облик. Има га у разним степеновима тврдоће у виду оловке са дрвеним
или папирним кућиштем (Сајдевеј и Хогет, 2006). С обзиром да је угљен
прашкасто средство, цртеже у овој техници треба заштити фиксативом, да
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би се спречило прљање и да би пигмент остао на месту. Фиксатив је
направљен од смоле која је растопљена у безбојном алкохолном раствору.
Креда
Креда као цртачки материјал представља пигмент у боји који је
релативно прашкаст, што значи да се цртежи у овој техници лако могу
оштетити, па је неоходно, као и код угљена, фиксирати цртеж. Креда се
може наћи у облику оловке и штапића. Комбинација креде у оловци и
креде у штапићу нарочито је ефикасна, при чему оловка служи за
прецизност и детаље, а штапић за сенчење великих површина.
Фломастер
Фломастер, за разлику од угљена, оловке и креде, има релативно
једноличан запис који минимално варира, у зависности од притиска на
подлогу. Деца радо користе фломастере у боји због њихове прецизности,
уредности коју осигурава и интензивних пигмената. Фломастерима
производимо линије, а густим наносом настају и површине. Фломастере
можемо наћи у различитим дебљинама, односно, разним ширинама врха.
Због транспарентности коју поседују, можемо их наносити једне преко
других.
Туш (туш и перо, туш, четкица, лавирани туш)
Туш пружа велике креативне могућности, јер омогућава обиље
контраста. За почетнике његова употреба може деловати застрашујуће, јер
када се погреши, грешка тешко може да се избрише. Међутим, ово
средство вреди истраживати, с обзиром на разноврсност пера и тушева
који стоје на располагању, а самим тим и могућношћу комбиновања
линеарног цртежа са премазима боја (Сајдевеј и Хогет, 2006).
Линије извучене перима могу бити различите, у зависности од
врсте и дебљине пера. Некада су се користила засечена гушчја пера, чији
квалитет линије је изврстан, тако да представља праву радост током
цртања. Пера се могу правити од бамбуса који извлачи прилично грубу
линији, или трске чија су пера еластична и дају фину линију која варира у
дебљини. Метална пера се данас најчешће користе, у више варијанти,
зависно којој функцији су намењена. Линије настале пером су јасне,
оштре и чисте, и разних ширина у зависности од притиска. Држало за перо
може бити купљено или направљено од дрвета или оловке.
Како се туш раствара у води, коришћење четкице доприноси
стварању валерских односа, а разливање туша даје посебан ефекат и
лепоту структури цртежа.
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Туш за дете може да представља велики изазов, јер пружа
могућности за игру отискивања згужваним папиром, прскање по
површини подлоге, капање четкицом и слично. Такође, туш пружа
могућност комбиновања са другим материјалима, како цртачким, тако и
сликарским.
Уместо закључка
Различите цртачке технике и материјали омогућавају детету
предшколског узраста да ствара само, неоптерећено и без интервенције
одраслих и да при томе експериментише чиме отвара могућности
стицања свестранијег и самоуверенијег ликовног стварања. Уједно, на тај
начин, добијамо прилику да боље упознамо дете и учимо од њега.
Производ таквог приступа јесу разноврсност, искреност и аутентичност
дечијих радова.
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Marija Mojović Filipović
DRAWING TECHNIQUES AND MATERIALS IN THE WORK WITH
PRESCHOOL CHILDREN
Abstract: Fine arts are very important in the work with preschool
children for developing creativity, imagination, and fine mobility, as well as
perception and sense of aesthetics. A large selection of materials, aimed at the
artistic expression, give a child an opportunity to put on the paper his or her
feelings, thoughts, judgments about environment and society, good or bad
mood, and to represent the nature as he or she experiences it, as well as
everything else that makes impression on him or her. The child chooses the
material depending on the technique of the artistic expression. The choice of
the material itself and its method of application affect the final outcome of the
artistic expression. One of the choices is the drawing technique where children
can express themselves using different drawing materials (pencils, soluble
pencils, colored pencils, water color pencils, the coal sticks, chalk).
Key words: art expression, drawing techniques, drawing materials,
creativity, imagination.

172

Часлав Стоиљковић
Висока школа за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА РАДА ПРИМЕНОМ РАЧУНАРСКИХ
ОБРАЗОВНИХ ПРОГРАМА У ПРИПРЕМНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ
ПЕРИОДУ
Апстракт: Овај рад је настао као тежња приказа повезаности
не тако присутних фактора у нашој предшколској педагошкој пракси, али
са футуролошког аспекта веома значајних у формирању компетенција
код деце потребних за 21. век. Централна идеја рада усмерена је на
приказ могућности индивидуализације применом рачунарских образовних
програма у припремном предшколском програму. Тиме се не улази у
детаљну анализу позитинвних и негативних страна употребе
инфирмационих и комуникационих технологија (ИКТ) у вртићу, нити се
принцип индивидуализације проглашава апсолутним победником међу
дидактичким принципима не умањујући потребу за његово
инкорпорирање у осталим принципима и методама.
Промовисање оваквог начина рада и његовог увођења у васпитну
праксу представља само део актуелни потреба предшколског васпитања.
Кључне речи: Припремни предшколски период, рачунарски
образовни програм, индивидуализација, васпитач, дете.
Увод
Један од најновијих захтева савременог предшколског васпитања
предстваља примена рачунарских образовних програма у васпитнообразовном процесу. Нови век и информационо доба нам доноси рачунар
као најфлексибилнији медиј који нам омогућава реализацију
демократских облика учења и организације рада у васпитно-образовним
установама. Саврмененим захтевима можемо одговорити трагањем за
новом облицима васпитно-образовног рада у којима ћемо примењивати
савремене методе и средства, нову образовну технологију. Васпитачи
морају познавати предности и недостатке тих средстава како би их могли
комбиновати са провереним методама. У комунијацији између васпитача
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и детета од великог је значаја осетљивост васпитача на индивидуалне
разлике деце на коју васпитачева порука различито делује.
Индивидуализовано планирање захтева континуирану процену
капацитета сваког детета појединачно, идентификовање потребних
образовних рачунарских програма прилагођених индивидуалним
потребама деце и периодичне извештаје о напретку сваког детета.
Имплементација индивидуализованих планова учења омогућава да деца
достигну свој пуни потенцијал.
Као предност употребе компјутера издваја се његова погодност у
спровођењу индивидуализованог рада са децом. Тако задаци, који
захтевају индивидуалне одговоре деце, могу да буду сачувани, обновљени
и обрађени, брзо прегледани, због чега и васпитач и дете имају брзу
повратну информацију.
Педагошки приступ у примени рачунара
Образовни софтвери представљају најсавременији облик
предшкоског васпитања и образовања. Миле Илић посебно истиче прилог
ове технологије развоју индивидуализоване наставе у установама
васпитања и образовања свих нивоа и усмерења. „Све савременији
електронски уређаји (рачунар, Интернет) модерна опрема, алтернативни
радни уџбеници, мултимедијски извори знања, некомпјуторизоване
лекције, вишеваријантни софтвери, врло битан и разноврстан дидактички
материјал,
чиниће
повољним
материјално-техничке
основе
индивидуализованог рада у припремном предшколском програму“ (Илић,
2002: 54).
Веома значајан мотивациони фактор за децу представља
индивидуализација васпитно-образовног рада, јер се садржаји обимом и
сложеношћу прилагођавају способностима сваког детета, а не само детету
просечних способности. Примена рачунарских образовних програма
развија самосталност и креативност деце, јер је веома погодна за
самостално учење.
Већина деце у вртић долазе са знањима и искуствима о инфкомуникационим технологијама. Иако често постоји сукоб мишљења
везан за предности и недостатке употребе рачунара у вртићу, сведоци смо
повећаног присуства рачунара у домовима деце, који се неретко користе
на погрешан начин. Ова констатација нас упућује на потребу увођења
рачунара у вртић као мултимедија који може на забаван и атрактиван
начин подстаћи самостално ангажовање деце ради задовољења сопствених
потреба, стављајући нагласак на едукативну и практичну употребу
рачунара, чиме можемо код детета развијати саморад, јер нас ,,природа
развоја детета упућује да саморад, самоиницијативу треба развијати од
рођења, од момента када дете проходава, почиње да једе кашиком, па све
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до краја живота – увек треба да буде упоредо учење и самоучење“
(Ратковић, 2007: 84). Деца без знања о савременим технологијама могу
бити у подређеном положају у односу на другу децу.
Како се мењају потребе друштва тако се мењају и потребе деце, а
како се мењају потребе деце, морамо мењати и едукативне потенцијале
васпитача. Захтеви које васпитачи треба да задовоље у погледу
индивидуализације путем образовних софтвера односе се на то да
васпитачи треба да искористе безграничну дечију радозналост, да дечију
енергију и пажњу усмере на рад са одговарајућим програмом, да покажу
како се програм употребљава, а да се затим удаље и уздрже од мешања,
прихватајући улогу добронамерног посматрача, спремног да припомогне у
изузетним ситуацијама. Оваквим учењем деца ће моћи сама да коригују
своје грешке. При том се мора узети у обзир да ,,развој деце није трка већ
процес, да рани сазнајни развој има индивидуални ток и развојне промене
се не дешавају истовремено код све деце, да је подстицање раног развоја
могуће и пожељно, али форсирање детета, како би се убрзао нормални
развојни процес, може нанети више штете него користи“ (Baucal, 2012:
25). Истичући да до најбољег учења долази када разлика између онога
зашта је дете већ способно и онога што се од њега захтева није превелика
Medouz и Kesdan (Medouz & Kesdan, 2000: 89), закључују да ако је
поменута разлика мала, односно, ако је дете већ у стању да без напора
изврши задатак, онда ту за њега нема изазова, не постоји потреба да
уложи напор, а због тога и неће научити ништа ново. Насупрот томе, ако
је неподударност између онога што дете може и онога што се од њега
тражи превелика, изазов ће бити обесхрабрујући, јер дете зна да не може
успети, па због тога неће ни покушати. Рачунарски образовне програми
требају бити изабрани тако да не прецењују ни потцењују развојне нивое
и потребе сваког детета. Ове активности требају бити временски
ограничене, поштујући ниво дечије пажње.
Деца, у периоду припреме за школу, граде основе за учење слова и
бројева, које ће им бити у служби њиховог напредовања у школи. Љубав
према читању се рађа на овом узрасту, а узимајући у обзир да је циљ
савременог васпитања и образовања оспособљавање деце за целоживотно
учење, за остварење тог циља биће им потребно целоживотно читање. За
њен развој постоји велики спектар образовних софтвера (слагалице,
препознавање малих и великих слова, слушање гласова, гледање слика на
основу којих дете прича смислену причу...), којима могу развијати
различите стратегије читања. Апстрактни појмови у математици се могу
схватити коришћењем образовних софтвера за манипулисање фигурама,
препознавање облика, сортирање, састављање слагалица, регистровање
геометријских облика.
Смисао оваквог облика рада јесте стављање детета у активни
положај у коме ће самостално да управља процесом учења и
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комуникације. Дете самостално прати и оцењује ток свог рада на основу
објективних критеријума које поставља програм. Мултимедији у
васпитању и образовању у процесу учења омогућавају:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

индивидуализацију учења и напредовањедетета;
пријем информација и аудитивно и визуелно;
неограничено понављање датих садржаја;
организацију кооперативног-интерактивног учења;
управљање процесом учења;
правовремене повратне информације и др;
лакши приступ различитим изворима знања;
могућност лакшег увида у различита виђења једног проблема;
побољшање квантума и квалитета знања“ (Надрљански,
Влаховић, 2000:70).

Васпитачи се морају прилогодити и адаптирати савременим
потребама. Примена информационе технологије у васпитно-образовном
процесу подразумева уважавање специфичности посредне комуникације,
и различит степен ангажованости васпитача. Он није увек у директној
комуникацији са васпитаницима, јер они поједина упутства и
информације добијају од рачунара. Улога васпитача у оваквом раду је
битно промењена, јер он није више у позицији јединог извора знања.
Дијалог или двосмерна комуникација је посебан облик компјутерског рада
у коме „су створене могућности потпуне индивидуализације, односно
индивидуалног рада и учења с високим степеном интеракције, са свим
предностима које он доноси са собом. То значи да овај систем омогућује
интерактивни видео-компјутерски рад и учење на нивоу који задовољава
најбитније савремене педагошке захтеве. У оваквом васпитно-образовном
раду дете је у максимално активној позицији, без посредника у директној
комуникацији с програмом“ (Надрљански, Влаховић, 2000: 74). У односу
на комуникације са васпитачем, у комуникацији с компјутером дете је
слободније, јер од рачунара добија задатке које треба да реши, упутства
како да их решава, разна упозорења, оцене о извршеним задацима итд.
Уколико детету нешто није јасно, оно може захтевати додатна објашњења.
Примена
рачунарских
образовних
програма
омогућава
индивидуализацију кроз коју дете упоредо проверава тачност решавања
појединих задатака и кориговање грешака након извршених операција. У
решавању задатака из образовних рачунарских програма, васпитаник увек
зна шта је научио, а шта није. То сазнање стимулише његову активност у
савлађивању садржаја претворених у рачунарске програме.
Овај концепт предшколске васпитно-образовне установе, који је
заснован на увођењу иновација, своју орјентацију усмерава ка темељним
знањима о природи, друштву и свету у целини која су у функцији развоја
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мишљења, креативности, способности учења и прилагођавања новим
ситуацијама. Оваква функција учења и знања ставља и васпитача и дете у
нове позиције, јер се детету не нуде знања у готовом облику, а васпитач га
усмерава само колико је неопходно за његов самосталан рад.
Неки од проблема коришћења оваквог облика рада су економске
природе, и адекватна професионална обученост васпитача. Иако је
информациона технологија све доступнија, јефтинија и моћнија,
осавремењивање дечијих вртића напредује спорим темпом за разлику од
развијених земаља. Неопходно је да овај процес почне и у нашем друштву,
односно, да се обезбеде неопходне техно-педагошке претпоставке за
увођење иновација у предшколском васпитању и образовању у погледу
примене савремених метода и облика рада.
Израда и коришћење рачунарских образовних програма
У последњих пет година развој персоналних рачунара доживљава
значајан успон, а њихово усавршавање омогућило је многим корисницма
да уместо великих компјутерских система, своје мреже базирају на
персоналним мултимедијалним рачунарима. Савременим компјутерима
деца се могу користити код куће, а „класичне просторије и облици рада се
не избацују, него се додаје нова технологија која интегрише позитивне
елементе традиционалне технологије, мењајући положај детета и
васпитача у намери да се повећа активно учешће детета и стално праћење
његовог напредовања“ (Мандић, 2000: 62).
Упоредо с дидактичко-техничком модернизацијом рада васпитнообразовне установе и оспособљавањем васпитача за њихову примену у
васпитно-образовном процесу, ствараће се основни предуслови за
квалитетнији приступ у изради рачунарских образовних програма од
стране тимова стручњака (васпитача практичара, педагога и посебних
стручњака-програмера). Модернизацију рада васпитно-образовна установа
ће пратити повезивањем с моћним образовним базама података за
поједине области, чији ће извори знања у знатној мери омогућити бољу
организацију и индивидуализацију рада. Стварање специјализованих
образовних база за поједине наставне и научне области важан је услов
ефикасније индивидуализације процеса учења. У том смислу, проф. др
Младен Вилотијевић истиче да је у организацији компјутерски подржаног
рада битна „израда одговарајућег рачунарског, образовног софтвера.
Софтвер омогућује да се компјутером деца уче, испитују и упућују на
савлађивање градива. Брзина учења и напредовања, у великој мери, зависи
од способности деце“ (Вилотијевић, 2000: 231).
На овај начин створени су услови за ефикасније образовање и
висок степен индивидуализацје рада.
Закључак
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Савремено предшколско васпитање сусреће се са мноштвом
изазова који захтевају трансформацију постојећих планова и програма.
Индивидуализација рада са децом уз помоћ рачунарских образовних
програма претставља захтев који савремено доба намеће нашем васпитнообразовном систему. За сада, о овом захтеву пракса нам пружа много
више постављених питања него одговора на њих. Овакав начин рада
претставља само део целовитог приступа и рада са децом. Комбинујући
проверене традиционалне и иновативне елементе у раду са децом,
приближавамо се ефикасном остваривању заједничког циља.
Примена компјутера у васпитно-образовном раду омогућава
поштовање
принципа
индивидуализације
и
диференцијације.
Индивидуализација се односи на темпо рада деце, а диференцијација на
тражење помоћи од стране детета и пружање помоћи од стране
компјутера. Предност оваквог облика рада је у томе што диференцирана
упутства стварају реалну ситуацију да дете, полазећи од текста задатка, па
према потреби, после сваког нивоа информација, ради потпуно
самостално, уз максимално ангажовање мисаоних операција.
Васпитач мора свој рад индивидуализовати и прилагодити сваком
поједином детету. Овај задатак васпитач ће успешно решавати применом
рачунарског образовног програма у васпитно-образовном раду.
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Časlav Stoiljković
THE INDIVIDUALISATION OF WORK BY USING COMPUTING
EDUCATIONAL PROGRAMS IN PREPARATORY PRESCHOOL
PERIOD
Abstrack: This paper is the result of the tendency to show a connection
between not so present factors in our preschool practice, but from futuristic
aspects which are very important in children’s competence shaping and
necessary for the 21st century. The central idea of the paper is focused on
introducing the possibilities of individualization by using computing
educational programs in preparatory preschool program. This does not involve
a detailed analysis of positive and negative sides of information and
communication technology use in a kindergarten, nor does it proclaim the
principle of individualization the absolute winner among didactic principles
without diminishing the necessity for its incorporation in other principles and
methods.
The promotion of this way of working and its introduction in
educational practice, is only a part of the current necessities of preschool
education.
Key words: Preparatory preschool program, computing educational
program, individualization, preschool teacher, child.
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TEACHING ENGLISH THROUGH ACTIVITIES AND VISUALS: A
CASE OF PRESCHOOL CHILDREN
Abstract: This paper is about preschool children, their development and
foreign language acquisition. The focus is on understanding the patterns and
sequences in six-year-olds’ development and how this understanding helps
foreign language acquisition. Knowing about children and their development
enables people who live and work with preschool children to interact with them
in an appropriate way and to provide relevant experiences to support their
development.
Keywords: preschool children, foreign language acquisition, six-yearolds

Introduction
Language is a method of human communication and is an integral part
of culture and society. It is not only a vehicle for the expression of thoughts,
perceptions, sentiments, and values characteristic of a community, it also allows
people to have a broader outlook on their surroundings, as they are able to look
at issues with a broader perspective. People use language not just to
communicate, but also to identify with a particular cultural group. They easily
internalize foreign culture and ideals, and language is a main transmitter of that
culture.
In an advanced industrial society and increasingly interdependent world,
the knowledge of other languages becomes indispensable. Millions of people
across the world, who share common interests, are able to communicate to each
other and exchange ideas on the Internet. Not only are they able to do this due
to the various technological advances, but also because they share a common
language. In addition, as global communication expands throughout the world,
so does the need for a global language, i.e., a language that is recognized and
understood by people everywhere. In many parts of the world English has been
established as such a language. English dominates international business,
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politics, electronic media, and culture more than any other language. This
domination has consequently raised the absolute necessity for the acquisition of
English language by people around the world, and posed a question of the age
at which a child should be initially exposed to a second or foreign language.
Preschool Education in Serbia
Preschool education in Serbia involves children from six months to
primary school. Most preschool institutions in Serbia are public, but there is
also a growing number of private preschool institutions, some of which also
offer international programs in foreign languages. Preschool education is not
compulsory, but starting from the school year 2006/2007, Serbia introduced a
compulsory preparatory preschool program for all children aged 5.5 to 6.5
years. The preparatory preschool program is free of charge, if realized by a
public kindergarten or school. If there are no kindergartens available in a
community, the preparatory preschool program is implemented in primary
schools. In most public kindergartens English is first introduced at the age of 6,
as part of the preparatory preschool program.
Six-Year-Olds’ Development
During early childhood a child goes through a very significant period
which largely affects not only the schooling period but also, indirectly, certain
behaviors further in life. Research has shown that children’s developmental
abilities are bigger during this period than it has been believed so far. Their
nervous system is extremely plastic, and it is only necessary to adequately
guide their activity at the right time. If a child is ubiquitously active during this
period, he or she develops basic abilities which later enable, in various
combinations and structures, development of more complex activities. These
activities become apparent later in school, through reading, counting,
geometrics, physics, and other fields. Through their activities children get to
know the world and people in a specific way, gradually understand space and
time as well as rules and patterns of behavior. That is how they socialize and
humanize, and establish the basis for future contented and creative personality
(Pavletic, 1969).
Six-year-olds have longer attention spans than younger children and
prefer structured activities to more open-ended experiences. They enjoy taking
on new roles and responsibilities, but still require much direction from adults
and frequently ask questions to ensure that they are completing tasks the right
way. The language skills of six-year-olds become increasingly sophisticated
throughout the year. Their vocabularies rapidly increase, and their language
moves beyond communication to provide a foundation for learning, including
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the development of independent reading skills. In general, their pronunciation
of words is clear and they use complex grammatical forms accurately.
Their memory becomes more organized and permanent, as well. At this
age children remember better an apparent material, so it is necessary to visually
present the material we want them to learn. It has been experimentally shown
that children’s attention, at the age 5-7, can be directed by adults through verbal
instruction to those parts of a situation which alone do not attract any attention.
This possibility, to manage a child’s attention with the help of verbal
instruction, independently of a direct environmental impact, is of great
importance to education, because in this way a child may be liberated from the
influence of an immediate situation and can properly control his or her behavior
(Nesic & Radomirovic, 2000).
Imagination has a significant role in the developmental life of a child
during this period, too. The imagination does not develop on its own, but
through games and children’s activities. Play has a particularly essential role in
the development of children’s imagination. It is, however, important for adults
to organize and manage the play and activities (Neshic & Radomirovic, 2000).
Dance, furthermore, helps six-year-olds to create, imitate and explore
movement in response to a musical beat. The dramatic play of six-year-olds
shows greater creativity and complexity in the use of props, costumes,
movements and sounds. Children of this age can also repeat simple text and
cooperate with others in a dramatization.
However, it should be kept in mind that every child’s development is
unique and complex. Although children develop through a generally predictable
sequence of steps and milestones, they may not proceed through these steps in
the same way or at the same time. A child’s development is also greatly
influenced by factors in his or her environment and the experiences he or she
has.
The Importance of Early Foreign Language Learning
Most discussions about age and acquisition center on the question of
whether there is a critical period for language acquisition, a biologically
determined period of life when language can be acquired more easily and
beyond which time language is increasingly difficult to acquire. Initially the
notion of a critical period was connected only to first language acquisition.
However, according to Bialystok (1997) there is also a critical point for second
language acquisition which occurs around puberty and beyond which people
seem to be relatively incapable of acquiring a second language (cited in Brown,
2000). This, on the other hand, particularly applies to accent as one component
of successful second language learning. Most of the evidence indicates that
persons beyond the age of puberty do not acquire what has come to be called
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authentic or native-speaker pronunciation of the second language (Brown,
2000).
Rogers (2000) claims that with the advance in age, the processing
rhythms slow down, the memory deficits increase and selective attention
declines. These changes are more visible in the context of second or foreign
language than in the mother tongue context, given that the “automaticity” level
drastically diminishes in an adult, compared to a child. Processing rhythm,
working memory, declarative memory, and attention are capacities involved in
different stages of foreign language acquisition that, with age and language use,
both first and second or foreign language change and decline (cited in
Figueiredo & Da Silva, 2009).
Learning English at an early age has become significantly important for
children. Parents want their children to start English learning as early as
possible in order to possess fluent English speaking skills and global views,
which could benefit their achievement in the future. Learning languages
contributes to the development of learners’ multilingual and multicultural
awareness which enables them to communicate across countries, helps them
acquire a wider sense of active citizenship in modern multilingual societies as
well as to develop lifelong positive attitudes to other languages.
Therefore, the earlier a child is exposed to a second language, in an
environment rich in language input and interaction, the better the outcome can
be (Griva & Semoglou, 2012). In those European countries which have
produced a relatively high number of good foreign language speakers, training
has begun quite early. Many well-to-do families employed foreign teachers for
their children, and in school a foreign language was taken up in the sixth year. It
has been found that at this age children have more positive attitudes towards
learning foreign languages and are more motivated due to their curiosity,
openness and enthusiasm to new experience.
Children’s Acquisition of a Foreign Language
Young children are natural language acquirers. They are not aware of
the need for learning a foreign language, but are more open towards learning
languages than adolescents (Brown, 2000). They also have the ability to imitate
pronunciation and work out the rules for themselves. Therefore, the need to
communicate in a foreign language can be created through participation in
games and physical activities. It has been revealed that children learn languages
more quickly and with less effort and they learn a foreign language best in a
low-anxiety environment. Thus, a meaningful and playful context is necessary
for effective language learning, where children can involve many senses.
Krashen has claimed that the best acquisition will occur in environments
where anxiety is low and defensiveness absent, or, in Krashen’s terms, in
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contexts where the “affective filter” is low (cited in Brown, 2000). This means
that teachers should create techniques that reduce inhibition in the foreign
language classroom, and create contexts in which learners are made to feel free
to take risks, to orally try out hypotheses, and in so doing to break down some
of the barriers that often make learners reluctant to try out their new language.
Human beings are emotional creatures, too. As intellectual as we are, we
are also greatly influenced by our emotions. The affective domain, i.e., the
emotional side of human behavior is as important as the cognitive side. It has a
great influence on foreign language acquisition, and makes a difference
between the ways adults and children acquire a second or foreign language.
Thus, for example, unlike children, adults manifest a number of inhibitions.
Whenever they have to speak in a foreign language older learners are often
filled with embarrassment, monitor their output, and make alterations or
corrections as they are consciously perceived, and therefore need more time
than children to start speaking fluently. Young children, on the other hand, are
generally not aware that they are acquiring a language, nor are they aware of
societal values and attitudes placed on one language or another (Brown, 2000).
Moreover, negative attitudes toward races, cultures, ethnic groups,
classes of people, and languages, can affect success in learning a language.
Young children, who are not developed enough cognitively to possess these
negative attitudes are less affected than adults and are better language learners.
Macnamara (1975) says that the learning of negative attitudes toward the people
who speak the second language or toward the second language itself has been
shown to affect the success of language learning in persons from school age on
up (cited in Brown, 2000).
Teacher’s Role in the Acquisition Process
Essential to any preparatory preschool program for English language
learners is effective instruction. This means that a teacher should create a
prompting and playful classroom environment where children are encouraged to
use their full potential while working in pairs and groups, play with words and
communicate in simple phrases and words. He or she can use a wide variety of
print and other symbolic forms in order to increase the amount of labeling in the
environment. The use of flashcards, pictures and objects should be adopted by
the teacher to support explanations and describe games, events and actions, and
offer children the chance to deal with concepts by exploring and working with a
variety of materials. In class, the teacher should circulate among groups, ask
them questions and encourage them to give an answer. He or she should attempt
to motivate children to cooperate, practice certain words or phrases and make
them be zealous for performing a game or a group activity (Griva & Semoglou,
2012).
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Not only language, but various other abilities developing during early
childhood are also best consolidated through game. A game enables a child to
act and helps him or her express their psychophysical needs, emotional states
and tension, social inclinations, as well as different environmental impacts. The
game is not only an area of activation and expression of the child’s personality
and assertive behavior, but it also works as a creative factor on the child’s
psychic development. By activating his or her abilities in game, the child
further develops them. That is why games should be purposeful and adapted to
developmental abilities of the child in terms of content and form. Children
express and develop their emotions in game, too, experiencing all the time a
new relation to various activities and members of a group. Playing, children
build self-confidence, and their social feelings are developed in a relationship
with other people. In game, children also learn to control themselves and take
care of other members of the group, as well as to submit themselves, if
necessary, to the benefit of the group. In this way children get prepared for a
social life, without which we cannot imagine a contemporary society. It is
justified then to claim that game has a very important role in psychic
development of children (Pavletic, 1969).
Teachers who teach English as a foreign language have to be aware of
this and try to adapt the way they teach according to the children they have.
They have to be aware of different learning styles children have developed and
use in order to understand new things, and therefore provide techniques and
methodology which would suit various types of learners. They should also
prepare for lesson, choose the topics, arrange the process, and design games.
The games should be different so as to increase the effects of teaching, and
suitable for preschool children. Lesson plans have to be revised often in order to
fit children’s understanding each class (Chu, 2014). Apart from all this, teachers
should also make sure that the children do not go out of control while playing a
game. These learners do not have long attention spans and are easily distracted
so teacher should try to be the most interesting thing in the room at all times.
Although children will not be reading much in class, they may
enjoy hearing some stories. While reading a story or playing it on a CD, a
teacher can exploit some pictures to help the children understand and visualize
the story. These stories usually have illustrations which can be used to
introduce the story, elicit vocabulary, introduce difficult words in that story, and
generally excite the interest of the children for the story. Therefore, teacher
should first show the picture then ask learners to look at the picture before
reading, and ask questions. In this way children will be introduced to
vocabulary, they will be more able to understand the text, and will be more
engaged in the reading task. It is quite likely that children will want to read or
listen to the story several times, particularly the shorter, flash-animated ones.
This should not be discouraged as it helps them equate oral and written forms,
which is important for the development of reading skills.
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Teaching Procedure
Teachers’ curriculum planning includes curriculum timetables, syllabi,
and how to present and facilitate course materials. Different teachers offer
different curriculum planning, which guides them to teach differently. Some
teachers regard textbooks as “bible” of teaching, so they concentrate on
completing the whole textbook in their teaching. On the other hand, some
teachers consider textbooks to hinder their creativity, and use more self-editing
or supplementary materials in class instead of textbooks only (Chu, 2014).
There are different ways in which teachers start, develop and finish a
class, but there are also some usual habits and steps that most teachers follow.
Thus, teachers usually start the class with a greeting. They can choose to greet
students in formal and informal way. Teachers then ask students how they are,
how they feel, because it is important to let them know that the teacher cares
about them. Small children are very susceptible to emotions, so if teachers
create a nice environment from the beginning, students will feel comfortable
and therefore will be ready to start learning. Using a song, picture, drawing, icebreaker activity or any activity that relaxes them is a good way to help the
children switch from their mother language into English. Before starting a new
class, teachers often have students practice and review the key vocabulary and
expressions they learned in the previous class. It is important to maximize
repetition of language by presenting the same vocabulary in different ways.
Children like the familiarity of having songs and stories repeated. When they
are ready to study the new class, teachers tell them what they are going to do, so
they know what to expect from the class. After presenting the topic, teachers
should encourage participation, by first setting the example with one of the
students, and then letting them practice in pairs. At the end of the class, teachers
should always try to get feedback from the students, ask them brief questions
related to the topic and take notes of the mistakes they make. Teachers usually
finish the class by saying goodbye or by using the goodbye song.
Parental support
Most parents are highly concerned about the age of learning English for
children. They sincerely believe that learning English in the very early
childhood would provide a good preparation for children’s future. Due to the
insistence, the age of children in learning English has kept decreasing recently,
which prompts kindergartens to plan English curriculum as one of their
features.
Parents can largely influence and encourage foreign language
acquisition. Parental support is essential for effective learning. Children need to
feel that they are making progress. They need continual encouragement as well
as praise for good performance, as any success motivates. Parents are in an
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ideal position to motivate and help their children to learn, even if they have
only basic English themselves and are learning alongside their children. By
sharing, parents can not only bring their child’s language and activities into
family life, but can also influence their young children’s attitudes to language
learning and other cultures.
In order to involve parents, teachers can send home simple and short
assignments that parents can do with their children at the weekends or evenings.
This will reinforce the concepts, letters and words being taught in preschool.
Children will have an opportunity to practice what they are learning. The more
children have a chance to practice what they learn at home, the better it will
stay with them. Their English skills and vocabulary will quickly grow.
Conclusion
Teaching preschool children is an incredibly gratifying and fascinating
job, but it can also very often be a discouraging one. Unlike younger children,
six-year-olds have longer attention spans, their memory is more organized and
permanent, their language skills are more sophisticated, they are more creative
and can cooperate with others in a game. All this makes them quite suitable for
foreign language learning and instruction. However, these children are also full
of energy and enthusiasm, and to keep them interested and motivated, classes
have to be fun. Since children at this stage cannot read or write, most of the
English language learning will have to be imparted through sensorimotor
activities, games, songs, stories and videos. So, teaching preschoolers requires a
high energy level, and what is more important, teacher has to be acquainted
with the developmental patterns and sequences of six-year-olds in order to have
a more productive class and to help children make a progress.
Along with revealing English language to children and passing on
English skills to them, English teachers must also encourage children’s
socialization, and help them become aware of themselves, their schoolmates
and the larger community they belong to. Furthermore, they have to introduce
children to different concepts and expose them to various media of
communication like art, drama, literature, and music. It is also of paramount
importance for teachers to accomplish these goals through activities that are
suitable for the age and cognitive development of the children they teach and
that hold their attention. In short, teachers of children must address the whole
child, i.e., the child’s physical, cognitive, social, and emotional aspects, with
activities that are enjoyable.
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Maja Младеновић
УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА УЗ ПОМОЋ АКТИВНОСТИ И
ВИЗУЕЛНИХ СРЕДСТАВА: СЛУЧАЈ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Апстракт: Рад говори о предшколској деци, њиховом развоју, и
усвајању страног језика. Фокус рада је на разумевању образаца и
секвенци у развоју шестогодишњака, и начина на који ово разумевање
помаже при усвајању страног језика. Познавање деце и њиховог развоја
омогућава људима који раде и живе са предшколском децом да
комуницирају са њима на одговарајући начин и подрже њихов развој,
пружајући им релевантна искуства.
Кључне речи: предшколска деца, усвајање страног језика,
шестогодишњаци.
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ВАСПИТАЊЕ ЛИТЕРАРНОСТИ
Вукица Јовић: Литерарни таленти – актуелан проблем, „Просвета“,
Београд, 2014.
Креативност, интелектуална знатижеља и вишегодишњи
истраживачки труд Вукице Јовић крунисани су добродошлом и ретком
књигом – Литерарни таленти – актуелан проблем, која је чини
актуелном – у васпитавању литерарности младих.
Тема је актуелна јер је непроучена, иако се у свакој школи у свим
школским системима, са њом сусрећемо, иако свака школа, у оквиру
естетског васпитања треба (програми то таксативно налажу) да васпитава
литерарност. Па како у свакој ђачкој генерацији поред читалаца има и
писаца лепе књижевности, како у школи настају први литерарни покушаји
(већина афирмисаних писаца то потврђује) – неопходно је планско и
организовано бављење младим литерарним талентима.
Вукица Јовић је свој афинитет и жељу преточила у одлуку да се
сериозно и научно одговорно позабави овом темом. Литерарни таленти
су само део њене шире студије о раду са литерарно обдареним
основношколцима.15
Студија је дводелна. У првом делу истражени су проблеми
литерарног стваралаштва и ђачке даровитости, те аналитички разрађене
теоријске основе, при чему су минуциозно и на поузданим, довољним и
стратификованим узорцима, проучене релације наставни програми
(садржаји наставе) и читанке (обавезни уџбеници) и литарерно надарени,
односно, релације методички уџбеници/приручници, те стручни часописи
(тематски садржаји/радови у њима) и наставници/практичари. У питању
су два слоја теоријских основа. Истражена су и научно систематизована
сазнања колико и како наставни програми књижевности, те литерарни
текстови и њихова методичка апаратура у читанкама доприносе развијању
литерарних талената у школи. Сериозно је, такође, проучена и релација
лектира – ђак.

15

Након што је у оквиру дипломског и магистарског рада на факултету проучила и
истражила сегменте теме, у оквиру докторске дисертације ауторка ју је монографски
обрадила.
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Наставници/практичари који реализују циљеве и задатке литерарне
наставе, поред ових основа, морају бити и теоријски припремљени за рад
са литерарно обдареном децом. Извори тог оспособљавања треба да буду
методички уџбеници и приручници, као и стручни часописи, па је Јовић и
ту релацију истражила и презентирала нам вредна сазнања. Све је утолико
вредније кад се зна да се на факултетима за наставнике ова тематика скоро
и не дотиче. Пажња наставника свих нивоа усмерана је на просечне и
слабе ђаке; талентовани су у запећку.
Вукица Јовић је уложила велики напор дијахронијски истражујући
релације теорија – пракса у њиховом шездесетогодишњем следу.
Констатује методичко-методолошке иновације наставних садржаја
књижевности; констатује да су наставни програми у социјализму (1945–
1990) више били у функцији партијности државе него што су усклађивани
са развојем књижевне науке и токовима методике наставе књижевности;
налази да у наставним програмима нема експлицитних теза за рад са
литерарно надареним ђацима. У читанкама, које су методолошки
засноване на принципима уџбеника радног типа, захваљујући
креативности и знању њихових аутора – тога има више. Разматрање о
лектири потврђује тезу о „извесном раскораку између жеља и
интересовања ученика и књижевних дела прописаних програмом“.
Анализа релације: методички уџбеници – наставници и стручни
(методички и педагошки) часописи – наставници/практичари указује да се
уџбеници експлицитно не баве проблемом литерарних талената, али да у
њима има вредних несистематизованих теза о томе, да у часописима има
радова ове врсте, радова који подстичу на истраживачку, стваралачку,
проблемску организацију наставе књижевности, која ученике уводи у
активну читалачку, аналитичку и критичку позицију – што је услов ђачког
литерарног стваралаштва и при чему литерарни таленти бивају активнији.
У другом делу монографије ауторка се бави наставном праксом
коју разматра у ширем културолошком контексту. Учесници истраживања,
поред ученика и наставника, су, и: родитељи обдарених ученика, школски
педагози/психолози и афирмисани писци за децу. Проблем литерарно
надарених у школи разматран је широко мултилатерално.
У центру пажње је исти дискурс, али је аналитички аспект нов:
сагледава се стање наставне праксе, те њеног односа према теоријским
поставкама, иницијацијама и хипотезама.
Тезу: Шта теорија нуди пракси, замењује антитеза: Како и колико
пракса следи теорију.
Интерпретација прве тезе садржај је књиге Литерарни таленти –
актуелан проблем. А како је разматрана и разрађена антитеза, како пракса
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примењује теорију – сазнаћемо из књиге која следи, а чији је рукописни
предложак готов.16
Својом књигом Литерарни таленти Вукица Јовић, унапређујући
науку, школске посланике подсећа на племениту педагошку обавезу. Без
дидактизирања проучава и нуди смерове литерарне наставе. Књига
показује да рад са литерарно обдареним ученицима и њихово
стваралаштво нису само компонента литерарног и естетског васпитања,
већ је реч о ширем културолошком, те психолошко – педагошком
феномену и, са становишта филологије и методике наставе књижевности,
недовољно проученом проблему.
Проблем рада са литерарно обдареним ученицима је у овој књизи
теоријски изучен, систематизован и утврђене су му методичке основе,
како би практичари били компетентнији организатори, а школе
одговорније у раду са овим ученицима. У том контексту радови попут
овог колегинице Јовић – врло су актуелни и пут су унапређивања наставе
књижевности у основној школи. Реч је, свакако, о вредном прилогу
проучавању литерарне даровитости у основној школи; помак је и
инспирација за даља методичка проучавања. Стога је сваки монографски
приступ овој широј теми – попуњавање непроученог у теорији и
предложак пракси за осмишљен, квалитетан и методички иновативан рад.

Др Мишо Дошлић

16

Тек кад и он буде пред читаоцима, заинтересовани ће у тој монографској методичкој
студији наићи на сасвим нова сазнања; у њој ће бити више инспиративних теза које се
нуде за плодну стручно-научну дискусију, која ће и сама бити инспиративна за предане
школске посланике на широком пољу естетског и литерарног васпитања младих, посебно
оних надарених којима се школа најмање бави.
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РОМАН – БАЈКА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ
(Миомир Милинковић: С оне стране дуге, „Bookland“, Београд, 2014.
У издању издавачке куће „Bookland” из Београда изашао је из
штампе нови роман за децу и младе С оне стране дуге, универзитетског
професора, теоретичара и историчара књижевности за децу, Миомира
Милинковића. И у новом роману, као и у претходном, првом роману
намењеном најмлађим реципијентима, Воденица код три јарца (Bookland,
2013), аутор наставља да следи бајковиту нит у српској књижевности за
децу. Док је први роман за децу професора Милинковића, било тешко
жанровски дефинисати, јер се у њему преплићу елементи бајковитости и
научнефантастике, народног сујеверја и митологије, хумористичке и
реалистичке прозе у којој доминира социолошка димензија,17 други роман
се може жанровски одредити као роман – бајка. На бајковиту форму
романа асоцира и метафоричност његовог назива С оне стране дуга.
Проћи испод дуге, жеља је и сан сваког детета и за чин самог преласка
везују се бројне жеље, почев од оне да он омогућава остварење жеље, па
до тога да ће девојчица или дечак који протрче испод дуге променити
пол. Главна јунакиња романа, девојчица Вишња, пролази испод дуге
захваљујући дрвеној кочији која личи на заборављену дечју играчку и тако
започиње велика авантура.
У временској и просторној димензији радња романа се догађа у две
паралелне равни. Просторно је подељен на догађаје који се јунакињи
дешавају у њеној животној реалности и на оне у које она доспева
захваљући чуду, тј. преласку, у паметним колима у земљу супер-мрава. У
временској равни, радња романа је омеђена са два сата реалног времена,
колико јунакињи стоји на располагању, пре повратка кући са млађим
братом, али два сата земаљског времена у Мравограду, у свести јунакиње,
трају два месеца. Све то изазива једно чудно осећање код девојчице, које
се у почетку дефинише као неодређено стање, измешана осећања страха и
радозналости, и њој се чини да већ одавно спава, јер је оно што јој се
догађа својствено само за сан.

17

Такође, роман је представљао и авантуристички, у коме се у улози главних јунака
налазе и дечја дружина и анимални јунаци и јунаци из света фантастике.
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Земља у коју главна јунакиња доспева има двеста милиона
становника, супер-мрава, и њоме владају краљ и градоначелник.
Домаћини су опседнути жељом да непрестано раде и по техничком
напретку умногоме су престигли људе, на пример, располажу савременим
летелицама које могу да се трансформишу у свим условима или рецимо,
прогресивним и регресивним модулаторима, који подсећају на машине за
контролисање времена из научнофантастичних филмова, јер могу да
зауставе, убрзају или сабију време, сагласно жељама или потребама. 18 За
сваки проблем или савет у тој земљи се пита тајанствени лик, који се зове
Свемогући Добронамерник. Код девојчице он буди асоцијације на баку и
молитве свемогућем Богу. Својствено радозналом детету, Вишња ће му
поставити питање, ко је он заправо: „Човек, машина, робот или неко
чудесно биће“. Своје трансцедентно порекло овај свемогући лик, код кога
је и име Свемогући у служби означитеља свемогућности
којима
располаже, потврдиће симболичним одговором „... све сам то и више од
тога, ... увек сам и свуда са вама“. Вишња ће у разговору са њиме показати
све особине једног детета, поред радозналости и знатижеље, она испољава
и бунт који произилази из непристајања на беспоговорно покоравање
ауторитету, чак и негодовање и љутњу уколико јој се радозналост не
задовољи. Али јунакиња испољава и невероватну зрелост у комбинацији
са отвореношћу и непристајањем на устаљене обрасце понашања. Она не
ћути пред ауторитетом Свемогућег, који у свету супер-мрава одређује
лични допринос сваког појединца према резултатима рада, већ му упућује
примедбу да га поседовање толике моћи може учинити себичним и
охолим.
Иако земља супер-мрава подсећа на далеку утопију људског
друштва из које се Горњем свету упућује низ критика, попут оне да је
„Човек најнеразумније разумно биће које живи у космосу“ или, „Зашто су
људи у Горњем свету и данас сурови, када то не морају“ или да су људи
склони да своје изуме злоупотребе и тако их упропасте, ни ово идеално
друштво трудбеника није поштеђено неких људских слабости. Узећемо за
пример једну, у којој долазе до изражаја ставови аутора о модерној
књижевности. Девојчица је гост на приредби на којој се рецитује песма
познатог песника. Она је њој сасвим бесмислена, јер је реч о нонсенсној
песми, али добија информацију да је у питању сасвим нова и модерна
поезија, у којој си нешто рекао, тек ако ништа ниси рекао.
Вишњин боравак у свету супер-мрава замишљен је као упознавање
њихове културе, али и културе њихових суседа, тако да су јој

18

Многа савремена техничка достигнућа којима располажу становници чудесног
Мравограда дају роману назнаке научнофантастичног дела.
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организоване две екскурзије. Прва је у земљу мрава земљорадника и њоме
започињу велике авантуре у том имагинарном свету, јер да би се дошло до
њихове земље потребно је прећи преко земље Злоћудије, којом влада
Злоћуд Мамурни који је затворио небо. Следећа авантура је посета
Вилинском свету, који је девојчица замишљала на различите начине,
захваљујући бајкама које је читала. У питању су најуспелији делови
романа, у којима се сусрећемо са фином рефлексијом о промишљању
света. Милинковић показује да је стваралац који не потцењује личност
детета, јер га суочава са филозофским поимањем времена и простора као
категорија које постоје независно од човека и не утичу на живот. То је
свет који је у имагинарном ткиву романа представљен као простор у коме
је све твоје и ништа није твоје, јер ти се све може дати и одузети.
Симболични чин преоблачења коме јунакиња присуствује, пошто је земља
добила новог владара, такође носи симболичну димензију, јер нова
краљица тог света, Доротеја, поручује да никада више ни тело ни ум, неће
стављати у једнообразне, сиве хаљине. „Нисам овако замишљала
вилински свет“, рећи ће главна јунакиња, али ће јој његови становници
одговорити истом мером: „Ни виле не замишаљају Горњи свет таквим
какав он уистину јесте“. Вилински свет је место у коме Вишња среће овцу
која то није, која јесте овца јер тако изгледа, а није овца, јер може да буде
и птица. У свету људи има много и оваца и птица, али само у свету
чаролије, као и у свету дечје маште, јунаци могу да буду оно што нису.
Безброј фантастичних авантура је кроз радњу овог романа
доживела главна јунакиња. На летећем ћилиму стигла је до планете
Метеор на којој је постала почасна принцеза јер је успела да оживи њене
окамењене становнике Људиће – Лепене. Боравак међу звездама дао је
девојчици могућност да спозна шта је пролазност, а шта вечност, а
истовремено је помиривши завађено Сунце и звезду Даницу, чија је свађа
око лепоте позната и као мотив у народној лирици, добила од њих
чаробни дар, мараму коју може поклонити само некоме кога жели да
казни.
Највећа Вишњина авантура дешава се на самом крају романа. Она
уједно представља и борбу добра и зла, која је карактеристична за бајку.
Зло је оличено у лику владара злих вилењака из Земље мрака, јунака чије
име – Тртивој Зли, представља спој негативног и смешног, чиме се зло
анулира и излаже подсмеху. Сукоб је најављен у сфери подсвести
јунакиње, кроз поље снова, који имају карактер визије и пророчанства, јер
јој откривају да је она девојчица којој је поверен судбински задатак да
споји раздвојене делове чаробне фруле. На том последњем задатку, јунаци
су препуштени себи, до лавиринта таме не допиру моћи свемогућег
чувара, и они се морају ослонити на сопствено знање, вештине и
способности. И наравно, као и у свакој бајци, добро тријумфује, а Вишња,
захваљујући марами, необичном дару Сунца и Данице, успева да победи
199

Зборник радова Високе школе за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац

злог владара. Фрула је поново спојена, а кад је девојчица засвирала у њу,
заувек је нестало зло царство таме.
Прича се завршава њеним повратком у Горњи свет, у коме
авантуре у Мравограду остају у домену фантастике, у коју тешко да ће
уверити и своје најближе, брата и најбољу другарицу Јелену.
Бајковита форма савременог романа омогућила је професору
Милинковићу да изгради читав низ занимљивих ликова, и њихове
авантуре представи у фантастичним подземним и космичким световима,
да на деци занимљив и приступачан начин исприча оригиналну причу о
вечитој борби добра и зла, и у све то ненаметљиво уметне читав низ
општих хуманих етичких поука. Спој лепог и поучног, естетике и
дидактике у структуралном ткиву бајке, несумљиво је један од квалитета
овог романа, о коме ће књижевна критика тек изрећи свој суд.
Доц. др Мирјана Стакић
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АНТОЛОГИЈСКА ЗБИРКА ПЕСАМА
Љиљана Браловић: Завет и обећање, „Лио“, Горњи Милановац,
2014.
Нашу савремену књижевност, тачније српску поезију насталу
између другог и трећег миленијума, трајно и упечатљиво обележила је
Љиљана Браловић, певањем, које временом, многима постаје образац
писања: родољубиве, пасторалне, и љубавне лирике. Иначе песникиња је
јавним наступима на манифестацијама културе и другим пригодним
скуповима, масовно освојила васколику српску јавност, не ради изузетног
беседничког дара који је евидентан, већ укупним сценско драмским
наступом пред којим слушалац остаје затечен, опседнут и фасциниран
лепотом сказа и израза који се намеће у дивним песничким сликама какве
само она уме створити и речима оживети.
Завет и обећање је истински нова збирка поезије, али онима који
су само мало упућенији у лирско стваралаштво Љиљане Браловић, готово
све песме су „од некуд“ познате, дакле песникиња их је већ казивала на
бројним књижевним наступима, заживеле су свој уметнички живот, стекле
многе поклонике и сада се „шепуре“ на страницама ове збирке која ће
несумњиво имати своју публику, своје почасно место у домовима верних
читалаца. Осим тога, неке песме су антолигијским значењем и звучањем
одавно стекле атрибут посебности, те, уз до сада не објављиване јединице
представљају невероватан лирски колаж, пред којима књижевна критика,
осим речи хвале, нема других израза, нити боја.
Све песме имају свој смислени и заветодавни смисао, своју намену
и намеру, правило од кога се не би требало, нити смело одступати, јер
упућују, говоре, сугеришу:
Само ти једно заветујем сине,
Ма где да кренеш,
На коју било страну да понесеш главу,
Чувај нашу Крсну славу,
И лепу веру православну.
Заветујем те срећом и
Нерођеним чедом,
Јер то није твоје сине.
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То је твога сина и сина твога сина,
То је наше од искона.
Ова песма је посвећена сину Милану, или свим синовима који ће
сутра из ове мале и проблемима оптерећене Србије кренути пут белог
света, не хлеба и ухљебљења ради, већ спознаје света и поређења ради. По
снази поруке, савета и завета, истиче се и Молба ћерки Анки да „у
времену скупљем од злата“ не заборави писати „обично писмо, да мајци у
старачком миру од обичног дана направи празник“:
А ја заправо желим
Да научиш кћери
Да пишеш писма као лек:
Речи од лековитих трава.
Оне што лече самоће,
Чекања и заборава...
Свакодневни сеоски живот, пољопривредни радови са мобама и
косидбама, прикупљање плодова, обичаји, славе и прославе, светковине,
благи дани и имендани, вашари и веровања... све то у песмама Љиљане
Браловић изгледа лепше и животније од нама знане свакодневице коју
полако губимо у времену препуном проблема, иновација, имагинација,
резигнација и осталих латинизација које нас стискају и притискају да нам
се корена, ни имена не зна. Кроз редове, као кроз чудаствене светлосне
прозоре, проналазимо мали православни молитвеник и речи покајања.
Песничким сликама песникиња пред читаоца изнесе прегршт
метафора, описних придева и душу испуњену радости, какву само успела
пасторала уме дочарати у Љиљаниној алегорији, процветалој у тек
зарудило пролеће.
Када село обуче недељу,
И Цвети изненаде капију,
Мој брат на леђа пригрне пролеће,
За шајкачу задене свитање,
Па оседла прашњаве друмове
Да ми на крсно име донесе весеље...
Ову игру речи, песничку слику испуњену до горње границе
људског изражавања, језичку посебност и лепоту реченичне творбе, није
могуће превести ни на један светски књижевни језик који нема словенску
основу, уз наглашену претпоставку невероватне емоционалности и дара
божијег који ми обичници називамо талентом.
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Писац ових редова не фаворизује нити истиче ове делимично
наведене, анализиране стихове цитираних песама, јер читава књига
обилује сличним, изузетно снажним лирским порукама и надахнућем,
својственим ванвремену. Љиљану Браловић је Заветом и обећањем
постигла и досегнула горње границе поетског изржавања, дајући и
остављајући дубок траг у садашњем времену савремене српске поезије.
Седамдесетак песама у неколико циклуса биће изазов онима који
поштују трајне уметничке и књижевне вредности, а српски песници заувек
су добили једно име које ће сва врата књижевне критике отварати и на
саму помисао о савршенству и лепоти стиха.
Песме Љиљане Браловић, дуго након читања у нама живе и
упозоравају да трајне уметничке вредности, никада нису губиле на снази
и поруци. Понекад, тражили смо их у неким површним покушајима
увезеним из хиспаноамеричке квазијаштине или западних хемисфера, а
биле су нам тако близу, такорећи на дохват руке, у Прањанима.
Др Раде Вучићевић
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РАЗМАТРАЊЕ ИСТОРИЈСКЕ ПРОШЛОСТИ
Слободан Бранковић: Европска Србија и свет, „Наша прича плус“,
Београд, 2011.
Једна од научно-популарних и стручних књига која је по много
чему обележила савремену подукцију свакако је капиталан пројекат др
Слободана Бранковића под називом „Европска Србија и свет“ (512
страна). Аутор је, иначе, преминуо 2013. године. Његово животно дело је
објављено у луксузном издању и представља изузетан издавачки
подухват. Бранковић је био познат широј јавности не само као
универзитетски професор и педагог, већ и као јавни радник, публициста,
песник и, пре свега, као врстан проучавалац српске историјске прошлости,
чиме је задужио не само науку, већ и наше потомке. У односу на прво и
друго издање „Независност слободољубивих“, ова треће и допуњено
издање пропраћено је не само променом насловне синтагме, већ и
мноштвом нових података, сазнања и других значајних фактора за ову
проблематику.

С. Бранковић
Како и сам аутор наводи у „Предговору“, пројекат је заснован на
опсежном опусу разноврсних извора, на српском и више од 20 страних
језика, на којима су комуницирали савезници сукобљени у једном од
најзначајнијих догађаја у 19. веку. Иако се ради о делу историографског
карактера, оно, ипак, у свом саставу и структури обухвата и многа питања
и проблеме из области политикологије, културологије, етике, религије и
других области, тако да се може говорити о његовом
мултидисциплинарном контексту и значењу.
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Такође, структура садржаја је продукт синтезе компаративно
анализираног истраживачког материјала и задатог обима књиге, док је
предмет временски и просторно одређен током кључних догађаја на
југоистоку Европе, као и појавом дугог трајања. Овај наслов није случајан
и само симболичан, већ је довољно индикативан и упућује на то да је
Србија одувек припадала Европи, без обзира на разне недаће током своје
бурне историје и отоманског царства.

Насловна страна
У „Прологу“ се наводи да је време велике источне кризе тешко
разумети без оног што му је претходило и оног што је дошло после, а то је
свет у доба револуције, Европа од Бечког конгреса, преко Париског мира,
Срби и Србија, са устаничким узлетом ка самосталности, а са осећањем
историјског, митског и етичког тренутка пре и после Косова.
У композиционом и идејно-методолошком погледу књига обухвата
неколико целина и поглавља, а то су следећа:
1.

2.
3.
4.

„Пред изазовима“ (у којој се говори о великој источној
кризи, о улози Србије и путу ка независности, о
добровољцима, објави рата, Делиграду и другим
питањима),
„Полет и усахнуће“ (српска офанзива и одбрана као
победа),
„Независно краљевство“ (политичке прилике и
краљевство на Морави),
„Јесен рата“ (битка код Адровца, османски противнапад,
примирје),
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5.

6.

7.
8.

9.

„Рат је стао“ (усхићење и разочарање, збрињавање и
лечење, обједињеност у вери, идеали добровољаца и
њихово наличје, српско-османски мир),
„Рат 1877–1878“ (повратак Русије на међународну сцену,
руско-османски рат на Балкану и османска капитулација,
Србија у том рату, израда мировног уговора у Сан
Стефану 3. марта 1878, најава берлинског конгреса и
претконгресна искушења),
„Берлински конгрес 1878“.
Прилози (рат и мир у науци, култури и уметности,
личности великих догађаја, за спомен прецима и понос
потомцима, записи учесника и судбине идеалиста),
Извори, творитељи, тумачи (библиографија и белешка о
аутору).

Књига је, иначе, опремљена многим фотографијама, аутентичним
илустрацијама и детаљима, који имају велику документарну и историјску
вредност. Као истраживач радозналог и виспреног духа, коме је антејска
приврженост родној груди и завичају велики императив, проф. Бранковић
је у ово дугогодишње проучавање уложио велики интелектуални напор,
осветљавајући многе непознанице и показујући сурову истину како су се
наши преци тешко и често у неповољним друштвеним, политичким и
материјалним условима, као и у неравноправној борби, крв проливали за
слободу и очување свог идентитета, језика и нације. Без имало
пристрасности, врло аргументовано и документовано, што је за историјску
науку веома важно и готово незаобилазно, аутор објективно износи
мноштво извора, података, докумената, фотографија... На пример, то
показују следећи прилози:
–
–
–
–

Прокламација кнеза Милана Обреновића;
Протокол мира 1877;
Сан-стефански уговор мира;
Меморандум берлинском конгресу Ј. Ристића, српског
министра спољних послова;
– Одредбе берлинског уговора који се односи на Србију;
– Наредба кнеза Милана поводом независности Србије, и др.
Грађа о Србији у време велике источне кризе није велика по обиму,
али је расута и несистематизована. Сачуван је мали број извора на
српском језику, у односу на значај догађаја. Током балканских ратова
изгубљен је добар део српске архиве, а много тога још постоји у
неприступачним архивима и бројним другим изворима. Као обавештен и
упућен историчар, проф. Бранковић пажљиво и зналачки размотрио
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поменуту проблематику, указујући при том на њену суштину и последице
по Србију и српски народ уопште. Додатну вредност књиге чине прецизно
наведени извори, литература, као и архивска грађа (објављена и
необјављена), а напослетку списак домаћих и страних листова, односно
часописа.
На крају треба истаћи да је књига „Европска Србија и свет“
увелико изазвала пажњу уже и шире читалачке јавности не само у земљи,
већ и у дијаспори (САД, Европа, Аустралија). То је својеврстан научни
подвиг и прави историјски споменик свом народу, отаџбини за наук и
понос генерацијама које долазе.
Др Милутин Ђуричковић
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Др Милорад Ж. Филић, проф.
Висока школа за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац
ОСНОВНА ШКОЛА У ВЕЛИКОМ РОПОТОВУ 1912–1950
Апстракт: Велико Ропотово је једно од већих српских села у
Косовском поморављу, један од центара српског народа на раскрсници
путева. Основна школа у овом селу основана је 1912. године и од тада, па
до данашњег дана, изузев Првог и Другог светског рата, школа ради.
Школа је радила најпре у црквеној згради, а потом у новој школској
згради. Смењивали се учитељи, а најпознатији међу њима, до 1950.
године, су: Јордан Ристић, Срећко М. Ђурић, Бошко и Јелена Филиповић…
Школа је у међуратном периоду имала библиотеку која је за време Другог
светског рата уништена, а потом је поново обновљена.
Кључне речи: Велико Ропотово, основна школа, школске зграде,
учитељи/це, оснивање школе, Ранилуг, Врање, школски летопис.

Увод
Велико Ропотово је једно од већих српских села у Косовскокаменичкој општини. Раскрсница путева према Гњилану, новобрдском и
каменичком крају, а граничи се, или је у непосредној близини са великим
српским селима у Доњој Морави – Изморнику (Ранилугом, Доњим и
Горњим Кормињанем, Доморовцем). У овим селима, насељеним махом
српским живљем, почев од средине 19. века отварају се српске школе у
Доњем Кормињану, Ранилугу, Петровцу, Доморовцу, Великом Ропотову.
Јагош Ђилас у књизи Српске школе на Косову од 1856. до 1912.
године и у радовима Српске сеоске школе у Гњиланској кази 1850. до 1912.
године и Основне школе у Косовском поморављу између првог и другог
светског рата, износи основне податке о школи у Великом Ропотову. Ја
сам у студији Српске сеоске школе у Косовском поморављу 1851–1918.
допунио сазнања Јагоша Ђиласа о историјату школе. Добривоје
Стојановић у књизи Збирка летописа основне школе у Великом Ропотову,
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доноси нове податке о школи. Овим радом, уз прилоге, допуњујем
досадашња сазнања о истој школи.
Поред Основне школе, која је од раније у селу основана, од 1999.
године Велико Ропотово је седиште Средње медицинске школе, као и
истурених одељења Гимназије и Техничке школе. У подножју знаменитог
Прилепца, родног места Светог кнеза Лазара, Велико Ропотово је сваке
године, уназад 15-ак година, центар видовданске прославе, а ових година,
сваким радним даном, живо место у коме су ученици/це из свих села
косовско-каменичке општине.
Оснивање школе
Најранији податак о потреби оснивања школе у Великом Ропотову
је из пера Јосифа К. Поповића, учитеља и управитеља Српске основне
школе у Гњилану, родом из Грачанице, који, као ревизор наших школа у
Гњиланској кази 1899. године, предлаже да се у овом селу отвори школа а
као разлог тога наводи: „Ропотовачка црква је до самога села Ропотова,
које је на друму из Гилана за Врање“. (АС, МИД – ПП, ред 514, 1899).
Године 1906. српски конзул у Приштини пише да би у Доњој Морави, у
циљу организације наоружавања нашег народа, потребно поставити два
учитеља, једног за Гњилане, а другог за Ропотово. Притом се наводи:
„Село Ропотово је на по пута измеђ Гилана и Бујановца; преко њега би
гиланска каза била у вези са прешевском“, и додаје: „Село већ има своју
школу“. (Др М. Спалајковић, Господину Ник. Пашићу, председнику
Министарског савета Министру иностраних дела, Бранко Перуничић,
Зулуми ага и бегова у Косовском вилајету, Београд, Нова књига, стр. 385;
према АС – МИД ПП, 1062–1906). Овај податак говори да је Велико
Ропотово тада имало школу, међутим, не наилазимо на други извор који
даје још који податак о школи ни тада, ни после тога, до 1912. године.
Много је више чињеница које нам дају до знања да је Основна
школа у Великом Ропотову основана 1912. године. Бошко С. Филиповић,
учитељ и управитељ ове школе, 21. децембра 1936. године, у Извештају
Банској управи у Скопљу, пише да је ова школа „први пут отворена 1912.
године. За време окупације није радила. Од ослобођења (1918) непрестано
без прекида ради“. Исто пише и Јагош Ђилас у књизи Српске школе на
Косову (Приштина, 1969), као и у поменутим радовима. И у школском
летопису наведено је: „Школа је отворена 1912. године, уочи ослобођења
ових крајева од Турака“.
Ову школу посећивали су ђаци села Великог и Малог Ропотова,
Божовца, Рајановца, Одевца, Панчела, Томанца, а долазила су деца из
Дреновца, Кметовца, Врбице, Прилепнице... У поменутом извештају
Бошка Филиповића дат је број ученика од 1918. до 1936. године: 1918/19.
212

Основна школа у Великом Ропотову 1912–1950

школске године 27 ученика; 1919/20. 41; 1920/21. 57; 1921/22. 68 ученика.
Даље 1922/23. 50; 1923/24. 53; 1924/25. 55; 1925/26. 64 и 1926/27. школске
године 61 ученик.
Прва и друга школска зграда
Јагош Ђилас, у поменутој књизи, пише да је школа, отворена 1912,
„радила у старој црквеној згради. Уписано је било око 40 ученика...“. То
исто пише и Бошко Филиповић 1936: „До 1932. године је била смештена у
црквеној згради. Нова школска зграда почета је 1928. г. још није
довршена. До сада је утрошено 192.000 дин. материјал је кулуком пренет,
а много материјала бесплатно је дато“.
О правом стању прве школске зграде пише Коста Николић,
школски надзорник. „Једна мизерна зграда у гробљу код цркве на
највиднијем месту у селу Ропотову зове се школа ропотовска. Иста је по
све неподесна за школу, може примити 40–50 ученика, а општина само из
српских села може дати преко 150 ученика – ђака.“
Школа је била у црквеној згради и школске 1921/22. године.
Међутим, сазнајемо да је за нову школску зграду експроприсан плац и већ
исплаћен, а, такође и комисија исти прегледала. Акта се налазе у
Грађевинској инспекцији, ради израде ситуационог плана. Коста Николић,
школски надзорник издао је писмено наређење школском одбору у
Ропотову. Исти даје до знања како ће за време овог распуста проширити
учионицу у садашњој згради, где ће се сместити преко 60 ђака, јер ће иста
имати четири разреда. Школски надзорник пише: „Зграда се не налази у
добром стању и не одговара потреби школе. Има само једну учионицу и
ништа више“.
Школски надзорник Миленко Брајовић у Извештајима за месеце
јануар, фебруар и март 1928. године, похвалио је поједине људе, међу
њима посебно учитеља Јордана Ристића који се: „Активно залагао да у
овом селу подигне школску зграду са две учионице и два стана са
канцеларијом. Радови на истој почели су пре месец дана“.
У Летопису је наведено: „Иницијативом Милета Несторовића,
учитеља и самог народа почела је 1926. године да се прави велика
школска зграда која је завршена и дата на рад учитељима и ученицима
1930. године. Држава је донекле помогла градњу школе“.
Школа након Другог светског рата
Из школског Летописа сазнајемо да је за време Другог светског
рата школска зграда: „Постала станица италијанских окупатора“, а након
пропасти Дучеове Италије школа је: „Мучионица месног живља од стране
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волонтера и балиста“. Тада је школа била доста оштећена. „Један део
клупа однет је одавде у школу у Добрчане, намештај школе је био
опљачкан и разнешен и библиотека спаљена. Том приликом уништен је и
брижљиво чуван летопис школе, који је био сакривен међу књигама
школске библиотеке.“
Након ослобођења, како се наводи у летопису, школа је
претворена у Месни народни ослободилачки одбор и Сеоску народну
милицију. Тада за учитеља долази Р. Лукић, а већ наредне 1946. године
одлази у војску. Потом долази за учитељицу Лепосава Прокић, затим,
учитељи су били: „неки Предраг родом Шумадинац, а са њим је радио
Божидар Гарић. После њих радили су у овој школи: Љиљана Поповић,
Витомир Ковачевић, Габријела Корбић и нека Милица Крагујевчанка. За
ово време, услед немарности управитеља школе до 1954/55. школске
године, није вођен летопис школски. Учитељи су се, према казивању
мештана, мало задржавали у овој школи услед забачености и удаљености
од центра Каменице и Гњилана, највише једну или две године. Доласком у
ову школу Драгомира Јовановића, као управитеља школе, поново се води
летопис школе“. (Летопис школе који помињемо је реконструисан и писан
је писаћом машином. Копију истог добио сам крајем 2003. године од
секретара школе г. Новице Димића. Раније, пре 2–3 године, 2000. добио
сам на увид од управе школе летопис писан руком – мастилом, а једна
страна копија истог дата ми је).
Из Уписница ове школе, које су ми дате на увид, сазнао сам да је
школске 1949/50. број ђака у овој школи био: у 1. разреду 55 ђака, у 2. 44,
у 3. 54 и у 4. разреду 58 ученика-ца. Учитељ је био Владислав Жикић.
Школске 1950/51. било је уписано: у 1. разреду 32 ђака, у 2. 48, у 3. 46 и у
4. разреду 57. Школске 1951/52. управитељ школе био је Владислав
Жикић. У 1. разреду уписано је 50 ученика-ца, у 2. 37, у 3. 45. и у 4. 44
ђака. Школске 1952/53. године уписаних ђака било је у 1. разреду 44, у 2.
50, у 3. 49 и у 4. 51.
Из прегледаних књига Уписница у шестој деценији 20. века
сазнајемо да су учитељи-це у овој школи, поред управитеља Драгомира
Јовановића и његове супруге Славке, били следећи просветни радници:
Момчило Пауновић, Антоније Станковић, Бранислав Трајковић, Живко
Петровић, Миливоје Стојановић, Драган Ђуровић, Радмила Цветковић...
Живот и рад учитеља
Први учитељ школе у Великом Ропотову јесте Стојан Секулић. Он
је 28. маја 1914. постављен за учитеља у Бостану, а већ 5. новембра исте
1914, на основу чл. 97 закона о народним школама, разрешен учитељске
дужности због одласка на одслужење војног рока. (АС, С, Ф–VIII, 42).
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Школске 1918/19. године учитељ у Великом Ропотову био је
Глигорије – Гига Јовановић, родом из Кололеча, да би затим био
премештен за учитеља у Рогачици (Филић, 2002: 113–115).
После Глигорија Јовановића учитељ у овој школи био је Петар
Тодоровић, касније познати адвокат у Гњилану. Рођен је 23. јуна 1896.
године у Одовцу, син је Тодора Китановића. Школске 1910/11. године
учио је 3. разред Гимназије у Скопљу, а школске 1913/14. учио је 5.
разред, а после ослобођења 1919/20. похађао 8. разред Гимназије. Био је у
браку са Анђелијом (1896), а њихови синови су: Предраг (1926) и
Бранислав (1937). (Домовник л, стр. 179, Улица престолонаследника у
Гњилану).
У школском Летопису наведено је да је, после Пере Тодоровића,
учитељ у овој школи био Јован Поповић из Петровца.
У Извештају Војислава Урошевића, школског надзорника, од 15.
фебруара 1924. године, сазнајемо да је учитељ у Ропотову био Јован
Цветановић из Гњилана.
У Државном календару Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца за
1921. годину (стр. 239), учитељ у овом селу био је Јордан Васиљевић.
У Табели просветних радника у Срезу гњиланском од 1. децембра
1926. године наведено је да је учитељ у Ропотову био Матија Милачић.
У Табели са подацима о наставницима за
школску 1927/28. годину учитељ у овој школи
био је Јордан В. Ристић. Рођен је 15. децембра
1901. године у Приштини (Срез грачанички,
Област косовска). Године 1922. завршио је
Учитељску школу у Вршцу, а практични
учитељски испит положио 1925. године у
Скопљу. Као учитељ радио је у Старом
Качанику, затим у Кучкову, код Скопља, у
Лапљем Селу, а од 2. 6. 1928. је учитељ у
Великом Ропотову до 26. 11. 1932, када је
премештен за Коморане (грачанички срез). За
време рата је учитељ у Прокупљу, те потом у Жучу (Срез косанички,
Област Лесковачка). Био је у браку са Руменијом – Ружом Милојевићевом
и са њом изродио три сина: Живојина (1929), Миодрага (1931) и
Звонимира (1935). (АС, Р, 37.....).
Од 14. 12. 1928. учитељ у овом месту био је Срећко М. Ђурић.
Рођен је 1909. године у Мојсињу (Љубићки срез, Дринска бановина).
Школске 1927/28. године завршио је Учитељску школу у Београду, а 1932.
године положио државни испит у Ужицу са врло добрим успехом. Године
1941. је учитељ и управитељ школе у родном Мојсињу. Ожењен је био
Цветом и са њом има два сина: Звонимира (1932) и Милорада (1933) (АС,
Ђ, Ф-XIII, 26).
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Према извештају школског надзорника од марта 1930. године
сазнајемо да је од 24. 12. 1937. учитељ у Ропотову Миодраг (Владимира)
Несторовић, који овде долази из војске. У Табели просветних радника коју
је урадио Живко Поповић, школски надзорник, од јануара 1932. године М.
Несторовић је и даље учитељ у овом селу. У Архиву Србије у досијеу
просветних радника Миодраг Несторовић је рођен 21. 1. 1906. године у
Реснику (Срез крагујевачки) и да се бави књижевним радом. Наводе се
места службовања, али нема Великог Ропотова, али ипак сматрамо да се
ради о истој личности, јер је у школском летопису наведено да у ово село
долази из Крагујевца. (Школски летопис основне школе у Великом
Ропотову; АС, Н, Ф–V, 56; АЈ, МПКЈ, 66–1402– 1589, 4. јануар 1932).
Бошко Филиповић
Бошко Филиповић је рођен 20. октобра
1906. године, у породици Говедровићи
најбројнијој у овоме селу, од оца Симиона и
мајке Стане. Отац му је био солунски борац и
није се вратио са ратишта.
Бошко је четири разреда основне школе
завршио 1920. у Ранилугу, а четири разреда
Гимназије 1924. у Гњилану. Завршио је четири
разреда Учитељске школе у Вршцу и положио
учитељски испит зрелости од 19. маја до 23. јуна
1928. године, а практични учитељски испит
положио у Скопљу 30–31. октобра 1933. „Овај
ученик био је државни благодејанац и за све време школовања примио је
државне помоћи: 3.200 дин. – пара – три хиљаде две стотине“.
Као учитељ радио је у Ранилугу, Железнику, од 22. 11. 1928, у
Жегри, потом 3. 5. 1930. премештен у Добрчане, те 6. 9. 1932. у Брезово
(Срез Крушево), поново у Ранилуг 30. 10.1932, а од 4. 1. 1936. постављен
за учитеља у Великом Ропотову, где ради до почетка Другог светског рата.
Одлуком Министра просвете од 30. 11. 1934. био је отпуштен из службе,
као учитељ у Ранилугу, да би касније био поново враћен.
За време рата био је заробљеништву у Италији одакле долази 1942.
године. За време Другог светског рата био је у Ранилугу, где су га Бугари
нудили да буде њихов учитељ. Бошко, је одговор на понуду, бојећи се за
своју породицу, тактички одуговлачио, обрађујући у међувремену своју
земљу.
Живко Нојић у својој књизи Историја села Ранилуга (Ранилуг, стр.
124) пише да је Бошко, 1942, када је дошао из заробљеништва, примљен у
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КПЈ, за секретара ћелије у Ранилугу, а 6. августа 1944. ступа у партизане
на Козјак. Потом је био комесар Друге косовске бригаде.
Након ослобођења Гњилана радио је Градском одбору. Из
Гњилана је отишао за инспектора финансија у Приштини. Године 1948.
затворен је и одведен је на Голи Оток, одакле долази 1952. Потом, неко
време, одлази у Гњилане и 1955. продаје кућу и земљу у Ранилугу и
одлази у Скопље, где је завршио Филозофски факултет. Живео је у насељу
Козле (Поп Богумилова улица бр. 13/а). По казивању Ранилужана, у
Скопљу је окончао свој живот.
Бошко Филиповић је један од највиђенијих људи Ранилуга и
околине. Разговарао сам са многим старијим људима и сви се о њему
позитивно изразили. Александар Максимовић (1936) из фамилије
Поточани, казивао ми је да је Бошко био сталан гост њихове куће, дружио
се са његовим покојним оцем Стојаном. Прича да је Бошко волео да се
шали. Стојанова супруга свог домаћина није звала именом, но: „Е, море“,
„А, бре море“, нашта је Бошко одговорио: „Видиш, Стојане, жена жели да
ме тера у море, да ме тамо фрља...“.
Након одласка из Ранилуга, ретко је долазио у родно село, а када је
долазио, казивао ми је Александар „Цане Максимов“ наговарао је „мога
татка да прода и да се насели код Скопља“, како би имао некога од својих,
што је Стојан одбио. Можда је и случај са Голим Отоком, одиграо своје,
да се овај стари учитељ, поштовани грађанин и ратник одлучи и оде из
свог завичаја, остави бројну фамилију и живи далеко од својих, па да тамо
заврши свој живот.
Јелена Филиповић
Јелена Секулић је рођена 27. априла
1915. године у Охриду од оца Кузмана и мајке
Костадине. Учитељску школу завршила је 1935.
године у Крагујевцу. Радила је као учитељица у
Божевцу од 14. 11. 1936, а од 28. 5. 1937.
премештена у Велико Ропотово.
Удала се за Бошка Филиповића и
венчали се 24/11. јануара 1937. године у Храму
Св. Архангела Михаила и Гаврила у Великом
Ропотову. Кум на венчању био му је Лазар
Арсић, земљорадник из Ранилуга, а стари сват
Ђорђе Николић, земљорадник из Ранилуга.
Свештеник који је венчање извршио био је Трајко З. Трифуновић.
Изродили су три ћерке: Гордану (1937), Олгицу и Надицу и сина
Мирослава Мишка Филиповића.
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Milorad Ž. Filic Ph. D.
ELEMENTARY SCHOOL IN VELIKO ROPOTOVO

1912–1950
Abstract: Veliko Ropotovo is one of the bigger Serbian villages in
Kosovo’s Morava region. It is one of the centers of Serbian people on the
crossroads. The elementary school in this village was founded in 1912, and
since then, except for the World War I and II, it has been working. The school
first worked in the church building, and later in a new school building.
Teachers have succeeded one another, and the most famous among them, until
1950, are: Jordan Ristic, Srecko M. Djuric, Boshko and Jelena Filipovic…
Between two wars the school had a library, which was destroyed during the
Second World War, but was later rebuilt.
Key words: Veliko Ropotovo, elementary school, teachers, school
foundation, Ranilug, Vranje, school chronicle.
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Весна Алексић, педагог
П.У. „Наша Радост“ – Бујановац
Биљана Трајковић, главни васпитач
П.У. „Наша Радост“ – Бујановац
САРАДЊА ПУ „НАША РАДОСТ“ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ ЗА
ВАСПИТАЧЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Образовање савременог васпитача захтева више праксе, већу
заступљеност методичко-практичних вежби, бољу комуникацију са
студентима. Овакви захтеви постављени пред васпитача двадесет и првог
века иницирају потребу за повезивањем високошколских и предшколских
установа. Такав вид сарадње остварен је између Високе школе за
образовање васпитача из Гњилана са привременим седиштем у Бујановцу
и предшколске установе ,,Наша радост“ из Бујановца и успешно траје дуги
низ година. Остваривање заједнички постављеног циља постижемо
синергичним деловањем свих учесника у овом процесу.
Предшколска установа „Наша радост“ у Бујановцу, основана је 27.
08. 1977. године, и већ 37 година успешно обавља своју делатност. У њој
бораве деца, како српске, тако и албанске и ромске националности, од
прве до седме године старости. Васпитне групе су распоређене у објекту
централног вртића у Бујановцу, али и по околним селима наше општине,
где су смештене у просторијама основних школа или у одвојеним,
појединачним објектима. У централном вртићу смештене су васпитне
групе целодневног боравка, али и оне у којима је заступљен припремни
предшколски програм, док се у групама на терену организује искључиво
припремни предшколски програм.
Педагошка пракса у предшколској установи је обавезна за
студенте, континуирано се повећава из семестра у семестар, и у складу је
са прописаном структуром студијских програма струковних студија.
Потребне компентенције у области непосредног васпитно-образовног рада
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студенти стичу из области: Методике развоја говора, Развоја почетних
математичких појмова, Музичког васпитања, Ликовног васпитања,
Упознавања околине и Физичког васпитања. Распоред извођења ових
активности је унапред испланиран са главним васпитачем установе, а по
плану и програму сваке васпитне групе, који је осмишљен од стране
васпитача.
Континуирана сарадња вртића и школе доприноси, како бољем
учењу и развоју студената – будућих васпитача, тако и унапређивању рада
самих васпитача – ментора. Подстиче се узајамна креативност и
инвентивност, и од великог је значаја што се студентима пружа могућност
да чују искуства васпитача.
Развијање професионалних компетенција будућих васпитача одвија
се у хармоничном односу и узајамном позитивном деловању на релацији
студент – васпитач – дете. Непосредна комуникација између ових фактора
омогућава неговање партнерских односа у широкој понуди разних
могућности за укључивање студената у живот и рад установе. Студенти су
у прилици да се упознају са карактеристикама свог будућег занимања, тј.
са процесом васпитно-образовног рада, циљевима који се постижу и
значајном улогом коју васпитач има у животу и развоју сваког детета које
похађа вртић.
Активности могу да се обављају у радним собама сваке васпитне
групе, у сали или дворишту вртића, у складу са оним што је студент
планирао и осмислио. Том приликом, могу да присуствују и остали
студенти, колеге, заједно са професором, у мањим групама како не би
реметили рад и атмосферу групе. Студенти су, такође, у могућности да у
вртићу обављају консултације са професорима после одржане активности
или са васпитачем приликом планирања истих. За сва питања и нејасноће
могу да се обрате главном васпитачу и педагогу установе у термину који
је одређен искључиво за то.
Професионална васпитна пракса се реализује неколико пута током
године, у одређеним месецима, како то налаже план и програм Високе
школе. Том приликом су студенти у могућности да посматрају како се
обавља процес васпитно-образовног рада, да уочавају како се планирају и
организују усмерене и слободне активности, и да активно учествују у
организовању истих. Односно, у могућности су да непосредно учествују у
животу и раду васпитне групе уопште.
Осим наведених примера сарадње васпитача и студената, постоје
други примери, као што су: разне приредбе, позоришне представе,
обележавање тематских дана, спортски дани и сл. На пример, приликом
обележавања Првог дана пролећа, студенти су глумили заједно са
васпитачима, помагали око костимирања деце и активно учествовали у
планирању, организацији и самој реализацији целе приредбе, о чему и
сведоче фотографије (Фотографија 1 и Фотографија 2).
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Сарадња ПУ ,,Наша радост“ и Високе школе за образовање
васпитача из Гњилана са привременим седиштем у Бујановцу представља
добар пример успешне сарадње прожете позитивним ефектима васпитне
праксе, те се надамо да ће се и у будућности тако наставити.
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УПУТСТВО АУТОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА ЗА
ОБЈАВЉИВАЊЕ У ЗБОРНИКУ РАДОВА ВИСОКЕ ШКОЛЕ ЗА
ВАСПИТАЧЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ИЗ ГЊИЛАНА (СА
ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У БУЈАНОВЦУ)
Редакција часописа
Зборник радова Високе школе за васпитаче струковних студија из
Гњилана са привременим седиштем у Бујановцу је часопис који објављује
оригиналне научне радове, прегледне научне радове и стручне радове из
области васпитања и образовања који нису претходно објављивани и нису
истовремено поднети за објављивање у другим публикацијама и
часописима, што аутор гарантује слањем рада. Часопис такође објављује
приказе, оцене, библиографије, актулне информације и слично из области
васпитања и образовања.
Радови се објављују на српском језику (ћирилицом). Радови
страних аутора се штампају на енглеском језику. Сваки рад треба да
садржи резиме на српском и енглеском или руском језику.
Обим рада. – Рад не треба да буде дужи од 16 страница основног
текста (30.000 карактера). Изузетак су прегледни радови који могу бити
дужине до 50.000 карактера (с празним местима). Прикази, оцене,
тематске библиографије и извештаји не треба да буду дужи од 5.600
карактера (с празним местима). Редакција задржава право да објави радове
који премашују ову дужину.
Структура рада. – Припремљен рад треба да садржи следеће
елементе: име и презиме аутора, наслов рада, апстракт, кључне речи, сам
рад, списак литературе (изворе грађе, уколико је има), апстракт на
енглеском или руском језику и кључне речи на енглеском или руском
језику.
Оцењивање радова. – Рад процењију два компетента рецезента.
На основу рецензија редакција доноси одлуку о објављивању рада и о
томе обавештава аутора.
Начин достављања радова. – Рад се доставља редакцији у
штампаном облику (два примерка штампана на рачунару) и у електронској
форми (на дискети или електронском поштом), на адресу: Висока школа
за васпитаче струковних студија из Гњилана са привременим седиштем у
Бујановцу, Карађорђев трг б.б. 17520 Бујановац, са напоменом „За
часопис“. Електронска адреса: vsovgb@open.telekom.rs.
Писане верзије се не враћају аутору.
За објављене радове се не исплаћује хонорар, а ауторска права се преносе
на издавача.
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Писање рада. – Рад се доставља у Word формату са Times New
Roman фонтом, величина 12. Рад треба да буде откуцан двоструким
проредом и широким маргинама. Све странице основног текста морају
бити нумерисане. Уз текст рада даје се и посебна насловна страница. На
насловној страни навести наслов рада, академску титулу, име, средње
слово и презиме аутора, институцију у којој је аутор запослен, место,
приватну или службену контакт адресу (поштанску и електронску), број
телефона. Уколико рад има више аутора, све наведене податке навести за
сваког појединачног аутора.
Апстракт. – Уз рад треба приложити апстракт (сажетак) дужине
до 1.400 карактера (с празним местима). Апстракт се прилаже на два
начина: (1) на почетку рада на језику на коме је писан текст и (2) у
посебном фајлу преведен на енглески или руски језик (наводи се наслов
рада, име и презиме аутора, без титуле и средњег слова). Апстракт треба
да садржи следеће елементе: значај и контекст проблема или теме која се
обрађује, циљеви, узорак, методе, резултати, закључци и педагошке
импликације. У случају теоријских радова треба навести значај проблема
или теме која се обрађује, основна теоријска исходишта и елементе
аналитичке разраде проблема и закључке. Апстракт се пише у трећем
лицу.
Кључне речи. (до пет) – Прилажу се на два начина: (1) на крају
апстракта, на језику приложеног рада и (2) преведене на енглески или
руски језик (на језику превода апстракта), на крају преведеног апстракта, у
посебном фајлу.
Табеле. – Табеле се означавају арапским бројевима по редоследу
навођења у тексту, са називом на српском језику. Прилажу се на крају
рукописа, свака на посебној страни, а њихова пожељна позиција означена
је у тексту. Ширина табела не сме прелазити 12,5 цм.
Графички прилози. – Графички прилози се достављају у
посебним фајловима. Обележавају се великим словима, са симболима и у
сагласности са типом коришћеног текста. Наслови, легенде или
објашњења која прате графичке прилоге треба да буду наведени на
посебној страни. У тексту треба обележити приближну позицију
одређеног графичког прилога. Пожељна резолуција дигиталних слика је
300 dpi. Ширина графичког прилога не сме да прелази 12,5 цм.
Цитати. – Цитати се издвајају у нови пасус кад год је то могуће, и
пишу се под наводницима, не курзивом (са изузетком стихова). Аутори су
дужни да прибаве писмену дозволу за публиковање цитата дужих од 350
знакова, илустрација итд. за које немају ауторска права. После цитата у
загради се наводи презиме аутора, година издања и страница.
Фусноте. – Фусноте треба избегавати, осим у случајевима када је
то неопходно, нпр. при давању додатног коментара, а не библиографских
референци.
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Скраћенице. – Користити их само када је неопходно, и то за веома
дугачке називе, односно називе који су као скраћенице већ
препознатљиви. За сваку скраћеницу треба навести пун назив при првом
навођењу у тексту. Све скраћенице наведене у табелама и графичким
прилозима треба да буду објашњене. Не користити скраћенице у наслову.
Међународни стандарди. – За сва мерења користе се међународни
стандарди заокружени на практичне вредности где год је то примерено (са
локалним еквивалентима у загради).
Навођење литературе. – Библиографске референце наводе се на
крају реда, иза цитираног одломка (презиме аутора, година издања и број
странице). Позиве на литературу треба давати у тексту, у заградама. У
позиву на литературу наводи се презиме аутора и година издања извора на
који се позивамо, нпр. (Трнавац, 1996). Ако су два аутора, у загради се
наводе оба, нпр. (Велек и Ворен, 1981). Уколико је више од два аутора, у
загради се наводи презиме првог аутора и скраћеница и сар. или et al. (нпр.
Бекић и сар., 1988). Навођење више аутора у загради треба уредити
алфабетски, а не хронолошки.
Имена страних аутора у тексту наводе се у оригиналу или у српској
транскрипцији – фонетским писањем презимена, а затим се у загради
наводе онако како је наведено у извору који се налази у списку референци
на крају текста, уз годину публиковања рада, нпр. Пијаже (Piaget, 1975). У
следећим позивима на истог аутора довољно је навести само
транскрипцију.
Списак референци на крају рада наводи се у складу са стилом APA
(Америчка психолошка асоцијација). Референце се нумеришу редним
арапским бројевима и наводе азбучним редом по презименима аутора, на
оригиналном језику и писму. Списак обухвата референце на које се аутор
позвао у раду, не треба додавати референце које нису поменуте у тексту.
Број референци не би требало да буде већи од 30, осим у прегледу из
литературе, у којем је дозвољено да их буде до 50.
Референце у књизи треба да садрже презиме и иницијале аутора,
годину издања, наслов књиге (курзивом), место издања и издавача, нпр.
Шипка, М. (2008). Култура говора. Нови Сад: Прометеј.
Библиографска јединица – поглавље у књизи наводи се на следећи
начин: Константиновић, З. (1984). О вредностима и сензибилитету. У: А.
Јовановић (прир.): Како предавати књижевност. Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства, стр. 29–46.
Чланак у часопису треба да садржи презимена свих аутора с
иницијалима, годину издања у загради, наслов чланка, пуно име часописа
(курзивом), волумен и странице, нпр. Јањић, М. (2012). Говорне игре у
функцији развоја говора. Методичка пракса, 3, стр. 309–314.
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Web документ се наводи на следећи начин: име аутора, година,
назив документа (курзивом), датум када је сајт посећен, Интернет адреса
сајта.
Ако се један аутор наводи више пута, наводи се по редоследу,
години публиковања референце. Уколико се наводи више радова истог
аутора у једној години, треба их означити словима а, б, ц (нпр. 1997а,
1997б).
Навођење непубликованих радова није пожељно. Уколико је такво
навођење неопходно, потребно је навести што потпуније податке.
Ауторска права. – Да би се аутор и часопис заштитили од
неовлашћене репродукције радова, Висока школа за васпитаче струковних
студија из Гњилана (са привременим седиштем у Бујановцу) задржава
ауторско право као издавач радова.
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