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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

У ЗБОРНИКУ се објављују радови са Пројекта: ,,КвалиШеШ и ефи
касносШ образовања као чиниоци личноi развоја и друWШвеноi йроiреса". 
То су резушати истраживања реализованог током прве године рада на 
пројекrу, односно потпројсктима. Реч јс о Пројекту који финансира Мини
старство за науку и технологију Републике Србије за период 1996-2000. 
године. 

У оквиру Пројекта реализују ес следећи потпројскти: 
Основе програма васпитно-образовног рада као фактор ефикас
ности васпитања и образовања предшколске деце у вишскултурној 
средини - носилац проф. др Емил Каменов, 
Фактори ефикасности универзитетског образовања - носилац 
проф. др Милка Ољача, 
Дидактичке иновације и ефикасност основношколске наставе -
носилац проф. др Мара Ђукић, 

Вредносни аспекти квалитета и ефикасности васпиrно-об~азов
ног рада - носилац проф. др Светислав Стојаков, 
Професионална оријентација ученика као фактор ефикасности 
основне школе - нисилац проф. др Раде Родић, 
Неговање мисаоне активности ученика у наставном процесу -
носилац проф. др Стипан Јукић, 

Методолошке основе истраживања улоге иновираних садржаја 
образовања у основној школи у развијању личности младих у ус
ловима промена (Анализа програма матерњег језика, познавања 
друштва, историје и музичке културе) - носилац проф. др Радован 
Грандић, 

Унапређивање рада српских школа у Аустрији почетком XIX века 
(1810-1825) - носилац проф. др Радмило Достанић, 
Креативност у настави хемије - носилац др Мира Сегединац, 
Дидактичко усавршавање универзитетских сарадника - носилац 
проф. др Миомир Ивковић, 
Информатика и информационе технологије у образовању - но
силац проф. др Душан Липовац. 
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ЈЕДНО ЕМПИРИЈСКО САЗНАЊЕ О ВРЕДНОВАЊУ 

МАТЕРИЈАЛНИХ И МОРАЛНИХ ВРЕДНОСТИ У 

САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА 

Резиме 

Вредносне димензије васйиШања моiу се емйиријски йроучаваши на 
различише начине. У овом раду изнеШи с.у резулШаШи једноi од виwе 
моiућих йрисШуйа вредновању маШеријалних и моралних вредносШи. По
казало се да сШуденШи УниверзиШеШа у Новом Саду у савременим дру
wшвеним условима неwШо већи значај йридају маШеријалним вредносШи
ма неiо раније али нове друWШвене околносШи нис.у уШицале на биШнију 
йромену односа сШуденаШа йрема Шим вредносШима. Академски iраћани 
и даље мноlо већи значај йридају моралним неiо маШеријалним вред
носШима. 

Кључне речи: вредновање, маШеријалне вредносШи, моралне вредносШи 

Разматрање садржине циљева и задатака васпитања и образовања, 
посебно моралног вапитања, његовог смисла и домашаја, често се доводи 
у везу са системом вредности који млади и одрасли стичу и развијају у 
породици, школи и у друштву. Због тога се у разним друштвеним и хума
нистичким наукама - међу њима у последње време све више и у педагогији 
- проучава однос младих и одраслих према традиционалним и савременим 

вредностима, према универзалним и специфичним вредностима, према ра
зличитим профилима, типовима вредности. Та проучавања су учесталија у 
периодима великих друштвених преображаја јер ес тако проучава њихов 
утицај на промене система вредности у друштву а тиме и на процесе и на 
исходе васпитања и образовања. 

О утицају друштвених, често радикалних промена, на смисао, садржај 
и организацију васпитања и образовања, нарочито у земљама за које соци
ологија и друге друштвене науке сматрају да су друштва у процесу транзи
ције, отварају се и предстоје нове мулrидисциплинарне расправе и истра
живања. У оквиру тога, сем теоријских скупова, у нашим друштвеним усло-
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вима јавила су ес компаративна истраживања социјалних психолога (Пан
тић, 1981, 1990) која сигнализирају щ1 јс у размаку од десет година, на истом 
типу узорка и популације, са идентичним инструментима и методама истра

живања, дошло до таквих промена у односу према вредностима које су 

показатељ својеврсног "вредносног шока", поремећаја па и вредносних кон
фузија омладине. До сличних сазнања дошли су и социолози и психолози 
који су на одраслој популацији и на рспрезантативном узорку Србије про

учавали однос између друштвеног карактера (друштва и друштвених про
мена) и ставова, уверења и мишљења одраслих (Голубовић, Кузмановић, 
Васовић, 1995). 

Због карактера овога рада, који има амбицију да изнесе само фра
гмент једног комплекснијег истраживања вредности и васпитања и који ес 
односи само на нске аспекте вредновања материјалних и моралних вреднос

ти, нећемо ес задржавати на теоријским разматрањима појма и класифика

цијама вредности (Ајзснк, Адорно, Олпорт, Маслов, Вернон, Морис, Вили
јамс, Хслср, Рокич, Прангер, Павићевић, Тановић, Животић, Пантић, Ха
велка, Кузмановић, Ђурић, Игњатовић) нити на објашњавању сличности и 

разлика између вредности и сродних појмова (потребе, жеље, ставови, мо

тиви, стилови живота, начини понашања. Изоставићемо, такође, и осврт на 

бројна истраживања вредности у свету и у нас од класичних до савремених 
студија и појединачних радова. 

Оно на шта ес, мсђуrим, мора скрснуrи пажња јс да ес међу бројним 
класификацијама вредности и вредностних оријентација и код страних и 
код домаћих ayropa по правилу налазе, уз остале, и материјалне и моралне 
вредности. За прве ес користе још и називи као што су уrилитарнс, еко

номске вредности и слично, а друге ес чешће јављају као скупине разних 

нематеријалних вредности. Позната јс Шпрангсрова класификација на шест 
типова вредности (со циј алис, религијске, политичке, теоријске, естетске, 
економске), Рокичева, са два типа вредности (терминалне и инструментал

не), Хелсрова тријадна класификација (примарне, секундарне, терцијалнс 
вредности). Наши ауrори при класификовању вредности користе разне ск
лсктичкс комбинације страних ayropa уз извесне сопствене модификације 
и прилагођавања (Рот, Хавелка, Пантић, Кузмановић, Петровић, Томано
вић, Васовић, Попадић). За потребе наших социјално-психолошких, педа
гошких и андрагошких истраживања вредности сем Рокичевс често јс ко

ришћена Шпрангсрова типологија, односно Олпорт-Всрнон-Линдзијсва 
"Студија вредности" (Олпорт-Вернон-Линдзи, 1969), затим Адорнова скала 
ауrоритарности (Адорно, 1950). Од наших ayropa у испитивањима вреднос
ти и вредносних оријентација најчешће су коришћене Пантићсве и Кузма

новићсвс скале. Истраживачи врло често испитују биполарне димензије 
вредности (материјална-нематеријална, солидарност-несолидарност, рели

гиозност-нсрслигиозност, хуманизам-нсхуманизам, хедонизам-аскетизам, 

сгалитаризам-нссгалитаризам,отворсност-затворсност, активизам-пасиви

зам, комформизам-нскомформизам). 
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Др С. Стојаков: ЈЕДНО ЕМПИРИЈСКО САЗНАЊЕ О ВРЕДНОВАЊУ ... 

Методологија испитивања вредности и вредностних оријеmација је 
различита. Свака има одређене предности и недостатке. Некада се понуђене 

вредности рангирају од стране испитаника, некада се врши избор једне или 
више понуђених вредности, које испитаници преферирају, а најчешће се 
Ликертовом скалом сумационог типа свака у инструмеmу наведена вре

дност посебним ставкама (којих може бити једна или више) испитује. 
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Специфичност нашег истраживачког поступка је у томе ипо ми ни
смо себи поставили задатак да идеmификујемо и класификујемо типове 
испитаника по вредностима, као материјално-нематеријално, морално-не

морално вредносно усмерене, него ес са неколико тврдњи Ликертовом 

скалом захтевало од њих да вреднују "материјалне" односно "моралне вре
дности" да бисмо видели каква је позиција сваке од тих скупина вредности 
и којима од њих испитаници дају предност. Сем тога ми смо пуrем Рокичеве 

скале терминалних и инструмеmалних вредности посебно опсервирали 
ранг-позицију вредности "удобан живот" и "поuпен" (искрен, истинољу
бив) и на основу тога, такође, истина посредно, закључивали и о једнима 
и о другима. То значи да су појмови "материјално" и "морално" делом пуrем 
тврдњи сугерисани а понегде је остављено да те појмове вреднују испита

ници на основу властитог поимања њиховог значења. Узорак је обухватио 
570 студената Универзитета у Новом Саду, а испитивање је обављено крајем 
школске 1995/96. године (обухваћени су студеmи Филозофског, Природно
математичког, Медицинског факултета и Више техничке школе). 

1. У вези са вредновањем материјалних вредности упитник је имао 
три тврдње, са пет степени могућег вредновања. Прва тврдња се односила 

на процењивање да ли у савременим условима људи више цене материјалне 

вредности или морална својства човека (,Дошло је такво време да већина 
људи највише цени материјално богатство а не морална својства човека"). 
Са овом тврдњом ес слаже 189 или потпуно слаже 384 испиrаника, опо је 
више од 90% (523 од 570 испитаника). Процењујући друге људе, испитаници 
сматрају да "већина људи" више цени материјално богатство од човекових 
моралних вредности. Нека наша истраживања, која ћемо касније комеmа

рисати, иду у прилог таквој њиховој процени. С друге стране, када се по
себном тврдњом проверава њихов лични однос према материјалним вре

дностима, одговори су битно другачији. Са тврдњом која је гласила: "Умес
то народне изреке боље је умети него имати, сматрам да је ипак боље имати 
него умети" потпуно се слаже 9,82% слаже се 16,32% а није са тим сагласно 
или се уопuпе са тим не слаже 50,70% испитаника (око 23% је неопре
дељених). Сваки други студеm сматра да је "умеће" важније од поседовања. 
Они су свесни да наша народна мудрост о односу умења и иметка као и 
кинеска народна изрека о важности умећа пецања рибе нису случајно нас
тале и да оне значе да онај "ко умије", њему ће увек следовати "двије", а 
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онај ко јс без тога својства, не може дугорочно ни имати. Иако ес тск сваки 
четврти студент опредељује за материјалне вредности, могли бисмо ипак 
закључити да ове вредности добијају на значају (на чега посебно указују 

рсзулгати истраживања одраслих) и то нс само због промена до којих 

долази у систему вредности (другачији третман приватне својине, равно

правност својинских односа или тежња ка приватизацији и слично) него и 
због сазнања о реалном паду животног стандарда у последњих неколико 
година па и сазнања о егзистенцијалним кризама које прате нс мали део 

грађана и њихову децу. До сличних налаза дошли смо и на основу анализе 

рангова универзалних вредности према Рокичсвој скали. У нашем испити

вању од 18 понуђених терминалних (циљних) вредности "удобан живот" јс 
на завидном осмом рангу али ипак иза таквих великих, егзистенцијалних 

вредности као што су мир, слобода, срећа, љубав, унутрашњи лични склад. 
Компаративна анализа наших и сазнања других истраживача показује 

да постоје нске сличности али и нске разлике у вредновању материјалних 

вредности. Секулић Р. јс седамдесетих година на узорку ученика завршних 
разреда средњих школа у Црној Гори међу шест Шпрангерових вредносних 

типова личности показао да јс економска вредност на претпоследњем месту 

(Секулић, 1972). Пантић јс осамдесетих година на узорку младих (16-27 
година) показао да 28% младих преферира материјалну а 44% нематери
јалну оријентацију (Пантић, 1981). Јоксимовић С. и сарадници су на узорку 
београдских гимназијалаца 1994. утврдили да 26% испитаника испољава 
тежњу ка стицању материјалног богатства и вредности (Јоксимовић и са
радници, 1995). Проучавајући ученичке преференције према животним сти
ловима, Попадић (Попадић, 1990) јс за ученике завршних разреда основне 
школе утврдио да од десет могућих материјални стил живота рангирају на 

4. место (30% ученика овај стил живота сматра изразито пожељним). У 
истраживањима вредносних оријентација одраслих Качавенда-Радић Н. по
казала је да јс економска оријентација у средини међу шест Шпрангсрових 

вредносних типова (Качавенда-Радић, 1983) а Пејатовић А. јс закључила да 
највише одраслих испитаника изражава економску вредносну оријентацију 
(да јс она чак прва у рангу међу шест понуђених за избор - Пејатовић, 1994). 

2. Вредновање моралних вредности проучавали смо на два начина: са 
четири тврдње Ликертовог типа али и рангирањем инструменталних, одно

сно моралних (карактерних) својстава љу ди Ро кич свом скалом са 18 ран-
гова. 

Применом Рокичевс скале инструменталних вредности испитаници 

од 18 моралних, карактерних својстава личности врло високо (на 2. месту) 
рангују поштење (искреност, истинољубивост). Ако се ова морална особина 
посматра као метафора моралности и као "грозд" многих других моралних 
својстава, која ес и у народу највише уважава, онда ес може рећи да су 

испитаници веома високо вредновали моралне вредности. Поштење као 
окосница моралности значајно јс стога што јс оно садржано у великим 

моралним максимама Кантовог категоричког императива и императива 
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Мајке Јевросиме, које посебно у својим психолошким расправама о моралу 
помиње Поповић, залажући ес за холистички приступ у моралном васпи

тању (Поповић, 1977, 1978). 
Савремени дубоки социјални поремећаји у друппвеном животу изба

цивали су понекада на површину неприхватљиве системс вредности, који 

су рекламирали лажне хероје, понекад и ратне профитере, пророчнике и 
нераднике. Често је девалвиран поппен и мукотрпан рад, стручност и про
фесионалност, чему је посебно погодовала свеколика изолација у време 

санкција. У порасту су малолетничке и делинквенција одраслих, које прати 

прокриминални систем вредности и агресивно понашање. Све то погодује 
увећавању броја људи са двоструким моралом, на који силом прилика и 
противно властитим моралним уверењима пристају. Такав морал млади 
препознају у свом окружењу и шире у друппву и у нашем истраживању се 

према њему одређују. Више од 66% испитаника сагласно јс са тврдњом 
"Околности су такве да најбоље пролазе они који једно мисле (говоре) а 
друго раде". Само око 11 % испитаника није сагласно са том констатацијом. 
И онда када ес двострукост морала, због шире друппвене кризе (о чијем 
утицају на морални систем вредности у васпитању пишемо у посебном раду, 
Стојаков, 1995) пренесе на лични терен, испитаници слично реагују Више 
од 67% сагласили су се са тврдњом: "Из личног искуства ми је познато да 
живот често нагони човека да поступа противно својим личним моралним 

уверењима". Са овом тврдњом ес не слаже или уопппе не слаже само око 
16% испитаника. 

Из одоговора на ово питање може се закључити да су испитаници и 

сами врло искрени, истинољубиви и самокритични, јер су спремни да при
знају да животне околности и код њих самих а не само код других производе 
двоструке личности у моралном поступању. У складу са тим јс и вредновање 

тврдње: "Морална савест нас никада нс оставља на миру због нечега важног 
што смо урадили супротно својим уверењима". Око 83% испитаника јс 
сагласно са тиме а само око 5% нема "грижу савести". 

3. Вредновање материјалних и моралних вредности проверавали смо 
још једном тврдњом, која можда најпрецизније илуструје однос наших ис

питаника према тим вредностима. Она јс гласила: "Човек мора једино по
штеним властитим радом да обезбеди себи и својој породици солидну ма

теријалну основу за живот. У таквим условима могу се духовне и моралне 

вредности ценити више од материјалних". Са овом тврдњом слаже се 
43,33% и потпуно слаже 39,12% што значи да веома велики број студената 
(82,45%) приоритет даје духовности и моралним вредностима али су и до
вољно реални да знају да је претпоставка томе да човек себи сопственим 
радом обезбеђује солидне материјалне услове за живот. 

Тиме ес објашњава становиште које смо изнели на почетку овога рада 
(у резимеу). Наиме, због дуготрајне друштвене а нарочито економске кризе, 

опадања личног стандарда, великог пораста оних који су, према економским 
параметрима, на граници сиромаштва, док ес истовремено увећава број оних 
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који ес олако, без покрића у раду богате, материјалне вредности добијају 
на значају и код младих а нарочито код одраслих (што смо илустровали 
рсзуmатима нашег и других истраживања). Код млађе и образованије по
пулације то још нема превагу у односу на нске друге, посебно моралне 
вредности, али има испољену тенденцију пораста. Испитивања у нашим 
условима су показала да када је друштвени и материјални стандард био на 
вишем нивоу, наклоност према тим вредностима јс била знатно мања. Када 
смо академске грађане у нашем испитивању ставили у хипотстичку ситу

ацију која би им омогућавала да личним радом осигурају себи услове за 
пристојан живот, они у изузетно високом проценту при вредновању дају 
предност духовним и моралним у односу на материјалне вредности. 

На основу тога ес може закључити да породица, школске и остале 

друштвене институције и у новим друштвеним условима морају придавати 
изузетан значај моралном васпитању. Савремена психологија морала и те
орија моралног васпитања залажу ес да традиционалистички однос издвојен 
од третирања у теорији и пракси моралних феномена треба потискивати 
холистичким приступом, који не раздваја моралну од осталих димензија 
личности у васпитно-образовном процесу. 

Л и т е р а т у р а: 

1. Adorno, T.W., ct all: Тhе Authoritarion Personality, Harpcr, New York, 1950. 

2. Лllport-Vcrnon-Lindzcy, Study о/ Values, а Scale for Measuring the Dominant Interests in 
Personality, Boston, 1969. 

3. Голубовић, Кузмановић, Васовић, Друц_1Швеии каракШер и друц_1Шве11е йромеие у 
свейlлу националних суко6а, Инстиrут за филозофију и друштвену теорију, 

Београд, 1995. 

4. Јоксимовић и сарадници, "Хијерархијска организација вредносних оријентаuија 
младих", у књизи: Моралн.осШ и друц_1Швена криза, Инстиrут за педагошка 

истраживања, Београд, 1994. 

5. Качавенда-Радић, Вредносне оријеийlације одраслих и образовање, Просветни 
преглед, Београд, 1983. 

6. Пантић, Д., Вредносие оријенйlације младих у Србији, Истдраживачко-развојни 
центар ССО Србије, Београд, 1981. 

7. Пантић, Д., Промеие вредносних opujeнiiiaцuja младих у Србији, Инстиrут дру
штвених наука, Београд, 1990. 

8. Пејатовић, А., Вредносне оријенйlације и образовне йоШребе одраслих, Инстиrут 
за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд, 1984. 

9. Попадић, Д., "Ученичке преференције начина живота", у књизи: ЕфекШи основ
иоi wколовања, Инстиrут за психологију, Београд, 1990. 

10. Поповић, Б., Увод у йсихолоiију морала, Научна књига, Београд, 1977. 

11. Поповић, Б., Морални развој и морално васйиШање, Просвета, Београд, 1978. 

8 



Др С. Стојаков: ЈЕДНО ЕМПИРИЈСКО САЗНАЊЕ О ВРЕДНОВАЊУ ... 

12. Rokeach, М., Beliefs, Attitudes and Values, Chicago, University Press, 1968. 

13. Rokeach, М., The Nature Нитап Values, The Free Press, New York, 1973. 

14. Секулић, Р. "Неке значајне компоненте вредносног смисла живота ученика 

завршног разреда средње школе", Педаiоiија, бр. 3-4, Београд, 1972. 

15. Стојаков, С., "Рефлексије друштвене кризе на систем моралних вредности у 
васпитању", у књизи: Морал1юсш и друц11:Uве11.а криза, ИнстИ1ут за педагошка 
истдраживања, Београд, 1995. 

Svetislav Stojakov Ph.D. 

AN EMPIRICAL КNOWLEDGE OF ТНЕ EVALUTAION OF MORAL VALUES IN 
CONТEMPORARY CONDГПONS 

Summary 

Value-oriented dimensions of upbringing could Ье empirically studied in different ways. 
In the cssay the results of опе of the sveral possiьte approachcs to eva\uation of material and 
moral va\ues have Ьееn presented. It has Ьесn shown that students of Novi Sad University in 
contemporary social conditions attach а slightly greater importance to material values than 
Ьefore, but пеw social circumstances haven't caused substantial change of student's relations 
towards thcse va\ues. University people still attach much higher significance to moral than 
material va\ues. 

Кеу words: evaluation, material values, moral values 



Проф. лр Милка Ољача 

Маријана Косановић, асистеm 

Филозофски факулrет 

Нови Сад 

UDK: 371.3 
Прегледни чланак 

Примљен: 18. XI 1996. 
ШIЗLШ: 0354-6047, 13( 1996) 11, р. 10-16 

НАСТАВНИЦИ И ОРГАНИЗАЦИЈА КРЕАТИВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

Резиме 

У орiани.зацији васйиШно-образовноi рада насшавници морају обе
.збећиваШи следеће услове: сШвараШи йовољну социоемоционалну климу, 
развијаШи диверiенШно миwљење, ослобаћаШи ученике од сШраха од ева
луације, обе.збећиваШи исШовремено како сйољаwњу Шако и унуШраwњу 
евалуацију, усйосШављаШи односе слободе који омоiућавају креаШиван ра
:шој, укључиваШи и навикаваШи ученике на креаШиван рад йуШем йос
Шављања креаШивних задаШака, йиШања која ће йокреШаШи њихове кре
аШивне менШалне йроцесе, и йомоћи ученицима у оШклањању блокада које 
може да и.зазове њихово креаШивно йона1:1.1ање у комуникацији са друiим 
ученицима, са друiим насШавницима или у йородици. 

Кључне речи: насШавници, креаШивносШ, йринцийи креаШивноi рада 

Креативност јс дуго дефинисана као највиша форма металних фун
кција код људи. Тск последњих десетак година она се везује и за процесе 
васпитања и образовања. Раније ес сматрало да јс она резулrат генетских 
процеса, урођене иmелигенцијс и слично. Сада јс овај приступ напуштен. 

Креативност ес у савременој литератури сос чешће дефинише као 
стварање нечега новог, које јс рсзулrат рада диосргеmног процеса миш
љења, или тренутног инспирацијског процеса, али оба ова процеса су обли
ци понашања личности који се у суштини и у основи морају развијати 

учењем. За наставнике јс, међутим, од посебног значаја доказана чињеница 
да од избора стратегије учења зависи процес развијања и стварања креатив
них реакција и одговора код ученика тј. да одређене стратегије учења ства
рају и развијају далеко креативније ученике. 

Креативни наставник јс централни фактор у стварању креативних 
васпитних ситуација које ћс омогућавати креативно учење, а обострано 
креативно понашање наставника и ученика, тј. њихова интеракција, утицаће 
на развој креативних потенцијала код ученика. 

Усавршавање наставника треба да буде усмерено на развој њихове 
свести о главним питањима везаним за креативност. 

Оно треба да омогући наставницима да постану бољи тиме што ћс: 
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1. постати свеснији сопствених креативних потенцијала, 
2. постати свеснији постојања везе и врсте веза између васпитно

образовних и креативних процеса, 

3. постати свеснији богатства креативних талената у сваком оде
љењу, и што ћс 

4. постати свеснији практичних присrупа у организовању креатив
них активности у циљу подстицања креативних функција њихо
вих ученика. 

Основна грешка која ес код многих наставника јавља јс увереност да 
су талентовани ученици само појединци. Свакако да постоје изузетне ин
дивидуалне разлике у односу на све људске способности, па и на креативне 
способности. Роџерс (1961, 236) сматра да "постоји дубока друштвена по
треба за стваралачким понашањем креативних појединаца". Организована 
емпиријска истраживања су потврдила управо ове ставове и у њима се 
показало да су сва нормална деца, сви ученици, по самој својој природи 
креативни. Роџерс управо зато и дефинише стваралаппво ( 1961, 236) као 
"процес настајања кроз активности новог рационалног процеса, које израс
та из јединствености појединца, с једне стране, и садржаја догађаја, људи 
или околности његовог живота, с друге стране". 

Основни услови конструктивног стваралаштва према њему су: 

а) Отвореност према искуству или ширина и отвореност особе пре
ма доживљајима сопственог искуства. "Код личности која јс от
ворена према доживљајима сваки подстицај ес слободно проводи 
кроз нервни систем, а да га нс примећује ниједан процес одбрам
бености. Било да тај импулс настаје у околини деловањем облика, 
бојс или звука на чулне нерве, у стомаку, или у цснгралном 
нервном систему, досrупан јс свесности. То значи да појединац 
постаје свестан свог сгзистирајућсг тренутка онаквог какав он 

стварно јесте и на тај начин постаје осетљив према многим до
живљајима који су ван уобичајених категорија". Ова отвореност 
ес према Роџерсу може назвати "оријентацијом ка ширини" 
(1961, 268). 

6) Унутрашње место вредновања представља битан услов стварала
штва. Унутрашње вредносно суђење је и једна од фаза процеса 
стваралаштва, а манифссrујс се индивидуалним задовољством. 

Зато Роџерс каже "основа вредновања лежи у ствараоцу, у њему 
самом, у сопственом организмичком реаговању на производ и 

његову оцену. Стваралачка личност то "осећа" као "ЈА у акцији", 
као да представља остваривање потенцијала који у њему до тада 
нису постојали, и сада ес појављују. Тада јс производ задоваљава
јући и стваралачки и никаква оцена са стране нс може да измени 
ову фундаменталну чињеницу" (1961, 268). 

ц) Могућност играња са елементима и замислима, као услов ства
ралаппва, манифссrује ес у отворености, одсутности крутости, и 
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"способности да ес спонтано играмо идејама, бојама, облицима, 
односима". правећи немогуће комбинације, постављајући смеле 
хипотезе, да ес од нечега датог и прихваћеног створи проблем 
да ес то преведе из једног облика у други, и да ес преобрате у 
невероватне аквивалснтс. Из овог спонтаног играња сине идеја 
и настаје стваралачко виђење живота" ( 1961, 268). Када ес соа 
ова три услова постигну, јавиће ес конструктивно стваралаuпnо, 
тј. "стваралачки чин који представља природно понашање орга
низма уколико јс отворен према свим својим унутрашњим и спо
љашњим доживљајима, и када јс слободан да све видове односа 
окуша на еластичан начин" ( 1961, 268). 

Битна карактеристика стваралчког чина је тежња да се открије су
штина нског проблема. "Стварност постоји као мноuпво збуњујућих чи
њеница, али "ЈА" дајем структуру моме односу према реалности, ја имам 
свој начин опажања стварности, и овај лични избор или лично апстрахо
вањс, јс оно што дајс стваралачким производима квалитет." (Роџерс, 290). 

Стваралаштво може према Роџерсу ( 1961, 270) да ес поспешује, али 
"због саме природе унутрашњих услова стваралаштва, јасно јс да они не 
могу бити изнуђивани, већ да им ес мора допустити да ес појаве". То можемо 
остварити успостављањем услова психолошке сигурности, слободе и обе
збеђивањем одређене климе у васпитаном раду. 

У слови слободе ес односе на потпуну слободу симболичког истража
вања, слободу мисли, осећања, спонтаности, комбиновања, опажања, зна
чења и идеја. Под обезбеђивањем климе подразумева ес искључивање не
гативног дејства спољашњег вредновања. Оцењивање јс увек претња, увек 
потреба за одбрамбсношћу, увек значи да нском делу искуства не смс да ес 
дозволи да допре до свесности, па "престати оцењивати нс значи престати 

реаговати. То у ствари пре може да значи ослободити некога да реагује" 
(Роџерс, 11961, 271 ). У таквој атмосфери особа може дозволити да се појави 
као стварно биће и да себе изрази различитим новим облицима док долази 
у везу са светом. 

Управо зато сви наставници морају да буду упознати са основним 
принципима креативног рада, како би могли да покрену то богатство уче
ничких креативних способности. 

Сва жива бића карактеришу се способношћу адаптирања на услове 
средине, међутим човек није производ само процеса адаптације на окру
жење, он га и мења. Мењајући свет и сам човек ес мења, и постаје све 
способнији у мењању сопственог животног окружења, и његове потребе за 
креирањем нових форми и ситуација постају све јаче. То је филозофска 
основа овог приступа, према којој је човек самоактуализујуће биће које има 
урођене потребе за креирањем и стварањем, и које нс може да функциони
ше у потпуности уколико не креира. 

Школа и друге образовне институције до сада су углавном биле усме
рене на преношење акумулисаног знања и куmурс младима. Наставници, 
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и сами најчешће виде себе као оне којима је главни задатак управо то 
преношење знања. Али проблеми настају када ми почнемо организовано 

да подстичемо децу да мисле креативно, што значи да их подстичемо да 

мењају себе, друштво и све његове с муком створене Ю:Iститудије. То значи 

да наставници морају бити спремни на критику и на отпор ученика у при

хватању свих старих идеја, што је често веома болно. 
Ипак, савремени свет тражи нове идеје, и само наша деца их могу и 

морају стварати. Стари и проверени путеви наставног рада не функционишу 
више тако добро. Морају се организовати васпитно-образовни процеси који 
ће омогућити стварање, развој и подстицај нових идеја. 

Основно питање које се сада намеће је: шта је то креативни процес, 
како се он може развијати, и које су његове вредности за индивидуу и за 

друштво. 

У пракси се показало да је ту најбоље поћи од готових модела вас
питних ситуација, које треба наставницима понудити и тиме им омогућити 

да постану креативнији, да им посао постане лепши и узбудљивији а тиме 

им омогућити и да више уживају у свом раду. Иако је педагогија дефини
сана и као наука и као уметност васпитно-образованог рада са младима, 

педагози ни у научно-истраживачком раду, а ни сами наставници никад 

нису васпитно-образовни процес видели као креативни. 

Да ли је то зато што наставници у ствари користе мало имагинације, 

или креације у процесу рада? 

Да ли је то зато што и они сами ниско вреднују креативна остварења, 

како сопствена тако и својих ученика? 

Према Myersu разлози и дилеме произилазе из тога што је заиста 
тешко проценити који процес или који производ је заиста креативан. 

Последњих година у психологији креативности се зна далеко више о 

томе како се стварају оригиналне идеје. Креативни процес се описује ипак 

на различите начине. Торанс истиче да је учење, или како он наглашава -
йраво учење, увек креативно. Како онда да учитељи и наставници који воде 

тај процес нису такође креативне личности? 

Да би они то стварно постали, морају бити свесни оноiа шта се дешава 
у одељењу, свесни потреба ученика, морају знати како да их мотивишу за 
учење и како да им развију способности за учење. 

Наставници морају постати флексибилнији - способни да се конструк
тивно снађу у непредвиђеним сиrуацијама, у последњем минуrу да промене 
план активности, да активирају нове снаге које ће подстаћи активност уче

ника. 

Наставници морају бити сйонiiiани, способни да реагују брзо и само
поуздано. 

Они морају имати ориiинално миц~љење, пошто нико не може пре
двидети неограничени број фактора који се могу јавити у сиrуацијама уче

ња. Зато они морају увек адаптирати и прилагођавати текстове, стварати 
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нова средства и материјале за учење, нове технике, и увек бити спремни да 
реагују на неочекиване захтеве ученика. 

Наставници морају бити инйiуиШивни у одпучивању и просуђивању. 
Веома су честе ситуације у којима они немају много времена да анализирају 

ситуацију, а морају одмах да реагују, и да се активирају. 

Дакле, креаШивни насШавници су они који сШварају Шакве васйиШне 

сиШуације у којима ће ученици йоШйуно слободно развијаШи своје йоШен
цијале и који знају како са йуно ШакШа да усмеравају Ше йроцесе развоја. 

Међутим, главни проблем је у томе што релативно мали број настав
ника зна да организује и створи васпитне ситуације које ће омогућавати 

креативно учење ученика. 

У Америци имамо пример спољашње евалуације која коначно ставља 
наставнике и ученике на исту страну, и усмерава их на заједнички рад. 

Наставници и ученици морају се обострано доживљавати као чланови истог 
тима. И наставници и ученици морају познавати своје ученике и њихове 

потенцијале чувати да не буду уништени. Исто тако само онај однос између 
наставника и ученика који се заснива на базичним елементима йоверења 
омогућаваће да се креативни потенцијали ученика интензивније развијају. 

Само овакви односи поверења и уверености ученика да су наставници "на 
њиховој страни", обезбеђиваће да наставник, чак и ако направи грешку у 

наставном процесу, процес учења и развоја остварује и даље креативно. 

Наставник ће моћи да буде и критичан, али ученици неће реаговати меха

низмима одбране, него ће и ту критику конструктивно користити и односи 
ћс остати недирнути. 

КРЕАТИВНО УЧЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Креативна настава, или креативно учење односи се на оно што ес 
дешава када се наставник: и ученик укључе у креативни процес учења. 

Креативни процес учења је тај у коме они постају свесни проблема, 
недостатка или недовољности знања, недостатка елемената, дисхармоније 
и сл. кад они доводе у везу постојеће информације, дефинишу тешкоће или 
идентификују недостатне елементе, кад трагају за решењима, погађају ре
шења, покушавају решити проблем, формулишу хипотезе, тестирају их и 
ретестирају, модификују, и на крају, проверавајући их, саопштавају резул

тате. Ово је у ствари опис природног процеса решавања проблема. 
Међутим, Минесота истраживања креативног мишљења ученика, које 

је организовао Таране, показала су да у већини школа у USA креативност 
радозналост и одушевљење интензивније опада код ученика на два узраста: 

код петогодишњака, и код деветогодишњака (где се као снажни фактори 
поред школе јављају и конформистички притисци вршњака који умањују 
процес креативног учења). 
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У Немачкој су добијени слични резуmати, али на различиrим узрас

тима: конформистички притисак на децу је јак од првог разреда основне 

школе па све до трећег - тек тада почиње развој креативног мишљења и 

оригиналности. 

У Југославији истраживања су показала да се изразитије опадање 

креативности јавља у првом разреду основне школе и у петом, што значи 

6-7. години и у 10-11. години. 
Разлози су везани за прелазак деце из различитих васпитаних средина: 

што је било везано за различите нивое слободе, различите нивое и квалигете 

веза са наставницима, и различиту организацију васпитно-образовног рада. 

На основу анализираних истраживања дошло се до закључка да пос

тоје одређени принципи или смернице којих би се наставници морали при

државати, а који би умањивали негативан утицај школе и институционалне 

средине на развој креативности код ученика. Ти захтеви се могу свести на 

следеће: 

Стварати повољну атмосферу, заинтересованост, неговати иmе
ресовања. 

Развијати дивергантно мишљење. 

Ослобађати ученике од страха од евалуације. 

Успостављати личне односе са ученицима тако да омогућавају и 
подстичу креативан рад и развој. 

Укључивати ученике у креативни рад, путем креативних задатака. 

Познавање добро индивидуалне могућности и карактеристике 
ученика. 

Пратити промене у развоју сваког ученика, и на време отклањати 
баријере и неспоразуме уколико њихове креативне идеје наиђу на 
неразумевање у школској, ученичкој или породичној средини. 

Л и т е р а т у р и: 

1. Rogers C.R., Оп Becoming а Person, А Тherapist's View о/ Psychotherapy, Hougthon Mifflin 
Company, Boston, 1961. 
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Milka Оlјаёа, Ph.D., Marijana Kosanovic 

ТEACHERS AND ПIЕ ORGANIZA110N OF CREA11VE AC11VI11ES 

Summary 

In Lhe organization of educational and upbringing work teachers have to provide 
following condiLions: to create positive socio-emotinal climate, to develop divergent thinking, 
to make free pupils from their fears from evaluation, to provide at the same time external as 
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well as internal evaluation, to estaЫish relations of freedom which еnаЫе creative development, 
to includc pupils in creative work and make them get used to it giving them creative task.s 
and questions which would initiate their creative mental processes, and to help pupils to 
eliminate Ыockades and initiate their creative Ьehavior in the communication with other pupils, 
with other teachers or with the memЬers of their family. 

Кеу words: teachers, creativity, principles of creative work 
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ИНДИВИУАЛИЗОВАНА НАСТАВА КАО 

ДИДАКТИЧКА ИНОВАЦИЈА 

Резиме 

У раду је, са ~џиреi Шеоријскоi, йедаiо~џко-дидакШичкоi сшанови
~џШа, одрећен обим и садржај йојмова дидакШичка иновација и иновација 
у насШави. Такоће су размоШрена и друiа основна йиШања као ~џШо су 
васйиiйно-образовна йодручја иновација, функције и каШеiорије иновација, 
различиiйе класификације иновација. 

Посебно је анализирана индивидуализована насШава као йример йер
маненШе дидакШичке иновације, која Шо јесШе и осШаје, збоi сШалноi 
развоја како сойсШвених Шеоријских уйори~џШа, Шако и йракШичних мо
дела (нових йланова, йројекаШа, йосШуйака који се уносе у насШаву и 
дойриносе њеној модернизацији и ефикасносШи. 

Кључне речи: дидакШика, насШава, иновација, индивидуализација, модел 

Термин иновација је латинског порекла и означава новину, новост, 
промену. Свака промена, међуrим, не мора бити иновација. Промена подра
зумева пре свега идеју да се ПОС1)'ПИ другачије, да се нешто измени, или 
замени нечим другим што не мора обавезно бити нешто ново. У бити 
иновације је, напротив, управо тежња да се створи нешто ново, нешто што 
одСl)'па од дотадашњег, уобичајеног, дакле, баш намера да се уношењем 
новина у постојеће, добије боље, оригинално, ново. 

У савременој дидактичкој научној и стручној лиrератури често се 
симуmано користе термини дидактичка иновација и иновација у настави. 

Међу њима се ипак мора правити прецизна дистинкција, јер појам дидак
тичка иновација обухвата како теоријско-методолошке иновације у самој 
дидактици као научној дисциплини, тако и иновације у домену предмета 
дидактичких проучавања, а то су теоријски, историјски и практични аспекти 
процеса наставе и образовања. Према томе, појам дидактичка иновација 
био би по свом садржају шири од појма иновације у настави, којим се 
посебно наглашава практична димензија, чињеница да је иновација при
мењена, или да може бити примењена у настави. 

Иновација се најчешће одређује као сврсисходан напор за комIШек
сним усавршавањем васпиrно-образовног процеса, уношење нових елеме
ната са становишта циљева, садржаја, метода, облика и васпитно-образов-
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них техника. (Педагошка енциклопедија, 1989) Такође, иновација се дефи
нише као намерно уношење промена у наставу и васпитно~бразовни сис
тем у целини, као подстицај да се они даље унапређују (Т. Продановић и 
Р. Ничковић, 1980), као свесно усмерена промена која модификује постојеће 
стање у складу са друuпвеним и педагошким захтевима и потребама ( Ј. 
Тюрђевић, 1986), као промена у целини структуре школског система (вас
питног и дидактичког), или његових значајних делова, у циљу побољшања 
која се могу мерити. (W. Okon, 1984) 

У свим наведеним дефиницијама иновације, баш као и у великом 
броју других дефиниција, као заједнички, присутан је елеменат новине. 
Разлике које се запажају код одређивања суштине иновација, односно код 
њиховог дефинисања, резултат су различитих прилаза које у дефинисању 
иновација имају различити аутори. Разликују се: прилаз којим се узима у 
обзир сврха, циљ иновације, затим квантитативни прилаз који подразумева 
иновације чије су идеје, пракса, или материјали усвојени на нивоу од 10% 
или нижем, па прилаз којим се као иновација означава нова целина или 
нови део праксе, прилаз који одређује иновацију посредством критичког 
фактора ефекта на понашање и најзад, прилаз којим се дефинише инова
ција као "опажена новина". (Ј. Ђорђевић, 1986) 

У сваком случају иновације треба схватити и као процес, процедуру 
и као резултат, ефекат. Многи аутори данас прихватају још шире одређење 
иновације, односно објашњење да је иновација нешто различито и боље од 
постојећег, с тим да је и ново, али у релативном смислу. То значи да се под 
иновацијом подразумева и поновно комбиновање познатих делова или кван
титативна разлика у односу на постојеће стање, посебно и то да неuпо 
може бити ново само за једну средину, односно за васпитн~бразовни 
систем у тој средини, док је у другој средини исто већ постало уобичајена 
пракса или чак рутина. 

Познато је да се иновације јављају у следећим васпитно~бразовним 
подручјима: 

циљеви васпитања, образовања и наставе; 
организација васпитно~бразовног система, школског система, 
система наставе; 

функција и положај наставника; 

школски објекти (школске зграде, специјализоване учионице); 
садржаји образовања и наставни садржаји; 
наставна техника и технологија. 

У сваком од поменутих подручја иновације имају одређену функцију. 
Та функција је најчешће поливалентна, односно представља одређену ком

бинацију следећих категорија: 
Гносеолошка категорија иновација означава да ученик применом 

иновације долази до нових сазнања на активан и креативан начин. 

Психолошка категорија иновација се темељи на повећаном интере
совању ученика за новине које се имплеменетирају у наставни рад. 
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Социолошка категорија иновација се заснива на развијању позитив
них социјалних односа у настави (бројчане формације ученика у настави). 

Педагошка категорија иновација обухвата васпитну страну иновација, 
као и могућност за саморазвој и самоваспитање ученика. Инструментална 
категорија иновација подразумева постизање одређених друштвених циље-
ва. 

Телеолошка категорија иновација се односи на циљ и сврсисходност 

сваке иновације. 
Аксиолошка категорија иновација упућује на примену иновација због 

тога што свака од њих има своју посебну вредност. (М. Стевановић и А. 
Мурадбеговић, 1990) 

У ситуацији кад, као данас, постоји веома велик број различитих 
дидактичких иновација, питање њихове класификације, односно питање 
критеријума класификације добија на свом значају. 

Према обухватности, односно ширини, разликују се: генералне (ком
плетне), парцијалне и појединачне иновације. 

На основу тога како су уведене у наставну праксу иновације могу 
бити: спонтане, конrролисане (од стране научника, истраживача) и наме
тнуте (од стране надлежних органа просветне администрације и стручних 
служби). 

Кад је реч о увођењу иновација у наставу, сматра се да њихов при-
оритет може бити одређен на основу следећих карактеристика: 

релативна корист схваћена као степен до којег је нека иновација 
боља од старе праксе; 

компактност која се оцењује у односу на усклађеност са постоје
ћим вредностима, прошлим искуством и потребама корисника; 
сложеност у смислу колико је иновација тешка за разумевање и 
реализацију; 

могућност проверавања ефеката; 
видљивост, односно могућност да се резултати иновације могу 
уочити од стране објективних посматрача. (Е. Рогерс, 1983) 

Међу савременим дидактичарима широко је прихваћено мишљење да 
је најзначајнија иновативна снага која уrиче на развој и модернизацију 
наставе садржана управо у избору путева и поступака индивидуализације, 
односно у избору прво теоријског, па затим и практичног модела индиви
дуализоване наставе. 

Индивидуализација наставе је у дидактици објашњена као дидактички 
принцип и као претпоставка рационализације наставе, односно индивиду
ализација је схваћена као низ поступака и процедура, као одређен педаго
шко-дидактички третман индивидуалних особености ученика у процесу нас-
таве. 

На основу тога, индивидуализовану наставу је најједноставније дефи
нисати као наставу у којој се реализује принцип индивидуализације, или 
као наставу у којој се применом одређених мера и предузимањем потребних 
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акција (педагошко-дидактички третман) води рачуна о индивидуалним ка
рактеристикама ученика. Индивидуализована настава може имати разне 

теоријске основе и разне појавне облике: сви савремени наставни системи 
су истовремено и модели индивидуализоване наставе, а развијен је и читав 
низ посебних, нових модела, планова и пројеката индивидуализоване нас
таве који се као дидактичке иновације уводе у наставну праксу многих 

школа широм света. 

Индивидуализована настава се може објаснити и кроз компарацију 
са индивидуалном наставом. У индивидуалној настави наставник је посве
ћен само једном ученику током одређеног времена, па се претпоставља да 
ћс наставни рад моделовати по мери баш тог ученика, што не мора у сваком 
случају бити тако. С друге стране, индивидуализована настава најчешће није 
индивидуална; група ученика или читаво одељење може бити оквир за 
одређени ниво индивидуализације наставе, односно за обезбеђивање дидак

тичких материјала и активности адекватних специфичним потребама, ин
тересима и способностима сваког појединог ученика. (J.S. Yang, 1987) 

У поређењу са уобичајеном, традиционалном наставом у индивиду
ализованој настави: 

1. Време је слободно распоређено и наставник може да персонали
зује рад са ученицима у излагању онога шта и како треба да уче. 
Тако наставник има могућност да управља напредовањем учени
ка и да пружи више тачних процена о тешкоћама у напредовању 

ученика, као и о адекватним начинима њиховог превазилажења. 

2. Постоје веће могућности диференцирања међу ученицима: онога 
што уче, како уче и који материјал користе за учење. 

3. Време за учење је различито димензионисано, па нема потребе 
за наметањем исте брзине и темпа рада свима. 

4. Наставник припрема или добија од стручних служби припрем
љене материјале, изворе и средства чијом применом се обезбеђује 
постизање бољих ефеката, већих и вреднијих резултата у настави. 

5. Наставник може да предвиди и одређене исходе како у односу 

на употребљене материјале, тако и у односу на саме ученике. (Ј. 
Ђорђевић, 1979) 

Суштина индивидуализоване наставе може се изразити констатацијом 
да је то настава која подразумева дидактичко-методичке поступке прила
гођене задовољењу индивидуалних потреба сваког појединог ученика тако 
да се до максимума утиче на његово учење, образовање, васпитање и развој 
у целини. 

Индивидуализована настава претпоставља наставну ситуацију у којој 
ће сваки ученик моћи да учи несметано, да без застоја и успешно овлада 
следећом етапом у процесу учења и наставе. Оваква ситуација која карак
терише индивидуализовану наставу, контраст је оној у колективној настави, 
гдс ес способнији ученици најчешће досађују чекајући остале, односно где 
су они мање талентовани фрустрирани због сувише брзог темпа рада и 
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сувише тешког наставног садржаја који не могу да науче. У том смис.лу, 
као одлике индивидуализоване наставе издвојени су: флексибИЈШа употреба 
наставног времена, нова улога наставника, програм кшпинуираног прогре

са за ученика, ефикасно коришћење ученичких способности и стална ева
луација њиховог напредовања. (W. Georgiades и С. Clark, 1974) 

Када су задаци наставе, материјали за учење, наставни садржај и 
наставне методе одабрани специјално за поједине ученика, или за мању 

групу ученика који имају заједничке карактеристике, реч је о индивидуали
зованој настави. (N.L. Gage и D.C. Berliner, 1975) Једино се у индивидуали
зованој настави може водити рачуна о разликама у интелигеIЩИји деце у 
истом разреду, о способностима појединаца, о његовом ритму и варијаци

јама у раду, о преморености и свим личним чиниоцима који утичу на његову 
активност и понашање у школи. (R. Dotran, 1962) 

У многобројним одговорима на питање ипа је индивидуализована 
настава, неретко се истичу различити моменти. На пример, наглашава се 

да је то високо флексибилан систем бројних материјала и процедура у којем 
ученик има суштинску одговорност за планирање и извођења свог органи

зованог програма (уз наставникову помоћ) и у којем је учеников напредак 
детерминисан само у терминима тога програма. Индивидуализована настава 
је тотални наставни програм (курикулум) који инкорпорира све корисне 
концепте за које је познато да унапређују наставни процес. Успех индиви

дуализоване наставе зависи од оптималне равнотеже између ученикове соп

ствене оцене и наставниковог савета. (G.L. Baker и 1. Godberg, 1975) 
Са овим у вези потребно је још поменути и разлику између индиви

дуализоване наставе и независног учења. Индивидуализована настава се 

одвија по програму који је строже структуриран, ученик и наставник ода

биру потребно из мно1IПВа материјала и медија и одређују секвенце учења 
које су много ефективније у изразима ученичких способности и потреба. 
Ученик може изабрати да ради (учи) независно у оквиру свог индивиду

ализованог програма, али сам независан рад (учење) не значи да ученик 
учествује у индивидуализованој настави. 

Основа за веровање које деле бројни аутори да је индивидуализована 
настава пожељна и потребна иновација, налази се у сазнању о самој природи 
човека, односно у чињеници да нема два иста људска бића, организма. Ако 
јс то тако, онда следи да нема два ученика који достижу циљ у исто време, 
који користе исту технику учења, који решавају проблем на идентичан 
начин, који поседују исти репертоар понашања, који су мотивисани за пос
тигнуће истог нивоа, за реализацију истог циља, који су спремни за учење 

у исто време, који имају исти капацитет учења, који имају исте интересе. 

Узимајући у обзир, поред наведених, и разлике у породичној и школској 
околини, постаје сасвим очигледно колико је учење јединствено за сваку 
личност. 

Индивидуализована настава је идеалан (апстрактан, теоријски) кон
цепт наставе, по коме се настава организује у складу са учениковим карак-
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теристикама и потребама. У пракси, реч је о степену, о нивоу индивиду
ализације који, разуме се, не узима у обзир све одлике идеала. 

Покушаји практичног организовања индивидуализоване наставе, од

носно уношење поступака индивидуализације као специфичне иновације у 

наставу, сежу далеко уназад, све до 1888. године. Тада је Гуеблу (Колорадо, 
САД) П. Серч развио план за прилагођавање наставе индивидуалним ра

зликама ученика. Значајан је и рад Ф. Барка из Сан Франциска који је 
креирао материјале за индивидуализовану наставу, а његову идеју даље јс 

разрадио К. Вошборн што је резултирало Винетка планом. У исто време, 

око 1925. године Х. Паркхерст је развила Далтон план. Ова два, Винетка 
и Далтон план, су и најпознатији у групи тих раних иновацијских пројеката 

и планова усмерених ка индивидуализацији наставе. 1 

Може се према томе рећи да ако захтеви за индивидуализацијом нас

таве и покушаји њене практичне реализације нису нови - нова јс њихова 

широка прихваћеност у многим земљама савременог света, а нове су и 

друштвене потребе које су те захтеве управо сада подстакле. Оrуда и оцена 
да је индивидуализација наставе перманентна иновација. 

Поновно оживљавање и повећање интересовања за индивидуализаци

ју наставе објашњава се следећим разлозима: научним проучавањима и кри
тиком квалиrета наставе, изразитим потребама да ес побољша успех учени

ка, порастом броја ученика у школама свих врста и нивоа, експанзијом 

знања, наглим развојем аудио-визуелне технике и нове образовне техноло
гије, развојем програмиране наставе и наставе уз помоћ компјутера, разво

јем проблемске наставе и наставе путем открића, а нарочито резултатима 

психолошких проучавања индивидуалних разлика међу ученицима. 

Данас се у многим земљама широм света, као различите врсте дидак

тичких иновација, развијају нови пројекти, програми, планови - модели 

индивидуализоване наставе као што су: у САД Блумова стратегија учења 
овладавањем, План систем, IGI, PLATO, IPI програм, шведски IMU пројекат, 
руски пројекти делимичне и потпуне индивидуализације, пољски радионич

ки и бригадно-производни систем, пројекти у Француској, В. Британији, у 
Немачкој, Јапану игд. 
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Већини тих различиrих пројеката заједничка су следећа обележја: 

1. низ јединица или модула за учење 
2. наставни циљеви и задаци изражени у мерљивим терминима 

3. усклађени кораци у напредовању ученика 

4. широк избор дидактичких материјала и медија 
5. добро развијен систем мерења и вредновања 
6. лак приступ изворима знања 

У касним деценијама XIX и почеrnим деценијама ХХ века иденrnфиковано је преко 
ЗО пракrnчних покушаја индивидуализације наставе, највише у САД, али и у другим 

земљама. (Према Ј. Duan, 1975) 
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7. флексибилан наставни распоред 

8. систематична процедура управљања програмом (Н. Грунлунд, 
1974). 

Такође, већина познатих пројеката индивидуализоване наставе може 

се класификовати према учениковој слободи избора наставних садржаја, у 

следеће групе: 

1. Индивидуално дијагностиковани и припремљени програми где 
су дати циљеви, одређене методе и материјали. 

2. Самоусмеравајући програми који имају одређене циљеве, а уче
ник бира методе и материјале. 

3. Персонализовани програми са слободним избором циљева, а 
фиксираним методама и материјалом. 

4. Програми независног учења који остављају ученику слободу 
избора и циљева и метода и материјала. 

Велики број савремених пројеката и програма, модела индивидуали

зоване наставе, још су заиста нови и мало је ваљаних података о њиховој 

ефикасности и њиховим укупним ефектима. Резултати нису дефинитивни, 

али изгледа да поменути пројекти доприносе стварању позитивних интереса 

и ставова према учењу код ученика, као и повећању поверења у сопствене 

способности за учење. (N. Grunlund, 1974) 
Такође, ови пројекти омоrућују ученицима да напредују својим темпом 

у учењу сваког предмета; у њима је однос између ученика и садржаја учења 

директан; ученик добиј а непосредан одговор на питање чиме се тренутно 
поткрепљује и подстиче да боље разуме структуру предмета, да дубље улази 

у оне садржаје који га интересују и да брже прелази оне који су му познати; 
сваки ученик напредује колико му то његове способности дозвољавају, ин

струкција није упрошћена. (Н.Е. Blake и А McPherson, 1975) 
У односу на наставника, јасно је да га већина ових пројеката ослобађа 

од предавања многих рутинских садржаја, дозвољава му да изађе у сусрет 

индивидуалним особеним потребама сваког ученика, да посредује дијагнос

тичким саветима, обезбеђује му више времена за ученике којима је потребно 
највише помоћи; омоrућује му да развије структуриран, пажљиво промиш

љен програм за своје ученике, повећава степен задовољства у послу, помаже 
му да не буде само предавач већ и вођа ученицима у њиховим напорима да 
повећају своје знање о датом предмету. 

Наставнику остаје вредно и много потребније време за разговоре са 
ученицима, за демократске, хумане дискусије, постављање изазовних пи

тања, за рад са појединцима, дијагностиковања потреба појединих ученика, 

за испитне матер иј але, планирање рада и посебно за слушање ученика. 

Нови програми индивидуализоване наставе не дају наставнику само нову 
улогу и нов статус; они дозвољавају уношење нових осећања (узбуђење, 
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радозналост) у наставу, чинећи је заиста креативним искуством и за нас

тавника и за ученике. 

Посматрајући уопuпено, у светским оквирима, новим плановима и 

пројектима за практичну реализацију индивидуализоване наставе не могу 

се порећи значајне позитивне карактеристике. Међутим, основна замерка, 

која се у већој или мањој мери односи на све поједине, различите, практичне 

моделе индивидуализоване наставе, јесте та да се у њима ипак, највише 

користе процедуре индивидуалног учења, а много мање се стварно реализује 

индивидуализовани васпитнообразовни однос према ученику. Пречесто се 

у таквим пројектима налазе универзални "рецепти мишљења" за све учени

ке, присутно је и механичко учење и дрил, више се инсистира на усвајању 

информација и давању једног тачног одговора него на развитку психичких: 

способности и оригиналних: карактеристика ученика. На тај начин се игно

рише и позната дидактичка максима да је боље кад ученик, мислећи својом 

главом, понекад мисли и погрешно, него кад не мислећи, само репродукује 

правилно, али туђе мишљење. 

Генерално се може закључити да се вредност појединих планова, 

пројеката, модела индивидуализоване наставе као дидактичких иновација, 

утврђује тек на основу сагледавања релевантних теоријских: одредница и 

оквира на којима су иновације развијене. При томе, важно је нагласити да 

свака иновација носи и шире, не само педагошко-дидактичке, већ и фило

зофске консеквенце. Другим речима, нове идеје о васпитању, образовању 

и настави, у својој суuпини, увек су и филозофске идеје. 

У том смислу од изузетног значаја је схватање да су васпитање и 

образовање као интегрални делови укључени у сам процес развоја детета. 

(Л.С. Виготски, С.Л. Рубинштајн, Ј. Брунер и др.) Развој се не одвија не

зависно од васпитања и образовања, униформно, предодређено само насле

ђем, средином или и једним и другим. Напротив, развој је резуmанта дело

вања различитих чинилаца, међу којима посебно место заузимају васпитање, 

образовање и настава. Идеја о водећој улози васпитања и образовања у 
р:tЗвоју је теоријско-методолошка основа за разраду проблема сваког су

uпинског усавршавања и иновирања наставе. 

Отуда је потребно да се настава као јединствен васпитнообразовни 
процес, посебно индивидуализована настава, оријентише не само на при

лагођавање развоју ученика, већ пре свега на његово подстицање. У том 

прилагођавању, односно у трагању за одговарајућим, развијајућим процеду

рама и поступцима, индивидуализација наставе остаће перманентна инова

ција, IIПO подразумева континуирано и константно откривање и уношење 

разноврсних дидактичко-методичких ПОС'l}'пака у наставу, како оригинаш1е 

комбинације оних који су већ познати, тако и сасвим нове, оне који ће тек 

бити и признати и прихваћени. 
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Mara Dukit Рћ.О. 

INDIVIDUALIZED INSТRUCПON AS А DIDACПCAL INNOVATTON 

Summary 

In the essay the scope and the content of the terms didactical innovation and innovation 
in instruction have Ьееn determined from the broader theoretical, educationally-didactical 
standpoint. Some other questions like: educational and upbringing areas of innovation, the 
functions and categories of innovations, different cl~ifications of innovations have also Ьееn 
discu~d. 

lndividualized instrucition has Ьееn specially analyzed as ап example of permanent 
didactical innovation, which it is and remains as such, Ьecause of the pracLical models (new 
plans, projscLS, procedures) which have Ьееn included in teaching, making it modern and 
efficient. 

Кеу words: didactics, instruction, innovation, individualization, model 
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ПИТАЊА И ЗАДАЦИ У ФУНКЦИЈИ НЕГОВАЊА 

МИСАОНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У 

НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 

Резиме 

АуШори йолазе од йоимања йиШања у насШавном йроцесу, Шраiају 
за резулШаШима најзначајнијих исШра:живања у cвeiiiy и у наwој земљи, 
наводе йоједине класификације йиШања у насШави. На Шим основама 
изiраћују сойсШвене сШавове о йиШањима у насШавном йроцесу. Пиша
њима додају и задаШке, јер је једно од дpyioi у насШавном йроцесу нео
двојиво. АуШори йиШања и задаШке у настави деле у две основне скуйине: 
1. Пишања и задаци којима се неiује йамћење ученика. 2 Пишања и задаци 
којима се неiују йерцейције, йредсШаве, миwљења и маwша ученика у нас
Шавном йроцесу. У йрву iруйу сврсШавају дeceiii врсШа йиШања и задаша
ка, а у друiу девеШнаесШ. За сваки Ший йиШања или задаШака наводе 
конкреШне йримере из обласШи различиШих насШавних йредмеШа основне 
и средње zџколе. 

Кључне речи: йиШања, задаци, йерцейције, йредсШаве, миwљење, маwша, 
йамћење 

ПОИМАЊА ПИТАЊА И ЗАДАТАКА У НАСТАВИ 

Постоје бројна различиrа одређења овог појма, у смислу да је то: 
"".упиrна језичка формулација у облику ријечи или реченица, која служи 
у настави за вођење разговора између наставника и ученика"." (6; 679)"".је
зички облик кој и наставнику служи као инструмент управљања учениковим 
активностима у процесу учења"." (9; 40). В. Јурић (1974) сматра да се у 
покушајима ближег одређивања односа између пиrања и циља посебно 
артикулише повезаност пиrања с мишљењем, и упозорава при томе да ес 

никада не смеју изгубиrи из вида следећа два момента: 
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1. Одређења која за основну дефинисања пиrања узимају појам 
проблема непрецизна су, и потребно је дистингвирати ове пој
мове. Пиrање је, свакако, шири појам; оно обухвата и појам 
проблемског пиrања. Још јс шири појам задатка, јер обухвата 
претходна два. И други аутори настојали су да одреде основне 
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појмове (задатак-питање-проблем) и њихов међусобни однос. 
Тако, нпр. Nagy L. (14; 139) у оквиру својих разматрања о начел
ним питањима истраживања о развоју мишљења наводи следећа 
одређења: 

а) Питање је увек задатак, али задатак није увек питање. 

б) Проблем је увек задатак, али задатак није увек проблем. 

ц) Проблем јс често питање, питање је понекад проблем. 

2. Однос питања и одговора ни издалека није једноставан. Узајам
ност имплицира и деловање. 

Према нашем уверењу, спорна је тврдња да "задатак није увек пи
тање". ЗадаШак у насШавном йроцесу маже имаШи смисла само онда ако 
се у њему йодразумева и одрећено йиШање, ако се у њему од ученика 
неwШо Шражи да ураде, да дају одiовор - pewe йосШављени задаШак. 
Према томе, сваки задашак у насШави је и йиШање, а свако йиШање је и 
задаШак. Истина је да је проблем увек задатак, али да задатак не мора бити 
увек проблем. Међутим, сматрамо да је сваки йроблем, не чесШо, неiо увек 
исШовремено и йиШање, а да йиШање маже биШи само йонекад йроблем. 
Зато сматрамо да су питања, задаци и проблеми у настави веома повезани, 
међусобно условљени и да их је тешко изоловано посматрати, нити за тим 
има потребе. Сви су они у функцији активирања ученика у процесу савла
давања новог градива, вежбања, понављања, утврђивања, систематизације 
или проверавања. Разлика између питања, задатака и проблема у настави је 
у њиховом садржају, форми задавања и у међусобним односима наставника 
и ученика. Сви се они своде на једно: на питање, без обзира да ли га 
поставља наставник или ученик, треба дати одговор; задатке треба реша
вати, трагати за адекватним решењима и на њих адекватно одговорити. 

РЕЗУЛТАТИ НЕКИХ ИСТРАЖИВАЊА У СВЕТУ И У НАС 

Током историје наставе појављивали су се различити типови питања 
(сократовско, катехетичко, хеуристичко), који су се садржински и формал
но осавремењавали, да би се усталио следећи облик: 

йиШање - одiовор - йромене 

Проблем испитивања питања и одговора у настави постао је још на 
прелазу између 19. и 20. века предмет многих научних истраживања. Бројни 
истраживачи су правилно уочили да се питања могу успешно користити у 

развијању мишљења ученика. Резултати досадашњих истраживања указују 
на чињеницу да постоје бројне варијације питања у настави и да у тради
ционалној настави имају значајну улогу. Новија истраживања и савременији 
приступи настоје да елиминишу једностраности ранијих приступа, тс пи
тањима наставника, оправдано, дају истакнуто место и улогу у развијању 
мишљења ученика у процесу наставе. 
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У овом раду ми ћемо се ограничити на класификацију наставникових 
питања, а затим дати преглед резултата емприријских истраживања која се 
односе на квантитативни и квалиrативни аспект питања у настави у фун
кцији мисаоне активизације и развоја ученика. О дидактичкој и методичкој 
релевантности овог проблема сведоче бројна истраживања у свету и у нас. 
Сва она заснивају се на претходној изради класификатора који садржи 
одређени број категорија питања, помоћу којег се затим та питања анали
зирају са аспекта развоја мишљења ученика. 

У педагошко-психолошкој литератури западних земаља посебан зна
чај има истраживање Сrерна (Према: Nagy, L., 1976. стр. 76-77), који је ова 
питања поделио у пет категорија ( одредбена, потпуног одвајања, непотпу
ног одвајања, водећа и условна). Овај аутор проучава улогу питања у ра
звијању мишљења с обзиром на њихову сугестивну моћ и истиче да дејство 
питања на развој мишљења расте у оној мери у којој се његова сугестивност 
смањује, и обрнуто. 

Yamada, S. (Према: Gergely, Ј. 1914) највише се бавио проблемима 
сврхе питања наглашавајући следеће: 

1. питања буде самоактивност ученика и оспособљавају га за миш
љење; 

2. доприносе вежбању изражавања мисли на најправилнији начин; 
3. кроз одговор ученика може се судити о степену развијености 

мишљења. 

M.D. Gall (Према Јурићу, В., 1974, 73) класификује питања према 
типовима у пет група: 

1. Питања типа досећања (сећање, знање, препознавање, прошла 
искуства, једноставно сећање примера, сећање на избор из мно
штва примера, сећање чињеница и решање чињеница у сукце

сији). 
2. Питање типа аналиrичко мишљење (расуђивање, логичко закљу

чивање, анализа, апстракција, објашњавање, принцип укључива
ња, компарација, идентификација, нацрт закључка). 

3. Питања типа креативно мишљење (синтеза, планирање, повези
вање, спекулирање са спољашњим подацима, дивергирање ). 

4. Евалуирање питања (процењивање, просуђивње, продукт просу
ђивања, утврђивање суда заснованог на личном искуству, поновно 

вредновање одговарајућих података, идентификовање главног и 
важног дела, прецизно вредновање, квалитет и др.) 

5. Остало (асоцијације, објашњење, схватање, примена, сређивање, 
прихватање, идентификовање сугестија, одређивање вештина и 
способности, описивање ситуација, дефинисање и објашњавање 
ситуација и др.) 

Tausch (Према: Nagy, L., 1976, 80) дао је статистичке показатеље о 
томе колико питања наставници поставе на појединим часовима. Открили 
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су да у том погледу постоје велике индивидуалне разлике (поједини нас
тавници сваких 40 секунди поставе по једно питање). 

Примењујући Блумову таксономију при класификацији питања O.L. 
Davis и D.S. Tinsley (Према Шпољар-Гарбис, К., 1977, стр. 14 7) уврстили су 
52% од укупног броја наставникових питања у најнижу категорију (знање); 
само 36% припадало је другим (вишим) когнитивним нивоима, а преосталих 
12% питања било је у служби организације и наставне процедуре. 

Истраживања немачких аутора такође представљају значај ан допри

нос разматрању ове проблематике. G. Clauss (1954) истраживао јс питања 
наставника са становиnпа њихове формулације, варирајући упитне речи у 
њима, и дошао до закључка да питања имају веома значајну функцију у 
формирању појмова ученика, њиховом утврђивању и проверавању. 

N.R. Dodl (Према Spoljar-Gerblz, 19, стр. 147) је утврдио пет различи
тих облика низа питање - одговор у наставној интеракцији и утврдио највећу 
учесталост низа питања којима се тражи знање чињеница. R. Stevens утврдио 
је да се 60% наставникових питања односи на репродукцију знања из уџбе
ника. Н.С. Haynes је, посматрајући наставу историје, категорисао 77% пи
тања као уска (понављање чињеница), а тек 17% питања као шира (мисаоно 
активирње ). До сличних резултата је дошао и S.M. Corey, означивши 71 % 
анализираних питања као чињенична те 29% као мисаона. 

У Совјетском Савезу овим проблемима бавили су се Н.Ф. Казмин, 
З.А. Морозов, Смирнов, Петровскиј и други. Б.В. Журовљев даје доста 
обухватну и прегледну класификацију коју касније употпуњује Петровскиј 
(1955) у веома диференцирану поделу. Ова класификација обухвата најзна
чајније типове питања која се односе на мисаону активност и представља 
значајан допринос развоју мишљења код ученика. 

И М.П. Морозов (Према: Nagy, L., 1976, 86-87) питања наставника 
посматра као средство за мисаону активизацију ученика. Питања у складу 
са традиционаm1им схватањима дели на: основна, допунска, помоћна. Овај 
ayrop сматра да репродуктивна питања, по правилу, не захтевају мисаони 
напор, док питања која подстичу мисаоне активности - упоређивање, про
цењивање, просуђивање, систематизација, генерализације, утврђивање узро

чно-последичних веза, имају изванредну улогу у развоју мишљења. Она 
захтевају стваралачки одговор и само онај ученик који има усвојен многос
тран, вишеструк сазнајни систем, може одговорити на њега. 

Богојављенскиј и Менчинскаја (1965) сматрају да се мишљење може 
успешно развијати стварањем проблемске ситуације. Суnпина је у томе да 
ученици када наиђу на проблем осете конфликт (сазнајни) између својих 
сазнања и новог задатка (ситуације). Питања треба да им се наметну у току 
сопствене активности. Иста становишта заузели су и Калмикова и Кудрјав
цев. 

У Мађарској се велики број научника бавио проблемима питања нас
тавника. (Baraьas, Lenard, Kelemen, Molшir, Р61уа, Nagy и др.). Baraьas i Lenard 
(3; 53) утврдили су велики број типова питања наставника, и закључили да 
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они испуњавају бројне и разноврсне функције: развијају мишљење, побуђују 
радозналост, иmерссовање, оспособљавају ученике за образлагање, вредно
вање, заузимање става, активизацију, утврђивање степена разумевања гра
дива и др. 

Р61уа Gy. (1967) разматра проблем постављања питања у следећим 
фазама мишљења: 

1. Схватање питања - шта имамо? 

2. Припремања плана - Да ли си употребио све податке? Да ли их 
можеш преструктурирати? 

3. Извршење плана - Да ли је то добар поступак? 4. Провера ре
шења - Да ли можеш проверити резуmат? 

LCnard F. (1963) јс сакупио обиман материјал у вези са питањима 
наставника у функцији развоја мишљења и резимирао их у облику неколико 
основних теза: 

1. Развој мишљења ученика у највећој мери јс могуће остваривати на 
наставном часу. Један од основних захтева за то јесте да наставник пос

тављањем питања свесно развија и вежба когнитивне способности ученика. 

2. Питања наставника најчешће служе за проверу знања на часу. То 
значи да ес највећи број питања наставника односи на репродукцију градива, 
а нс на развој мишљења. 

3. Уколико наставник постави нско питање које подстиче на разми
шљање, оно је импровизовано и постављено случајно. Таква питања нису 
у функцији свесног, систематског, планског и оптималног развоја мишљења 
ученика. 

4. Типове репродуктивних и мисаоних активирајућих питања треба 
јасно диференцирати и разликовати у практичном раду наставника. 

5. Развој мишљења ученика могућ је само уколико се наставник за 
постављање продуктивних питања припрема током целе године. 

6. Приликом планирања ових питања наставник треба да води рачуна 
да мисаоне активности, односно операције које треба да следе, буду што 
богатије и да варирају. 

7. Наставник.ова припрема за постављање оваквих питања обухвата и 
предвиђање задатка, питања, односно тачно предвиђање мисаоних операци

ја које треба да се развијају њиховим решавањем. 

8. Са постављањем мисаоно активирајућих питања треба почети у 
првом разреду и наставити током школовања. 

9. Уџбеници, радне свеске и приручници наставника садрже таква 
питања. Брижљиво их треба проучити уз сваку наставну јединицу и ра
зрадити. 

Nagy F. (1976) у својој опсежној студији класификовао је питања 
наставника у две категорије: мисаоно активирајућа (продуктивна) и миса
оно неактивирајућа (репродуктивна), које обухватају одређени број потка
тегорија. Он је у свом истраживању пошао од претпоставке да су питања 
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наставника један од начина развоја мишљења ученик.а и да се оно може 
остварити под условом да се куmура испитивања наставника стави у службу 
тог развоја. Настојао јс да испита како одређене варијације у начину испи
тивања наставника утичу на развој мишљења ученика. 1 Резулrати до којих 
је овај аутор дошао упућују на следеће закључке: 

• Од укупног броја питања (3961) - 8,9% је планирано, а 91,1 % је 
спонтано постављено на часу; 50% питања јс репродуктивног ка
рактера, 12% спада у категорију "остала питања". 

• 38% питања може се довести у везу са мисаоном активношћу 
ученика. Подробнијом анализом утврђено је да због несистемати
чности и непланског постављања питања, тек свако пето питање 

утиче на мисаони развој. 

• Са максималним повећањем броја питања дејство на мишљење 
ученика је опало (за 5% у односу на традицоинални начин испи
тивања). Аутор закључује да гомилање питања не само да не ра
звија мишљење ученика већ је и IIПетно. 

• Са смањивањем броја питања утицај на мишљење ученика се мало 
повећава (за 28% у односу на традиционални начин испитивања). 

• Експериментално уведен "модел куmуре испитивања" показао је 
веома добре резулrатс (мисаона активност ученика била је за 61 % 
већа од традиционалног испитивања). 

• Делотворан је начин испитивања у којем барем свако друго пи
тање мисаоно активира ученика. У том случају доња граница је 
50%. Оптимално би било да се та граница креће у између 72-75%. 
Поред ових, треба постављати и репродуктивна питања, али не 
више од 30% од укупног броја питања. Овај аутор закључује да 
ће се са развојем куmуре испитивања наставника и њеним поди
зањем на виши ниво развијати и мишљење ученика, али и куmура 
постављања питања од стране ученика. 

И код нас су вршена слична истраживања која су показала приближно 
исте резултате, тј. преовладавање питања репродукције знања. Наши аутори 
су покушали да класификују питања наставника полазећи од различитих 
критерија. В. Јурић дели питања на проблемска и она која то нису. Док је 
свака проблемска ситуација пропраћена питањем и тражењем непознанице, 
дотле свако питање и тражење непознатог не мора бити већ самим тим 
актом и одраз проблемске ситуације. Проблемска ситуација значајна је и 
по томе што нам нове иноqх:>рмације траже и извесну прераду постојећих 
знања. У уочавању и решавању проблема нагласак је на мисаоној функцији 

План истраживања је имао 4 фазе: А) часове је снимао без икаквог "мешања" споља 
од стране испитивача; Б) Током наредних 12 часова наставник је добио инструкције да 
поставља што веhи број питања; Ц) Током следеhих 12 часова инструисан је да поставља 
што мањи број питања; Д) Увођење "модела ку.ЈП)'ре испитивања" (наставницима су 

дате инструкције у вези са постављањем питања у функцији мисаоног развоја ученика). 
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тражења веза које доводе до решења проблема. Остала пиrања имају зна
чајнију улогу у попуњавању система и пирамиде индивидуалног и општег 
знања о чињеницама. И док је проблемско пиrање повезано са успостав
љањем веза између појава, дотле је група осталих пиrања повезана с моза
ичним прикупљањем елемеmа знања. (9; 46) 

Spoljar-Gerblz (19; 14-15) дели наставникова пиrања према сврси и 
према нивоу подстакнуте мисаоне активности. Према сврси пиrања ес могу 

дслиrи на: а) пиrања којима наставник управља мисаоним процесом учени
ка; б) пиrања којима наставник усмерава пажњу и друге активности учени
ка; ц) пиrања којима наставник подстиче трансфер знања (примена). 

Пиrања се могу делити према нивоу мисаоне активности (обиму) на: 
а) уска пиrања, којима се од ученика тражи репродуковање научних са
држаја, апелује на памћење или се тражи избор алтернативе; б) шира пи

тања, којима се код ученика подстиче већа мисаона активност, тражећи од 
њега да примени научне садржаје у решавању нових задатака. 

Ако се осврнемо на већ наведене резултате бројних истраживања, 
уочићемо да су многи аутори наглашавали управо овај други криrеријум 

који се односи на активирање когниrивних снага ученика. То значи да 

пиrања треба посматрати у одређеним релацијама са мисаоном активношћу 
ученика. И други аутори се слажу да процес усвајања знања у настави било 
ког наставног предмета има најмање два нивоа. Тако Е. Страчар (према 
Вукасовићу, 21; 147-148) наводи: а) ниво усвајања чињеница и 6) ниво 
усвајања односа. Приликом усвајања чињеница доминира процес задржа
вања (ретенције ), тежиште је на памћењу, док је на IЩВоу односа - прили
ком уочавања узрочно-последичних веза и схватање односа - доминаmно 

обележје процеса усвајања постаје логика мишљења. Управо у том процесу 

неопходно је активирање логичко-мисаоних операција. 
Поред других наших истраживача ове проблематике (М. Јовичић-

1974, Р. Вукановић-1976, М. Палекчић-1985 и др.) посебно место припада 
М. Баковљеву. 

Милан Баковљев је у два наврата (1961/62. и 1979 /81) истраживао 
мисаону активизацију ученика у наставном процесу. У првом истраживању,2 
поред осталог, дошао је и до следећих закључака: Ученици у наставном 

процесу претежно долазе до знања усвајањем "готових, уопштених, у ствари 
туђих судова, закључака, формула, дефиниција иrд, а не властиrом ствара

лачком активношћу". У настави је занемарено ученичко расуђивање, као 

најважнија компонеmа стваралачког стицања знања. Доминира процес по
учавања. Када се индукција користи, она је непотпуна. Дедуктивно закључи
вање је у настави потпуно занемарено. Занемарена је и машта ученик.а. 
Запостављено јс юпелектуално осамостаљивање ученика. Очигледност у 
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настави није била у функцији властиrе мисаоне активности ученика у про
цесу стицања знања. Знања се не проверавају практичном применом. У 
настави су занемарене проблем сиrуације игд. Према томе, може се закљу

чити да ни пиrања ни задаци у наставном процесу нису била таква да од 

ученика изискују самостално суђење, закључивање, дефинисање. 
У другом, поновљеном истраживању, Милан Баковљев добија при

ближно исте резултате.3 И даље су на више од три четвртине часова ученици 
стицали готова знања запамћивањем, а не самосталном интелектуалном 

активношћу. Запажена јс експанзија псеудоактивности (нагађање одговора, 
механичко допуњавање започетих речи и реченица, одговарање на сугес

тивна питања итд). Ученици се не оспособљавају за индуктивно закључи
вање. Све више се ученици ометају у самосталној мисаоној активности 

(наставници одговарају на властиrа пиrања упућена ученицима, отимају 

речи од ученика, прекидају ученике у излагању и сл.). Повећава се број 

наставника који желе мисаоно активирати ученика, али је мало оних који 
то знају радиrи. Активна очигледност је два nyra мања него у првом истра
живању. Наставник је једини криrеријум истине, те је и даље запостављена 
провера знања у пракси. У примени проблемске наставе резултати су сла
бији него у првом истраживању. 

Наведене појаве, поред осталог, произилазе и из врсте и карактера 

питања и задатака које наставник поставља ученицима у настави. Имајући 
у виду да је мисаоно активирање ученика у наставном процесу основна 

претпоставка за успешно оспособљавање ученика за самостални юпелек
'I)'ални рад, определили смо се да сва пиrања и задатке групишемо у две 

основне скупине: 

1. Питања и задаци којима се развија памћење. 

2. Питања и задаци којима се развијају перцепције, представе, миш

љење и машта. 

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈА ПАМЋЕЊЕ 

У прву групу убрајамо сва пиrања и све задатке усмерене ка неговању 
памћења ученика. Они су неопходни у настави. Ученици неке чињенице и 

генерализације треба и да памте, истина, увек са разумевањем. Међутим, 

основни проблем је у томе да ли таква пиrања и такви задаци преовладавају 
у наставном процесу и како до нових знања ученици долазе. Да ли чињени
це, појмове, законе, дефиниције, обрасце даје наставник, а ученици само 

све то памте и у датом тренутку репродукују, или до нових знања ученици 

долазе властитом интелектуалном активношћу - сами анализирају, сюпе
зују, закључују, дефинишу, изводе обрасце и сл. Нагласак је на томе да 

Милан Баковљев, Мисао11а акШивизација учеtшка у 1ШсШави, Просвета, Београд, 1982, 
стр. 188. 
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ученици до нових знања најчешће треба да долазе сопственом интелекту
ланом активношћу и да памте оно IIПO је неопходно запамтити. 

У ову групу убрајамо следећа питања и задатке:4 

1. Питања и задаци којима се тражи рейродукција iрадива (правила, 
закона, образаца, дефиниција и сл.) На пример: ШШа је Шо уйравни iовор? 
- питање постављено после обрађеног градива о управном говору и после 
дате одредбе од стране наставника. Када се зависне реченице обавезно 
одвајају зарезом од iлавне реченице? - питање постављено при понављању, 
утврђивању или проверавању знања ученика. Како iласи образац за 11 Њу
тнов закон? - питање постављено при понављању или проверавању знања. 
До обрасца (F=m ·а) ученици су дошли тако IIПO је наставник објаснио, 
написао образац и дефинисао (Интензитет силе која делује на тело једнак 
је производу масе тела и убрзања које она добија деловањем силе). После 
истумаченог градива из географије о представљању рељефа на карти, ап
солутна и релативна висина, наставник поставља питања: ШШа је релатив

на висина? Шша су изохийсе или хоризонтале? ШШа је еквидисШанција? 
2. Питања и задаци којима се тражи йримена већ усвојених знања при 

вежбању. Примери: Ако је наставник дао готова знања о површини право
угаоника и дао готов образац (Р=а · Ь) и по том обрасцу урадио пред уче
ницима неколико задатака на табли, онда је задатак ученика да, при реша
вању сасвим сличних задатака, само примењују упамћени поступак. Изра

чунај йоврwину йравоуiаоника ако је сШрана а =45 цм, а сШрана Ь =26 цм. 
Ако је њива йравоуiаоноz облика, колика је њена йоврwина ако је њена 
~џирина 32 м, а ду.жина 123м? При решавању оваквих и сличних задатака 
поступак је механизован. Нема много размишљања. Све се своди на мно
жење два броја. Ученици ћс успешно решити задатак. Наставник ћс бити 
задовољан резултатима рада и поред тога IIПO је у оваквом раду мишљење 
ученика потпуно запостављено, мада наставник не мора бити тога свестан. 
Таква вежбања, ако су дуготрајна, могу прећи у монотонију и досаду уче
ницима. Ево још једног примера: Наставник тумачи управни говор. На 
одабраним примерима објашњава карактеристике управног говора, начин 
његовог означавања, положај пишчевих речи у односу на управни говор 

(испред, иза, у средини) итд. Све ученицима даје у готовом виду. Задатак: 
У заданом Шeкciiiy одредише йоложај йщучевих речи у односу на уйравни 
iовор. При решавању овог задатка нема мишљења. Ученици су већ од нас
тавника сазнали да пишчеве речи могу бити пре, после или у средини 
управног говора. Овде се ради само о препознавању оног IIПO је сазнато 
од другог, што је запамћено. 

3. Питање и задаци којима се тражи дословно рейродуковање чињени
ца сазнатих од наставника или из уџбеника. Примери: Из наставе историје 
наставник тумачи о римској култури и објашњава свакодневни живот Рим-

4 Наведени примери питања и задатака су узети из наставне праксе у основним и средњим 

школама. 
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љана, привредни живот, архитектура, вајарство и сликарство, књижевност 
и науку. При томе наставник је једини извор знања. Он даје све потребне 
чињенице из ове наставне јединице. Питање: Ойиw.ише римски начин зем

љорадње, занаШсШва и Шрiовине. ШШа сШе уйамШили о Помйеји? Како 
је урећен Шийичан римски iрад? Наведени задаци усмерени су ка репродук
цији запамћених чињеница, сазнатих од наставника. У овом случају него

вања мисаоних активности ученика на часу није било. Нови пример: У 
настави српског језика, наставник тумачи значај Вуковог рада на реформи 
српскога језика и правописа. При томе се труди да ученике упозна са 

бројним чињеницама везаним за рад Вука Караџића на реформи језика. 

Следе питања: Која је два значајна дела Вук објавио 1814. iодине? На ком 
йреузеШом начелу је Вук засновао реформу срйскоi језика и йравойиса? 
Које се Вуково дело смаШра једним од најкруйнијих доiаћаја у исШорији 
срйске кулШуре? Нови пример: На часу физике наставник истумачи грави
тационо поље: гравитацију, гравитационо поље земљине теже, силу теже и 

тежину тела. Питања: ШШа је земљина Ше:жа? Од чеiа она зависи? Заw.Шо 
инШензиШеШ земљине Ше:же није исШи на свим месШима на земљиној 

йовр~џини? Како Ше:жина Шела зависи од њеiове масе? На часу биологије, 
наставник тумачи систем органа за кретање, потом понавља и пита: Како 

се дели човеков скелеш? Наведи косШи iлаве? Које косШи сйадају у косШи 
Шруйа? Како се сШварају кривине на кичми? Које корисШи орiанизам има 
од кривина на кичми? Наведени примери показују како се у наставном 
процесу неоправдано често негује репродукција запамћених чињеница, са

знатих од другог, обично од наставника. На оваквим часовима мишљење 
ученика је потпуно запостављено, као и њихова самосталност у процесу 
сазнавања. 

4. Питања и задаци у којима се тражи йонављање ойиса природе, 
догађаја, предмета, живих бића. Примери: Ако на часу (у учионици или у 

природи) више ученика понавља опис неког предмета, живот бића, предела 
и сл. ( Ойиwи слику. Ойиw.и околину. Ойиw.и коња. Ойиw.и квадраШ. Ойиw.и 
Шрайез".), посебно је лоше ако опис прво уради наставник, а онда од уче
ника тражи да понове тај опис. На часу маШемаШике насШавник ойисује 

куйу, йирамиду, кв адар и сл. йоШом Шра:жи од ученика да Шај ойис йонове. 
Овакви задаци мало имају стваралачког у себи. Мишљење ученика је запос
тављено, а памћење пренаглашено, ипо није добро. 

5. Питања и задаци којима се тражи препричавање. Примери: У нас
тави матерњег језика, при обради уметничког књижевног текста, изузев 

поезије, често се инсистира на дословном препричавању. У йрвом разреду 
основне wколе, йри обради йојединих слова, учиШељ исйрича неку йричу 
у којој ће се уочиШи iлас или реч у којој ће се наћи iлас чији се знак 
(слово) учи на Шом часу. У бољем случају учиШељ корисШи и одрећене 
илусШрације - слике. Ученици йонављају (йрейричавају Шу йричу ). Касније 
при обради басни, бајки и других уметничких uпива, у којима доминира 

нека радња, инсистира се на препричавању. Ако то ради више ученика, онда 
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јс то проста репродукција запамћеног. Препричавање се односи и напона
ваљање садржаја неког филма, дијафилма, ТВ емисије, радио емисије и сл. 

6. Питања којима се сугерише одговор. На пример: Да би наставник 
убрзао ток наставног процеса, поставља и таква питања која не изискују 
размишљања ученика. Она су сугестивна и у њима, по начину изговора 

наставника, ученик може наслугити одговор. Зар :жаба није водоземац? 
Зар йоврwина квадраШа није а ·а? Зар образац за ЊуШнов закон није 
F=m ·а? Зар се уйиШне реченице не заврwавају знаком йиШања? Зар се 
уйравни iовор не маже йреШвориШи у неуйравни и обраШно? Зар Акройољ 
најбоље не йоказује вредносШ iраћевинарсШва у АШини Шоi доба? Сва ова 
и слична питања пасивизирају мишљење ученика. Одговор је јасан и не

двосмислен: "Наравно, жаба је водоземац", ,Да, површина квадрата јс а· а" 
итд. 

7. Питања у виду алтернације. На пример: Да ли се или не корисШе 
и биолоwки начини у сйречавању корова, биљних wшешочина и 6олесШи? 
Да ли или не Шри Шачке које се налазе на једној йравој одрећују једну и 
само једну раван? Да ли ry или ниrу фараони владали ЕiийШом као 
наследници, до:живоШни и неоiраничени iосйодари? Да ли или не iљиве 
сйадају у iруйу нижих биљака? итд. Могућности погађања одговора на 
оваква питања су 50 посто, што је веома лоше. Оваква питања не стимулишу 
мишљење ученика. Она их пасивизира ју. 

8. Питања и задаци који се односе на причање догађаја у коме су 
ученици учествовали (излет, екскурзија). На пример: Ради се о причању 
догађаја у коме су ученици били учесници. Према томе, поента је на репро
дукцији доживљеног, а не на машти измишљеног. Исйричај нам доiаћај са 
рибарења. Исйричај нам неки доiаћај са лешовања. Исйричај нам неки 
доiаћај са зимовања. Исйричај нам неки до:живљај са излеша или екскур
зије". Оваквим задацима оживљавају се сећања и речима репродукује запам
ћено. Потенцира се памћење, али не довољно и мишљење. 

9. Задаци у виду диктирања или обавезног записа готовог текста. На 
пример: У наставном процесу наставници воде запис на табли - тезе. Уче
ници их преписују. Њихова пасивност је очита, посебно онда ако они нису 
учествовали у формулацији записаних теза. Није редак случај да при обради 
књижевног дела наставник сам утврђује тему, мотиве и све то сам форму
лише и записује на таблу. Од ученика тражи да само препишу записано. 
Пасивност ученика посебно долази до изражаја када наставник диктира 

одредбу, дефиницију, закон, правило, образац које је он саопштио, а који 
су, по правилу, дати и у уџбеницима. То је само губљење времена. Дикти
рање има смисла само онда када оно има функцију вежбања или провера
вања правописа, вештине писања (запис диктираног на страном језику и 
сл.) када су ученици и мисаоно ангажовани. 

10. Питања којима се тражи излагање текста напамет. На пример: 
РециШовање йесме научене найамеш. Исказивање найамейi йрозноi Шек

сШа. Исказивање найамеш драмаШизованих ШексШова. Ради се о мемори-
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сању текстова. Стваралаu.пво ученика може бити у специфичности искази

вања одређене песме, прозног или драматизованог текста, али примарно је 

памћење текста. 

Друга група питања и задатака се односе претежно на самостални 

инrелектуални напор ученика, не само да памте нова знања него и да до 

нових чињеница или генерализација долазе властитом иmелсктуалном ак

тивношћу. У ову групу убрајамо следећа питања или задатке: 

1. Питања или задаци којима се ученици подстичу да самосШално, 
без узора, ойисују предмете, појаве, жива бића, природу. Сваки ученик треба 
да буде у ситуацији да описује неи.по ново, на оригиналан начин и без 
претходног узора. То није ситуација када један за другим ученици описују 

једно исто, понекад и после узорног описа наставника. Примери: При са

мосШалном ойису йредмеШа, йојава, живих бића мисаона акШивносШ је 
изражена уiлавном код йрвоi ученика, йод условом да насШавник није дао 
ойис. ОсШали ученици само йонављају зайамћено. Ойиwи квадраШ. Ойиwи 
Шрайез. Ойиwи ексйерименШ. Ойиwи iлавноi јунака романа онако како би 
ia Ши желео видеши иШд. У оваквим случајевима сви ученици могу бити 
максимално мисаоно ангажовани ако се од њих траже исте ствари, али да 

писмено, свако за себе, опише природу, слику, геометријско тело и сл. Тада 
немају узора од других, уз претпоставку да то није урадио наставник. У 

таквим описима може бити много заједничког, али и различитог. Битно је 

да су резултати индивидуалног мишљења, а не само памћења. 

2. Пиrања и задаци који стимулишу ученике на йронала:жење нових 
идеја. Ако наставник успе да подстакне маu.пу ученика и побуди њихово 

мишљење, онда ће ученици имати бројне и оригиналне идеје. Свака ори
гинална идеја у решавању проблема, нов начин решавања математичког 

или неког другог задатка, снажи унуrрашњу мотивацију ученика и изазива 

задовољство. У зависности од тога у којој је мери негована радозналост 

ученика, они ће, мање или више, бити спремни да мисаоном активношћу 

и маштом дају оригиналне идеје за решавање бројних задатака. Ради се о 

стваралачком мишљењу које има следећу садржину: оригиналност, спонта

ну и адаптивну флуентност, флуентност речи, редефиницију осетљивости 
за проблеме и елаборација.5 Примери: За чеiа се све може корисШиШи 
сунчева енерi.ија? Чему све маже служиШи вода? На које све начине 
можемо искорисШиШи елеКШрициШеШ? Чему све може йослужиШи ва
Шра? ПокуwајШе следећи задаШак йреформулисаШи Шако да не мења своју 
су~уйiину 98·5=90·5+8·5 или ... Наведени и слични задаци дају могућност 
да ученици маштају и да размишљају при решавању постављених задатака 

и трагају за одговорима на постављена питања. 

Др Радивој Квашчев, Развијање сiiiваралачк.ш cйoco6нociiiu код уче1Шка, Београд, 1974, 
стр. 9. 
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3. Питања и задаци којима ес од ученика тражи да уочи мећусобну 
везу између узрока и йоследице. Скоро у сваком наставном предмету има 
бројних садржаја којима ес образлажу узрочно-последичне везе и односи 
(физика, хемија, математика, историја, географија, биологија, познавање 
природе, познавање друштва). Велика јс заблуда наставника ако сматрају 
да су ученици успешно овладали градивом ако верно репродукују узрочно

послсдичнс везе и односе сазнате од стране наставника. Далеко јс успе

шније и трајније знање уколико ученици самосталним интелектуалним на
пором уочавају међусобни однос између узрока и последица. Зато их, кад јс 
год то могуће, треба стављати у ситуацију да сами уоче узроке неке појаве. 

Примери: Мећу доiаћајима у овој йрийовеци уШврди узрочно-йоследичне 
везе и односе. Образлож;иШе узроке и йоследице креШања воде у йрироди. 
ОбразложиШе узроке и йоследице креШања Земље око Сунца. УШврдиШе 
узроке и йоследице развоја филозофије и науке у анШичкој Грчкој. Обја
снише узроке и йоследице Првоi свеШскоi раша ... Уз претпоставку да уче
ници сами трагају у различитим изворима знања за узроцима и послсдицима. 

Овакви задаци могу максимално мисаоно ангажовати ученике. 
4. Питања и задаци у којима се од ученика тражи комйарација. То јс 

могуће у свим наставним предметима. Компарацијом ес мисаоно утврђују 

сличности и разлике међу предметима, појавама, живим бићима. Ако јс оно 

што ес упоређује сасвим слично, онда јс мисаони напор да ес уоче разлике 

већи, као што јс и већи мисаони напор при утврђивању сличности веома 

различитих предмета, појава, живих бића. Овде ес не ради о томе да нас

тавник изложи сличности и разлике, нпр. између риба и водоземаца, а 

ученици тс сличности и разлике само упамте и у одређеној ситуацији верно 
и репродукују. Битно јс да сличности и разлике уоче сами ученици. Они 

треба да добију задатак да самостално упоређују, мисаоно анализирају, да 

уочавају сличности и разлике, апстрахују, синтезирају и, ако треба, генера
лизују. Примери: Уйореди начин живоШа Римљана до великих освајања и 
йосле њих. Наведи сличносШи и разлике измећу ю-ьижевноi (умеШничкоi) 
и йублицисШичкоi сШила. Наведи сличносШи и разлике измећу два књи
жевна дела. Наведи сличносШи и разлике измећу узрока и йоследица 
Првоi и Дpyioi свеШскоi раша. ПосмаШрај илусШрацију у уџбенику исШо
рије и уочи сличносШи и разлике живоШа и рада људи у великим исШо
ријским раздобљима (йраисШорија, сШари век, нови век, најновије доба). 
Каква је разлика измећу руже и Щуенице у односу на iраћу веiеШаШивних 
орiана и орiана за размнож;авање? Које су сличносШи, а које разлике 

измећу риба и водоземаца? Које су сличносШи и разлике измећу wшокав
скоi, чакавскоi и кајкавскоi наречја? У Читанци за V разред основне школе 
књижевна дела су дата по тематици. Прво поглавље названо јс "Веруј зем
љо" и у њему су дата штива која се односе на домовину. Добар је задатак 

ученицима: ШШа йовезује све ШексШове који чине йрво йоiлавље ЧиШан
ке? Који су Ши jow ШексШови йознаШи а који би моiли да ућу у ово 
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йоiлавље? Да би ученици одговорили на постављена питања, морају упоре

ђивати дате текстове и трагати за њиховим заједничким карактеристикама. 

Без интензивне мисаоне активности то није могуће урадити. 

5. Питања и задаци којима ес тражи да ученици сами дефиниЦ!)'. 
Запамћена дефиниција, добијена од наставника или из уџбеника нс мора 

бити схваћена. Врло често дефиниције ученици само памте без довољног 

разумевања. Ради ес о привидном, формалном знању. Свако учење дефи
ниције напамет без разумевања или с разумевањем, али дате у готовом виду, 

нс ангажује мисаоне способности ученика. Углавно ес ради о памћењу. 

Далеко ћс бити боље познавање суштине дефиниције онда ако ученици 

само покушавају да, на основу бројних примера - индукцијом, изведу дефи

ницију. Наставник им при томе може помоћи само онда када јс то неопхо

дно. При самосталном дефинисању треба да учествују сви ученици (свако 

за себе писмено формулише одређену дефиницију), па макар да сви у томе 

и нс успеју. Битно јс да мисле, па макар то понекад било и погрешно. 

Примери: Применом индукције и навоћењем бројних йримера именица нас

Шавник Шра.жи од ученика да изведу одредбу уйравноi iовора? Како би, 
йо ваz.уем мишљењу, моiла iласиШи йоврz.уина йирамиде? Зайиz.уиШе обра
зац йоврwине йризме. Зайиwише чему је једнако убрзање и моiући обра

зац ... Овакви задаци могу имати смисла само онда ако ученици сами закљу
чују и покушавају извести одредбу, дефиницију, образац или правило. У 
пракси ес често догађа да наставник дозвољава да ученици само формулишу 

правило, дефиницију или образац, али упадају у неопростиву грешку када 

на постављено питање траже одмах одговор од ученика који јс први дигао 

руку. Пошто ес обично ради о бољим ученицима, они дају позитиван одго

вор, наставник иде даље и нс слути шта ес све то догодило. Први ученик, 

који јс дао правилан одговор на постављено питање, паралисао јс цело 

одељење, јер други и нису имали времена да размишљају о питању или 

задатку. На њега јс брзо дат одговор. Зато је боље да ес од ученика тражи 

да свој одговор запишу, мало ес сачека и тек онда проверава како су ура

дили. Тако су сви ученици били активни, а не само онај најбољи. 

6. Питања и задаци којима се ученици усмеравају ка самосШалном 
закључивању. У настави нема интелектуаног напора уколико ес од ученика 

нс тражи да самостално закључују. Временски јс најрационалније да сам 

наставник објашњава, сам закључује, а ученици само памте и репродукују 

његова размишљања, али са аспекта квалитета и ефикасности наставног 

рада далеко јс рационалније да ученици сопственом мисаоном активношћу 

долазе до закључка. Наставник их усмерава и помаже само онда када уче

ници сами то нс могу урадити. Примери: У VIII разреду предвиђена јс и 
обрада говорног и писаног језика. У уџбенику јс веома добро постаwьсн 

овај проблем: О разликама измећу iоворноi и йисаноi језика можеw са
мосШално закључиШи ... Размиwљај, йрисећај се и закључуј. Књижевни је-
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зик се осШварује у два вида - iоворном и йисаном. Који вид језика Ши 
смаШраw лакwим, једносШавнијим у комуникацији? Објасни своје миwљење 
и наведи разлоiе на основу којих Шо закључујеw'?6 Ево још једног примера: 
Шша не можеw закључити о особи чији iовор чујеw, а не видиw је? Који 
од Ших закључака не можеw донеШи на основу йисаноi ШексШа? Ако не 
можеw одмах да одiовориw на ово йиШање, йровери како Шо изiледа у 
йракси. Изведи ексйерименШ. Анализирај йравоуiли Шроуiао и закључи 
како би се моiло доћи до обрасца за њеiову йоврwину? Анализирај ваљак 
и йокуwај уШврдиШи како би се моiло доћи до обрасца за њеiову йоврwи
ну? Према уйуШсШвима из уџбеника изведи ексйерименШе са йрибором на 
Швојој клуйи и закључи о особинама ваздуха. ШШа се може закључити 
из Шврдње да два йравоуiаоника имају једнаке основице и висине? Оваквим 
и сличним задацима ученици су подстакнути на размишљање и трагање за 

аргумснrима којима оправдавају своје закључке и ставове. 

7. Питања и задаци којима се од ученика тражи да самосШално кла
сификују. Битно јс да се са ученицима уrврди критеријум класификације. 
Сваком ученику треба дати шансу да сам класификује. При томе долази до 
изражаја мисаона активност ученика и квалитет претходног знања. Класи

фикација ес може вршити при обради новог градива, али и при вежбању, 
уrврђивању, понављању, проверавању. Примери: Найрави Шабелу и у њу 
унеси йоједине врсШе речи из йриложеноi ШексШа. Из наведеноi ШексШа 
у Шабелу издвој йридеве којима се изра:жава ведро расйоложење и оне 
којима се дочарава ШмурносШ. На наведеној слици даша су zеомеШријска 
Шела и zеомеШрсијке слике. Найрави Шабелу и разврсШај их йрема сро
дносШи. На слици су вам даше различиШе биљке и живоШиње. Твој за
датак је да найравиw Шабелу и разврсШаw их йо еко-сисШемима коме 
йрийадају ... 

8. Питања и задаци којима се ученици подстичу на мисаону анализу 
и синШезу. У том процесу развија се перцепција, негују представе и миni
љење ученика. Анализа и синrеза се могу односити на предмете, појаве, 
жива бића, када их ученици непосредно посматрају, или анализа и синrеза 
заснована на представама или самоапстракцијама. Анализа и синrеза су 
присуrне и у претходним задацима, али због њихове важности у процесу 
учења издвајамо их у засебну целину. Синrеза се обично односи на пове

зивање битних елемената (карактеристика предмета, појава или живих би
ћа). Обично се обавља при формирању појмова, као и анализа. Биrно је да 
анализу и синrезу ученици обављају сами, понекад и уз помоћ наставника. 
Примери: Анализирај схемаШски йриказ кружења воде у йрироди и објасни 
овај феномен. Анализирај йоједине екосисШеме и уШврди заwшо је у сва
ком од њих биљни и животињски свеш сйецифичан? Зайиwи дефиницију 

6 Добрила ЛеШић, Срйск.охрваiiiски језик. и кyлiiiypa изражавања за VIII разред основне 
школе, Београд-Нови Сад, 1988, стр. 46. 
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ойисних йридева, анализирај је и наведи виwе йримера којима Шу дефиницију 
йоШврћујеw. Анализирај wШива у друiом йоiлављу Читанке "Тако се жи
велd' и уШврди њихове заједничке каракШерисШике. Анализирај йословицу 
"Врана врани очи не вадti' и зайиwи њен основни смисао и основну йоруку. 
Анализирај човека и apiyмeнiiiyj чињеницама да он има сйособносШ миw
љења и сйособносШ йреноwења знања на друiе. У речнику йронаћи и анали
зирај йојмове: Шурцизам, iерманизам, маћаризам, иШалијанизам и йронаћи 
неке речи, одомаћене у наwем језику, које йрийадају неком друiом језику. 
Посматрај и анализирај бару, Ше уШврди њене основне каракШерисШике 
као екосисШема. Анализирај и уШврди битне одлике iеомеШријских Шела. 
Анализирај неколико једначина са једном нейознаШом и уШврди њихове 
каракШерисШике. Анализирај йојам еквивалентних једначина. "Две једна
чине су еквивалентне ако је свако реwење йрве исШовремено и реwење 

друiе једначине, и обратно, ако је свако реwење друiе исШовремено и 
реwење йрве једначине. Ако йрва једначина нема реwења, нема ia ни друiа 
и обрнуШо." На основу ове одредбе формулиwи неке еквивалентне једна
чине. Д оказаШи да задња цифра квадрата ниједноi йриродноi броја није 
два. Д ока:Ј1Си Шврдњу: Ако је йаралелоiрам йравоуiаоник или квадраШ, 
онда су му дијаiонале једнаке ... 

9. Питања и задаци којима ес ученици подстичу да користе аналогију 
у процесу учења. Далеко јс боље да ученици трагају за аналогним, сопстве
ним примерима, него да понављају примере које је дао наставник или које 

је ученик сазнао из уџбеника. Примери: ПреШходних часова смо обрадили 
йрийовеШку "Прва бразда". Данас је ваw задатак да, на сличан начин, 
самосiiiално обрадиШе йрийовеШку "ДесеШицd'. При Шоме корисШиШе 
уйуШсiiiва из ЧиШанке. При анализи ликова у овом књи:жевном делу йос
Шуйи на сличан начин као wШо смо радили на йреШходном часу йри 
анализи ликова једноi дpyioi књи:жевноi дела. У уџбенику "Haw језик" 
йроучиШе йравилно йисање назива улица и Шрiова. Све наведене йримере 
у уџбенику йромениШе сойсШвеним йримерима. Наводимо вам задатак 
линеарне једначине са једном нейознаШом: "ОШ ац је 26 iодина сШарији од 
сина. После 20 iодина оШац ће имати 2 йуШа виwе iодина неiо син. 
Колико iодина има оШац, а колико син?'. Проучи овај задаШак, форму
лиwи и реwи једначину. ПокуwајШе на сличан начин формулисаШи неки 
задаШак линеарне једначине са једном нейознаШом (Ко може нека фор
мулщуе ви~џе задатака). 

10. Питања и задаци којима се тражи да ученици нешто йроцењују, 
вреднују, заузимају сШав. За развој мишљења ученика далеко је боље да 
ученици самостално вреднују нека уметничка дела, да их процењују, да 
према њима заузимају сопствене ставове, него само да репродукују ставове 
и оцене неког критичара или наставника. Примери: Формулиwише сой
сШвени сШав йрема књи:жевном сШилу којим је Иван Цанкар найисао 

йрийовеШку "ЗасШидео се мајке". Оцените йонаwање Кањоwа Мацедоно
вића у Млецима. Изразите сойсШвено миwљење о лику Мионе из йрийо-
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веШке "Прва бразда'. Покуwај формулисаШи своје миwљење йрема Ван 
Гоiовој слици "СунцокреШti'. Процени и вреднуј ойерске арије "Ьро с оноz 
свије Ша'. ВреднујШе и оце нише резулШаШе Версајскоi уiовора о миру. 

11. Питања и задаци којима ес ученици подстичу да остваре корелацију 
са другим наставним предметима. Повезаност наставних садржаја различи

тих наставних предмета нс треба да истиче наставник. До те повезаности 
треба да дођу сами ученици. То значи да нске појаве у једном наставном 
предмету разумевају, објашњавају и тумаче на основу сазнања из нског 

другог наставног предмета. Примери: ИлусШрујШе Оливера ТвисШа онако 

како ia ви замиwљаШе и како сйiе ia доживели йри йроучавању одломка 
"Молим Вас, iосйодине, хШео бих jow мало". Саслуz_уајШе неке арије ойере 
"Ьро с оноiа свијеiйа' и доведиШе их у везу са народном йричом. После 
обраде Шаюuићеве йесме "Емина' неки ученици је моzу и оШйеваШи. Са
слуz.11ајШе одломак мелодије ойере "ТравијаШа' и ликовно иэразиШе своја 
осећања изазвана овим мелодијама. Данас смо учили о занимању људи, 
а сада йослуцтјШе йесму "Мој ШаШа iйрамвај возti'. Посл}'WајШе iласове 
неких ж:ивоШиња. Baw шдаШак је да, на основу iласа, йрейо:таШе о којој 
се живоШињи ради. На Шело масе 2 кi делује сила сШалноi инШензиШеШа 
од l 6N. Одреди убрзање Шела ако се ::шнемари сила Шрења. 

12. Питања и задаци којима ес йосШавља йроблем и тражи од ученика 
да га реше. То значи да ес ученици доводе у проблсмску ситуацију (пред 

препреку) и тражи од њих да проблем реше. Сами ученици треба да ана

лизирају проблем, да формулишу претпоставке за начине његовог реша
вања, прикупљају и сазнају нове чињенице којима ћс допунити своја занња 

и тако проверавати постављене хипотезе и решити постављени проблем. 

Примери: Треба измериШи 6 лиШара воде йомоћу два суда: један од 51 и 
друzи од 91. ПокуцюјШе йроблем рсwиши на wшо вщуе начина. КвадраШ 
нейарноi броја је збир два узасШойна броја. Већи од ова два броја јс збир 
два квадраШа. (Наведите више решења). У йесми "Искрена йесма' Милана 
Ракића даШи су и следећи иска.зи: "да ја у Шеби волим себе сама' и "ал' 
не волим Ше, драiа!' РазмислиШе о овим сШиховима и iйумачиШе их онако 
како сйiе их схваШили. При iйоме будише криШични и немојШе се либиШи 
и од раэличиШих миwљења. 

13. Питања и задаци којима ес тражи нска йромена, додавање, оду
зимање и йресШрукШурирање. Ученике треба навикавати да у процесу миш
љења и маште обављају одређене промене, да додају или одузимају, да 

састављају нове структуре и сл. Примери: Ја ћу йочеШи једну йричу, а ваw 
је :шдаШак да јс наставише и заврwише онако како ви Шо желиШе. Ја 
ћу вам даши крај једне йриче, а ваw је задатак да измислише њен йоче
Шак и Шок. Прейиwише овај wшамйани ШексШ йисаним словима на ен-

1леском језиh.у. Наведени уйравни iовор йреШвориШе у неуйравни. Прийо
веШку "ЗасШидео се мајке' йрейричајШе у йрвом лицу ... 

14. Питања и задаци којима ес од ученика тражи да трагају за хийо
Шезама при решавању одређених задатака, проблема. Навођење бројних 
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претпоставки подстиче мишљење и машту ученика. Примери: Наведите 
z.уШо виwе йреШйосШавки за кориz.ућење йриродних закона слаiања и ра
злаiања силе. Наведите z.yiiio вщуе йреШйосШавки за кориz.ућење Паска
ловоi закона. Наведите бројне йреШйосШавке за кориz.ућење баре као еко
сисШема. Наведите бројне йреШйосШавке о Шоме wша би се десило да 
Земља добије убрзање йри кружењу око Сунца. ПреШйосШавиШе wша би 
се десило са климом Јуiославије ако би Динарски сисШем й.ланина нeciiiao? 

15. Питања и задаци којима ес тражи од ученика да iрафички йред
сШаве оно што уче (делове текста, задатак, нпр.). Ради ес о процесу активног 
учења. Графички ес може представити математички или нски други зада
так, текст из језика или било ког другог наставног предмета. Примери: 
Графички - у схеми йредсШави болести орiана за варење изазваним хра
ном. Графички йредсШави кружење воде у йрироди. Скицирај слику Шрос
Шране и чеШворосШране йризме. Haцpiiiaj и докаж:и да ли йресек коцке 
и равни може да буде йравоуiаоник, једнакокраки Шрайез и йравилан 
z.yecШoyiao? Покуz.уај iрафички йредсШавиШи именичке и iлаiолске дода

Шке". 
16. Питања и задаци којима ес тражи од ученика да самосШално 

зайиtЈ:l}' сойсШвено ра.змиwљање. У наставном процесу од ученика треба 
тражити да самостално запишу сопствену дефиницију, закључак, одредбу, 

образац и сл. Тако ес постиже индивидуализација и максимална активност 
свих ученика. Примери: Писмено формулиwи одредбу, дефиницију йојма 
квадраШа. Зайиz.уи Шезе йо којима би излаiао iрадиво из области "При
родни сисШем животиња и њихова еволуцијd'. ПрочиШајШе йрийовеШку 
"Необични йокл01i', йоделиШе је на лоiичке целине и за сваку целину 
йисмено формулщуиШе Шезу којом Шреба изразиШи основни смисао Ше 
целине. Тако ћеz.у добиШи й.лан йрийовеШке. Писмено сасШави резиме 
садржаја који се односе на екосисШем мора. Писмено обради Шему "Мој 
йуШ кроз свемир''." 

17. Питања и задаци у којима ес ученицима налаже да у одређеном 
извору знања (стварност, књига, филм, ТВ емисија, експерименти сл.) Шра

iају за одzоворима на йосШављена йиШања или за реwењима йосШављених 
задаШака. Истраживачки задаци овог типа ес могу користити скоро у свим 
наставним предметима. То је један од начина активног учења. Трагање 
може бити индивидуално, у пару или у групи. Примери: Подвуци делове 
ШексШа у којима је йриказана нейравда нанета iлавном јунаку йрийовеШ
ке. Обележи делове ШексШа у коме се ойисује суровосШ и хуманосШ. У 
наведеном ШексШу йодвуци све йридеве. Из вawei уџбеника йроучи ШексШ 
о разноврсносШи и јединсШву живоi свеШа. При Шоме Шраiај за одiово
рима на следећа йиШања: Које су особине живих бића? У чему се сасШоји 
разноврсносШ и јединсШво живоi свеШа? Објасни на новим йримерима, 
које ћеz.у сам йронаћи, у чему се caciiioje сличности и разлике у живом 
свеШу? Из наведеноi ШексШа издвој облике Шрйноi iлаiолскоi йридева 
којима је у реченици исказано йасивно ciiiaњe. Уз сваки облик зайиwи и 
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iрамашичке ознаке - род и број. Према уйуШсйiвима из уџбеника обави 
наведене ексйерименШе и одiовори на следећа йиШања: Које си особине ва
.здуха сазнао? Објасни их. Како се све може корисйiиШи веШар? ЗаwШо се 
ваздух креће? Како је човек искорисйiио йриШисак ваздуха? ... 

18. Питања и задаци у којима ес од ученика тражи ойредељење за 
или йроШив. Оваквим задацима ученици се навикавају да учествују у рас

правама (дискусији), да аргумсIПовано бране своје ставове и опредељења, 
што је веома значајно. Овакви задаци су посебно значајни у предметима 
друштвених наука, али ес могу користити и у предметима природних наука. 

Примери: Да ли је йосйiуйак йарШизана йрема Гвозедну у роману "Далеко 
је сунце'' био исйраван или се моiло и друiачије йосШуйиШи? Објаснише 
ваwе сШановщуШе. Не заборавише водиШи рачуна о времену у коме се 
радња одвија. Данас је све йрисуiiiнија расйрава о ойравданосйiи или не
ойравданосйiи одржања зоолоwких врШова. Какво је ваwе сйiановиwше 
о Шоме? АрiуменШовано образложиШе своје сйiавове. Посйiоје различиШа 
миwљења о очувању йрироде, с једне сйiране да је Шреба у йоШйуносйiи 
очуваШи и осШавиШи неШакнуШом, а, с друiе ciiipaнe, да је Шреба ексйло
аШисаШи и йрилаiоћаваШи људским йоШребама. Какво је ваwе миwљење 
о Шоме? АрiуменШујШе своје сйiавове ... 

19. Питања и задаци којима се тражи од ученика да сами образложе 
неку йојаву или доiаћај. Што су ученици при томе самосталнији, то је боље. 
Пример: За наредни насйiавни час йрочиШајШе неwШо из Дечје или неке 
друiе енциклойедије о великим исйiоријским раздобљима. ПрийремиШе се 
Шако да йред одељењем мoжeiiie саойwШиШи резулШаШе вawei сазнања. 
На основу дуiоШрајноi йосмаШрања ексйерименШа (услови неойходни за 
живоШ биљке) сумирајШе резулШаШе и на наредном часу их саойwШиШе 
и образложиШе ... 
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Stipan JukiC, Pb.D., Olivera Gajic М.А. 

QUESTIONS AND TASКS IN ПIЕ FUNCIТON OF PUPILS' ТНINКING 
ACПVIПES CHERISНING IN ТEACНING PROCESS 

Summary 

The authors start from comprehension of а question in teaching process, and pursuing 
results of the most important international and national researches, give particular classification 
of questions in instruction. Оп these hasis they build their own attitudes toward questions in 
teaching process. Тhеу also add tasks, Ьecause these two аге inseparaЫe in teaching process. 
Questions and tasks in instruction have Ьееn divided in two groups: 1. Questions and tasks 
used in mcmory practicing; 2. Questions and tasks used in cherishing of perception, notions, 
thinking and imagination of pupils in teaching process. Тhе first group contains 10 types of 
questions and tasks and the second 19. For the each type of question of task some actual 
cxamples from different teaching subjects in secondary and primary school have Ьееn presented. 

Кеу words: question, tasks, perceptions, notions, thinking, imagination, memory. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА ФАКТОРА УСПЕШНОСТИ 

УЧЕЊА ХЕМИЈЕ 

Резиме 

У овом исШра:живању методом факторске анализе идентификова
ни (}' факiйори усйеw.носШи учења хемије. У каiйеiорији йознавању чињени
ца идентификована (}' два, у каiйеiорији схватања седам и у каiйеiорији 
йримене знања Шри значајна факiйора усйщтосШи. Факiйори усйеwносiйи 
учења идентификовани q.r на основу исйиiйноi маiйеријала (исйиiйни Шес
Шови) који је кориw.ћен на Медицинском факулiйеiйу у Новом Саду. 

Кључне речи: факiйори усйе~џносiйи учења хемије, факiйорска анализа, 
каiйеiорије ниво знања у хемији 

Хемија је опuпестручни предмет на неким нехемијским студијским 

групама: Медицински факулrет, Пољопривредни факулrет, ФТН, група Би

ологије на ПМФ. Неки од ових факулrста уписују велики број студената. 

Поuпо се хемија као наставни предмет реализује у првој години студија, 

посебан проблем представља валоризација знања студената као и израда 
инструмената за објективну валоризацију. 

Дуг низ година Медицински факулrет у Новом Саду уписивао је 120 
студената у прву годину студија. Последњих година, тачније од 1992/93. шк. 
год. број студената се јако повећао, тако да је 1994/95. шк. год. уписано 380 
студената на одсек опuпе медицине и стоматологије, а 1995/96. шк. год. 
уписано је преко 400 студената, док је број наставног особља остао непро
мењен. Пре овако великог повећања броја уписаних студената испит из 

хемије организован је кроз експерименrални, писмени и усмени део испита. 

Савесно и стручно обављени, усмени испити су се показали неекономичним. 

Светски универзитет већ дуже време валоризацију знања студената врше 

применом одговарајућих тестова. Због тога је на предмету Хемија Меди
цинског факулrета у Новом Саду од 1993. године уместо писменог и усме
ног испита уведен свеобухватни тест знања. 

У овом раду покушали смо да на основу стручне анализе испитног 

теста иденrификујемо факторе успешности учења хемије код студената 

Медицинског факулrета. 
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Циљ овог истраживања је био испитивање могућности валоризације 

знања студената применом теста и разрада метода за израду тестова. Пошли 

смо од претпоставке да је могуће на основу свеобухватног теста идентифи

ковати факторе успешности учења хемије који би се даље користили у 
изради тестова и разради модела структуре знања из хемије. 

Основни задатак овог истраживања је био да се на основу тестовског 
испитивања, методом факторске анализе, идентификују и анализирају фак

тори успешности учења хемије. Узорак на коме је вршено испитивање чине 

студенти прве године Медицинског факултета у Новом Саду, Одсек опште 

медицине и стоматологије - укупно 190 испитаника. 
Према полу узорак је имао следећу структуру: 

107 студенткиња, и 
88 сту де ната. 

У испитивању јс коришћен тест знања (аутор јс др Мирјана Војино
вић-Милорадов, ред. проф. ПМФ и предметни наставник Хемије на Меди
цинском факултету у Новом Саду). Тест је обухватао педесет питања и у 
односу на наставне садржаје предвиђене наставним програмом је свеобу

хватан. Анализом обухваћених наставних садржаја утврђено је да тест чине 
деветнаест субтестова: 

Хемијска веза (29), 
Стехиометрија (1, 2), 
Садржај раствора (3, 8), 
Колигативне особине раствора ( 4, 9), 
Равнотеже у хомогеним системима; електролитичка дисоцијација 
(10, 48, 19), 
Пуферски системи (50), 
Равнотеже у хетерогеним системима ( 6, 7), 
Оксидоредукције (5), 
Колоиди и електролити телесних течности (43, 44, 45, 46), 
Алкохоли и феноли (15, 40, 41), 
Карбонске киселине; вишемасне и неке супституисане киселине 
(16, 17, 19), 
Пиридин и деривати пиридина (35, 36, 37), 
Аминокиселине и протеини (14, 30, 31, 32, 33), 
Уреа и деривати урее (20, 21 ), 
Пурински и пиримидински системи (11, 12, 13, 42), 
Биолошке оксидације (22, 23, 24 ), 
Шећери (38, 39), и 
Липиди (18, 25, 26, 27, 28, 34). 

Анализом процеса решавања задатака питања су категорисана у три 
субтеста (по B.S. Bloomu): 

субтест знања, 
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субтест схватања, и 

субтсст примене знања. 

Статистичка обрада резулrата истраживања извршена јс коришћењем 

статистичког програмског пакета ST А TG RAPH. 
Циљ овог истраживања одредио је и приступ статистичкој обради 

резулrата истраживања: 

формирање основних статистичких параметара, и 

факторску анализу. 

Резулrати испитивања приказани су табеларно као основни статис

тички параметри задатака у тесту. Дати су и табеларни прикази сопствених 

вредности факторских матрица за поједине субтестове, V ARIMAX ротиране 
матрице и корелације међу издвојеним факторима. 

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА 

За испитивање фактора успешности учења хемије код студената Ме

дицинског факултета извршили смо факторску анализу задатака испитног 

теста из априла 1993. године. Коришћени тест садржавао је педесет зада
така (углавном сссјског типа) сврстаних у три субтеста: 

"ЗНАЊЕ" (12, 19, 21, 23, 27, 35, 39, 42, 43, 46. и 49. задатак). 
"СХВАТАЊЕ" (9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 44, 47, 48. и 50. задатак), 
"ПРИМЕНА" (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. и 45. задатак). 

Субтест "СХВАТАЊЕ" садржи већи број задатака (28 од укупно 50 
задатака). При састављању теста тежиuпе је било управо на овој категорији 
знања јер она захтева разумевање наставних садржаја и трансформацију 
примљених информација у неку паралелну форму веће информативне вре

дности. Савремена хемија проучава облике кретања материје на основу 

конкретних научних чињеница које се апстрахују или моделују математич

ким методама или методама савремене хемије (1 ). Хемијске информације 
ес изражавају на различите начине: текстуално, табеларно, графички, и за 
развој хемијског мишљења од изузетне је важности управо категорија схва

тања. 

Факторе успешности учења хемије идентификовали смо методом 
факторске анализе добијених резулrата. Урађена је факторска анализа у 

оквиру сва три субтеста: За изучавање факторске матрице коришћен је 
метод основних компоненти јединица у дијагонали. У таблици 1 приказане 
су сопствене вредности факторских матрица за 1 субтест. 
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Таблина 1. - Сопствене вредности матрице за субтест "ЗНАIЪЕ" 

VariaЫc Communallty Factor Elgenvalue Perccnt Var Cum Percent 

ТЕSТ50.Р12 О.2158З 1 4.11010 34.3 34.З 
ТЕSТ50.Р19 О.28З82 2 1.268ЗО 10.6 44.8 
ТЕSТ50.Р21 О.16З96 з 9714З 8.1 52.9 
ТЕSТ50.Р23 О.З4075 4 872З9 7.З 60.2 
ТEST50D.P27 О.4779З 5 79045 6.5 66.8 
ТEST50D.P35 0.41012 6 75624 6.З 7З.1 
ТEST50D.P36 0.25194 7 71387 5.9 79.0 
ТEST50D.P39 0.19908 8 80262 5.0 84.0 
ТEST50D.P42 О.4ЗЗЗ5 9 54687 4.6 88.8 
ТEST50D.P43 0.15520 10 5З199 4.4 9З.О 
ТEST50D.P48 О.ЗО626 11 44549 З.7 96.7 
ТEST50D.P49 0.28577 12 З9025 3.3 100.0 

Таблица 2. Сопствене вредности факторске матрице за субтест "СХВА Т АIЪЕ" 

VariaЫc Communallty Factor Elgcnvalue Percent Var Cum Percent 

ТЕSТ50.Р9 О.2З4З7 1 8.З9418 ЗО.О ЗО.О 
ТЕSТ50.Р10 О.1ЗО2З 2 1.89544 6.8 З6.7 
ТEST50.Pl 1 0.44467 з 1.ЗОЗ15 4.7 41.4 
ТЕSТ50.Р13 О.ЗЗЗ85 4 1.2З101 4.4 45.8 
ТЕSТ50.Р14 О.4215З 5 1.12З62 4.0 49.8 
ТЕSТ50.Р16 0.46715 6 1.06789 З.8 5З.6 
ТЕSТ50.Р17 О.З5268 7 1.02054 3.6 57.3 
ТЕSТ50.Р18 О.ЗО476 8 92703 3.3 60.6 
ТЕSТ50.Р20 0.51285 9 86662 3.1 63.7 
ТЕSТ50.Р22 0.38954 10 85705 3.1 66.7 
ТЕSТ50.Р24 О.З7682 11 79309 2.8 69.6 
ТЕSТ50.Р25 0.39561 12 78871 2.8 72.4 
ТEST50D.P26 О.464Зl lЗ 74815 2.7 75.1 
TEST50D.P28 0.40493 14 72299 2.6 77.6 
ТEST50D.P29 0.40371 15 64688 2.3 79.9 
ТEST50D.P30 0.47932 16 63381 2.3 82.2 
ТEST50D.P31 0.46360 17 59065 2.1 84.3 
ТEST50D.P32 0.46215 18 57787 2.1 86.4 
ТЕSТ50.Р33 0.25557 19 53477 1.9 88.3 
ТEST50D.P34 О.5З867 20 46520 1.7 90.0 
ТEST50D.P37 О.54З71 21 45233 1.6 91.6 
ТEST50D.P38 0.48643 22 40947 1.5 93.0 
ТEST50D.P40 0.49100 23 З8108 1.4 94.4 
ТEST50D.P41 0.39450 24 35626 1.3 95.7 
ТEST50D.P44 0.35150 25 33997 1.2 96.9 
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Variaьte Communallty Factor Elgcnvaluc Percent Var Cum Percent 

ТEST50D.P47 0.32886 26 32659 1.2 98.0 
ТEST50D.P48 0.29688 27 28529 1.0 99.1 
ТEST50D.P50 0.43448 28 26255 9 100.0 

Таблица 3. Сопствене вредности факторске матрице за субтест "ПРИМЕНА" 

Variaьte Communallty Factor Elgenvalue Percent Var Cum Percent 

ТEST50.Pl 0.24598 1 3.29451 32.9 32.9 
ТЕSТ50.Р2 0.51113 2 1.20272 12.0 45.0 
ТЕSТ50.РЗ 0.20705 3 1.11414 11.1 56.1 
ТЕSТ50.Р4 0.29901 4 94668 9.5 65.6 
ТЕSТ50.Р5 0.45550 5 79005 7.9 73.5 
ТЕSТ50.Р6 0.27620 6 66002 6.6 80.1 
ТЕSТ50.Р7 0.10806 7 62550 6.3 86.3 
1ЋSТ50.Р8 0.40353 8 56683 5.7 92.0 
ТЕSТ50.Р15 0.05384 9 46018 4.6 96.6 
TEST50.P45 0.18046 10 33937 3.4 100.0 

ОпIIПе прихваћени кригеријум за заустављање екстракције фактора 
је да треба екстраховати само оне факторе чији латентни коренови имају 
вредност већу од 1. 

За субтсст "ЗНАЊЕ" из табеле сопствених вредности (табл. 1) то су 
прва два фактора, чији латентни коренови имају вредности 4,11 и 1,27. 
Затим је извршена V ARIMAX ротација факторске матрице чије решење јс 
приказано у таблици 4, и на основу кога се може закључиги да су првим 
фактором високо засићени задаци: 19, 21, 23, 27, 35, 42. и 49. 

Таблица 4. У ARIMAX ротирана факторска матрица субтеста "ЗНАЊЕ" 

Variaьte/Faktor 1 2 

ТЕSТ50.Р12 0.23409 0.48808 
ТЕSТ50.Р19 0.80724 0.18562 
ТЕSТ50.Р21 0.57982 0.05160 
ТЕSТ50.Р23 0.52770 0.40652 
ТEST50D.P27 0.70252 0.31264 
ТEST50D.P35 0.65774 0.28405 
ТEST50D.P36 0.26575 0.55388 
ТЕSТ500.РЗ9 0.17777 0.54278 
TEST50D.P42 0.72678 0.20519 
TEST50D.P43 -0.21820 0.76944 
TEST50D.P46 0.35134 0.57462 
TEST50D.P49 0.62695 0.14182 
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У 19. задатку од студената се тражи формула р-аминобензоеве кисе
лине; у 21. једначина ксто-снолне таутомерије барбитурне киселине; у 23. 
хемијска структура хема; у 27. формуле структурних елемената сфингоми
слина; у 35. формуле никотинске и изоникотинске киселине; у 42. једначина 
оксидативне деградације мокраћне киселине са олово (IV)--оксидом; и у 49. 
треба написати три примера амфолита. 

За ове задатке заједничко је то што се односе на способност студената 
да репродукују изоловане информације, и то информације које се односе 
на познавање хемијских структура које су важне за биолошке системе. 

Другим фактором високо су засићени задаци 12, 36, 39, 43. и 46. 
У 12. задатку потребно је бројевима означити положаје угљеникових 

и азотових атома у молекулу аденина и тимина; у 36. објаснити шта је 
придоксал; у 39. треба формулом приказати Harden-Yangov естар и означити 
естарску везу; у 43. навести три примера лиофилних колоида, а у 46. - по 
четири примера катјона и анјона телесних течности. 

За ове задатке заједничко је то што захтевају познавање хемијских 
конвенција и хемијске технологије и номенклатуре. 

У таблици 5. приказане су корелације међу екстрахованим факторима 
субтсста "ЗНАЊЕ". 

Таблица 5. Корелација међу екстрахованим факторима субтеста "ЗНАЊЕ" 

Faktor 1 2 

1 -0.81880 -0.57408 

2 0.57408 -0.81880 

Високе вредности корелације међу екстрахованим факторима указују 
на по_стојање заједничке основе за факторе успешности учења у категорији 
знања. 

Таблица 6. представља ротирану факторску матрицу субтеста "СХВА
ТАЊЕ". 

На основу вредности латентних корена из таблице 2. закључујемо да 
постоји седам значајних фактора успешности учења хемије у категорији 
схватања. 

Првим фактором високо су засићени задаци: 16, 29, 44 и 34. 
У задатку 16 од студената се захтева да напишу цие и транс изомере 

незасићене монокарбонске киселине са осамнаест угљеникових атома и 
једном двоструком везом; у 29. по три примера чисте ковалентне и јонске 
везе, пет примера ковалентне везе са парцијалним јонским карактером и 
два примера мета.m-1е везе; у 33. треба написати константе дисоцијације 
глицина по типу киселине и типу базе; у 34. препознати стеран као заје
днички систем за холестерол, жучне киселине и витамине Д-групе. 

Основни заједнички елемент за ове задатке је тумачење расположивих 
информација. 
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Другим фактором високо су засићени задаци: 20, 26 и 47. 

Таблица 6. "VAH.IMAX" ротирана факторска матриuа субтеста "СХВАТАIЬЕ" 

VariaЫc/Factor 1 2 3 4 5 6 7 

ТЕSТ50.Р9 0.00680 0.15291 0.04226 0.16187 0.08644 0.18734 0.7107 9 
ТЕSТ50.Р10 0.09746 0.01458 0.03204 0.03204 0.03022 0.65365 0.204 92 
ТESTSO.Pl 1 0.23249 0.22863 0.33963 0.18380 0.08455 0.54083 0.043 05 
ТЕSТ50.Р13 0.10205 0.34941 0.39211 0.117780 0.40998 0.12204 0.09 068 
TEST50.P14 0.16552 0.14965 0.15664 0.11326 0.30129 0.64701 0.084 89 
TEST50.P16 0.67476 0.20462 0.01212 0.03241 0.28220 0.18966 0.200 73 
ТЕSТ50.Р17 0.12827 0.07837 0.12158 0.13139 0.78740 0.12930 0.068 74 
TEST50.P18 0.40629 0.04714 0.04960 0.37375 0.21550 0.15032 0.180 01 
TEST50.P20 0.29079 0.76012 0.04184 0.16258 0.00095 0.11953 0.027 52 
ТЕSТ50.Р22 0.10301 0.17269 0.22122 0.58257 0.25941 0.48410 0.070 23 
TEST50.P24 0.21767 0.27887 0.09273 0.44151 0.44357 0.02045 0.029 61 
ТЕSТ50.Р25 0.00407 0.48584 0.16719 0.33150 0.29473 0.13035 0.101 13 
ТEST50D.P26 0.07101 0.73542 0.30711 0.01163 0.12265 0.00375 0.41 14 
TEST50D.P28 0.02072 0.23774 0.32891 0.56197 0.24374 0.07377 0.02 518 
TEST50D.P29 0.51440 0.15174 0.31255 0.16615 0.10264 0.05466 0.14 833 
TESTSOD.PЗO 0.13180 0.12045 0.81002 0.13898 0.01741 0.09657 0.05 773 
TESTSOD.PЗl 0.23259 0.09506 0.89632 0.07775 0.21960 0.09650 О.ОО 272 
TEST50D.P32 0.44395 0.11107 0.47348 0.23860 0.17459 0.09859 0.08 170 
TESTSOD.PЗЗ 0.64527 0.02151 0.16848 0.06648 0.09597 0.09259 0.17 395 
ТEST50D.P34 0.65132 0.44356 0.13119 0.06735 0.13015 0.09087 0.32 23 
ТEST50D.P37 0.49307 0.33752 0.25777 0.38180 0.11278 0.19844 0.16 177 
ТEST50D.P38 0.14069 0.20007 0.59633 0.29870 0.08700 0.08558 0.27 099 
ТEST50D.P40 0.44456 0.32728 0.24942 0.03362 0.32780 0.21745 0.1 2132 
ТEST50D.P41 0.25846 0.25308 0.20540 0.39209 0.22859 0.19839 0.34 568 
TEST50D.P44 0.13253 0.02724 0.25376 0.09968 0.17907 0.12288 0.70 991 
ТEST50D.P47 0.28215 0.55950 0.02907 0.12389 0.09529 0.00985 0.19 954 
TEST50D.P48 0.09214 0.03054 0.05828 0.73200 0.02995 0.00884 0.19 649 
ТESTSOD.PSO 0.32329 0.29075 0.19624 0.24481 0.35372 0.09995 0.04 924 

На основу вредности латентних коренова из таблице 2. закључујемо 
да постоји седам значајних фактора успешности учења хемије у категорији 
схватања. 

Првим фактором високо су засићени задаци: 16, 29, 33 и 34. 
У задатку 16 од студената се захтева да напишу цие и транс изо мере 

незасићсне монокарбонске киселине са осамнаест угљеникових атома и 
једном двоструком везом; у 29. по три примера чисте ковалентне и јонске 
везе, пст примера ковалснтне везе са парцијалним јонским карактером и 
два примера металне везе; у 33. треба написати константе дисоцијације 
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глицина по типу киселине и типу базе; у 34. препознати стеран као заје
днички систем за холестерол, жучне киселине и витамине Д-групе. 

Основни заједнички елемент за ове задатке је тумачење расположивих 

информација. 

Другим фактором високо су засићени задаци: 20, 26 и 4 7. 
У 20. задатку потребно јс написати једначину реакције урее са малон

ском киселином; у 26. треба уrврдити по чему ес међусобно могу разлико
вати сфингомиелини и у 47. по растућој базичности треба поређати низ 
амина на основу задатих рКь вредности. 

За ове задатке заједничко је то ипо је за њихово успешно решавање 

неопходна трансформација расположивих информација. 

Трећим фактором високо су засићени задаци 30, 31 и 38; 30. задатак 
се доноси на реакцију метиловања глицина помоћу метил-јодида; 31 - на 

реакцију амино групе из аминокиселина са формалдехидом, а 38 - на по

знавање својстава редукујућих дисахарида - грађење озазона. 

За ове задатке карактеристично јс то ипо захтевају пре1Ходну анализу 

расположивих информација, али и то да су истим фактором високо заси
ћени задаци који се односе на хемијски важне реакције које нису од већег 

биолошког значаја. 

Четвртим фактором високо су засићени задаци 22, 28 и 48. У 22. 
задатку од студената се захтева шематски приказ редокс система у коме је 

гвожђе везано за цитохром; у 28 - приказ формирања естарске и јонске 

везе у реакцији халина и фосфорне киселине и у 48 - приказ Bronstcd
Lowryjcvih конјугованих парова. 

За ове задатке заједничко је то што се у њима инсистира на интер
претацији расположивих хемијских информација. 

Пети фактор високо засићује 17. и 24. задатак. У 17. задатаку потре
бно јс написати хемијску формулу аспирина - деривата салицилне киселине 

гдс је сирћетна киселина сстарски везана за хидроксилну групу - и означити 
сстарску везу; у 24. треба навести оксидационо стање гвожђа у хсму и 
мстхемоглобину. У овим задацима неопходна јс анализа односа. 

Шестим фактором засићени су задаци 10, 11 и 14. У 10. задатку захтева 
ес приказивање и објашњење хидролизе наведених примера соли; у 11. 
приказивање кето-снолне тауrомерје ксантина и мокраћне киселине; и у 

14. приказ цвитерјонске структуре три аминокиселине са ароматичним пр
стеном у бочном низу. Заједнички фактор за ове задатке је комбиновање 
расположивих елемената у нову структуру. 

Седмим фактором високо су засићени задаци 9. и 44. Задатак 9 се 
односи на израчунавање осмотског притиска у воденом раствору два не

слектролита (тумачење Далтоновог закона парцијалних притисака), а 44. 
на тумачење структуре липофилних колоида. Тумачење задате асптракције 

јс заједнички фактор за ове задатке. 
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Таблица 7. Корелација значајних фактора успешности учења хемије за субтест 
"СХВАТАЊЕ" 

Фактор 1 2 3 4 5 6 7 

1 0.48463 0.46461 0.45848 0.36203 0.33204 0.25538 0.18037 

2 0.47400 0.24724 0.16850 0.60895 0.23097 0.13549 0.49324 

3 0.19637 0.47493 0.17289 0.34776 0.09772 0.75596 0.06655 

4 0.20373 0.24949 0.80911 0.06734 0.06507 0.28835 0.38443 

5 0.52388 0.43808 0.04992 0.08967 0.00908 0.50968 0.51327 

6 0.00434 0.46338 0.25771 0.34752 0.73132 0.04513 0.24740 

7 0.43191 0.16904 0.08919 0.49061 0.53570 0.00258 8.49730 

Таблица 8. V ARIМAX ротирана факторска матрица субтсста "ПРИМЕНА" 

VariaЫc/Factor 1 2 3 

TEST50.Pl 0.15758 0.72304 0.13232 
ТЕSТ50.Р2 0.80700 0.22948 0.03272 
ТЕSТ50.РЗ 0.09753 0.70155 0.05921 
ТЕSТ50.Р4 0.73096 0.07946 0.02440 
ТЕSТ50.Р5 0.69689 0.25419 0.27439 
ТЕSТ50.Р6 0.30680 0.62998 0.00064 
ТЕSТ50.Р7 0.05970 0.22734 0.86014 
TEST50.P8 0.76882 0.17723 0.05752 
ТЕSТ50.Р15 0.34497 0.05055 0.14083 
ТEST50D.P45 0.09708 0.58586 0.53835 

Први, други и трећи латеmни коренови ове матрице су већи од један, 

и то указује на постојање три значајна фактора успешности учења хемије 
у категорији примене знања. Првим фактором високо су засићени задаци 

2, 4, 5. и 8. У 2. задатку од студената се захтева да израчунају количину 
алуминијум-оксида која настаје у реакцији алуминијума са задатим бројем 
атома кисеоника; у 4. да израчунају масу натријум-хлорида садржану у 
задатој запремини раствора натријум-хлорида који мрзне на датој темпера

тури, у 5. да одреде запремину раствора азотне киселине познате концен
трације и густине која је потребна за настајање одређеног броја молекула 
азот (11)-оксида у реакцији растварања бакра у азотној киселини. У 8. 
задатку је потребно израчунати запремину раствора сумпорне киселине за

дате концентрације коју треба додати у одређену запремину раствора на-
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тријум-сулфата дате конценrрације, за постизање одређене конценrрације 

сулфатних јона. За ове задатке заједничко је то llПO захтевају врло сложену 

и комплексну анализу расположивих информација, при чему студент сам 

мора да изабере апстракције за решавање проблема. 

Другим речима високо су засићени задаци 1, 3, 6 и 45. У 1. задатку 
Сl)'дент треба да израчуна масу сребра и кисеоника садржину у одређеној 

количини сребро-ниrрата; у 3 - количину и број честица натријум-хлорида 

у одређеној маси натријум-хлорида; у 6 - однос сребрних и бромидних јона 

у раствору добијеном мешањем датих запремина раствора сребро-ниrрата; 
и натријум-бромида; и у 45 - шематски приказ крајњег стања при успос
тављању Donannove равнотеже. Ови задаци захтевају неllПо једноставнију 
анализу постојећих информација него код првог фактора, али и у овом 
случају студент сам бира апстракцију за њихово решавање. 

Трећи фактор високо засићује задатке 7. и 45. У 7. задатку од студе
ната ес захтева да израчуна конценrрацију хидроксидних јона засићеном 

раствору цинк-хидроксида, у коме је позната конценrрација јона цинка; 45. 
задатак је приказан код другог фактора. Ово су такође неllПо једноставнији 

задаци категорије примене, блиски категорији схватања, llПO потврђује и 

висока корелација другог и трећег фактора успешности учења хемије у овом 

субтесту. 

На основу ове анализе можемо да закључимо да у категорији примене 

знања постоје најмање три нивоа сложености: 

сложени шематски и други прикази, 

за решавање проблема довољан је избор само једне апстракције, 
и 

за решавање проблема потребан је самостални избор више ап
стракција. 

ЗАКЉУЧАК 

У овом раду, методом факторске анализе, идентификовали смо фак

торе успешности учења хемије у категоријама знање, схаватање и примена 

знања. 

1. У категорији знање идентификовали смо два значајна фактора 
успешности учења хемије: 

познавањ~ изолованих хемијских информација, и 
познавање хемијских конвенција и хемијске терминологије и но
менклатуре 

2. У категорији схватања идентификовали смо седам значајних фак
тора успешности учења хемије: 

тумачење расположивих хемијских информација, 

трансформација хемијских информација, 
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анализа расположивих хемијских ин~рмација, 

иmерпретација, 

анализа односа међу расположивим ин~рмацијама, 

комбиновање расположивих хемијских ин~рмација у нову струк
туру, и 

тумачење задате апстракције. 

3. У категорији примене знања идеmификовали смо три фактора 
успешности учења хемије, различитог нивоа сложености: 

сложени шематски и други прикази сачињени на основу комплек

сне анализе, 

решавање проблема за које је потребан самостални избор само 
једне апстракције, и 

решавање проблема за чије решење јс потребан самостални избор 
више апстракција. 

4. Идеmификација фактора успешности учења хемије омогућује даљи 
рад на разради метода валоризације знања студената. 
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Mira Segedinac, Ph.D., Mirjana Vojinovic-Miloradov, Ph.D. 

IDENTTFICATTON OF SUCCl2SSFULNESS FACTOR IN LEARNING 
OF CHEMISlRY 

Summary 

In the study successfulncss factors in chemistry learning have Ьсеп identificd Ьу thc 
method of factor analyses. In the category of fact-knowing two factors have Ьееп idcntified; 
in thc catcgory of comprehension scven and in the category of knowledge application З 
important succcssfulness factors. Тhс succcssfulness factors of lcarning havc Ьееп identificd 
оп the basis of exmination material (tcsts) uscd оп the Medical Faculty in Novi Sad. 

Ксу words: successf ulness factors in chemistry learning, factor anlyses, levels of knowled
gc in chcmistry 
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ПРИСТУП ИСТРАЖИВАЊУ САДРЖАЈА 

ОСНОВНОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА У НЕГОВАЊУ 

ЗАЈЕДНИШТВА У ВИШЕНАЦИОНАЛНОЈ СРЕДИНИ (1) 

Резиме 

У раду ауШори насШоје да на основу анализе и садржаја одрећених 
наставних йредмейlа уШврде њихов значај за васйиШавање младих у духу 
заједниwшва, йаШриоШизма, равнойравносШи и Шолеранције свих iраћана 
без обзира на њихову националну или верску йрийадносШ (имајући у виду 
виwенационалну сШрукШуру сШановни~џШва Војводине). Ко.о основа ове 
анализе уэеШи (}' йланови и йроiрами за основно~џколско образовање у 
Војводини за йериод од 1975-1985. iодине. 

Кључне речи: основна wкола, образовни садржаји, заједниwШво, виwена
ционална средина, насШавни йлан 

Позната јс истина да је систем васпитања и образовања у нашој земљи 
током протеклих деценија прошао кроз бројне промене концепцијског, 

структурног, садржинског и организационог карактера. Уставне промене 

из 1971. године захтевале су доношење одговарајућих законских, друштве
них и педагошких докумената у којима би се регулисало, усмеравало и 
реформисало образовање и васпитање у појединим ступњевима система 

васпитања и образовања. У односу на основно образовање, у САПВ је рад 

с тим у вези завршен 1975. године доношењем докумеmа "Основна школа 
у САП Војводини". У овом обимном документу су детаљно разрађени са

држаји за предмете предвиђене Наставним планом и програмом за основно 

васпитање и образовање у САП Војводини. У другом делу овог приступа 
анализираћемо задатке и садржаје наставног програма и уџбеника за пери
од 1985. до 1996. године. Треба напоменути да је 1990. године у Републици 
Србије донет нови (иновирани) Наставни план и програм основне школе. 

У првом делу овог рада смо настојали да на основу анализе задатака 

и садржине одређених наставних предмета уrврдимо њихов значај, с обзи

ром на вишенационални састав становништва Војводине за васпитавање 

младих у духу заједништва, патриотизма, равноправности и толеранције свих 
грађана без обзира на њихову националну или верску припадност. У овом 
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приступу смо то настојали да остваримо на основу планова и програма 

основне школе за период од 1975. до 1985. године. 
Из Наставног плана и програма одабрани су у циљу анализирања 

садржаја следећи наставни предмети односно наставно-васпитна подручја: 

познавање природе и друштва, познавање друштва, географија и историја. 

Определили смо ес и за проучавање програмских задатака и садржаја ма

терњих језика народа и народности и језика друштвене средине првенствено 

због њихове улоге у упознавању ученика са литерарним достигнућима која 

су сматрамо - као и овладавање језика друштвене средине - значајни у 

васпитавању ученика у духу заједништва народа и народности и патриоти

зма. Нисмо запоставили ни анализу задатака и садржаја музичког, физичког 
и ликовног васпитања у основној школи. Потребну пажњу смо посветили 

и анализирању садржине Оквирног програма васпитног рада основне шко

ле у САП Војводини. Разумљиво, и остали наставни предмети садрже грађу 

значајну за остваривање наведених задатака, иако сматрамо да знатан део 

садржаја напред споменутих предмета ваља ценити као незаобилазне у вас

питању младих у духу патриотизма у нашим условима. 

На основу проучавања садржаја образовања и задатака које у оквиру 

наведених наставних предмета треба остварити у основној школи, можемо 

констатовати следеће: 

1. Предвиђени програмски садржаји обавезују да се у личности уче
ника у складу са њиховим узрастом стицањем одговарајућих знања развија 

љубав и правилан однос према свим нашим народима и народностима, као 
и сазнање о томе да је братство и јединство основа њиховог заједничког 

живљења и напретка у Југославији. 1 Таква сазнања која деца (ученици) 
стичу делимично у породици, затим у образовним институцијама, чине осно

ву континуираног васпитавања њиховог и у духу заједништва и патритизма. 

Задаци и садржина Оквирног програма васпитног рада основне школе још 

одређеније упућују васпитаче младих у остваривању задатака васпитавању 

ученика у духу патриотизма.2 Значај овог програма ваља видети у томе што 
својом садржином распоређеном на све разреде основне школе пружа број
не могућности природног повезивања са програмским садржајима поједи

них наставних предмета. Оrуда циљ и задаци овог програма и када ес има 

у виду његова целина, премда и садржина одељка "Југословенски патри

отизам", не могу да се остварују пуrем посебних предавања о патриотизму 

Основна школа у САП Војово.mши ... 1975, стр. 14, 105, 106, 293 (Познавање природе и 
друшmа), стр. 404 (Познавање друшmа: ,,да код ученика развија свест о братсmу и 

јединсmу наших народа и народности и васпитава их у духу југословенског патриоти

зма"). СЈrnчне констатације налазимо и у задацима наставе географије (,,да васпитава 

ученике у духу патриотизма ... ", стр. 410), историје (стр. 427), .1rnкоnног (стр. 549) и 
музичког васпитања (стр. 578). 
Исто, стр. 106-106, 112-113, 143-145. 
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јер резултати зависе " ... од многих фактора у школи и ван ње и сви они 
учествују у његовом рсализовању, али у зависности од своје друштвене 

улоге''.3 Пажљива анализа Оквирног програма васпитног рада уверавала 
нас јс да јс у основној школи сваки наставник могао наћи у садржини овог 

документа своје обавезе које ћс остваривати и у васпитавању младих у духу 

патриотизма, оданости и везаности за вишенационалну заједницу југосло

венских народа и народности. 

2. Познато је да ес у нашој земљи после ослобођења васпитно-обра
зовни рад у предшколским, основним и у установама за средње образовање 

остварује где год јс то могуће и потребно, на језицима народа и народности. 
На тај начин јс доследно оствариван и у овој области нашег развоја принцип 
равноправности наших народа и народности. С тим у вези, у САП Војводини 

су у послератним годинама остваривани пажње вредни резултати у органи

зовању и остваривању задатака овладавања у основној школи, са наставом 
на језику народности, језиком који комуницира већина становника СР Срби
је и САП Војводине, тј. српским језиком. У исто време, иако релативно 

споро, у васпитно-образовну делатност предшколских и основношколских 
установа продире идеја о учењу језика друштвене средине. Иако јс и сам 

термин понекад изазивао сумње, па и неразумевање друштвсноваспитних 

функција језика друштвене средине, несумњиво јс да познавање и комуни
цирање на језику народа и народности, нарочито у национално мешовитим 
регијама и насељима доприноси дубљем међусобном упознавању и зближа
вању младих и одраслих - припадника народа и народности не само у САП 

Војводини, већ и шире. 

Без намере да потенцирамо васпитно значење овладавања језиком 
друillТвенс средине, мишљења смо да остваривање задатака у овој области 
може угицати и на везаност младих - припадника наших народа и наро

дности - за вишенационалну југословенску заједницу. Стога овладавање 
језиком друштвене средине у нашој вишенационалној заједници може не
сумњиво допринети и непосредном упознавању културних вредности, одно

сно достигнућа народа и народности, као и лакшем споразумевању младих 

и одраслих.4 Не идеализујући вредност овладавања језиком друштвене сре
дине, мишљења смо да стрпљиво, ненаметљиво деловање у правцу оствари

вања задатака у овој области може значајно угицати на супротстављање 
утицајима разних видова национализма, шовинизма и сепаратизма. 

3. Програмски садржаји основног васпитања и образовања су у САП 
Војводини примењивани у протеклој деценији, али су уношене и корекције, 
да би се после дужег разматрања донели у 1985. години иновирани програ-

Исто, стр. 105. 
4 С тим у вези у документу "Осноm1а школа у СЛIШ" се констатује да настава језика 

друштвене средине треба да допринесе " ... бол.см упознавању југословенских народа од 
стране ученика - припадника наро;щости ... " у циљу развијања " ... патриотизма ... " (стр. 
242, 264). 

60 



Др Р. Грандиh, О. Гајић: ПРИСГУП ИСГРАЖИВАЊУ САДРЖАЈА ... 

ми и планови. У том сложеном послу остварена је континуирана сарадња 
научних и стручних радника у оквиру СР Србије (укључујући обе покрајине), 
ипо јс несумњиво допринело не само уједначавању циља и задатака, као и 

програмских садржаја и плана основношколског васпитања и образовања 
већ и повишавању њиховог квалитета. Природно, уважене су и посебности 

у садржајима образовања и васпитања с обзиром на веома разноврсну на

ционалну структуру становниuпва у СР Србији.5 

6) Заједнички план и програм васпитно-образовног рада у основној 
школи. Просветни гласник СР Србије, број 3, 4 и 5, новембар-децембар 
1984. и јануар 1985. Број 6 и 7, фебруар-март, 1985. На основу упоређивања 
задатака и програмских садржаја наставних предмета за које смо у току 

претходних разматрања утврдили да су значајни за васпитавање ученика 

основне школе у духу заједниипва и југословенског патриотизма, истичемо 
следеће: 

3.1. У задацима васпитања и образовања у оба наведена документа 
средишње место заузимају они које васпитачи младих треба континуирано 

да остварују у васпитно-образовном утицају на личност ученика основне 
школе. То су задаци који се односе на развијање "осећања привржености 

и љубави према". Југославији, поuповања свих народа и народности ... ''6 Ови 
задаци, као и они који се остварују васпитавањем младих на темељима 
револуционарних традиција, равноправности, заједниипва народа и наро

дности наше заједнице, обавезују све васпитаче младих да на одговарајућој 
садржини предмета за који су стручно оспособљени, смишљено и органи

зовано развијају у личности ученика осећање и став везаности за Југо
славију. 

3.2. У оба споменута документа се посебно у оквиру задатака наставе 
матерњег језика, познавања друипва, историје и географије истиче да је 
поред наведених задатака опuпег значаја неопходно у личности ученика 

развијати позитивне ставове према језицима, културном наслеђу наших на
рода и народности, затим према активном учествовању и јачању напретка, 

одбрани и заuпити слободе и независности наше земље, а не мање и према 
слободољубивим традицијама наших народа и народности.7 Слични се за
хтеви истичу и у докумеmу Просветног савета Војводине "Правци даљег 
развоја основног васпитања и образовања",8 те се може констатовати да су 
аутори овог документа, као и програмских садржаја доследно уважавали 

потребу њиховог синхронизовања са циљем и задацима васпитавања учени
ка у 'Д'fХ'ј заједништва југословенских народа и народности и патриотизма. 

а) Заједнички IШан и програм основног васпитања и образовања, Службени лист САП 

Војводине. Прописи Просветног савета Војводине, број 2 и 3, 27. мај 1985. 
Наведени документ под а) (напомена бр. 5), стр. 140, бр. 2, под 6), стр. 156 (напомена 
бр. 5). 
Исто, под а) стр. 142, 215, 224, 236, 248, 6) стр. 263, 288, 308. 

Службени лист слrш, бр. 2, 1985, стр. 104-105. 
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У иновираним и ревидираним програмским садржајима је потребна 
пажња посвећена њиховом усклађивању са циљем и задацима језика дру
uпвене средине. Поред осталих, посебно је истакнуr задатак који се односи 
на потребу да ученици прихвате и овладају језиком друuпвене средине у 
циљу зближавања младих - припадника народа и народности. Исто тако јс 
наглашен допринос овог језика у васпитавању младих у духу заједниuпва, 
узајамности и солидарности наших народа и народности.9 

Програмски садржаји у основношколском васпитању и образовању 
САП Војводине и СР Србије омогућавају да се континуирано остварују циљ 
и задаци моралног васпитања младих. Промишљен и одговоран однос према 
бројним и разноврсним могућностима које пружају садржаји већине нас
тавних предмета представља доста широку основу за педагошку делатност 

наставника. Од њихових стручних, педагошко-психолошких знања, као и 
од позитивног односа према друuпвено-васпитној вредности принципа на 

којима се заснива заједниuпво наших народа и народности умногоме зависи 
да ли ће ову компоненту моралног васпитања схватити и прихватити као 

категорију у којој се укрштају животне појаве и сложеност живљења у 
многонационалној заједници каква је наша. Од њих, васпитача младих, 
зависи у знатној мери да ли ће млади бити припремљени и оспособљени за 
постепено укључивање у разноврсне активности усмерене на остваривање 

задатака који произилазе из често помињаних принципа на којима се за
снива јединство југословенске многонационалне заједнице. 

Остваривање задатака који у васпитавању младих у духу заједништва 
и патриотизма произилазе из програмских садржаја значајно зависи од 
структуре и садржине уџбеника и приручне литературе, као и од других 
наставних средстава. Позната је истина да и верификовањс плана и про
грама васпитања и образовања зависи, поред осталог, и од адекватно кон
ципираних и струкrурираних уџбеника и њихове примене у настави поједи
них предмета. Бројна су и разноврсна сазнања која ученици, уз помоћ нас
тавника, стичу из садржине наведених средстава односно помагала дидак

тичког карактера. Тешко би и било данас, а и у ближој будућности, зами
слити остваривање задатака наставе без одговарајућих уџбеника и других 
пратећих средстава. 

У вези са предметом и задацима предвиђених истраживања, пошли 
смо од претпоставке да у васпитавању младих у духу заједништва народа и 
народности Војводине уџбеници за наставу матерњих језика, познавање 
друuпва, историје и географије имају и данас још увек незаменљиву улогу 
у стицању знања о нашој земљи. Захваљујући функционалним садржајима, 
њиховом избору и доследном усклађивању са задацима које ваља оствари
вати у настави наведених предмета, аутори уџбеника и приручника заједно 
са наставником доприносе остваривању задатака привржености и адеква

тног понашања младих према вредностима које су напред споменуrе. Ана-

9 Исто, број 3, 1985, стр. 367-423. 
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лизирали смо садржину уџбеника који су били у употреби у основним 
школама САП Војводине у периоду који је приказан у овој анализи. 10 

Читаначке текстове смо посматрали у континуите'I)', имајући у виду 
њихов значај у патриотском васпитању ученика, те смо анализирали садржи
ну читанки за све разреде у којима се настава у основној школи изводи на 

српском језику (тада српскохрватском језику). Анализом су обухваћене чи
танке за VII и VIII разред са наставом на језицима народности, уџбеник за 
познавање друппва (IV раздред), за историју (VII и VIII разред), географију 
(VIII разред), као и приручник из музичког васпитања (од првог до шестог 
разреда). 

Руководећи се критеријумом заступљености лиrерарних текстова који 

у читанкама ученицима у појединим разредима пружају знања о завичају, 

покрајини, републици и читавој нашој земљи и да тим пуrем они уз помоћ 
наставника, али и самостално долазе до битних одредаба значајних на ре
лацији: географски схваћена територија - осећања која буде и развијају 
текстови, констатовали смо следеће: 

Ауrори у читанкама за све разреде груписали су одговарајуће лиrе

рарне текстове у посебна поглавља. И наслови ових поглавља, посебно 
садржина текстова обавеппавају ученике о основној идеји текста (такви су 
наслови поглавља на пример: "Шарени се град у мају" (1 разред). "Камен 

10 Анализирани су следеhи уџбеници: Бајиh Милан - Ђуричиh Јован: Геоiрафија Јуiосла

вије, уџбеЮfк географије за VIII разред основног васпитања и образовања, Завод за 
издавање уџбеника, Нови Сад, 1985. 
Гудељ Борка - Гудељ Петар: Срца Нllд равtшцом, читанка за VIII разред основног 
васпитања и образовања, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, 1985. 
Гудељ Петар: ЦрвеНll Искра, читанка за VI разред основног васпитања и образовања, 
Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, 1980. 
Гудељ Петар: Руке и јабуке, читанка за V разред основног васпитања и образовања, 
Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, 1980. 
Милован Тодор - Пекариh Петар: Hawa домовиНll, познавање друштва за IV разред 
основног васпитања и образовања, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, 1984. 
Мир1mЬ Јосип - Гал Ђерђ: ИсШорија са др)'Ц!iiiвеtшм урећењем СФРЈ, уџбеник за VIII 
разред основног васпитања и образовања, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, 1985. 
МитиЬ Мита: Мак у жиШу, читанка за II разред основног васпитања и образовања, 
Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, 1985. 
Митиh Мита: ЗлаШtш кључић, читанка за 1 разред основног васпитања и образовања, 
Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, 1983. 
Павлов Нада и сарадници: Зайевајмо слаж:но, приручници за музичко васпитање од 1 
до VI разреда основног васпитања и образовања, Завод за издавање уџбеника, Нови 
Сад, 1983, 1984. 
Пешут Петар - ВучковиЬ Мирољуб: СУ1Ще у очима, читанка за VII разред основног 
васпитања и образовања, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, 1985. 
РатковиЬ Десанка: Пролећна зора, читанка за 111 разред основног васпитања и образо
вања, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, 1985. 
Ратковиh Миленко: Блаiо деШињсШва, читанка за IV разред основног васпитања и 
образовања, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, 1985. 
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по камен", "Народ срце проговори" (11 разред). "То је твоја домовина" (Ш 
разред). "Пут према светлости" "У давна времена" (VI разред). "Оrаџбина 
- то је све", "Очи Сутјеске" (VII разред). "Наоружане руже" (VIII разред). 
Сразмерно укупном броју поглавља у читанкама (који се креће од пет до 
девет) аутори су и у споменута уносили текстове (прозног, поетског одно
сно мемоарског карактера) којима се проширују не само знања ученика о 
тзв. ужој и широј домовини већ и о њеним природним лепотама, борбеним 
традицијама њених народа и народности, културној баштини, итд. У кон
тинуитеrу од осам година, садржина изабраних текстова, из наведених, као 
и других поглавља, уз одговарајућу дидактичко-методичку обраду, несум

њиво ће утицати и на неговање осећања привржености ученика заједништву 
народа и народности наше земље. 

У читанкама ће ученик наћи текстове књижевних стваралаца из реда 

наших народа и народности. Тиме аутори доприносе остваривању захтева 

о прожимању литерарног стваралаштва у књижевности у југословенским 

оквирима. На тај начин ученик постепено схвата и прихвата, поред осталих 
вредности, заједништво, равноправност и узајамност југословенских народа 
и народности као стварност која у нашем простору има дуге традиције. 
Било би вредно, с тим у вези, размотрити разлоге због којих нисмо у 
могућности да створимо југословенску читанку за наставу матерњег језика 

и књижевности (попут дуго ствараног уџбеника "Моја домовина СФРЈ" 
који је намењен нашој деци основношколског узраста у иностранству). Јер 
несумњиво је да у пропшости нашој, у садашњости, у култури и уметности 
више је онога што нам је у нашој вишенационалној заједници заједничко, 
него онога што је посебно - специфично. Стога би један од критеријума 
у струкrурирању читанке као основног уџбеника за наставу матерњег језика 
народа и народности могао да буде избор литерарних текстова чија ће 

садржина доприносити континуираном васпитању младих у духу заједни

штва. Извесно је да се тиме не би занемарило ни оно што је у књижевном 
стваралаштву посебно, специфично. 

У структури школске и домаће лектире доследно је уважаван чинилац 

вишенационалности наше заједнице, те су по појединим разредима зас

rупљена дела књижевника југословенских народа и народности. 

Crpyкrypa и садржина уџбеника за наставу познавања друштва и ис
торије у периоду од 1975. до 1985. године пружају наставнику довољно 
могућности у остваривању задатака васпитавања и образовања ученика у 
духу заједништва наших народа и народности. Већ и уводна целина у по
знавању друштва пружа својим садржајима основна знања о Југославији 
као заједници равноправних народа и народности. Проширујући своја са
знања чињеницама о завичају, САП Војводини, СР Србији, САП Косову и 
о Југославији као нашој заједничкој домовини, ученици ће знањима стече

ним од 1 до Ш разреда у оквиру познавања природе и друштва у IV разреду 
заокружити укупно познавање наше земље. С разлогом се може очекивати 
да ће се ученици у условима добре организације наставе на основу стечених 
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знања и емотивно везивати за тзв. у-жу и ширу отаџбину и да ће их тако 
изграђивани ставови подстицати на конкретне делатности које ће органи

зовати школа, пионирски одред у циљу остваривања програмских задатака 

разних акција друппвснокорисног карактера (нпр. акције које се за целу 
земљу организују у вези са заштитом природне средине, прикупљањем се

кундарних сировина, пионирски походи и друго). 
Знања која ученици о прошлости и садашњости наших народа и на

родности стичу у оквиру наставе историје од петог до осмог разреда основ
не школе представљају са знањима из претходних разреда целину кој а у 
својој укупности представља значајан допринос остваривању задатака овог 
наставног предмета. За васпитавање ученика у духу зајсдниппва наших на
рода и народности у даљој прошлости, својом садржином значајна су по

главља у уџбенику за VII разред основне школе "Национални покрсти у 
Хабзбуршкој монархији у првој половини XIX века", а нарочито поглавља 
"Револуције 1848-1849. године у Европи" и "Југословенски народи раволу
ционарне 1848-1849. године", као и нска друга поглавља из XIX столећа 
које ес одликује борбом наших народа и народности за ослобођење од 
превласти Аустроугарске монархије. 

Садржаје о ослободилачким борбама наших народа и народности у 
току Другог светског рата, као и оне од Првог српског устанка до завршетка 

Првог светског рата, ученици ће наћи у уџбенику историје за VIII разред 
основне школе. То се посебно односи на обимно поглавље ,Други светски 
рат, НОБ и социјалистичка револуција народа и народности Југославије" у 
коме су разрађени историјски догађаји значајни не само за ослободилачке 

борбе у нашим просторима, већ и по њиховој повезаности са борбом ев
ропских народа против фашистичке и националсоцијалистичке окупације. 
Нс мање су значајна поглавља у којима ес приказују чињенице и догађаји 
о приликама у свету и у нашој земљи после Другог светског рата, затим о 

улози наше земље у борби за мир и равноправне односе међу државама 
света. 

У настави географије у VIII разреда структура и садржина уџбеника 
омогућава да ученици, уз континуирану стручну и педагошко-дидактичку 

сарадњу са наставником, прошире и заокруже своја знања не само о при

родним лепотама наше земље, о њеним природно-географским одликама, 
већ и о њеном друппвеном уређењу, односно о Југославији као јединственој 

просторној, политичкој и привредној целини. Зависно од тога да ли ће се 
знање ученика из овог предмета у значајнијем обиму координирати, одно

сно повезивати са знањима из других предмета (нпр. из историје, литерар
них текстова у читанкама и друго), ваља процењивати и резулrате схватања 
и ставова младих о нашој земљи као јединственој и недељивој целини 
заједнице југословенских народа и народности. Садржаји уџбеника геогра
фије могу несумњиво много да допринесу развијању и учвршћивању знања, 
ставова и осећања везаности младих за југословенску вишенационалну за

једницу. 
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Radovan Grandic Рћ.О., Olivera Gajic 

AN APPROACH ТО TT-IE SТUDY OF TT-IE PRIМARY SCHOOL EDUCAТIONAL 
CONТENТS IN CHERISНING OF UNIТY IN MULТINAТIONAL COMMUNIТY 

Summary 

In the essay the authors intend to determine the importance of particular teaching 
subjects, оп the basis of the analyses of their tasks and contents, for upbringing of youth in 
the spirit of union, patriotism, equality and tolerance of all people regardless of their national 
Ьclonging or religion affiliation (considering multinational structure of inhabltants in Vojvodi
ne ). As the basis for the analyses curricula f or primary school in the period 1975-1985 has 
Ьееn taken. 

Keq words: primary school, educational contents, union, multinatinal community, cur
riculum 
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ЗНАЧАЈНИЈА ИСТРАЖИВАЊА О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ 

ОРИЈЕНТАЦИЈИ УЧЕНИКА КАО ФАКТОРУ 

ЕФИКАСНОСТИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Резиме 

Прилоi йредсШавља йројекаШ исШра:живачкоi рада чији је основни 
циљ да се, са jow једноi асйекШа, размоШри сложена йроблемаШика йре
ласка младих из основне у средње wколе. ИсйиШаће се, наиме, до које 
мере ойwШи wколски усйех и усйех из криШичних йредмеШа у основној 
wколи йредсШавља Шрансферну вредносШ на квалификационом исйиШу и 
осШвареном йосШиiнућу у йрвом разреду средње wколе. ИсШра:живањем 
ће се, осим Шоiа, йраШиШи уШицај йрофесионалне оријенШације на йро
фесионални избор, као и сШейен осШварења йрофесионалних йреференција 
ученика заврwноi разреда основне wколе. Овом йриликом дајемо само део 
значајнијих исШра:живања йроучаваноi йроблема. 

Кључне речи: йрофесионална оријенШација, ефикасносШ образовања, уче
ник, основна wкола 

У професионалној оријентацији као јединственом и целовитом про

цесу помагања младим људима да одаберу врсту стручног образовања и 
занимање у складу са својим укупним психофизичким потенцијалима, могу 

се разликовати три фазе: професионално информисање, професионално 
саветовање и праћење професионално опредељених кандидата. 

Досадашња пракса у овом подручју делатности школе и друштва по

казује да је понајмање развијена последња од поменуте три фазе. Иако не 
мали број основних школа, пре свега преко своје педагошко-психолошке 
службе, развија и остварује често солидне програме професионалне ори
јенrације, скоро по правилу изостаје валоризација тих програма, степен 

њихове успешности, ефикасности. Није то карактеристика рада само у про
фесионалној оријентацији, ниrи у школским активностима у целини, него 
би се могло говорити о једном општијем понашању у нашој кулrури -
занемаривању вредновања планираних и остварених послова. 

Било би најбоље да праћење даљег општег и професионалног развоја 
ученика који су завршили основну школу представља само део комплексни-
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јег и дугорочнијег праћења младих, почев од предшколске установе, преко 
основне и средње школе, па све до окончања студија на универзитету и 
ступања у радни однос. 1 

Систематично и дугорочно праћење младих, њихово усмеравање и 

помоћ у адаптацији, учинили би да школски систем буде мање сурово се
лективан, са мање негативних последица те селекције, а неупоредиво више 
усмеравајући и саветодавни, што би га чинило нс само хуманијим него и 
плодотворнијим, како са личног, тако и са друштвеног становИIIПа. Мање 
би било лутања, погрешних избора и разочаравајућих резултата, чега посе
бно много има на квалификационим испитима, на почетку средњошколског 
и факултетског образовања. 2 

С друге стране, било би за очекивање да свака школа покаже инrе
ресовање за своје бивше ђаке, за њихов даљи општи и професионални 
развој. То интересовање ес може испољити не само као израз хуманистички 
детерминисане бриге и знатижеље наставника, на пример основне школе, 
него и као израз потребе да се добију вредне повратне информације о 
квалитету сопственог васпитно-образовног рада, и у домену знања, и у 
домену животне и професионалне оријентације и успешности младих које 
јс та основна школа васпитавала и образовала пуних осам година. 

Рецимо на крају и то да је један од основних принципа савремене 

организације рада систематско и континуирано праћење и оцењивање рада 
и резултата рада. Постоје, дакле, сви неопходни разлози - логички, научни, 
педагошки, друштвени и економски - који оправдавају улагање напора да 
ес и у овом подручју педагошке делатности крене са више организованости 
и доследности. 

Како јс већ напред речено, у педагошкој литератури (часописима, 
зборницима радова, монографијама) изузетно мало је радова који се баве 
питањима ефикасности рада школе, а посебно недостају они у којима се о 
тој ефикасности суди на основу систематског, свеобухватног и дугорочног 
праћења. У даљем тексту ћемо приказати четири истраживачка рада у ко
јима се са различитих аспеката и са разноликим испитаницима истражује 

Седамдесеmх година приликом једне посете фабрици RENAULT (Француска) у персо
наmюј служби су нас упознали са неколико досијеа својих радника. У досијеима су 

кумулатиmю прикупљени сви најзначајнији подаци о радницима од најранијег узраста 

преко целокупног школовања, до сl)'пања на рад у фабрику. 
2 Наглашени неуспеси у првој години средње школе и на факулrетима повремено су 
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подстицали бројне стручњаке из образовања да предложе прву годину школовања одно

сно Сl)'дирања, на обе степенице школског система, као годину прилагођавања, односно 

дефинитиmюг школског и професионалног избора. Истини за вољу ваља реhи да су 

ови предлози били мотивисани и тежњом да се ублаже, или чак сасвим отклоне, пре

преке приликом уписа у жељену школу. Ради се о томе да се омогуhи свим аспирантима 

упис школе или факулrете који се желе, а да прва година покаже ваљаност тог избора. 

Неhемо се овде бавити питањем практичне изводљивости овог решења, али његова 

радикалност јасно показује да у овом подручју школске проблематике постоје веома 

озбиљни теоријски и практични проблеми. 
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сложена проблематика преласка ученика из основне у средњу школу, одно
сно, у којим се валоризује рад основне школе. У једном од њих се прати 
питање склада професионалних жеља ученика основне школе и њиховог 

успеха у средњим школама. 3 

У другом ес процењује прогностичка ваљаност дијагностичког пос
rупка код идентификације надарене омладине, што, иначе, представља из

вод из лонгитудиналне студије праћења.4 Иако се овај рад односи на спе
цифичну категорију ученика (надарени, талентовани), он је по много чему 
инструктиван, а нарочито са становишта организације праћења, примење
них поступака и техника идентификације надарених, те укупне методоло
шке и проблемске коректности истраживања. 

Ј. Бећар5 је у свом прилогу саопштио резултате истраживања које се 
односило на утврђивање степена повезаности успеха ученика у средњим 

школама са оствареним резултатима у основној школи. 

Најзад, најсвеобухватнију студију посвећену утврђивању ефикасности 
основне школе објавио је Н. Хавелка са сарадницима.6 

У првом од поменута четири рада аутор је, поделивши испиrанике 
првог разреда средње школе на две групе - прву која је остварила своје, 
анкетом исказане, професионалне жеље и другу, која није остварила своје 
професионалне жеље и намере - тражио одговоре на следећа пиrања: 

прво, постоји ли значајна разлика између две групе испитаника у 
успеху у појединим кључним предметима крајем првог полугоди
шта и крајем прве године школовања у средњој школи, 
друго, постоји ли значајна разлика између две групе у залагању и 
успешности на практичној настави, 

треће, постоји ли значајна разлика између две групе у залагању и 
успешности на практичној настави, 

четврто, да ли постоји разлика међу двема групама испитаника у 
ставовима према занимањима која су уписали. 

Резултати истраживања јасно показују да су ученици који су уписали 
жељено занимање у скоро свим испитаним подручјима показали значајно 
боље резултате, а нарочито на тестовима знања и на тзв. ситуационим 
тестовима (ови последњи најбоље репрезентују склоност кандидата за иза
брано занимање, јер проверавају успешност примене стечених знања у прак
си). Степен залагања на практичној настави оцењиван је субјективно од 

И. Слобода, "Сукла.mюст професионалних жеља ученика ocнommx школа и њихова 
успјеха у школи другог ступња" (у "Зборнику". Праћење у йрофесионалној opujeнiiia
цuju ), Загреб, 1969. 
И. Корен, Евалуација йроiносйiичке ваљаносШи дијаiносШичкоi йосШуйка код иденШи
фикације надарене омладине, Сисак, 1971. 
Ј. Беhар, "Прелаз ученика из основне у заједничку средњу школу", ПедаiОЦ1ка ciiiвap
нociii, Нови Сад, број 5-6/1982. 
Н. Хавелка и сарадници, ЕфекШи основноi школовања, Институт за психологију, Бео
град, 1990. 
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стране наставника који су организовали ову наставу и ту је нађена неlIПо 
мања предност групе која је остварила своју професионалну жељу. Тај налаз 

ayrop тумачи благошћу оцењивача и недостатком чврстих криrеријума при 
оцењивању. 

ОпllПи школски успех испиrаника из прве групе такође је статистички 

значајно бољи, јер су на тестовима знања из скоро свих предмета остварили 
веће скорове од испиrаника из друге групе. 

И у погледу ставова ученика према занимању које су уписали две 

групе се значајно разликују у смислу да се ученици прве групе знатно 
позиrивније односе према занимању које изучавају. 

Ово истраживање је изведено применом широког спектра инструме
ната (тестови знања, ситуациони тестови, скале ставова игд.) као и приме
реним статистичким поступцима у обради добијених података (т-тест, Х2-
тест ... ) И. Корен је један од најпознатијих ayropa који ес баве проблемати
ком професионалне оријентације, посебно откривањем и усмеравањем та

лентоване омладине. Из тог подручја до сада је објавио већи број научних 
прилога у педагошкој и психолошкој периодици, зборницима радова али и 

посебних монографија. За ову прилику од значаја је да се учини осврт на 

његов истраживачки рад, чија је сврха била да се провери прогностичка 

вредност дијагностичког поступка у идентификацији надарене омладине. 
Ayrop јс, наиме, са својим сарадницима и наставницима основних школа у 
Сиску (ови последњи су обавили неопхоне предрадње у поступку истражи
вања), извршио идентификацију надарених ученика седмог и осмог разреда 
основне школе. Инструментаријум за одређивање интелектуалног статуса 

је био изузетно богат, а састојао се од три комплексна теста (НСИ, Бета 
серија и ДАТ серија) а за уrврђивањс осталих особина: ТПИ (тест профе
сионалних интересовања), интервју, лекарски преглед и анализа школске 
документације. 

Идентификовани надарени ученици основне школе су се, према пре

поруци службе за професионалну оријентацију, уписали највише у гимна

зије, затим у оп11Пе средње школе, а сасвим мали број је отишао у средње 
стручне школе. Исто тако ваља напоменуrи да су ученици који су били 
идентификовани као надарени добили кредите за своје школовање, llПO је 
додатна оправданост обављања ове друштвене и стручне активности. Најзад, 
ayrop је установио да су талентовани ученици изразили наглашено задо
вољство и избором школе и својом успешношћу у школи, као и да те две 
врсте задовољстава позиrивно корелирају. Педагошка ваљаност овог истра

живања огледа се и у чињеници да су у једном сериозном истраживачком 

подухвату били ангажовани и наставници основне школе. 

Истраживање скромнијег експлоративног замаха, али ипак корисно, 

обавио је Ј. Бећар. Његово истраживање није имало циљ да валоризује 
трансфсрну вредност основношколског образовања, него је било усмерено 
на доказивање следећих претпоставки: 
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градиво у заједничкој средњој школи је исувише тешко за све 
ученике који похађају ову средњу школу, 

ученици у основној школи су недовољно оспособљени за самос
тално учење, 

пуrовање ученика из места сталног боравка у место сталног шко
ловања негативно се одражава на резуmате школовања, и 

ученицима основне школе недостају јасне представе о средњој 
школи што се неповољно одражава на њихов успех, прилагођа
вање и напредовање. 

Стављајући акценат на тежину градива у заједничкој средњој школи 
(које у много чему подсећа на градиво у гимназијама), а не на квалите рада 
основне школе, аутор своје налазе поткрепљује следећим подацима: одличан 
успех у средњој школи задржало је 51,00% одличних основаца, врло добар 
- 42% врло добрих основаца. Ако се изузму довољни који су у средњој 
школи сви незадоваљавајући, најлошије пролазе ученици основне школе са 
добрим успехом, јер је њих свега 19% задржало свој успех, а чак 76% је 
постигло незадовољавајуће резуmате. 

Претпоставка да ће пуrовање из места живљења у место школовања 
биги негативан чинилац школске успешности, у овом истраживању није се 
потврдила. 

Оспособљеност ученика за самосталан рад је оцењивана од стране 
самих ученика и, према очекивању, најповољније мишљење о томе имају 
ОДЈIИЧНИ, затим врло добри, па добри и на крају ученици довољног успеха. 
Скоро иста дистрибуција је добијена и код утврђивања реалности представа 
ученика основне школе о средњој школи. 

Најсвеобухватније истраживање ефикасности основног школовања у 
нас обавио јс Н. Хавелка са сарадницима. Испитивањем је захваћен импо
зантан узорак ученика (2800) из сто одељења осмог разреда који су похађали 
28 основних школа из различитих (десет) региона.линих ценатра Србије. 
Утврђиване су две групе својстава ученика на крају основне школе: компе
тенцијска (образовна постигнућа и инrелектуалне способности) и динамич
ка (мотивационе диспозиције и перцепције актуелне ситуације). Образовна 
постигнућа су утврђивана на два основна начина: према школским оценама 
и према постигнућу на критеријским тестовима знања. Установљено је да 
се школски успех ученика током основне школе креће тако да је први разред 
са рангом бр 1, други разред са рангом бр. 2, трећи разред ранг бр. 3, 
четврти разред ранг бр. 4, пети и осми разред ранг бр. 5, шести разред ранг 
бр. 6, и седми разред ранг бр. 7 (најлошији). Систематски, дакле, опада 
општи успех са изузетком осмог разреда, што је последица узрока који су 
опште познати. 

Повезаност школског успеха са образовањем родитеља је, такође, 
евидентна: што је образовање родитеља више, то је успех бољи. Нађене су, 
поред тога, и одређене регионалне разлике у ученичнким постигнућима. 
Занимљиво је да девојчице у основној школи постижу редовно боље резул-
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тате од својих вршњака. Све школске оцене су тесно повезане са интелек
туалним способностима ученика: интелигентнији ученици постижу значајно 
више оцене од мање интелигентних. У целини, општи школски успех на 
крају основне школе се креће око оцене врло добар. 

Да би се установила трансферна вредност ученичких постигнућа у 
основној школи, аутори су конструисали групу критеријских тестова за: 
основну језичку писменост, основе математичке писмености, природне на
уке (физика, хемија, биологија), друштвене науке (историја и географија), 
и техничко образовање. 

Логика критеријског теста састоји се у томе да се о вредности уче
ничких постигнућа закључује на основу унапред дефинисаног образовног 
критеријума. То је у овом случају обим и квалитет знања која имају тран
сферну вредност за даље образовање и сналажење у свакодневним живо
тним ситуацијама. (То је, у ствари, фонд основних, неопходних знања.) 
Тестове су сачињавали компетентни наставници за одговарајуће дисципли
не, уз сарадњу са члановима истраживачке екипе. 

Посматрано по наставним предметима, испитани ученици су постигли 
најбоље резултате из српског језика ( 4,61) техничке културе ( 4,09) и исто
рије (4,04). Осим ових, још само географија (3,81) и математика (3,53) ес 
крећу у интервалу предвиђеном за оцену "врло добар". У завршној анализи 
нађених резултата, аутори изводе непријатан закључак да су "разлике у 
образовним постигнућима које се показују када их посматрамо кроз призму 
школских оцена и кроз призму резултата на критеријским тестовима веома 
велике." (стр. 171). Они ес, при томе, не приклањају, нарочито не без јасних 
резерви, ниједној слици ученичких постигнућа која се добија путем школ
ских оцена и која се добија путем критеријских тестова. Ипак, остаје зак
ључак да ученици на крају осмогодишњег школовања не владају делом 
општих, најосновнијих и најнужнијих знања, посебно у подручју природних 
наука. Будући да се и у нашем истраживачком пројекту трага за трансфер
ном вредношћу ученичких постигнућа у основној школи, али на начин да 
се провери ваљаност оцена из основне школе на квалификационом испиту 
за средњу школу и утврђивањем успеха у првом разреду средње школе, 

држимо да ће бити занимљиво сазнати до које ће се мере резултати управо 
приказаног истраживања поклапати са резултатима истраживања које ми 
предузимамо. 

Rade Rodic Ph.D. 

SOME SIGNIFICANТ STTJDIES ON PROFESSIONAL ORIENTA 110N OF PUPILS 
AS EFFICIENCY FACТOR IN PRIМARY SCHOOL 

Summary 

Thc essay represents the project of research work which basic aim is to consider the 
complcx proЫem of youth transf er from primary to secondary school from another aspect. 
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That is, it will Ьс examiпed to what exteпt geпeral school success апd success iп critical subjects 
in primary school represeпt traпsf er value оп the qualificatioп exam апd iп realized achievemeпt 
in the first class of secoпdary school. Besides, the study will follow the impact of professioпal 
orientatioп оп а professioпal choicc, as well as а degree of professioпal preferпces realizatioпs 
of the pupils from the fiпal class of primary school. Оп this occasioп опlу а part of importaпt 
investigations of the proЫem studicd has Ьсеп giveп. 
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КОНЦЕПЦИЈА ПЕРМАНЕТНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

Резиме 

Концейција йерманенШноi образовања акШуализује идеју о конШину
ираносШи образовања као йриродној динамици човековоi развоја. Она йо
крива виwесШране асйекШе личносШи и иницира йромену каракШера чи

Шавоi васйиШно-образовноi йроцеса, йри чему је циљ образовања развој 
личносШи. Концейција йерманенШноi образовања йоказује да се образовање 
на може дефинисати йреко садржаја који Шреба усвојити, већ йреко 
йроцеса у личносШи (на инШрисШичком йлану), кроз који она, у инШерак
Шивној релацији са средином, учи и акШуализује се. Тиме образовање изла
зи ван оквира инсШиШуција, йроiрама и уобичајених меШода. Реализација 
концейције йерманенШноi образовања имйлицира йромене у два йравца. С 
једне сШране, Шо ()' йромене у инсШиШуционалном йроцеrу образовања и 
васйиШања, а са друiе у концейцији йрофесионалне оријентације схваћене 
у смислу йроцеса усмереноi йружања йомоћи ученику у избору и йравцу 
йрофесионалноi развоја. 

Кључне речи: йерманенШно образовање, йрофесионална оријентација 

Једно од основних права човека (садржано у Декларацији о правима 
човека) је право на образовање. Реализовано право на образовање отвара 
сваком појединцу могућност активног утицања на будућност друштва у коме 
живи, а тиме и на своју властИl)' буд)l'ћност. Вредност једног образованог 
система процењује се и по томе у којој мери тај систем подстиче појединца 
на развој потенцијала, на испољавање индивидуалности и талента који ће 
резулrирати новим квалитетом друuпвених вредности. На глобалном плану, 
за свако друuпво проблем образовања јс изузетно значајно питање, због 
неспорног утицаја образовања на развој друuпва и друuпвених односа. 
Савремени развој друштва карактерише научна и технолошка револуција, 
експанзија информација, мрежа комуникационих медија, који значајно ути
чу на концепцију образовања (садржаје, начине усвајања, и целокупну ор
ганизацију наставе). 

Традиционално образовање које је превалентно усмерено на стицање 
знања инкохсрентно је захтевима времена и потребама друuпва. И инови
рани програми образовања већ у тренутку почетне примене постају заста-
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рели у односу на новоотворене чињенице. Чак и ако се занемари чињеница 

о ограничености капацитета ученика (као "пријемника информација"), ос
таје чињеница да знања усвојена у време институционалног образовања 
нису ни изблиза довољна за професионални рад и занимање. Пред школом, 
као експонентом организованог и систематског институционалног образо
вања је, дакле, компликован и вишеслојан задатак формулисан потребом 
да иде укорак са науком и животом. 

Да би школа испунила тај задатак, потребно је координирати два 

потпуно неправилна, неједнака процеса. Са једне стране, то је експанзија 
научних информација, све већа диференцијација и интеграција знања, стал

но обогаћивање науке, све већи значај технологије, уметности, и са друге, 
васпитно-образовни процес ограничен ригидним координатама у виду ра

зредио-часовног система, уџбеника, времена, капацитета личности у разво

ју. Координацију ова два процеса могуће је постићи, по нашем мишљењу, 

концепцијом перманентног образовања, која имплицира суштинске проме

не институционалног образовања у складу са сазнањима релевантних наука 
(дидактике, пре свих). 

Концепција перманентног образовања актуализује идеју о контину

ираности образовног процеса изражену потребом човека да учи током целог 

живота. Ова потреба иницирана је утицајима средине која човека окружује, 
искуствима која модификују његово понашање, захтевима професије, и 
представља, заправо, природну динамику човековог развоја. 

Идеја перманентног образовања покрива вишеструке аспекте личнос
ти (интелектуалне и емоциналне, персоналне и друштвене, естетске и мо
ралне ... ) и целокупан образовни систем (од образовања младих до самоо
бразовања одраслих). Концепција перманентног образовања показује да се 
образовање не може дефинисати преко садржаја који треба усвојити, већ 
преко процеса унутар личности (на интристичком плану) кроз који она, у 

интерактивној релацији са средином учи да комуницира, да се потврђује и 

самоактуализује. Тиме образовање добија своје место у свим животним 

структурама, у свим околностима егзистенције, током читавог животног 

циклуса. Оно излази ван граница институција, програма, уобичајених мето
да, мобилишући све снаге личности и све њене потенцијале. 

Реализација концепције перманетног образовања детерминише про
мене у два правца: 

А) Промене у организацији и концепцији наставе као доминантног 
и најорганизованијег подсистема васпитно-образовног процеса 
и 

Б) Промене у концепцији професионалне оријентације схваћене у 
смислу процеса усмереног на стварање услова и пружање помоћи 

ученика у избору и одређивању правца професионалног развоја. 

А) Промене у наставном процесу односе се на: 

а) Избор садржаја образовања и наставних стратегија и 
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б) на улоге и положај субјективних чинилаца наставе (настю 
ника и ученика). 

а) Када је реч о садржајима образовања, као што је већ речено, б~ 
развој науке, технике и технологије утиче на повећање обима научних 
других информација, застаревање једних и продуковање нових појмова, тt 

арија, закона. У избору садржаја треба водити рачуна да ес издвајају "оснш 
ни појмови, водеће линије и њихова битна суштинска својства у оквир 
методолошке структуре датог предмета. Схватање сШрукШуре йредмеШ 
омогућава смисаоно повезивање елемената у њему, чиме се обим знањ 
може свести на кратак низ основних појмова и идеја." 1 

На тај начин базична, фундамеmална знања представљаће "осноЕ 
која ће касније и постепено бити допуњавана и обогаћивана новим други 

знањима".2 

У свај ање структуре предмета води структурирању знања у сисШем 
знања. Они, као ефекат савремене наставе и образовања омогућују иmе1 
нализацију и личну иmерпретацију мноштва информација које ес емитуј 

кроз мноштво извора и канала. 

Подршку ових ставова налазимо код једног од позних теоретичар 

пермансmног образовања Пола Ланграна. Као битне претпоставке за о< 
тваривање концепције перманеmног образовања он наводи следеће: 

• подстицање стварања структуре и метода које помажу човеку крс 
читав живот да се стално образује и учи и, 

• оспособљавање човека да максимално кроз многоструке облИЈ( 
аутодидактике постане субјекат и инструмеm свог сопственог рс 
звоја.3 

Циљ наставе на персоналном плану јс индивидуалиазација садржај: 

темпа и метода (аутеmична индивидуализација, појам М. Ђукић), разв< 
иmсресовања и укупних потенцијала личности. Вођење ученика мора с 

заснивати на решавању проблема, истраживању и откривању нових знањ: 
Савремени наставни системи, попут проблемске наставе, наставе путем о· 
крића, развијајуће наставе нуде релеваmне моделе за такве стратегије. ТиN 

се обезбеђује свесна и активна сазнајна делатност. 

Наведени циљеви и задаци наставе употпуњују се једном од значајш 

метода коју актуализује концепција перманеmног образовања, метода 

"учења учења". Ова метода омогућује развијање "способности схватањ; 
усвајања, анализирања, сређивања знања, лаког уочавања веза између кш 

кретног и апстрактног, општег и посебног, повезивања знања и акциј; 

2 
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координирања образовања и информисања."4 Ефекти примене ове методе 
нису само стицање знања, већ овладавање методама за његово стицање. 

б) Измењен карактер наставног процеса, нове стратегије вођења уче
ника до сазнања, неминовно утичу на улоге и функцију наставника и уче
ника у настави. У традиционалној настави, где је знање било крајњи циљ 

и сврха наставе, улога наставника била је "давање" информација, инструк
ција, објашњавање (поучавање као доминантна активност). Наставни про
цес организован према моделима савремених наставних система, пред нас

тавника поставља сложене задатке и већу диференцираност улога. Настав

никоо рад добија наос квалитете померањем дела активности на препара

тивну фазу наставе, организовањем рада ученика, постицање на самостални 

рад и вођење ученика до самосталног стицања знања. Наставничка улога 

постаје саветничка и йарШнерска у учењу. Наставник мотивише, подстиче, 

анимира, коригује ученика у наставном процесу. Једна од ценrралних фун
кција наставника у савременој настави је давање "усмеравајућих инструкци

ја" у правцу разумевања садржаја. 

Наведене суппинске промене наставног процеса и улога наставника 

рефлектују ес и на положај ученика у настави. Од релативно пасивног 

"примаоца" информација и знања у готовом виду, ученик постаје активан 
и одговоран појединац у изграђивању и креирању властитог образовног 
напредовања. У овако на нов начин конципираном наставном процесу под

стиче се аутентична активност ученика у циљу властитог развоја. Учење за 

ученика постаје "акт открића", и ученик истражује, решава проблеме, и 
кроз непосредно лично искуство формира слику о себи. 

За формирање слике о себи, институцијама, друппву, од изузетног 
значаја су пројектовани циљеви перманентног образовања према Б. Сухо

долском. То су следећи циљеви: 

1. развијање критичке свести (за проверавање и процењивање пос
тојања и смисла многих догми); 

2. развиј ање алтернативног мишљења (за разматрање стварности 
дубље од уобичајеног емпириског посматрања); 

3. борба за "квалитет живота" (оријентисан на принципу "бити" 
уместо "имати"5 

Б) Концепција перманентног образовања, која има много шири ре
ферентни оквир, импликације и димензије, него ипо је у овом раду назна
чено (због ограничености предметом нашег проучавања), великим делом 
утиче на процес професионалне оријеmације. Ако се професионална ори
јентација схвати као континуум на коме су приказане различите фазе жи
вотног циклуса појединца, професионална оријеmација нема своје место у 

Ибидем, стр. 81. 
Суходолски, Б., ПерманеиШно образовање и сШваралаЦtШво, Загреб, 1988, стр. 39. 
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једној тачки пресека (тако је многи и данас схватају), јер у веку научноте

хничке револуције припрема за занимање и избор може да се понавља више 

пута током радног века. Савремени развој сфере рада карактерише стална 
модификација послова и занимања, у чијој основи се налазе шире и флек
сибилније квалификације. Уместо веипина изадатка за обављање одређених 
послова, задатака и процеса, захтевају се способности за решавање пробле

ма и активно учествовање у конrинуираним променама. Све то пред про

фесионалну оријенrацију поставља другачије задатке. Као примарни зада
так, поставља се йрофесионални развој ученика, као сегменr опипег раз
воја. 

Професионална информација као делатност (наставника, педагога, 
психолога), усмерена је на рад са учеником (кроз различите активности: 

давање информација, упознавање, испитивање његових способности, жеља, 
инrересовања, до професионалног избора), и представља матрицу са свим 
релеванrним подацима на основу које ученик треба да изврши избор. У 
тако организованој директној делатности професионалне оријентације има

мо само привид аутономије одлучивања. Другачије готово да и није могуће 

у школи у којој доминира проучавање, а не учење, знање које се даје у 

готовом виду, објекатска позиција ученика, где ученик не учи из аутенти
чних потреба, него да би задовољио аспирације и очекивање других (роди
теља, наставника".), и где увек други знају најбоље ипа је за њега добро. 
Уосталом, када је реч о процесу професионалне оријентације, много више 

ес говори "о оријентацији, а мање о ученику, његовој природи, вредностима 
којима располаже" ".ипо све има за последицу да и "сам појединац није 
оријенrисан на личне вредности, па му с временом, спољашњи критеријуми 
постају важнији, или једино важни."6 

Постизање свесне и активне сазнајне делатности у образовном про
цесу, развијање критичког и алтернативног мишљења, представља валидну 

основу за разноврсно испољавање појединца, ипо је главна идеја новог 

концепта професионалне оријентације. 

Суипина професионалне оријенrације по овом концепту, одређује се 

као: 

• васпитање усмерено на професионални развој поједюща, 

• систем подстицања различитих облика комуникације са околином, 

• израз аутенrичног доживљаја себе у настави, животу, раду."7 

У тако одређеној професионалној оријентацији, која је окренута ка 
ученику, кроз систем подстицања развоја у свим видовима васпитно-обра
зовног рада, циљ је да ученик истражује, открива и развија своје потенци

јале. Таква професионална оријенrација афирмише одговорност за власти-

6 Јелавич, Ф.: "Професионална оријентација и одгој", Педаiоwки рад, 1986/1-2, стр. 25. 
1 Ибидем, стр. 25. 
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те изборе и одлуке. Самостално и стваралачко учење, развој криrичког 

мишљења има за последицу личност компетеmну да доноси властиrе одлу

ке, што покреће механизме унуrрашње мотивације и самодисциплине. 

Професионална оријеmација у светлу концепције перманеmног об
разовања треба да постане имплициrна активност васпиrања и образовања. 
Њен глобални циљ је професионални развој ученика, а индивидуални ау
тентична активност појединца у истраживању и развијању својих могућнос

ти. 
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Svetlana Kostovic М.А. 

ПIЕ CONCEPT OF PERМANENT EDUCA110N AND PROFESSIONAL 
ORIENTA110N 

Summary 

The concept of permanent education actualizes the idea of continuity in education as 
natural dynamics of human development. It covers multiple aspects of perconality and initiates 
the change of character of the whole educational process with personality development as 
educational aim. The concept of permanent education shows that education couldn't Ье defined 
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Ьу coпteпts which should Ье adopted, but instead Ьу the pr~cs iп persoпality (iпtriпsic 
рlап), throughout which persoпality iп iпtcractive relatioп with commuпity learпs апd actualizcs 
hcr/himself. Оп that way educatioп steps forward the framcwork of iпstitutioп, programs апd 
usual methods. The realizatioп of the сопсерt of permaпeпt educatioп implicatcs changcs in 
two directions. Оп the опе haпd there are changes iп iпstitutional educational апd upbringing 
proccss, апd оп the other chaпges iп coпceptioпs of professional orientatioп uпderstood iп 
the sense of directed hclp offered to а pupil iп choosiпg and directing his/her professioпal 
developmeпt. 

Кеу words: permaпeпt education, professioпal orieпtatioп 
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ИСТРАЖИВАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ ЧИНИЛАЦА РАЗВОЈА 

ИНТЕРЕСОВАЊА 

Резиме 

Динамички чиниоци и детерминанте развоја интересовања мало с.у 
емйиријски йроучавани. Већина досадаwњих емйиријских исШра:живања 
односи се на сазнавање сШруктуре и врсШа интересовања. Ставови о 
уШицају еiзоiених чинилаца на развој личносШи расйросШрањени с.у у ис

Шраживањима релативно нейознатих карактерисШика, каква с.у и инте

ресовања. ПоменуШи сШавови ослањају се на налазе исШра:живања йозна

Ших карактерисШика личносШи, дисйозиционих својсШава или социолоwка 
йроучавања сШруктуре друWтва. Преiлед малобројних исШра:живања чи
нилаца развоја интересовања, йоказује ойравданосШ йолазноi хийотет
скоi сШава о уШицају срединских чинилаца, односно, варијабле социјалне 
средине йредсШављају йоред био-йсихолоwких варијабли (йол и узрасШ), 
значајан извор варијација у йреферецнијама, расйросШрањеносШи и интен
зишешу инШересовања исйитаника. 

Кључне речи: инШересовање, развој, социјални чиниоци 

"ИI-Псресовања ес сврставају у ред оних појмова, чији значај је готово 

очигледан, и вероватно зато није ни потребно широко образлагати важност 
њиховог познавања и проучавања. Наиме, управо се значај других феномена 
често одмерава помоћу појма иI-Пересовања, ипо долази до изражаја у по

знатим фразама: "занимљиво јс да ... ", "у фокусу ИIПересовања ... ", "за нас 
је од иI-Переса."", "заслужује веће ИIПересовање."" (Д. ПаI-Пић, 1980, стр. 
9). 

Наведени ставови који указују на готово очигледну важност проуча

вања иI-Пересовања су у потпуној је супротности, по оцени ПаI-Пића, са 

степеном њихове проучсности. Примарни разлози су теоријске природе. 

Према мишљењу Eysencka, Cronbacha, Stronga, Critesa, Guilforda и Allporta, 
следећа два разлога су кључна: 

1. иI-Псресовања су дуго времена била у сенци сродних појмова (црте, 
способности, ставови, мотиви, меI-Пални процеси, памћење и мишљење) и 

стога нису била предмет научне пажње; 
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2. због комплексности, вишеслојне структуре и недовољне теоријске 
одређености, интересовања дуго времена нису била погодна и приступачна 
за истраживање. 

У вези са првим разлогом посебно су изражени терминолошки про
блеми и проблеми дефинисања интересовања, а у вези са другим, проблеми 
различитог поимања природе и структуре интересовања. 

Трећи значајан разлог који је допринео томе да су интересовања још 
увек недовољно проучена и занемарена - како у непосредном практичном 

раду, а још више у оквиру теоријских проучавања, посебно у истраживањима 
која носе одредницу педагошка - је непостојање посебних теорија интере
совања. Овај разлог је у непосредној вези са претходна два и знатним делом 
из њих и произилази. Недостају наиме "озбиљна теоријска разматрања о 
овој појави у оквиру других ширих теорија личности". Разлоге за то треба 
тражити у "готово искључивој оријентацији на емпиријска истраживања, 
без претходног расправљања најосновнијих теоријских питања (проблеми 
термина, дефинисање и сл.)". Истраживања која су организована углавном 
за потребе професионалне оријентације нису даље праћена теоријским ос
мишљавањем (Д. Пантић, 1985, стр. 137). 

Проучавање динамичког аспекта - чинилаца развоја интересовања 
посматрано у контексту поменутих тешкоћа и ограничења - може се сма

трати тек започетим. Поред разлога теоријске природе, који су примарно 
повезани са дефинисањем интересовања, емпиријско проучавање чинилаца 
развоја праћено је и тешкоћама методолошке природе. Осим проблема који 
карактеришу готово свако каузално истраживање, према мишљењу С. Јок
симовић, проучавање чинилаца развоја интересовања отежано је још и сло
женошћу услова јављања и развијања интересовања. "То је без сумње један 
од разлога што су се истраживачи у релативно малобројним истражива
њима интересовања, више бавили проучавањем структуре и врста mпере
совања, него проучавањем чинилаца и детерминанти развоја интересовања" 

(С. Јоксимовић, 1981, стр. 137). 
Питање које се све време намеће је: шта су заправо mпересовања и 

који разлози чине проучавање интересовања у педагогији неопходним? 

интересовања су универзална карактеристика личности јер их по
седује сваки човек; 
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део су динамике личности, али и њен најизразитији репрезент јер 
поседују сва својства која динамика обухвата: покрећу, усмеравају, 
каналишу или юпегришу понашање и доживљавање особе; 

вредносне су Шенденције са изразиШом личном и др)'ЦIШвеном 
uажељнщџћу; 

услов су успешног учења - омогућавају брже, лакшеl ефикасније 
и економичније учење захваљујући телеолошком карактеру - ди

рекцији према циљу; 

одликује их креативан приступ учењу и могућност индивидуали
зације начина рада, темпа, обима, квалитета и интензитета учења; 
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за педагошко проучавање релеваmна су са становишта проце

њивања резултата педагошког рада јер су битан функционални 
задатак наставе и један од ефеката педагошког вођења у најширем 
смислу. 

У литератури се често, у настојању да се истакне потреба системат
ског проучавања иmересовања, наилази на Jordanov став који врло експли
цитно исказује суштину иmересовања. Jordan истиче, да су управо она (ин
тересовања) разлог постизања натпросечних резултата и поред осредњости 
у способностима, и обрнуто, зашто резултати изостају код особа иначе 
високих способности (А. Jordan, 1966, стр. 390). 

Овај став просветним радницима није непознат јер се свакодневно 
сусрећу са последицама које произилазе из заиmересованог и незаиmер
сованог односа ученика за рад, па ипак, и поред непосредног искуства и 

сазнања о другим суштинским карактеристикама, иmересовања немају 
"третман" у васпитнообразовном раду какав им заиста припада. У практи
чном раду иmерссовањима се придаје секундарни значај. Она су потпуно у 
сенци способности, сматра Р. Хркаловић, мада као и оне, утичу на индиви
дуалне разлике и партиципирају у постигнућима ученика. Само та чињеница 
да интересовања диференцирају постигнућа ученика је по себи довољна да 
им се поклони иста пажња као и способностима у васпитнообразовном и 
истраживачком раду (Р. Хркаловић, 1981, стр. 310). 

Међу специфичним разлозима за педагошко проучавање интересо
вања, издваја се следећи: упознавање општих и специфичних карактерис
тика личности и њиховог развоја нарочито је важно за родитеље и настав
нике јер ес управо од њих очекује да помогну развој деце, како би се она 
формирала у зреле интегративне личности. 

Да би остварили овај захтев, васпитачима је потребно, с једне стране, 
да познају што потпуније личност и опште развојне карактеристике оних 
које васпитавају, а са друге, да познају начине како се овај развој може 
остварити. 

Иmересовања је потребно познавати и проучавати и због утицаја који 
динамичко својство иmересовања има на развој осталих особина и личнос
ти у целини (Љ. Коцић, 1984, стр. 81). 

Развој личности састоји се од низа прогресивних промена које се 
одвијају на доследан и кохереmан начин са циљем да се достигне зрелост 
личности. Доследност и кохереmност указују на то да развој није ни слу
чајан ни произвољан, већ да између сваке етапе у развојном редоследу 
постоји повезаност. 

Познавање принципа развоја важно је јер представља једину оријен
тацију да знамо шта и када да очекујемо од деце (у противном постојала 
би опасност да од детета одређеног узраста очекујемо мало или превише), 
представља основу за планирање подстицаја околине, који је неопходан као 

и избор правог времена за такав подтицај. Познавање нормалног тока ра
звоја омогућава свима који раде са децом да благовремено и унапред при-
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преме дете за промене до којих ћс доћи у његовом организму, интересо
вањима и понашању (Feldmann, према Е. Hurlock, 1956, стр. 29). 

Развој интересовања јс део развоја личности и зато га јс потребно 
проучавати у односу на укупан развој личности и у односу на развојне 

специфичности које интересовања диференцирају од осталих карактерис
тика личности. 

Како нема специфичне теорије интересовања, нити специфичних ме
ханизама настајања и развијања интересовања или нам они у овом тренутку 

нису познати, а "готово сва сазнања о развоју интересовања потичу· из 
истраживања, пре свега општих психолошких законитости развоја личнос

ти", у проучавању развоја интересовања, као дела укупног развоја, уз ува

жавање специфичности које интересовања диференцирају од осталих ка
рактеристика, имплицитно ес намећу иста питања која се постављају у одно
су на васпитање и развој личности уопште. 

Пажњу ћемо овом приликом задржати на срединским чиниоцима ра

звоја интересовања из следећих разлога: 

1. Пошто законитости које детерминишу развој личности у целини 
детерминишу и развој интересовања, претпоставља се уrицај срединских 

чинилаца на развој интересовања. Овакав приступ проучавању релативно 
непознатих карактеристика личности није неуобичајен, напротив. Ставови 
Cohcna и НсЬЬа 1 о утицају срсдинских чинилаца на развој интелигенције се 
често користе као полазне премисе у истраживању других карактеристика 

личности, посебно недовољно познатих, каква су интересовања. Варијабле 
емпиријских истраживања у којима се уrицај срединских чинилаца поставља 
хипотетски, дедукују се из истраживања познатих карактеристика личности 
или из социолошких истраживања о социјалној структури друштва. 

2. "".Теоријски значај егзогених корелата интересовања је прворазре
дан, јер је уствари реч о претпостављеним срсдинским чиниоцима интере

совања. Већина ayropa и имплицира да је генеза интересовања првенствено 
или чак искључиво резулганта уrицаја средине"." Питање које се поставља 
је: на чему ауrори који истичу искључиво егзогену етиологију интересовања 
заснивају своје веровање? Према аналогији са настанком других диспози
ција личности, хипотеза о доминантном егзогеном пореклу интересовања 
јс оправдана, каже Пантић, али треба бити свестан да још није довољно 

емпиријски верификована (Д. Пантић, 1980, стр. 124). 
3. Емпиријска истраживања вредности и црта личности извршена 

претежно у САД између тридесетих и шездесетих година, а интересовања 
су вредносне тенденције са изразитом личном и друштвеном пожељношћу, 
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D. НеЬЬ, 1949, сматра да у повољним окоmюсmма горњу границу интелигенције одређује 
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показала су да су социострукrурални фактори значајан чинилац диферен
цијације и да су варијабле (дедукованс из социолошких истраживања) ге
нератор вредносних разлика и обликовања различитих типова личности. У 
прилог изнетој тези сврставају се истраживања Hevighcrsta, Dawisa, Goldman
na, Bromfcnbrennera, Campbella, Eysencka, Rokcacha и других, а код нас Н. 
Хавелкс, Н. Рота, С. Хрњице, Д. Пантића, Б. Поповића и др. 

Поменута истраживања су утврдила: 

• да јс класни положај извор вредносних варијација; 

• да човек мисли онако како живи; 

• да стил живота представља динамичку компоненту социјалног 
положаја; 

• да ес струкrура личности и садржај вредности људи који живе у 
друштвима различитог уређења разликују; 

• да поједине црте и вредности битно варирају између осталог и 
зависно од степена материјалне развијености друштва; 

• друштвена улога и професија одређују знатним делом свест и 
понашање појединца; 

• материјална (не)сигурност одређује изненађујуће велики број ста
вова и шири круг понашања (према П. Пантићу, 1979, стр. 65). 

ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА ЧИНИЛАЦА РАЗВОЈА 

ИНТЕРЕСОВАЊА 

Имајући поменуте налазе у виду, може се уочити да су у емпиријским 
истраживањима распрострањени ставови о утицају срединских фактора на 
развој појединих карактеристика личности. Како бисмо стекли увид и до
шли до сазнања који чиниоци интересовања су до сада проучавани и какав 
је удео социјалних чинилаца, навешћемо резулrате истраживања до којих 
смо дошли проучавањем литературе. Истраживања која наводимо, групи
сали смо хронолошки. Основни разлог због кога смо одсrупили од уоби
чајеног начина приказивања истраживања, где се као основни критеријум 
избора нског истраживања користи значај резулrата или целовитост и обу
хватност истраживања, је чињеница да јс извршен релативно мали број 
истраживања чинилаца формирања и развијања интересовања. 

1 Истраживања чи11илаца интересовања извршена између 
педесетих и седамдесетих година 

Истраживања у овом периоду су везана за професионалну оријен
тацију. 

- Е. Hurlock (1956) је пажњу усмерила на чиниоце професионалне 
оријентације и чиниоце односа према школи. Оценила је да родитељи на 
итересовање деце утичу двојако: директно (указујући на пожељне и непо-
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жељне послове) и индиректно (преко сопствених ставова и статуса). Поред 
родитеља на професионална интересовања уrичу и браћа, сестре, настав
ници, ученици у разреду, пријатељи, рођаци и лична интересовања. Од чи
нилаца значајних за опредељење истичу се интелигенција и актуелни иде
али. Посебно наглашава утицај неадекватне средине на развој личности. 
Сматра да дете због недостатка прилике да се упозна са појединим инте
ресовањима може да буде ускраћено током читавог живота. 

- А Roc, D. Super, W.D. Ticdemann су поред теоријских објашњења 
професионалног понашања, указали на вишеструку каузалност избора за
нимања. Од релевантних срединских чинилаца издвајају: социоекономски 
статус породице, породичну атмосферу, локалне могућности образовања и 
уrицај културе. 

- D. Кrcch, R. Crutchfield и E.L. Ballachey (1962) указују на повезаност 
између вредности, потреба, интерперсоналног реаговања и избора занима-
ња. 

- Р. Бојановић (1964) у чиниоце дечијих интересовања убраја развој 
способности под уrицајем сазревања и уrицај средине, посебно подстицајне 
и могућност испољавања активности. 

- Т. Мартић (1967) је уrврдила да на опредељење за студије уrичу 
следећи чиниоци: родитељи, наставници и стручњаци појединих профила. 

- Љ. Миочиновић (1969) јс уrврдила разлике у професионалним ин
тересовањима ученика од 14 до 18 година у односу на пол. Разлике у 
интересовањима младића и девојака, веће су на старијем него на млађем 
узрасту. Закључено је да се интересовања за позиве током развитка мењају. 
Промене се манифестују у преференцијама врста интересовања која су на 
млађем узрасту усмерена према спољашњем свету, а на старијем, после 
шеснаесте године, интересовања постају све апстрактнија и усмерена на 
решавање етичко-социјалних проблема. 

11 Истраживања после седамдесетих година 

- Л. Жлебник (1972) сматра да све што утиче на обликовање личнос
ти, утиче и на обликовање интересовања. Посебно издваја: социјални миље, 
породичну средину, ниво интелигенције, специјалне способности, зрелост 
личности, личност наставника и квалиrет рада у школи. 

- Л. Зорман (1975) је уrврдио да на професионалне и образовне 
аспирације утичу: социо-економски статус породице, узраст и пол. Деца 
вишег социоекономског статуса имају више образовне аспирације. Дечаци, 
изузев узорка из Словеније, показују веће и професионалне и образовне 
аспирације него девојчице. 

- Д. Пајевић, Д. Шушковић и М. Плавшић (1977) уrврдили су да на 
интересовања и школски успех уrичу социјално порекло и територијална 
припадност. Утврђено је и да поред породице на укупан развој и професи
онална интересовања уrичу: васпитнообразовне организације, друштвено
политичке организације, штампа и друга средства јавног комуницирања. 
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- Љ. Коцић (1972) је постојаност инrересовања за слободне актив
ности ученика испитао у односу на програме, облик и методе рада. Утвре
ђно је да између дечака и девојчица нема статистички значајних разлика. 
Нису значајне ни разлике у односу на успех ученика. Фактор који дифе
ренцира ученика у односу на постојаност интересовања је узраст ученика. 
Већу стабилност показују ученици старијих разреда него ученици млађих. 

- Н. Смоловић-Крковић (1970) је утврдила да су разлике у доминан
тним инrересовањима последица специфичних услова живота и рада. 

- Р. Хркаловић (1981) је истакла значај искуства који појединцу пружа 
средина. Школу сматра значајним извором искуства, а наставнике, програме 
и ваннаставне активности чиниоцима. Разлике у инrересовањима ученика 

утврдила јс у односу на узраст и пол. 

- С. Ивановић, је испитао како на степен и област интересовања утичу 
професионална очекивања, успех и социјално порекло. 

- С. Јоксимовић (1981) је утврдила да на разлике у распрострањености 
појединих инrересовања утичу: узраст, пол, занимање испитаника, њихов 
социопрофесионални и социообразовни статус, место боравка, школски 
успех, димензије екстроверност-инrровертност, спремност да се утиче на 
промене у друштву. Учешће у друштвенополитичким организацијама сматра 
ес последицом, а не чиниоцем интересовања. Према процени самих испи

таника, као најзначајнији чиниоци у формирању интересовања наводе се 
родитељи и школски уџбеници. 

Из датог прегледа истраживања чинилаца развоја истересовања може 
ес уочити следеће: 

а) да средински чиниоци у значајној мери диференцирају интере
совања испитаника; 

б) њихово издвајање и испитивање показало се у највећем броју 
истраживања оправданим; 

ц) од општих срединских фактора значајну улогу имају култура и 
друштвена структура као извори социјализације; 

д) агенси социјализације (посебно породица и школа) и утицаји 
других особа и ситуација најчешће се наводе као генератор раз
лика; 

с) биолошка и психолошка обележја личности (пол, узраст и успех 
ученика) су варијабле које такође диференцирају инrересовања 
испитаника. 

Анализа истраживања истовремено показује да практично сви фак
тори који се јављају у самом процесу социјализације могу бити предмет 
проучавања формирања и развијања интересовања као исходишта тог про
цеса. Када је реч само о општим агенсима социјализације, и поред сазнања 

да сви они имају диференцирани утицај на развој интересовања за педа
гошко проучавање, породица и школа су најзначајнији чиниоци јер се њихов 

утицај рефлектује на све области односно врсте интересовања. 
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Jelena Dermanov 

ТНЕ SТUDY OF SOCIAL FACГORS IN ТНЕ DEVELOPMENT OF INТERESТS 

Summary 

There are not much empirical studies of dynamic factors and determinants of interests 
dcvelopment. The most of empirical studies realized until these days have Ьееn related to 
cognition of thc structure and types of interests. Attitudes concerning impacts of exogenous 
factors on personality development are spread in the studics of rclatively unknown characte
ristics such as intercsts. The attitudes mentioned arc based on the results of investigation of 
known personality characteristics, disposition features or sociological studies of society structu
res. А survey of а few researches of interests development factors shows legitimacy of starting 
hypothetical position on the impact of environmental factors, that is, variaЫes of social envi
ronment represent Ьeside Ьi~psychological variaЫes (gender and age) ап important source 
of variation in preferences, range and intensity of exminee's interests. 

Ксу words: interests, development, social factors 

88 



Мр Зорослав Спевак, асистент 

Филозофски факултет 

Нови Сад 

UDK: 371.15 
929 Nestorovic, U.S 
Прегледни чланак 

Примљен: 14. XI 1996. 
ШBLID: 0354-б047, 13(1996) 11, р. 89-96 

ПИТАЊЕ УЧИТЕЉА У НЕСТОРОВИЋЕВОЈ ПРВОЈ 

ШКОЛСКОЈ УРЕДБИ ИЗ 1811. ГОДИНЕ 

Резиме 

У ШексШу се размаШра йроблемаШика учиШеља и учиШељске йро
фесије у йројекШу У.С. НесШоровића из 1811. iодине о сйољаz.gњем урећењу 
йравославних (срйских и румунских) wкола у АусШрији. У Шом йројекШу 
(йлану, уредби) йиШање учиШеља заузима биШно месШо. НесШоровић с 
једне сШране йред учиШеље йосШавља високе захШеве (у йоiледу образо
вања, радиwносШи, йеданШносШи, одiоворносШи, уредносШи, уљуднос
Ши ... ), с друiе сШране насШоји да сШвори сШимулаШивне услове (йрисШојне 
и редовно исйлаћиване зараде, йрисШојне и заiаранШоване йензије), који 
би обезбедили досШојансШво учиШељском йозиву а у wколу довели ква
лиШеШан учиШељски кадар. НесШоровић је био убећен да су квалиШеШни 
учиШељи йрви услов за уздизање wколсШва а да је уздизање wкослсШва 
ойеШ йрви услов за уздизање и срећу народа и йојединца. У својим захШе
оима НесШоровић је йоz.gШовао највиwе сШандарде своiа времена и йрос
Шора. 

Кључне речи: йросвећени айсолуШизам, У.С. НесШоровић, Organisatio extema, 
учиШељски йозив, личносШ учиШеља, учиШељске йринадле
жносШи, Фонд за исйлаШу йензија 

Прве квалификоване учитеље Срби су добили у другој половини XVIII 
века, на нормалним течајевима, које су организовали први школски дирек
тори (надзорници) Теодор Јанковић Мирјевски (1741-1814), Аврам Мразо
вић (1756-1826) и Стефан Вујановски (између 1736 и 1740-1829). Они су 
били полазници Фелбигеровог (Johann Ignaz FelЬiger, 1724-1788) течаја у 
Бечу, чиме су стекли квалификацију за надзорнике над православним ("не
унијатским") школама у Хабсбуршкој монархији (српским, румунским, грч
ким). 

Значајни почетни успеси у ширењу мреже елементарних школа и 
подизању њиховог нивоа (у шта је спадало и обучавање учитеља у примени 
нормалне методе, садржане у Фелбигер-Ј анковићевој "Ручној књизи"), вре
меном су се потрошили. Мирјевски је, а на препоруку тадашњег митропо
лита карловачког Мојсија Путника (1728-1790), 1782. отишао на годину 
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дана у Русију да ес више никад не врати а Мразовић и Вујановски су се, 
након великих радних напора заморили и најзад 1811. године пензионисали. 
Тако ес десило да је Урош Стефан Несторовић (1765-1825), угледни и 
учени Србин из Будима, саветник Угарске дворске канцеларије (а нека
дашњи члан сада већ укинуте Илирске дворске канцеларије), када је 1810. 
године од стране бечке владе именован за врховног надзорника свих пра

nослаnних (српских, румунских, грчких) школа у Угарској, затекао опет 
орла лоше стање образовања и просвећености. 

Након првог службеног обиласка српских и румунских школа у бач
ком, сремско-славонском и банатском школском дистрикту, те у будимској 
епархији, Несторовић је у свом извеипају написао ове горке речи: "Нашао 
сам непоредак у сnи дјели, скудост и убежество и сnаком углу, паденије и 
очајаније у височајшсм степену. Положеније и состојаније цјелог тјела 
школског нашао сам полумертво. Ужаснуо сам се." Полазећи од таквог 

"најжалоснијег стања наставних и образовних институција" Несторовић је 
кренуо у рад на реформи православних елементарних школа, у уверењу да 

ћс поправљањем школских установа помоћи српској и румунској нацији да 
се уздигну "из заосталог мрака у којем се, без своје кривице, били принуђени 
да буду". 

Током обиласка поверених му школа Несторовић је тражио ипо мно
гобројније изворе информација, не би ли стекао ипо комплетнију слику 

стања православног школства. У ту сврху је разговара с митрополитом 
карловачким Стефаном Стратимировићем (1757-1836), с којим ће се често 
сукобљавати, са школским дистриктуалним надзорницима, владикама, све
ипеницима, учитељима. Ипак, највердостојнији извор информација били су 
му испити, који су на његов захтев организовани у скоро свим школама 
које јс посетио. Након обављеног обиласка, који је трајао више месеци, 
Несторовић је имао јасну представу о главним препрекама за развој српских 
(и румунских школа). Разне личности, с којима ес том приликом сретао, 
износиле су му разна запажања и предпоге. Ипак, како каже Мита Нешко

вић, "сви су једнодушно тужили на учитеље ради њихове неспрсме, ради 

незнања и суровости при поступању с децом". Сам је Несторовић, поводом 
горког сусрета са стањем учитељског кадра и струке, записао ове драмати

чне речи: "Како ли се дух и ссрцс моје ужаснуло, кад сам с удивленијем 
видио, у чије су руке драга дечица, насљедници племена нашег, и будушчи 
царства граждани, у чије су, велим, руке дошли. Нашао сам у наставници 

крајње невјежество, у начину преданија само возмуипеније". 
Свој план о организацији српских и румунских православних школа 

у аустријским наследним земљама (Прва уредба), који се тицао спољашњег 
уређења школа (Oranisatio externa), Урош Несторовић је цару Фрањи 11 
поднео 23. маја 1811. године. Декретом бр. 9575 од 29. августа 1812. године 
овај је план добио законску снагу. С обзиром на већ изложено стање учи

тељства, које је врховни школски инспектор затекао, није чудно ипо се у 
документу ослика пажња поклања управо учитељима, њиховом образовању, 
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Мр 3. Спевак: ПИТАЊЕ УЧИТЕЉА У НЕСГОРОВИЋЕВОЈ ПРВОЈ ... 

обавезама, правима, начину финансирања и др. Докуменr садржи укупно 
18 поглавља а о питањима везаним за учитељску професију директно се 
говори у четири од њих: у IV поглављу (О учитељима и њиховим обавезама), 
у V поглављу (О примереном плаћању и будућем даривању учитеља), у VI 
поглављу (О пензијама) и у VII поглављу (О величини пензије). Кроз сва 
та поглавља провејава Несторовићева јако настојање да ес учитељски кадар 
подигне на времену одговарајући ниво и да ес самом учитељском занимању, 

тс личности учитеља, обезбеди достојанство и друштвени ранг одговарајући 
његовој друштвеној, националној, цивилизацијској улози. Као што читава 
ова Уредба, заједно са тзв. Другом уредбом из 1813. године, представља 
основни докумснr за разумевање и тумачење стања и правца развоја српских 
школа на прелазу у XIX век и у времену настајања нове - грађанске - епохе 

у развоју српског етницитета у Хабсбуршкој монархији, односно у Угарској, 
исто тако је ова Уредба битна за рефлектовање можда и централног питања 

свих школских реформи - питања обезбеђивања квалитетног учитељског 
кадра у елсменrарним школама, кадра који би својом стручношћу, приље
жношћу и моралним ликом гаранrовао остваривање генералног циља ре

формних настојања: извођење српског народа на пуr просвећености и бла
гостања, како са аспекта колективитета, тако и са аспекта сваког појединца. 

У том циљу, Несторовић јс формулисао врло строге и прецизне за
хтеве како у односу на учитеље, тако и у односу на директоре (локалне и 
дистриктуалне ), а посебно у односу на надлежне власти (општине), дужне 
да учитеље - пристојно! - плаћају, како би за овај посао приволеле људе 
високих инrелектуалних и моралних квалитета. Тако ес већ у Ш поглављу 

(О обавезама дистриктуалних школских директора) у плану тражи: да ди
ректор пази да у школама влада "пристојан рад" и да учитељ своје обавезе 
"најтачније испуњава", да се учитељима исплаћују плате (део у новцу) и да 
им се редовно додељује део у натуралијама (депуrат); да посебну пажњу 

обрати на "марљивост, активност и понашање учитеља"; посебно се нагла
шава да школски директори "ни под којим изговором" не смеју да примају 
у службу учитеље који то заправо нису (који дакле нису завршили прописану 
наставу за препарандистс ), али зато да обрате посебну пажњу на истакнуте 
учитеље, који осим прописаних владају и знањима из других наука и страних 

језика. Несторовић проблему приступа целовито и прагматично: он од учи
теља захтева, али им за узврат и нуди. Од директора ес тражи да заштити 
учитеља у ситуацијама када га општина суспендује (одузима општинама 

право да самовољно отказују учитељима и прописује одређену процедуру у 

којој последњу реч има школски инспектор - надзорник), те да приликом 
потписивања уговора између општине и учитеља (који јс обавезан) поку

шава да за учитеља добије што више. У исто време, директор се обавезује 
да учитеља одмах отпусти из службе, ако установи да овај прима поклоне. 

Глава IV (О учитељима и њиховим обавезама) почиње констатацијом 
да је "недостатак правих школованих и образованих учитеља у српским и 

румунским и грчким народним школама и образовним институцијама дале-
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ко већи и очигледнији него код свих других цивилизованијих европских 

нација". Након тога се детаљно и прецизно одређују обавезе, забране, под

стицаји и заштитне мере у односу на учитеља. Од обавеза најзанчајније су 

оне које се тичу школске спреме (завршена учитељска школа и учитељски 

курс), професионалних и личних особина (педантност, марљивост, скром

ност, мирноћа, благост, уљудност, пристојност, усклађеност понашања и 

опхођења са достојанством своје службе), задатака које треба да остварује 

(уливање ученицима поштовања, љубави и поверења према особи учитеља, 

надг лсдање уредности и чистоће деце, подстицање читања поучних књига 

у доколици, контрола уредности долажења, пријављивање, оправдавање и 

кажњавање изостанака, присуствовање службама божјим, поучавање уче

ника црквеним песмама). Учитељима ес најстрожије забрањује бављење 

споредним делатностима, што без сумње говори о великој распрострање

ности такве праксе а то опет индицира тадашњи материјални положај учи

теља. Свестан ситуације и нужности увођења подстицајних мера, Несторо

вић предлаже - прописује могућност да ес учитељима, који се истичу мар

љивошћу и понашањем, отвори могућност запошљавања у богатијим оп

штинама, где су плате веће, затим да имају предност код захтева за добијање 

свештеничког достојанства, да им се бесплатно додељују плацеви за куће, 

да њихово власништво буде ослобођено свих пореза и давања, тс да они 

сами буду ослобођени војничког статуса. 

Поред ових подстицајних мера и елемената, којима јс хтео да обезбеди 
висок интелектуални и морални квалитет учитељског кадра, Несторовоић 

јс посебним одредбама, а имајући у виду жалосну праксу, учитеље узео у 

неку врсту заштите. Наиме, забранио је државним и спахијским службени

цима, а наорочито свештеничком сталежу (за који истиче да у складу са 

општим принципом секуларизације више неће имати "ни најмањи уrицај на 

учитељску струку") да учитеље злостављају, или чак (палицама) батинају. 

Заштитио их је и од самовољног отпуштања од стране општина и предвидео 

јс строгу, правно засновану процедуру у случајевима притужби на учитељев 

(немаран) рад и (неуредан) живот. Међуrим, у случају (по учитеља непо

вољног исхода), он би био не само отпуштен него и проглашен за нестру

чног и више ес нс би могао запослити ни у једној неунијатској школи. 

Посебном одредбом учитељи се подстичу (обећањем награде) да нарочиту 

пажњу и труд поклањају особито талентованој деци, способној да доспе до 

виших научних степена. 

Несторовићева настојање да ес у учитељски позив уведе рад, ред и 

квалитет не само прописивањем високих захтева него и обезбеђивањем 

пуног стручног и материјалног достојанства тог позива, најконкретније се 

испољило у поглављима V (О примерном плаћању и будућем даривању 
учитеља), VI (О пензијама) и VII (О величини пензије). 
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Мр З. Снсоак: ПИТЛIЬ~ УЧИТЕЉА У НЕСТОРОВИЋЕВОЈ ПРВОЈ ... 

Пето поглавље почиње Нссторовићсвом констатацијом, која јс и да

нас болно аК1уелна: "Међу многим знатним узроцима који нс смао да су 

мало по мало довели до потпуног пропадања школа нсунијатског ри~уала, 

него су допринели да ес против истих подиже таква одвратност ( ".) припада 
углавном постојеће нс само крајње рђаво, него веома несигурно и неједнако 

плаћање учитеља. Последица тога јс да су многи употребљиви са траженим 

својствима најбољи појединци постепено сасвим избегавали, на крају сасвим 

напустили веома тегобну учитељску службу, као једну незахвалну струку јер 

им плата није била довољна за пристојан живот. На њихово место су дошли 

мање стручни, најпростијим пороцима и блуду препуштени људи, од којих 

и сада највећи део обавља учитељску и васпитачку службу". 

Дакле, потпуно свестан очајног стања учитељства у српским (и ру

мунским) школама, увиђајући јасно и битне узроке таквог стања, Несторо
вић енергично предлаже низ мера, тачније прецизан систем награђивања 

активних учитеља, који би деловао подстицајно и мотивисао квалитетне 

кадрове за рад у школи. У том циљу је одредио три класе (разреда) учитеља, 
односно школе: оне у равници, оне у привилегованим дистриктима и трго

виIШима, тс оне у камералним и слободним краљевским градовима. За 

учиrсљс у равници прописао јс плату од 250 форинти годишње, уз додатке 
у натуралијама, тзв. депутате: 12 мсрова пшенице, 12 мсрова лаког воћа, 50 
фунти меса, 25 фунти соли и 25 фунти средстава за осветљење, све то на 
терет општине, уз прецизан уговор са учитељем. Поред тога, општина треба 

учиrсљу да обезбеди удобан стан и бесплатан огрев, уз бесплатну доставу. 

У привилегованим дистриктима и трговиштима, гдс је већи број деце и 

разреда, учитељ би добијао више и у новцу (350 форинти), и у депутатима. 
За учитеље у камсралним и слободним краљевским градовима, гдс се у 

натуралијама нс добија ништа, Несторовић јс предвидео плате у распону 
од 450-650 форинти (од 1-Ш разреда), тс обавезу града да додели учитељу 
1/2 сесије земље (16 jyrapa), у случају да и римокатолички учитељи имају 
такво доброчинство. Стан и огрев јс и овде учитељ требало да добије бес
платно. Све наведено, истиче ес у Уредби, треба прецизно навести у уговору 

а дистриктуални директори су дужни да надзиру испуњавање тих уговора. 

Да би употпунио систем награђивања учитеља, Несторовић јс разра

дио и начин исплаћивања пензија, и то из посебног Фонда, како учитељи 

нс би били присиљавани "да у старости просјачењем на улици сакупљају 
средства за живот за себе и чланове својих породица", а како би и учитељске 

удовице и деца стекли извесну социјалну сигурност. Несторовић је предви

део да новац за Фонд издвајају сами учитељи од својих годишњих примања, 

нешто да уплаћују школска деца а део да ес прикупи и у цркви, у жртвени 

тањир, за ове сврхе. Право на пензију, односно њену висину, Несторовић 

јс степеновао с обзиром на дужину стажа: 10, 15, 30 и 40 година службе, 
уз посебно одређену висину тзв. породичне пензије за удове и брачну децу. 

93 



ЗБОРНИК, ХШ. 11 (1996), Нови Сад 

О овако прецизном поштовању актуелног и минулог рада учитеља др 

Никола Гавриловић се изразио следећим речима: " ... такве конкретне формс 
( ... ) ни најсавременији системи у свету, у најбогатијим државама, нису ни 
данас до стиг ли". 

Треба међуrим рећи да је Несторовићево третирање и тематизовање 
целокупног учитељског питања у плану о организацији српских и румунских 

православних школа из 1811. године на изузетно високом културном нивоу, 
у складу са највишим захтевима просвећености и илуминистичког духа. Није 

пак у његовој моћи било да за петнаест година коренито и трајно промени 
стање, дубоко одређено негативним наслеђем из прошлости. Неповољно по 
резултате његове реформе је утицао и неадекватан избор његових насле
дника на положају главног школског надзорника. Ту су дужност након 

његове смрти 1825. године обављали Никола Тсмишвари, Србин из Будима 
и Еугеније Ђурковић, адвокат из Пеште, о којима се Петар Деспотовић 

овако изразио: "О њима се не може ништа говорити, јер су на напретку 
школа слабо шта и предузимали ... зато и није чудо да су и српске школе 
за то време спавале мртвим сном!" 

Отуда није чудо, што се Ђорђе Натошевић (1821-1887), када је 1857. 
године кренуо у своје реформе, опет згражавао над стањем српских школа 

у Уграској (али, наравно, још више оних у Србији), а посебно над стањем 

учитељске струке, на чије је уздизање усмерио највећи део свог великог 

знања и енергије. 

Несторовићев план о организацији српских и румунских православних 

школа у аустријским наследним земљама из 1811. године, односно делови 
који се односе на учитеља и учитељски позив, остају пак као изузетан 

документ о томе, како су најумније просветне главе међу Србима у Хаб
сбуршкој монархији, у складу са највишим стандардима времена и простора 
на коме су живели, пројектовале интелектуални и морални лик народних 

учитеља и како су се, најчешће сизифовски, борили за достојанство учи

тељског позива, потпуно свесни, али често и врло усамљени у том уверењу, 

да ес ради о позиву од одлучујућег значаја за стање народа и државе. 
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11-IE QUESllON OF А ТЕАСНЕR IN NESTOROVIC'S FIRST SCHOOL 
REGULAllON 

Summary 

In the essay the proЫem of teachers and thc teacher profession in the project of U.S. 
Nestorovi~ from thc year 1811 considcring external organization of orthodox (SerЬian and 
Rumanian) schools in Austria has Ьсеn discussed. In that project (plan, regulation) the question 
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of а tcachcr has importaпt р\асе. Оп thc опс haпd Nestorovic's dcmaпds for tcachcrs аге 
vcry high (сопссrпiпg cducatioп, diligcпcc, pcdaпtry, rcspoпsibi\ity, пcatпess, politeпcss) апd 
оп thc othcr haпd hc iпtcпds to crcatc stimu\ative coпditioпs (proper апd regularly paid 
salaried, propcr апd guaraпtced peпsioпs) in order to provide dignity for tcachcr professioп 
апd to briпg iп school qualificd teachcr staff. Ncstorovic was coпviпced that qua\ificd teachers 
wcrc thc first coпditioп for raisiпg апd happiпcss of рсор\с апd iпdividua\s. Iп his demaпds 
Ncstorovic respcctcd the highest staпdards of his time апd place. 

Кеу words: cпlightcп absolutism, U.S. Nestorovic, orgaпisatio cxterпa, teacher profes
sion, tcachcr pcrsoпality, tcachcr's iпcomc, рспsiоп f uпd 
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УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ СРПСКИХ И РУМУНСКИХ 

ПРАВОСЛАВНИХ ШКОЛА У АУСТРИЈСКИМ НАСЛЕДНИМ 

ЗЕМЉАМА ПО ПЛАНУ УРОША НЕСТОРОВИЋА (1813) 

Резиме 

План о унуШраwњем урећењу йравославних wкола у АусШроуiарској, 
који је Ypow НесШоровић комй.леШирао у друiој йоловини 1813. iодине, с 
циљем да ове инсШиШуције йрилаiоди новим дру~џШвеним околносШима, 
садржи чеШири йоiлавља. Прво се бави врсШама wкола и њиховом йо
делом на разреде. У друiом се iовори о насШавним йредмеШима уойwШе 
и йосебно, а у Шрећем о расйореду часова, wколском расйусШу, исйиШима 
и сведочансШвима. Заврwно йоiлавље йосвећено је значају образовања 
учиШеља и каШихеШа. Оно wшо йосебно йада у очи је значај који се 
йридаје изучавању народноi језика и у iрадским и у сеоским wколама, као 
и инсисШирање на Шоме да се из wколе йоШйуно елиминиwе меморисање 
и замени лоiичким расућивањем. 

Кључне речи: Ypow НссШоровић, План, йравославне wколе, унуШраwње 
урсћење, насШавни йредмеШи, маШерњи језик, разумевање 

План о унутрашњем уређењу школа (Organisatio intcrna) је, поред 
Плана о спољашњем уређењу (1811), други основни акт који је Урош Нес
торовић (1765-1825) сачинио у погледу организационо-нормативног уре
ђења народног просвећивања припадника православне вероисповести срп

ске и румунске националности у аустријским наследним земљама. 1 Основни 
циљ ових докумената био јс да се, у складу са друштвеним променама, 
феудални васпитно-образовни систем замени новим, који би био замајац 
даљег успона грађанског друштва. План о унутрашњем уређењу, редигован 

у другој половини 1813. године, осим уводних напомена, садржи четири 
целине/пог лавља: 

1. О врстама школа и њиховој подели на разреде ( 11 параграфа) 

Оригинаш-1и текст Плана објавио јс др 1 Iикола Гавриловић у Зборtшку за друцпliвене 
науке, Маnща српска, llonи Сад, 65, 1978, 181-200, на лаrnнском језику. До сада није 
превођен на српски. 
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2. О наставним предметима уопипе и о предметима сваког разреда 
понаособ (38) 

3. О распреду часова, школском распусту, семестралним испитима 
и школским сведочанствима (16) 

4. О образовању учитеља и катихета (8). 

Овај План, као и претходни, Несторовић није саставио потпуно са
мостално, већ уз помоћ и сугестије саветника Доњоаустријске владе и ди
ректора бечког Конвикта Ланга, као и свога секретара, Вуковог пријатеља 
и потоњег секретара Школске депутације, др Јована Берића (1786-1845). 
Користио се, наравно, и документима аустријског школског законодавства 
и угарског школског закона Ratio educationis puЫicac. 

* 
Уводним напоменама Несторовић наводи како је још 1811. године 

отпочео са организовањем система школских часова, да би могао да укине 
старс школске књиге, за које истиче да "нису састављене по принципима 
правилне мстодике"2, и уведе нове, "прилагођене духу народа и времена у 
питањима моралности и верс"3, ипо је све делимично припремио и почео 
да примењује у свом раду одобрењем "Пресветог Величанства". Укратко, 
сада ес прихватио задатка да начини добро уређен школски систем и уведе 
одговарајуће наставне предмете, односно да се побрине за унутрашњу ор
ганизацију школа. 

1. О ВРСТАМА ШКОЛА И ЊИХОВОЈ ПОДЕЛИ НА РАЗРЕДЕ 

Полази ес од тога да свака класа грађана треба да добије одговарајуће 
образовање, сходно захтевима свог положаја и условима будућег занимања. 
Због тога се школе имају поделити на iрадске (кайиШалне) и сеоске (Шри
вијалне). Подела није толико стриктна, да ес у мањим градовима не би 
могле отварати управо тривијалне школе, сходно потребама. У већим гра
довима налазе ес сталне главне школе од два или, најчешће, три разреда, 
с тим да се четврти, чим игде буде могуће, такође уведе. Нестрововић 
напомиње и то да о вишим школама - реалним или граматикалним - у 

тадашњим условима није могуће говорити. 

С циљем да се "на време спречи и осујети искварено понашање",4 као 
опипе правило, Несторовић не предвиђа коедукацију, већ да се "у сваком 
месту где постоји школа мушка деца у једном одвојеном разреду обучавају, 
а женска у другом",5 а тамо где то није могуће да седе у одвојеним клупама. 
Препоручује ес да се ипо пре отворе девојачке школе. 

2 Поменути текст Плана у З6ор1шку МС, ст.р 185. 
Поменути текст Плана у З6ор1шку МС, стр. 185. 

4 Ибидсм, 186. 
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Главне школе биле би подељене у три (где може четири), а триви
јалне у два (или чак један) разреда, ипо би захтевало постојање три, односно 
две посебне учионице. 

2. а) О НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА УОПШТЕНО 

Несторовић полази од циља да од омладине која сазрева формира 
верне, корисне и брижне грађане, ипо би ес на најприкладнији начин могло 
остварити правовременим образовањем пуrем јавне наставе у школским 
институцијама. При томе он прави разлику и истиче да се омладина триви

јалних школа "за свој опстанак брине готово једино физичким напором 
својих руку и данима обавља напорне радове трпећи жегу сунца и то или 
обрађујући сирове производе природе, или оно ипо је од тих производа 
неопходно људској потреби, ипо добија радом са неизвесним успехом" .6 У 
наредном (трећем) параграфу, Несторовић примећује како чинимо велику 
грешку ако желимо да се бринемо само за духовне способности и ако не 
желимо да прихватимо разлике између положаја и класа људи, већ их же
лимо све учити свему (како би рекао Коменски). Супротно: "колико има 
класа, толико има и различитих животних потреба и, према томе, толико 
и начина извођења наставе" .7 Последица тога је да је неопходно израдити 
једне књиге за градске, а друге за сеоске школе, с тим ипо ће школе у 
градовима где је пољопривреда јача од трговине имати књиге (и карактер) 
сеоске. 

У тривијалним школама неопходно је усмерити пажњу ка томе да се 
"света вера" пуrсм rумачења угради у уверење ученика. Затим, да се омла
дина учи стварима које јс окружују, те то знање употреби у практичном 
живоrу за срећу своју и срећу "грађанску". У том смислу, поред Веронауке, 
неопходни су Читање, Писање и Рачунање као засебни предмети. Уз то, 
како практични живот захтева употребу нарочитих друипвених докумената 
(писма, уговори, завеипања), у тривијалним школама мора да постоји при
према за писмене саставе. 

У капиталним школама засrупљени су следећи предмети: Веронаука 
(историја Старог и Новог завета са rумачењима Јеванђеља), Читање, Пра
вопис, Краснопис, Аритметика, Граматика матерњег језика, Припрема за 
конципирање писмених састава који ес сусрећу у практичном живоrу, а за 
децу која намеравају у гимназију, поред Читања и писања на мађарском и 
немачком језику који се предају свим ученицима, исто то и на латинском. 

Изучавање хришћанске вере је, по Несторовићу, делатност која јс 
усмерена, пре свега, ка практичној моралности и нема пуно везе са тради
ционалним меморисањем црквених догми. Катехизам, молитве, десет бо-

Ибидем, 186. 
Ибидем, 188. 
Ибидем, 188. 
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жјих заповести, Христов живот, девет заповести Цркве, седам светих тајни 
Грчке православне цркве морају ес, сходно томе, предавати искључиво по 
законима методике, с тим што јс Катехизис погодан за све разреде. Тума
чење ес мора изводити на народном и разумљивом језику. Као уџбеник 
("под А") Несторовић предлаже Нови завет, који јс одштампан "према 
јавном закону" и уосден у школску употребу још претходне године. 

Као уџбеник "под Б", наводи ес "нови Буквар који садржи српска 
слова у бољем, природнијсм реду, сачињен према здравом разуму и прави
лима методике".8 После тога, када добро савладају слова, ученици добијају 
Читанку, са избором тема и градива који су прилагођени умној способности 
деце и занимљиви за читање у раном узрасту. Зато Несторовић тражи да 
ес дотадашња Читанка, која "стално говори о крађама, о пијанству, о но
ћним приказама и сличним, како сујеверним, тако и за моралност погубним 
причама" ,9 укине и замени новом, прилагођснијом, тс одреди "под Ц" за 
градске и "под Д" за сеоске школе. Уз то, ради усавршавања у лакоћи 
читања, неопходно јс задржати ове црквене књиге - Часловац и Псалтир. 
Но, оне ес могу обрађивати и по књизи аутора Кампа, коју јс сам Нестровић 
прилагодио JrfXY свог народа и предложио овде "под Е" у сеоским школама. 
За наставу у градским школама прикључене су "Параболе", чији ћс ес други 
и трећи део накнадно превести. 

Након савладаног писања, деца прелазе на краснопис, писање ари
тметичких бројева, односно арапских цифара, само учење аритметике и 
израду аритметичких задатака. Укључено јс и усмено рачунање, такозвани 
"Kopfrcchnung", правило тројно и правило здруживања. Нарочито се истиче 
"рачунање напамет", као најважнија потреба практичног живота. У том 
циљу јс са немачког преведена и допуњена посебна књижица, предложена 
"под Г", као и Аритметика на народном језику "под Х". 

Што се тиче развијања иmслекта, то се чини систематским читањем 
и писањем путем обавезног предмета Всжабањс иmелекта. 

Врло јс битно што Несторовић захтева да ученици најпре почну да 
пишу и читају на маШерњем језику, а тск йоШом да вежбају познавање 
слова, читање по слоговима и течно читање и писање на маћарском и 
немачком језику. 

Коначно, за подучавање у писању докумената из свакодневног живо
та, "под К" се предлаже преведена "најбоља књига аустријских школа". 

2. б) О ПРЕДМЕТИМА СВАКОГ РАЗРЕДА ПОСЕБНО 

Имајући у виду да наставни предмети, дефинисани као "темељ и 
основа којег ес сви обавезно и побожно придржавају", 10 за сеоске школе 

Ибидсм, 189. 
9 Ибидсм, 190. 
10 Ибидсм, 191. 
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имају исте називе као и предмети одређени за капиrалне (једина разлика 
ипо се у сеоским школама ученици могу налазиrи у истој учионици са 
млађима), овде се, пре свега, говори о три разреда (три учионице!) капи
тат-1их школа. 

Први разред - Суипина наставних садржаја тиче се учења познавања 
слова, чиrања по слоговима, течног чиrања и писања. Занимљиво је да овај 
разред траје две године, па се деца деле у млађу (са завршених шест година) 
и старију (седам година) групу. За млађу групу предвиђени су следећи пре
дмети: (цео мањи) Катехизис; Чиrанка (такође цела, са правилима течног 
читања по слоговима и течног чиrања) и Вежбање разумевања (о чулно 
опажљивим појмовима). Након ипо је (после прве школске године) све 
предмете млађе групе прошао са добрим оценама, ученик прелази у старију 

групу (у противном се упућује на понаwъање занемареног), где га очекују 
следећи предмети: Катехизис (чиrање и веронаука пуrем разговора катихете 
и ученика); Вежбање разумевања (у моралним пиrањима); Чиrање књиге 
морала; Краснопис; Деклинација именица и придева (све до бројева); "Kop
frechnung" (У смено рачунање). Прогресивност Несторовићевих погледа 
очитује се нарочиrо у његовом захтеву да се катихета и наставник на часо

вима пиrања Катехизиса и Књиге морала труде "да деца не прочиrају ни
један редак док га потпуно не разумеју,(".), нарочиrо када се води разговор 
о чудесном Божјем Делу, о Божанским својствима, о греху, врлинама људи, 
о Исусу Спасиrељу"11 Као најбољи метод, препоручује се сократовски ра
зговор. На крају, поипо прочиrају неки текст из Библије, ученици покуша
вају да га препричају својим речима, и то толико често док сваки или највећи 

део ученика не схвати прочиrано на правилан начин. 

Друiи разред - Након ипо ученици добију сведочанство о положеном 
првом разреду, прелазе у други, где су заступљени следећи предмети: Кате

хизис и Веронаука; Чиrање Књиге морала и Часловца (по правилима); 
Чиrање на немачком и мађарском (из чиrанке ових језика); Вежбање разу
мевања; Краснопис немачког, мађарског и српског писма; Граматика ма
терњег језика; Правопис матерњег језика; Писање по диктату; Ариrметика. 
У првом семестру предвиђа се понаwъање Веронаука из првог разреда, при 
чему "нека буде најсветлија обавеза учиrеља да причама о сличним приме
рима унесе у нежна и за обе стране лако пријемчива срца омладине 'владу 
врлине и семе моралности'".12 За обраду садржаја моралног васпитања Нес
торовић препоручује упуrства из другог издања своје Методике (параграф 
151). Предвиђа се изучавање све четири ариrметичке радње. У другом се
местру наведени садржаји примењују се на практичне случајеве. 

Трећи разред - У овај разред уписују се деца са пролазним оценама 
из свих предмета претходног разреда и са навршених девет година живота. 

Предвиђају се следећи предмети: Катехизис, односно Веронаука; Библијска 

11 Ибидем, 192. 
12 Ибидем, 194. 
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историја Сrарог и Новог завета; Тумачење Јеванђеља; Књиге парабола и 
Псаmир; Аритметика (са разломцима и Тројним правилом); Краснопис 
матерњег, мађарског и немачког језика; Правопис матерњег језиа и писање 
по диктату; Граматика матерњег језика; Вежбање разумевања и Писмени 
документи неопходни у друштвеном животу. Катехизис и Јеванђеље изуча

вају се према хијерархији грчке вере и треба да буду писани сходно йоШре
бама деце. Циљ је да након трећег разреда деца науче да читају и друге 
књиге сем школских течно и с разумевањем; да буду у стању да разумљиво, 
чисто и лепо пишу (матерњи, мађарски и немачки), укључујући ту и писмене 
саставе неопходне у свакодневном животу; да знају све рачунске радње, као 

и "Златно правило" (тројно) и остала правила која се примењују у пракси. 

3. О РАСПОРЕДУ ЧАСОВА, ШКОЛСКОМ РАСПУСТУ, 
СЕМЕСТРАЛНИМ ИСПИТИМА И ШКОЛСКИМ 

СВЕДОЧАНСТВИМА 

Школска година, као и раније, треба да почне 1. новембра, како у 
градским, тако и у сеоским школама. Распоред часова предвиђа преподне 

три часа, поподне два, али обласни управник, у договору са школским 
инспектором, има право да у посебним околностима то другачије распореди. 
Почетак преподневних и поподневних часова треба прилагодити приликама 
различитих места. 

Оба врсте шк.ола имају током седмице "пет и по" школских дана, 
односно сваки дан сем недеље и "половине" четвртка. Изузетак су седмице 
са празницима (укупно је 31 празничан дан). Школски распуст може да се 
помера у зависности од сеоских радова, али не може да траје дуже од шест 

недеља. Летњи распуст почиње са почетком жетве и траје 14 дана, а јесењи 
са почетком бербе грожђа и траје три недеље (тамо где нема винограда 
распуст је у време косидбе). 

У свим тривијалним и капиталним школама неопходно је увести се
местралне испите, како би се на најбољи начин пратило напредовање деце, 
способност и радиност наставника, те и једни и други подстицали на рад. 

Приликом семестралних испита, поред уверења да је ученик редовно поха

ђао наставу и вредно радио, настаник је дужан да присуrнима покаже и 

рукописе које је ученик израдио. Успехе у Веронауци износи катихета (осим 
ако ту дужност силом прилика не обавља наставник). 

Што се саме испитне процедуре тиче, пре провере знања омладина је 
дужна да "посети цркву и свечано обучена, опраних руку, чиста лица и 
прикладно уређене косе дође у одређено време у школу". 13 

13 Ибидем, 198. Испит по дужносm води прва особа школског инсml)'та у месl)' где се 
испит одржава. Како би се то данашњим речником рекло, исйиШ је у йоШйуносШи 

јаван. Позивају се обласни управници, управници окоm1их школа, нарочито угледни 
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После сваког завршеног разреда ученику се издаје сведочанство, са 
појединачном оценом из сваког наставног предмета. Ако је ученик из ве
ћине предмета постигао "одличне успехе", сврстава се у групу одличних. 
Ако јс добио већином "похвалне оцене", сврстава се у йрву класу. Већином 
"осредње оцене" сврставају ученика у друiу, а "слабе оцене" у Шрећу класу. 
Свако школско сведочанство потврђује се потписом локалног управника, 
учитеља и катихете. 

На крају овог поглавља (параграф 16) строго се упозорава: "занатлије 
и трговци нска се не усуде да приме на учење трговине и заната ниједног 
младог човека пре него што он најмање две године не похађа основну 
школу и покаже сведочанство које треба да буде издато у свом правом 
облику". 14 

4. О ОБРАЗОВАЊУ УЧИТЕЉА И КАТИХЕТА 

Ово поглавље Несторовић почиње прогресивном идејом да свако ко 
жели да ес бави светим послом образовања, мора прво и сам васпитавати 
свој дух, обучити интелект и образовати своју природу, тс тек након тога 
"чистих руку и под благословом Минерве нека прими веру јавне наставе и 
образовања" .15 За такву обуку основне су три препарандије: за Србе у Сент 
Андреји, за "Влахе" у Старом Араду, а за Грке у Пешти. Услов да се 
полазници ових школа баве наставом јесте тај да је са добрим успехом 
заврше у периоду од 18 месеци. Дакле, нико без таквог сведочанства не 
може да извршава дужност наставника. Изузетак, и то само привремено, 
може бити у случају да таквог тренутно нема у месту, па га замењује неод
говарајући учитељ или месни парох (и то ако је способан). 

Полазећи од тога да је најбитнији предмет и корен целокупног јавног 
морала, Веронаука треба да проистекне из оне веронауке која се и народу 
преноси. Неопходно јс да катихете, пре свега несумњиво образоване у свом 
домену, буду упућене и у педагогију и методику. Никако не смеју бити 
странци или гости. Дакле, неизбежно је да пре уласка у наставу покажу 
сведочанство да су катихете и методичари са оценом йрвом класе. 

И наставници и катихете обавезују се на стално (данас би се рекло 
перманентно) усавршавање, а обласни управник дужан је да прати њихово 
понашање и начин живота, укључујући и то "да ли заједно са децом уредно 
посећују цркву и да ли како треба певају црквене песме". 16 

наставници, пароси, државни службеници, царски чиновници, судије, правници. Чак, 

истакнутим и посебюtм гостима дозвољено је да и сами постављају питања кандидатима. 

У ск.ладу са поменутом јавношhу, након завршетка исmпивања, обавезно се чита "кла

сификација" ученика из свих предмета - у присус1Ћу гостију. Управник је дужан да 

највредније ученике јавно похвали и награди поучним књигама, што делује васпиnю. 

Коначно, ваља поново отиhи у цркву и прочитати "Те Deum". 
14 Ибидем, 198. 
IS Ибидем, 199. 
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На крају, Несторовић истиче да је, вођен лошим стањем у јавној 
настави и образовању, овим докумешом имао намеру да постигне "жељено 
благостање грађана", на добробиr православног света у Монархији. 

* 
Рукопис овог Плана сада се чува у Архиву Српске академије наука и 

уметности у Сремским Карловцима, у фонду Школске депуrације. 

Svetozar Dunderski М.А. 

INТERNAL ORGANIZATTON OF SERBIAN AND RUМANIAN ORПIODOX 
SCHOOL IN AUSТRIAN INHERIТAВLE COUNТRIES IN ПШ PLAN OF UROS 

NESTOROVIC (1813) 

Summary 

The рlап of iпterпal orgaпi7.atioп of orthodox school iп Austria-Huпgary, which Ur~ 
Nestorovit completed iп Lhe secoпd half of the year 1813 iп order to adjust these iпsLitutioп 
accordiпg to пеw social circumstaпces is consisted of four chapters. The first is coпcemed with 
пеw types of schools апd their divisioп оп cl~. The secoпd is aЬout teachiпg subjects iп 
geпeral апd iп particular, the third is aЬout time-taЫe, school vacatioп, exams апd certificates. 
The fiпal chapter is dedicated to the sigпificaпce of teachers' апd catechists' educatioп. Espe
cially strikiпg is the importaпce attached to the study of пatioпal laпguage iп Ьoth city апd 
couпtry schools, апd the stress оп total eliminatioп of memoriziпg in schools which should Ье 
altered Ьу logical thinking. 

Кеу words: Ur~ Nestorovit, Рlап, orthodox churches, iпterпal orgaпi7.atioп, teachiпg 
subjects, mother toпgue, uпderstaпdiпg 

tб Ибидем, 200. 
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Стручни чланак 

Примљен: 19. XI 1996. 
BIВLID: 0354-б047, 13(1996) 11, р. 105-111 

УЛОГА ВАСПИТАЧА У АДАПТАЦИЈИ ДЕТЕТА У 

ЈАСЛИЦАМА И ОРГАНИЗОВАЊУ ОБОГАЋЕНЕ 

СТРУКТУРИСАНЕ СРЕДИНЕ 

Резиме 

АуШор у овом раду iовори о улози васйиШача деце раноi узрасШа, 
који се, йрема Шеоријским исШра:живањима и емйириски йровереним ре
зулШаШима, смаШра најва:жнијим факШором васйиШања. Имајући у виду 
чињеницу да су дечје јаслице дойуна йородичном васйиШању деце раноf. 
узрасШа, онда се може рећи да је васйиШач йсихолоwка "заменd' за мајку. 

Кључне речи: друWШвено васйиШање, функција дечјих јаслица, деШе -
васйиШач, сШрукШурисана обоiаћена средина 

Основна функција дечјих јаслица јс "да пружи негу, социјалну и здрав
ствену заuпиту и васпитање, образовни рад, исхрану и одмор. Да збрине 
децу запослених родитеља". (Пешић 1989, 63). То даље значи да инстити
ционално васпитање мале деце представља допуну породичном васпитању, 

чиме се првенствено поставља значајно педагошко питање uпа је то uпо 
дечје јаслице уистину чини правом и пуновредном допуном породичног 
васпитања и местом које доследно остварује раније наведене функције. 

Поједине студије (Ивић 1980, 1983, Миљак 1984, Пешић 1987, 1988) које се 
посебно односе на успешност остваривања васпитно-образовних програма 
и друuпвеног васпитања мале деце, у остваривању васпитно-образовног 
рада одлучујућу улогу приђу васпитачу, његовој личности, спремности да 

одговори на дечје потребе и увек буде на страни детета. 

"Наравно, конкретни свакодневни поступци и понашање васпитачице, 

њен тренутни однос према групи са којом ради или према поједином детету, 
условљени су низом фактора, као оних ситуационих који непосредно делују 

у датом тренутку (физички услови, опuпс стање и расположење васпита
чице и понашање деце) тако оних релативно трајних, као што јс личност 

васпитача и њена сопствена, лична "теорија васпитања" - односно од тога 
како она види своју улогу у односу на децу и паралелно с тиме улогу детета 

односно деце. Тако ес целокупни васпитно-образовни процес, квалитет и 
могући исходи заједничког живљења деце и одраслог - васпитача у једној 

васпитној групи, могу посматрати и анализирати кроз призму активности 
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и улога деце и васпитача и њихових међусобних односа". (Пешић: 1982, 3, 
205). 

Овде ес неминовно поставља питање колико и какав васпитач да
нашње јаслице може да учини одговарајућим животним контекстом малог 
детета. Треба рећи да су негативна искуства, о којима је већ било речи у 
ранијим поглављима, у највећој мери базирана у класично лошим устано
вама (сиротиштима и заводима) из чега се могло закључити да су главни 
узрочници погубног дејства следећи: 

а) осиромашена физичка средина (болничког типа), 
б)социјално-емоционално лишавање које се испољава у "службенич

ком односу према деци малог броја одраслих који су на располагању деци, 
у честом мењању особа које се баве децом итд. и 

ц) у смањеној могућности за активности и стицање искуства. Из ова
квих и сродних научних налаза следе основна начела модерног васпитања 

деце раног узраста". (Ивић: 1980, 3). 
Оно чему се у васпитању деце раног узраста даје приоритет је: 

1. Подстицајна и обогаћена средина, физичка средина која ни у 
ком случају не смс да ,,личе на као многи савремени станови на 
затворске ћелије" (Ивић: 1980, 4). Имајући у виду значај струк
турисане образовне средине (термин који је у нашим просторима 
прва помињала и у литератури образложила А. Марјановић) за 
емоционални и когнитивни развој малог детета, посветићемо 
више пажње у каснијем тексту. 

2. Дете раног узраста мора имати врло богате и разноврсне облике 
социјалне интеракције са одраслима јер је генетички тако при
премљено да се може развијати само ако је у сталном контакту 
са одраслима који му пружају праве подстицаје, а то пре свега 
значи: позитивне емоционалне односе, развијене заједничке ак
тивности одраслог и детета (одрасли у јаслама не могу бити само 
организатори и посматрачи активности деце, него и учесници), 
довољан број одраслих на располагању детету, постојаност одра
слих у контакту са дететом (без честог смењивања особља) пос
тојање вербалне и невербалне комуникације, у току заједничких 
активности, могућности дружења са другом децом различитог 
узраста како би дете стицало искуство са различитим социјалним 
улогама, итд. 

,Дете чији организам у динамичном развоју свих својих телесних и 
психичких функција има снажне потребе за разноврсним активностима" 
(Ивић: 1980, 4) трпи ако те активности изостану. Зато поједини аутори и 
истичу да "задатак васйиiiiача није да дeiiieiiiy oiiiкpuвa cвeiii iџiiio ће му 
йричаiiiи и вербално обја~џњаваiiiи йојаве и односе, већ да ciiiвapa услове 
да ia оно само oiiiкpuвa. Да би моiло да oiiiкpuвa своју околину дeiiie 
мора да има моiућносiiiи да слободно манийули~џе йредмешима, исйиШује 
односе и везе, да ексйерименШи~џе са околином Шако iџiiio изазива реак-
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ције и варира своје йосйiуйке. (Пешић: 1981, 30). Да би васпиrач умео да 
одговори овако сложеним задацима васпиrања, поред стручних и научних 

знања од њега се пре свега очекује пуна посвећеност деци у остваривању 

сложених задатака него и васпиrања. По нама то би требало да буде вас
питач у Montcssorijevskom смислу, до краја предан послу који обавља, вас
питач кога она поистовећује са истраживачем, научником, који је пуrем 

искуства и помног посматрања деце осетио средства за откривање великих 

животних истина, а у својим истраживањима препун је жара и у тој посве
ћености деце и самог себе заборавља. (Montessori: 1976, 15). 

Ове поставке изгледају прихватљивије имајући у виду чињеницу да 

говорећи о периодима осетљивости и дајући периодизацију развоја детета 
раног узраста, Montcssorijeva на узрасту детета од рођења до треће године 
говори о тзв. "упијајућој свести" (Absorbcnt mind) у оквиру које се посебно 
образлажу сснзорна искуства (она посебно уводи и термин "сензорне ра
финираности и посебно осетљивости на утицаје и поступке одраслих које 
сматра пресудним), затим развој говора и координација мишићног развоја. 

У својим делима Montessorijeva (1974, 1976) посебно истиче да је улога 
васпитача веома сложена, с обзиром да је у ситуацији да кшпинуирано на 

основу доброг познавања теорија и метода, истражује и процењује пре свега 

емоционално стање детета. Таквог васпиrача она изједначава са добром 

мајком, додељујући му ту значајну улогу мајке на основу квалиrетне бриге 
за дете. Тиме ес и сама на посредан начин укључује у полемику и дилеме 

стално актуелне и везане за постојање биолошке и социјалне мајке. Mon
tessorijeva јс у својим тврдњама изричиrа када између васпиrача и мајке 
уистину ставља знак једнакости, нс на основу података о биолошком поре
клу, него имајући у виду целину односа према детету и спремност да ес 

потребе малог детета и његовог развоја у правом тренутку дешифрују и да 
се на њих адекватно одговори. ,Дететов живот није нека апстракција. То 

јс живот одређене личности са свим психолошким и биолошким манифес
тацијама и особеностима. То захтева да се приликом посматрања и васпи

тног деловања има у виду свако поједино дете, што даље изискује да у 

процесу васпиrања и неге васпиrач у том тренутку обостране среће, припада 
само том детету и без обзира на групу деце постаје само његова васпиrачица 
- "мајка". (Montessori, Метод, 1964, стр. 54). 

Сходно Шоме, нужно је како исiiiиче Lillard, код васйиШача развија
Ши сйособносiii йосмаШрања, wшо се йociiiu:жe сiiiалним вежбањем и 
квалиШеШном йраксом. Сиiурно је да се йод осйосабљавањем за научно 
йосмаШрање, wшо је од йримарне ва:жносiiiи, не йодразумева механичко 
развијање веwШине йосмаШрања. Оно је виwе йиШање духа, wшо захйiева 
рад на wирем развијању йсихолоwке и йедаzоwке кулШуре васйийiача. 

Један од значајних аспеката је пиrање хуманости, развој хуманог одно

са, што подразумева топао и присан однос између васпиrача као посматрача 

и деце као посматраних. Хумани однос надаље подразумева способност да 
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се у сваком дете'I)' види личност, уз пуну подршку и поштовање индивиду

алних особина. (Lillard, 1973, 80). 
Наведени ставови засновани су на уверењу да дете спонтано открива 

особине своје личности, на основу којих васпитач постаје свестан своје 
улоге. Тако сазнања о дете'I)' усмеравају деловања васпитача, штавише, дете 
само подстиче васпитача да у свом послу напредује, да чини нове напоре и 
стално се усавршава. (Lillard: 1973, 81 ). Како наглашава Балон: "Све што 
дете уме то је да живи своје детињство. На одраслом је да његово детињство 
проучи" (1985). 

Добар васпитач у дечјим јаслицама за кога се пре свега као најбитнија 
претпоставка успостављања афективне везе очекује да јс спреман да разуме 
дете, прихватајући истину да оно има свој сопствени бескрајни свет у коме 
треба да се снађе, да га освоји. Он наиме помаже дете'I)' да постепено, на 
спонтан начин упозна и нађе своје место у животној стварности, имајући у 
виду потребу и право детета на сопствени, индивидуални пут развоја. Од 
њега се очекује да учини све да би се избегле раније наведене последице 
описане инстИ'I)'ционализације и евеН'I)'ална неадаmираност, што у великој 
мери може да ублажи тешкоће преласка из породичне средине у установу. 
"Васпитач то може да обави под условом да сопствену улогу приближи 
улози родитеља". (Stern: 1977, 133). 

"Од понашања васпитача, посебно особина његове личности и односа 
који је спреман да успостави са децом, веома много зависи како ће тећи 
њихов развој у установи. Ако је васпитач неуротичан, онда ће његове ре
акције најчешће водити у конфликте с децом, уместо да им буду од помоћи 
у решавању сопствених проблема. Унутрашње конфликте он не може да 
сакрије, као ни квалитете своје личности никаквом фасадом спољашњег 
понашања". (А. Марјановић, 1982. Снимак предавања новосадским васпи
тачима). 

Из свега наведеног произилази да се квалитетан васпитач у раду са 
децом раног узраста познаје пре свега по томе што му рад са децом уистину 
представља задовољство и радост, који воли децу и добро се осећа у њихо
вом друштву, поштујући у сваком дете'I)' јединствену људску личност која 
се развија." Јер, "како ће дете да прихвати установу, па стога и ефекат 
целокупног васпитног поступка, зависи највише од односа васпитач -дете". 

Да би могао да развија смаосталност код детета, усмерава његова 
интересовања и активност, подстиче и развија одређене облике понашања 
и начин мишљења, васпитач мора пре свега да оствари топао однос узајам
ног прихватања и поверења. 

Добар део социјалног понашања дете учи имитовањем и идентифи
кацијом са узором за кога је емоционално везано. Тек на таквој основи 
васпитач може да поставља захтеве и задатке који ће водити развоју ауто
номије детета. (Пешић: 1981, 22). 

Очигледно је да од личности васпитача и његове спремности да аде
кватно дешифрује дечје потребе и правилно на њих одговори, зависи спан-
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таност и прилагодљивост ритма живљења као и целокупна атмосфера у 
дечјим јаслицама. 

"Ако је васпитач крут и нервозан, то ће се одразити у облику напе
тости и отпора код деце. Ако је понашање васпитача недоследно и хиро
вито, такво ће бити понашање деце. Ако се он понаша весело и неусиљено, 
деца ће то прихватити као саставни део опште атмосфере у васпитној гру
пи." (Група аутора, Москва, 1980, 67). 

Према томе, да ли ће се предвиђени задаци, садржаји и распоред 
активности показати као богат извор нових искустава и развојних подсти
цаја, што може да буде значајан допринос ваљаној адаптацији, или ће про
узроковати емоционалне отпоре, неспоразуме и конфликте, највише зависи 
од васпитача. Поред улоге коју има васпитач, у савременој литератури при
даје се веома велики значај и одговарајућој стимулативној средини и под
стицајном амбијенту. 

ЗНАЧАЈ ПОДСТИЦАЈНЕ СРЕДИНЕ У РАЗВОЈУ ДЕТЕТА 

РАНОГ УЗРАСТА 

Остваривати значајне задатке васпитања и неге деце раног узраста 
значи пре свега стварати богат и подстицајан физички амбијент у коме деца 
живе у сталној и живој интеракцији са различитим одраслим особама са 
којима изводе разнолике заједничке активности (обичне практичне и жи
вотне активности, а и различите игровне активности). 

Одрасли, који задоваљавају дечје потребе одређују, односно бирају, 
каква ће бити дететова физичка средина, јер дете се од рођења налази у 
контакту са одређеном средином, друштвеном и физичком, у оквиру које 
одрасли реагују и одговарају на дечје сигнале на овај или онај начин. "Из 
таквих понављаних односа са одраслима, пре свега са мајком и предметима 
који га непосредно окружују, дете постепено изграђује сложене обрасце 
понашања. Околина за једногодишње дете постоји само у оквиру практи
чних радњи које се са њим могу обављати. Тако на пример дете пружа руку 
да би дохватило занимљиву играчку коју види, приноси је устима и испушта, 
при чему она (играчка) призведе звук, после тога оно узима друге ствари 
и испуппа их намерно (као да жели да испита да ли ће и оне произвести 
звук). Обрасци понашања који се тако изграђују истовремено су и резуmат 
интеракције са околином и средства за даља упознавања околине." (Пешић: 
1981, 18). 

За психички развој малог детета су пресудни социјални и културни 
чиниоци, односно друштвено и културно обликована средина која се по
јављује као оквир у коме се одвија развој детета. 

"Живот у друштвеној групи, број и разноврсност одраслих и деце који 
чине социјално окружење детета, њихове личне карактеристике, способнос
ти и знања, степен интеракције са дететом, живот у нуклеарној или про
ширеној породици или живот у некој мањој заједници или установи за децу, 
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куmуром обликовани садржаји и средства (системи знања, уметности, про
изводи материјалне куmуре, педагошка средства, итд.). То су неки од основ
них чинилаца који одређују брзину и специфичности и домете развоја." 
(Ивић: 1983, 14). 

Бети Колдвел (Caldwall) је са својим сарадницима испитивала како 
скуп карактеристика породичне средине, као ипо су емоцинална и вербална 
осетљивост мајке или неког другог старатеља, степен до кога се дете при
хвата као личност у породици, организација физичке средине и ритма жив
љења, колико дете има играчака и другог матер иј ала за игру, колико ро
дитељи учествују у учењу и подучавању детета и колико му се обезбеђује 
разнолико свакодневно искуство - утиче на развој деце и утврдила је да 
између њих заиста постоји повезаност". 

Да би средина дечјих јаслица, попут породичне била привлачна, она 
би требало да буде прилагођена одређеној деци по обиму, квалитету и 
разноврсности стимулације. 

Сматра се да је за дете раног узраста повољна средина која је "здрава 
у сваком погледу, у којој ће дете бити окружено продуктима људског рада 
и стваралаштва и објектима из природе, распоређеним са укусом и осећањем 
за меру, чији су развојни - подстицајни, естетски и сазнајни квалитети 
пробрани, згуснути и наглашени, животно и искуствено осмишљени. (Мар
јановић: 1971, 445-7). 

За дете које ступа у дечје јаслице, средина богата и социјалним и 
физичким подстицајима, поред васпитача који је спреман да ту исту средину 
оплемењује и буде прави посредник између ње и детета, има у периоду 
адаптације одлучујућу улогу. 

"Можемо да закључимо да без активне интеракције са околином, 
социјалном и физичком, развој било које психичке функције, па и развој 
личности није уопuпе могућ. И социјални и физички аспект дететове око
лине, као и природа његових односа са околином, одређени су у великој 
мери куmуром заједнице у којој ес налази". (Пешић: 1981, 19-20). 

Од организоване средине и квалитета рада васпитача, као и од цело
купне атмосфере која влада у јаслицама, зависиће и понашање детета у 
периоду прилагођавања новој средини. 
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Jadranka Nikic М.А. 

ПIЕ ROLE OF А ТЕАСНЕR IN ADAPTA110N OF А CНILD IN INFANT 
NURSERY AND IN ORGANIZA110N OF ENRICHED SТRUCГURED 

ENVIRONMENT 

Summary 

In the ~у the author discu~ the role of а teacher for children in early age which 
is Ьeing conceived (according to theoretical studies and empirically tested results) the most 
important factor of upbringing. 

Considering the fact that infant nursery is addition to family upbringing of children, it 
could Ье said that а teacher is psychological "replacement" for mother. 

Кеу words: social upbringing, the function of infant nursery, child-teacher, structured 
enriched environment. 
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НОВИ ДОСЕГ ЕКОЛОШКОГ УЧЕЊА 

Резиме 

У раду се iовори о "еколщџком учењу", као учењу новоi дру~џШвеноi 
йокреша, еколо~џкоi йокреша. У Шоме смислу неойходно је йревазићи ор
iанизацију владавине која йосШоји у индусШријском дру~џШву и њеiовом 
разарајућем ойхоћењу йрема йрироди. Д аШе q и йракШичне консеквенце 
еколоwкоi учења. 

Кључне речи: еколоwко учење, индусШријско дру~џШво, развој, самоорiа
низовање 

Седамдесетих година околина постаје у јавној свести питање буду
ћности човечанства. Тако постаје предмет анализе друппвених наука. У 
педагогији се јављају дискусије које покушавају да одговоре на проблеме 
кризе нашег друuпва. Проблем разарања околине, недостатак сировина, 
угроженост и уништавање биљних и животињских врста, предмет су озбиљ
них разматрања. У питању је и очување унутрашње људске природе која 
заједно са очувањем спољашње природе постаје неодложни захтев даље 
еманципације човека. Све већи број људи изражава отпор према тежњи 
сталног привредог раста и вере у напредак. Постављају ес нови квалита
тивни захтеви људског живљења, нове вредности са израженом потребом 
за здрављем, властитим развојем, суделовањем у обликовању социјалних 
одлука, разумној и садржајној комуникацији. 

Aurelio Peccei, један од оснивача Римског клуба, решење еколошке 
кризе не види у развојну технологије, у еколошкој оријенrацији економских 
услова, у политичком и правосудном ангажовању, који узимају у обзир 
еколошко гледиuпе. Примарни задатак он налази у "унапређењу развоја 
човека". Решење еколошке кризе произилази из промена вредности, из 
новог одређења односа човека према природи. Ради властитог прежив

љавања човеку је неопходно успостављање унутрашњег односа са својим 
еколошким темељима живота. Изградња оваквог односа са природом, пу

тем њеног новог разумевања, задатак је процеса образовања, јер решење 
еколошке кризе Peccei налази у идеји учења, која се сматра пинирском 
идејом нашег времена. Дакле, образовањем развити оне ставове, вредности, 
начин понашања, који човеку помажу да изађе из еколошке кризне ситу

ације. У том смислу неопходно је анализирати услове еколошки усмерених 
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промена вредности, могућност учења околине, као и томе адекватан начин 

понашања и размишљања оријентисаног према околини. 

Одговор на еколошке проблеме данашњице педагогија је налазила у 
томе ипо ће васпитавати људе да се сналазе на овом свету, да преживе. У 

најкраћој форми то се може назвати речима И. Илича "Васпитавање за 
преживљавање на седмом спрату", гдс се говори о васпитању које људе 
прилагођава односима који су заправо нељудски. 1 Тако наилазимо на по
требу ближег одређења и дефинисања еколошке педагогије, еколошког 
образовања,2 васпитања за мир, васпитања трећег света, као покушаја да се 
нађу одговори на кризе у којима се човек данас налази. У том смислу, све 

наведене дисциплине, представљају и покушај да се дефинишу оквирни 

услови унутар којих је могућ човеков живот у погледу на околину, дефи
нисање оквирних услова унутар којих је могућ мир, дефинисање оквирних 

услова унутар којих јс могућ хумани развој и развијање свих. 

У овом тренутку није лако говорити о улози и задацима педагогије 
у решавању ових проблема. Образовање се може дефинисати оним ипо 
репродукује, поставља, ипа омогућава, како комуницира са околином. Под 
тим подразумевамо процес током којег појединац, било дете или одрастао, 
усваја знања, ставове, вредносне оријентације карактеристичне за одређену 

околину. Ради се о повезивању еколошких концепата у процес образовања 
схваћеном у ширем смислу (неформално), али и унутар система учења и 
подучавања, унутар школе (формално образовање). У том смислу задатак 
образовања био би тумачење природних појава, не као до сада, сиво, до
гматски, скептично, тако да су саме природне појаве изгубиле властити 

rasion d'ctre. Ради се о потреби изградње новоi односа човека и околине, 
којој можемо да постављамо питања и коју можемо филозофски да про
мишљамо. Оживљавање уверења да је "образовању важна само природа, да 
је људска жеља за сазнањем трајна, да јој одиста треба једино одговарајућа 

исхрана, и да образовање само ставља гозбу на сто". 3 

Намеће се и размишљање С. Бернфелда о васпитању, које је изрекао 
20-их година у својој чувеној књизи "Сизиф или границе васпитања", где 
каже да јс васпитање најпре реакција друипва на природну чињеницу да 

дете не долази на свет као готови човек, него да се развија, то је природна 
чињеница онтогенетског развоја. То условљава да увек постоји један след 

генерација и конфликт генерација (родитеља и деце). Васпитање је укупна 

Упореди, 1. lllich: Erziehung im siebten Stock? ln: Vom Recht auf Gemeinheit, ReinЬek, 

1982. 
2 Назив и подручје деловања ове дисциrunmе, предмет је неслагања међу научницима. У 

новије време, заједничко подручје ИС1Ј'аживања екологије и педагогије назива се Вас

питање за заштиту и унапређење окоmше, Одгој за заштиту човјекове околине, Еколо

гија и образовање, Еколошко образовање. У СР Немачкој, која јс најдаље отишла у 

научном признању ове дисциплине, она ес назива Еколошка педагогија и обухвата 

заједничко подручје рада са анЧ'Ополоrијом. 
Блум, Л., Сумрак америчкоi ума, Просвета, Бгд. 1990, стр. 53. 
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реакција друштва на чињеницу развоја. Поред овога, друштво себи уређује 
педагошке инстmуције, као што је нпр. школа, које имају улогу да репро
дукују само друштво у коме делују. Са ових аспеката, тешко је говорити о 
педагогији, јер су обе нове функције: критичко решавање конфликта гене
рација и општедруштвена репродукција данас у распадању. 

Родитељи, "друштво одраслих", збуњени су и немоћни су да генера
цији која одраста представе будућност за коју би требало да се васпитавају. 
Све чешћа је појава "криза смисла", која се посматра и у вези са еколошким 
питањима. Изгубиле су се старе вредности као раст и напредак, јавила се 
криза структуре, психичка беда, искуство патње, губљење оријентације, осе
ћај безизлазности чак и у хваљеним друштвима благостања. Деца од одра
слих нс добијају никакву перспективу, одредницу, ни у породици, а ни у 
школи. Такође, друштвена репродукција пуrем педагошких инстmуција 

(школе), постаје све сумњивија. Оно што је некада било релативно јасно, 
као нпр. школовање и студирање за неко одређено место у систему за

пошљавања све више се распада. Добре оцене и успех у школи једнако и у 

већини случајева воде незапослености. 
У педагогији се, дакле, дешавају велике промене у односу на њене 

темељне функције. У томе се огледа и главна тешкоћа за децу и младе: 
тешкоћа да постану одрасли, да одреде властито становиште, да пронађу 

себе саме, да развију властити план живота. Не виде се трагови педагогије 
просвећивања, која је крајем XVIII века обећавала да ће васпитање моћи 
све људе да доведе до среће. Све чешће родитељи и педагози срећу младе 
који су за йромене, за алтернативу (аутсајдери). Настају нове, широј јавнос
ти несхватљиве културе младих (нпр. панк). Све чешће су уличне борбе 
младих, што јасно указује да генерацији која одраста недостаје перспектива 
у животу (притисак школе, незапосленост). 

Зачетак еколошке мисли може се видети у позадини кризе једног 
модела живота који ес, у зависности који део света посматрамо, негде 

интензивно и још увек неометано развија, а негде показује знаке слабости 
и кризе. Ради ес о моделу живота индустријализма који је, по неким ауто

рима "окарактерисан помоћу три велика лајтмотива: радника, потрошача и 
клијената. У индустријском систему човек се васпитава за то да продаје 
своју радну снагу за плату, васпитава се да конзумира робу, добра и услуге 
и васпитава се да, као клијент, користи услуге инстmуција. У све три 
димензије, радника, конзумеша и клијента, овај модел живота се тренутно 
распада у ценrрима, метрополама, у којима је развијен, док се истовремено 

у другим деловима света, још несметано шири."4 

Еколошка рационалност,5 дакле еколошка мисао почиње у моменту 
у којем овај систем "индустријализма" постаје конrрапродуктиван у себи 
самом, тј. производи више штете него што доноси користи. То се показује 

DauЬcr, Н. "Nene Raichweiten einer бkologischen LemЬewegung?", Oko Pad, 1985/2, с. 38. 
Упореди, Gorz, А, Okologie und Freiheit, ReinЬek, 1980. 
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готово у свим областима човекове делатности: у привреди, економији, пе
дагогији. Тако се нпр. више напора, труда, новца употребљава за рекламу, 
дистрибуцију, него за саму производњу. У области педагогије више се вре
мена поклања стварању организационих претпоставки за наставу, него што 

остаје за сам садржај учења. У друштву се развијају алтернативе решавања 

настале кризе. Јаваљају се нови социјални покрети, међу којима су еколо

шки покрет, покрет за мир. 

На научној равни одиграле су се велике промене парадигми, односно 

промене у основи начина размишљања. Парадигма последњих 150 година 
звала се развој. Развој је заправо превод онога што је раније означавано 
латинском речи: evolutio, од чега потиче еволуција, што означава: "одвијање 
једне ролне рукописа неке књиге. После тога долази тумачење, излагање 

текста. Ја "развијам ролну књиге, развијам затим ток мисли, тако што ћу 
расплести једно клупко".6 По другој старој употреби ове речи каже ес, да 
ес цвет развија из пупољка. Реч развој касније се сасвим другачије упо
требљава. У XVIII веку постојала јс велика контроверза о томе да ли при
рода најбоље саму себе развија када је оставимо на миру, по једнима, или 

како други сматрају, људски дух се мора развити, да би се тако развила 
историја. У XIX веку појам развоја налази своје место и у природним на
укама, пре свега у биологији нарочитом заслугом Ч. Дарвина. Овде је 
настала велика дискусија по којој развој зависи од средине (миљеа), или је 
развој принцип унутрашњег самообликовања. У овом веку, појам развоја 
залази у економију, у политичке науке, врло снажно у психологију (где се 

повремено стапа у развојну психологију), и наравно, у педагогију (Entwi
cklungspadagogik). Можемо, такође, рећи да постоје земље у развоју, недо
вољно развијене области или регије, али постоји и развој идентитета7 (не
довољно развијен идентитет који се педагошки унапређује). 

Понекада се учини да иза појма развоја од почетка стоји модел ори
јентисан на машину, жеља да се изгради једна савршена машина или да се 

развије "савршен човек". Нова парадигма, која од Другог светског рата 
долази из физике, хемије, биологије зове ес самоорiанизовање. Истичу се, 
у овој проблематици, истраживања белгијског физичара Пригогине и са
свим кратко се каже: еволуција, живот, развио се и развија се стално у 
дисипативним структурама. Ред постоји кроз флуктуацију, не постоји кон
тинуирани ток развоја, не постоји баланс, не постоји равнотежа, него један 

процес у којем се стално смењују и успостављају хаос, неред и структура 
реда.8 

Сада ес намеће питање (као и код појаве нових социјалних покрета) 
не одговарају ли ови нови облици разјашњавања, ове нове научне парадигме 

Даубер, Х., Ибидсм, с. 38. 
7 Упореди, 1. lllich: "Die drohende Okokratie". ln: W. Beer, G. de Наап, Okopi:idagogi.k , Wcin

heim/Вasel, 1984, с. 24. 
Упореди, Jantsch, Е., Die SelЬstorganisation des Universums, Mi.inchen/Wien 1979. 
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управо времену као IIПO је наше, у коме све истовремено припада разарању 
и упркос томе стварању новог реда?9 Није ли ова мисао (као и сама еко
лошка мисао) специфичан одговор на услове данашњице и стога још не 
може јасно да укаже на будућност? 

На темељу наведених анализа у литератури ес наводе описи еколо

шког учења као и његов развој током последњих година. 
1. Еколошко учење значи: " ... обликовање властите околине, моћ 

разумевања себе у својој околини, држање властите ситуације у својим 

рукама. У овом смислу, еколошко учење је супротност модернизованог 
сиромаштва."10 У модерном смислу сиромашан јс онај који све има, али не 
може више ништа да обликује; потпуно је зависан од туђег снабдевања; 
еколошко учење је супротност ономе што се зове модерно отуђење. Отуђен 
јс онај који нема могућности да разуме самога себе, да спозна сопствени 

живот и да га узме у своје руке. 
2. Властита околина, властита ситуација, може се јасно сагледати 

једино када човек може: "из ње да изађе, када може да је види споља, када 
дозволи да на њега утиче упознавање друге културе, сусретање са људима 

из друге културе". 11 О овоме у литератури постоје занимљиви подаци о 
разговору између М. Пола и Кублаи-кана. М. Поло је амбасадор великог 
кана и извештава га о путовањима која предузима по његовом налогу. Тако 

налазимо дајс боравак на другом месту, у новој култури: " ... одраз у негативу. 
Путник спознаје оно мало што је његово док открива оно много што нема 
и никада неће имати."12 Хоризонт свога црквеног торња могу сагледати и 
прегледати када стигнем до џамије која лежи са оне стране хоризонта. 

3. Екологију треба схватити и дискутовати као "социјалну екологију". 
Ово значи да не можемо владање над природом, потчињавање природе, 
одвојено дискутовати од владавине човека над човеком. Господарење над 

природом јс у основи владања човека над човеком, владавине класа. Човек 

је данас често у могућности да природу у неслућеној мери коmролише и 
тим модерним технологијама владавина човека над човеком постаје још 
већа. Почетак владавине над природом почива, дакле, на владавини човека 

над човеком, а то значи владавина старих над младима, мушкараца над 

женама, белаца над црнцима, политичара над онима који то нису, иrд ... "13 

Еколошко учење претпоставља уклањање ових услова владавине човека над 

човеком јер се на тај начин прекида и владавина над природом. 

9 Тешко је замислити како ред и хаос истовремено делују. Интересанnю је поређење са 

морском обалом, спуштање воде које доносе плима и осека. Када се све то посматра 

голим оком виде се хиљаде зрнаца песка у непрестаном покретању: потпуни хаос. Када 

се све то фотографише, добија се снимак који има сасвим јасну струкl)'ру. Обоје се 
дешава истовремено: ред и хаос (кроз флукl)'ацију). 

10 Даубср, Х., Ибидем, с. 39. 
11 Ибидем. 

12 Упореди, Calvino, 1., Le citta invisiblle, Torino, 1972. 
1з Даубср, Х., с. 40. 
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4. Утицај еколошког учења шири се последњих година и на генерални 
покушај да се одреди однос између организма и његове околине, конкретно 

измађу човека (мене) и његове (моје) околине, као то-што-се-дешава изме
ђу: у конШакШу. М. Бубер је рекао: сусрет се дешава "између ЈА и ТИ", не 
овде сам ЈА, тамо си ТИ, субјект-објект, него управо на граници контакта 

где се ми један са другим сусрећемо. У погледу на своју околину морам 

открити границу контакта, дакле моју кожу, моје очи, моје уши, мој укус. 
То су граничне зоне којима ЈА (мој организам) директно долази у контакт 
са околином. Ове границе могу бити живахне, може да следи врло интен

зивна размена (материјала, условно речено), али могу бити и ограничене. 
Када је човек уплашен, сужава му се поглед, не чује добро. То се догађа и 
када је у околини у којој не постоји могућност да се оствари контакт. У 
том смислу, интересантније су околине које стимулишу чула. 

Сваки појединац заюпересован је за то да самог себе разуме, да има 
свест о своме телу, да оживи контакт између себе и своје околине. 

Ове форме еколошког учења тешко јс педагогизирати, правити по
моћу њих одређена дидактичка начела. Оне се, у овом пронађу друге појмове 
адекватне овим формама еколошког учења. Формулисали су их (што звучи 
помало страно) у виду четири права, која би у педагошком смислу била 
претпоставка да је такво учење уопште могуће.14 Тако се, у погледу на 
обликовање сопствене околине говори о йраву на ойЦ1ШосШ. Ово право 
формулисао је И. Илич у својим дискусијама.15 Општост се односи на скуп, 
целину, сви смо у заједници коју заједнички уређујемо (опште може да се 

односи и на оно што је прљаво, обично, презирано). Онога што је опште, 

што се односи на све, што је регулисано од стране заједнице у току историје 

је све мање и са становишта централне власти, увек су презирана права која 
важе за све. 

У пог леду на еколошко-екуменску спознају околине, промену пер

спективе од властите околине ка томе шта ес у једном свеl}' догађа, говори 

се о йраву на чућење (изненађење). Право на чуђење означава то што ми 
се догађа, када одем у иностранство и себе у l)'ђини доживљавам као стран

ца, али такође, своју властИ1}' културу, из које долазим, доживљавам као 

нешто страно. 

У погледу на социјалну екологију предлаже се разговор о йраву на 

нейрисШојносШ, или на нейослмносШ, односно у педагошком смислу, не

васйиШаносШ. То се, пре свих, односи на децу, на њихово понашање, које 

не мора да буде у складу са очекивањима одраслих. Када се ради о одра

слима непристојности (непослушност) се односи према ауrоритетима у по
литици и науци, који стално раде на томе да нам обезбеде, изграде, означе 
нашу будућност, сигурност, срећу. 

14 Упореди, Даубер, Х., Ибидем, с. 40-41. 
15 Упореди, lllich, 1., Das Recht auf Gemenheit, ReinЬek, 1982. 
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У погледу на четврти покушај да се опише еколошко учење као 
сусретање, живи контакт, уводи се йраво на самовољу, односно, активнос

тима треба дати властиrа чула, поново се поуздати у властиrа чула и свом 
животу дати властиrи смисао. 

Да ли се помоћу ова четири права може планирати будућност? При 
томе, мисли се на будућност која пристиже, за коју треба да се припремимо. 
Одговор би био одречан, будућност је готово немогуће планирати. То је 
стога што не постоје садржајни модели, и ми можемо бринуrи само о томе 
да остану сачувани услови (могућности) за будућност. Одређени техноло
шки системи, нпр. систем наоружања, ратови, атомска енергија руше услове 
(могућности) отворене будућности. Садашњом активношћу ускраћујемо бу
дућим генерацијама могућност да бирају своју будућност. Ови системи су, 
(а то их и разликује од других) непријатељски усмерени према грешкама. 
Међутим, прихватљиви су само системи који су пријатељски усмерени према 
грешкама, код којих грешке не доводе одмах до катастрофа. И. Илич је, 
пре неколико година предложио да се развију тзв. негативни design-criteria, 
дакле, да се одрети оквир услова као негативна величина. 16 

Можда ни у педагогији не би требало само позиrивно одређивати 
нормативе образовања човека. Уместо тога дефинисати односе који омо
гућавају НЕ-идентиrет, представе удаљеног модела идентиrета. Француски 
филозоф Lefebvre је једном рекао: "Ја сањам о једном свету у коме ће свако 
наћи свој идентиrет, тако што ће наћи своју разлику". 

Каквог значаја има све ово за педагоге, за наставнике? За наставника 
се сматра да је посредник садржаја, да је организатор процеса учења. Он 
посредује знање, покушава да делује на развој способности, помаже ученику 
да открије своју креативност, осећања, своје тело. Да би то постигао, нас
тавник мора најпре самог себе да учини компетентним. То значи учинити 
нешто за нас саме, изаћи из институционалне улоге наставника. (Једна 
енглеска пословица каже: Онај ко уме тај чини, онај ко не уме, тај подучава, 
онај ко не уме да подучава, тај подучава како треба подучавати - G.B. Shaw). 
Интересантно размишљање о томе даје Х. Даубер, који каже: "Моја пер
спектива гласи: Мноштво из којег израста самоограничење". 17 Према ис
куству овог аналитирача, много чега недостаје управо тамо где постоји 
јасна граница, где постоји самоограничење. 

Гешталт-терапија поставила је један важан принцип, тзв. гешталт
парадокс. Он гласи: Када пажњу усмерим на једну тачку, да би је тачно 
спознао, енергију усмерим на један циљ да би га својевољно достигао, ако 
га не достигнем, нећу спознати. Тек у моменту у коме је пажња отворена, 
кретање започиње, енергија тече, може се појавити и један други облик. 
М. Енде је то у "Бескрајној причи" лепо описао: Када Атреј жели да прође 
кроз трећа врата - вратанца - која стоје у пустињи и која се могу заобићи, 

16 Упореди, lllich, 1., Fonschrittsmythen, ReinЬek, 1978. 
17 Даубср, Х., Ибидсм, с. 42. 
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она се отварају тек у момеmу када је изгубио сваку жељу да прође кроз 
њих. 

Viktor von Wei~acker, један од оснивача психосоматске медицине сма
тра: ,Да би проучио живот, мораш учествовати у животу. Додуше, може се 
покушати, произвести живот из не-живота, али тај подухват до сада није 
успео. Може ес такође стремити, научном порицању властитог живота, али 
тиме варамо саме себе. Живот налазимо као жива бића. Он не настаје, 
него је већ ту, он не почиње, он јс већ почео. На почетку сваке науке о 

животу не стоји почетак самог живота, него је наука започела са питањима 
усред живота". 18 

Које би биле практичне консеквенце наведених размишљања или пре
цизније: Како заборативи педагогију да бих деловао као педагог? Како 
изаћи из сивих зидина педагошке науке, љуштуре педагошких институција, 
јер док тамо седимо напољу бучно пролазе нови социјалних покрети, одвија 
се живот од кога чујемо само грмљавину. 

1. Самоотуђење од подучавања; то значи, одустајање од навикнуте 
хијерархије повезане са процесом подучавања и учења, ослободити се на
метнутог шаблона који је школа угувила: да постоји наставник који има 
знање, ми смо контејнери које треба напунити. 19 Или, да смо ми наставници, 
други су контејнери који морају бити напуњени. Неопходно је откривање 
ове сасвим отворене или прикривене педагошке замке, педагошке зависнос

ти по којој сам Ја одговоран за то да се Ти еманципујеш. 

2. Анализа конкретних услова и прилика, укључивање, директни кон
такт са еколошким (и другим покретима), уз развијање властитог искуства, 
а нс само говор о томе, не само рефлексије или писање о томе. 

3. Позитивна процена стваралачке друштвене агресије. Морам имати 
прилику да разорим ствари, да бих могао поново да их изградим. 20 Са 
стварима се стварно морамо сјединити, као јело, да би их после могли 
"излучити" у измењеном облику. То јс основни ток живота, размена мате
ријала, основни процес у коме се ја стваралачки опходим са својом околи
ном. У овом смислу често је простор у коме се налазе наше педагошке 
институције потпуно стерилан. 

4. Опажање се проширује. 
Осећања су значајни, можда чак одлучујући инструмент опажања. 

Наше тело је такође инструмент опажања. Уз малу помоћ учења, можемо 
приметити да ес грудима или леђима, рукама или ногама може врло много 

интересантних ствари опазити. Од првог дана, често од првог момента 
живота постајемо отуђени од опажања нашег тела, тако је касније и у 
васпитању наших осећања, још касније наше фантазије (Немој ништа да 

18 Упореди, Weil.Sacker, v. V., Der Gestaltkreis, Stuttgart, 1973. 
19 Упореди, Freire, Р., Padagogik der Unterdrйcklen, ReinЬek 1973. 
20 Упореди, Perls, F.S., Hefferline, R.F., Goodman Р., Gestalttherapie-Lebensfreude und Pcrsonli

chkeitsentfaltung, Stuttgart 1981. 
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примећујеш!). Располажемо још само са инrелектом као инструменrом спо
знаје света, али ово сазнање као да и није више вредно. Наше опажање је 
редуковано, као и слика стварности коју спознајемо. 

5. За себе саме пронаћи почетак властитог ризика, колико далеко Ја 
могу и желим да идем да би промени свој живот. Ову калкулацију сопстве
ног ризика мора свако за себе сам да одмери (колико желим да ризикујем, 
колико себи могу, у овом тренутку да допустим ... ). 

6. Слободнији приступ инстmуцијама, учењу, знању, приступ који није 
ограничен испитима, са uпо мање ограничавајућих претпоставки (рокова, 
оцена, услова ... ). Ослободити се предрасуда према способностима за учење 
других људи, поготово оних који се тек морају преобразити. 

7. Поuповање стварности које свако опажа код себе самог. Другима 
никада не треба наметнути властиту дефиницију стварности и појава. То се 
свакако односи и на еколошка питања. 

Milica Andevski Pb.D. 

NEW ACHIEVEMENТS OF ECOLOGICAL ПIEORY 

Summary 

The емау is concerned with "ecological theory" as the theory of а пеw social order, 
ecological movement. In that sense it is necessary to exceed organization of rules existing in 
industrial society and its destroying Ьehavior toward naturc. Practical concequences of ecological 
theory have Ьееn presented. 

Keq words: ecological theory, industrial society, development, self organization 
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ТЕНДЕНЦИЈЕ У РАЗВОЈУ МАЛОЛЕТНИЧКЕ 

ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ 

Резиме 

Појава малолеШничке делинквенције је йре свеiа друWШвено деШер
минисана. То се йоiiiврћује чињеницом да она има Шенденцију йopaciiia у 
кризним и йроменљивим друWШвеним условима. Са друWШвеном кризом 
у наrџој земљи малолетничка делинквенција је йовећана за 50%. Поред 
йовећане yчeciiiaлociiiи йpeciiiyйниrџiiiaвa младих беле:же се и све Ше:жи 
облици исйољавања малалеШничке делинквенције. У циљу њене йрвенције 
веома је ва:жна aкiiiuвнociii rџколе која Шреба да буде усмерена како на 
rџколски Шако и на ванrџколски васйиiiiни рад са младима. Такоће је 
значајан рад wколе на сарадњи са йородицом у циљу йружања ciiipyчнe 
йомоћи родитељима. 

Кључне речи: малолеШничка делинквенција, йородица, wкола, факiiiори 
васйиШноi деловања 

Малолетничка делинквеницја је већ одавно присуrна, а однедавно 
постаје и све актуелнија друштвена појава. Са наглим друштвеним преви
рањима, од пре неколико година, слика малолетничке делинквеЈЩИје у 

нашој земљи почела је да се мења. Дуги низ година поносили смо се 
чињеницом да смо једна од ретких земаља у свету са малом заступљеношћу 
криминала, подразумевајући ту и малолетничку делинквеЈЩИју. 

Међуrим, близина ратних дејстава, пад :животног стандарда, стварање 
негативних идола код младих, условили су праву експанзију малолетничке 
делинквенције. Тако у периоду од 1991. године до 1993. године малолетнич
ка делинк:веЈЩИја увећана је за 50%. Овај податак указује на то да је дру
штвени фактор односно друштвена криза негативно уrицала на младе, адо
лесцеmе, кој и управо крче путеве свог сазревања. Са смиривањем друштве
них проблема бележи се и смањење малолетничке делинквенције која је у 
1994. години била умањена за 22% у односу на 1993. годину. 

Без обзира што јс уrешна чињеница да малолетничка делинквеЈЩИја 
има тенденцију опадања у 1994. години, забрињавају облици, односно те
жина кривичних дела које извршавају малолетници. Тако у 1994. години 
најчешћи облици малолетничке делинквенције су дела тешке крађе која су 
у укупном криминалитету малолетника заступљена са 49.9%. Затим следи 
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преступништво крађе које је заступљено са 30, 7%, потом ситно дело крађе 
са 5,9%. Дела против јавног реда и безбедности саобраћаја заступљена су 
са 2,4% и остала кривична дела заступљена су са 5,4%. 

Број пријављею1х 

кривичних дела 

мал ол етника 

7426 

5798 

5781 

5368 

4947 

1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 

Графички йриказ Шепденције развоја малолеШничке делинквенције 

Када се размотре породични услови из којих потичу малолетни де

линквенти не може се говорити о некој типичној породици из које они 

долазе. Показало се да јс предрасуда став да породице лопова дају лопове, 

породице алкохоличара алкохоличаре, или да делинквенти најчешће потичу 

из непотпуних породица. Тако према глобалним статистичким показате

љима за 1994. годину (5, 1995, 13), који говоре о процентуалној заступљенос
ти малолетних делинквената према породичним приликама, види се да ве

ћина делинквената потиче из потпуних породица (74,4% ). Један део делин
квената (13,5%) живи само са мајком, док 5,2% делинквената живи са оцем, 
6,6% делинквената не живи са родитељима. Без обзира што већина мало
летних делинквената живи у потпуним породицама, то не значи да су ти 

породични односи усклађени. Наиме, на основу података из СУП-а Нови 

Сад сазнајемо да родитељи често не извршавају своје родитељске обавезе, 
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односно да не брину адекватно о својој деци. Надлежни органи, подносећи 

кривичне пријаве против таквих родитеља, покушавају да реше проблеме 

ове врсте. 

Може се рећи да је породица један од пресудних фактора васпитног 

деловања у развоју личности детета. Међутим, имајући у виду чињеницу да 

ес непожељно понашање младих нагло повећало са развојем друштвене 

кризе, може ес тврдити да јс и друштво у целини одговорно, пре свега за 

породицу, а самим тим и за младе као чланове тих породица. Под притиском 

мноштва друштвених проблема данас је положај родитеља адолесцената 

незавидан. Доминантни егзистенцијални проблеми свакако да доприносе 

стварању лоших односа на релацији родитељ - дете. 

Асоцијално понашање обавезно прати малолетничку делинквенцију 

и претходи јој. Под асоцијалним понашањем младих мисли се на следеће 

облике непожељног понашања: скитничење, агресивно понашање, бежање 

из школе, конзумирање алкохола и дрога и др. 

Неодговоран однос детета према школи јесте први сигнал на који 

треба адекватно да реагују како школа тако и родитељи. Лош школски 

успех, чести изостанци из школе, агресивно понашање детета јесу први 

знаци који говоре да дете креће ,,лошим" путем. Врло је важно да школа 
и родитељи благовремено предузму адекватне васпитне мере у циљу спре

чавања непожељног понашања детета. 

Као што је познато у периоду адолесценције врло је изражена снага 

идентификације младих са вршњацима. Породица губи своју доминантну 
васпитну моћ коју јс имала у периоду детињства и та васпитна моћ се све 

више преноси на вршњаке у школи. Због тога је важно да школа буде један 

од водећих фактора васпитног деловања када је реч о превенцији малоле

тничке делинквенције. Неопходно је да школе сарађују са органима уну

трашњих послова, Центром за социјални рад како би добиле конкретне 

информације које су корисне за сузбијање малолетничке деликвенције. Пре 
свега, ту се мисли на информације о локацијама у граду (локали са видео 

игрицама, луна паркови, одређене дискотеке) где се млади окупљају, а које 

су ризичне када јс у питању малолетничка делинквенција. Неопходно је 

информисати родитеље да је међу средњошкшщима распрострањено тзв. 
дување лепка. Према подацима из СУП-а Нови Сад, готово да сви мало

летни делинквенти дувају лепак. Треба родитеље упознати са свим трендо

вима на улици и међу вршњацима како би знали где и на који начин да 

контролишу понашање своје деце. Познато је да је контрола понашања 

деце од стране родитеља неопходна али да се она мора спроводити на 

суптилан начин. У томе свакако да родитељима у првом реду треба да 

помогне школа. Поред предавања намењених родитељима важно је да шко

ла организује и ваншколске активности намење ђацима а које би имале за 

циљ превенцију делинквенције. Веома је важно да школа адекватним обра-
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зовним, васпиrним и забавним садржајима испуни слободно време младих. 

Школа треба да у такве ваншколске активности укључи пре свега лошије 
ђаке и оне ђаке који већи део времена код куће нису у могућности да 

проводе са родиrељима. Требало би организовати тзв. продужене боравке 
и за ђаке средњошколце. На тај начин би се преостали део времена када 

деца нису у школи адекватно усмерио, што би могло на нски начин да 

допринесе спречавању малолетничке деликвенције. Уједно би се задово
љиле потребе младих за дружењем са вршњацима. 

У последње време приметно је да средњошколци све чешће напуштају 

редован начин школовања и прелазе на ванредно школовање. Ова појава 

указује на то да негативни друштвени трендови, пре свега стварање нега

тивних идола код младих (брзо, лако и без много труда долажење до циља) 

битно утиче на формирање идентитета код младих. Свакако да ову појаву 
треба детаљније испиrати и на адекватан начин предупредиrи уколико она 

нема своје оправдање. 

Када се разматрају године старости малолетних делинквената може

мо приметиrи да су најзаступљенији седамнаестогодишњаци (47,6%), следе 
шеснаестогодишњаци (25,1 % ), петнаестогодишњаци су заступљени са 

(18,4%) и четрнаестогодишњаци са (9,2% ). Последњих година приметна је 
тенденција повећаног учешћа млађег узраста (14 и 15 година) у укупном 
броју малолетних делинквената. 

Што се тиче процентуалне заступљености малолетних делинквената 

с обзиром на пол очигледно је да су то дечаци делинквенти (96,5% ). Де
војчице учествују са незнатним бројем (3,5% ). Према подацима из СУП-а 
Нови Сад, девојчице најчешће улазе индиректно у друштво делинквената. 

Наиме, девојчице се заљубе у дечаке делинквенте те на тај начин и саме 

постају делинквенти. 

Малолетници се према важећим прописима разврставају у три групе 

с обзиром на степен њихове кривичне одговорности и на могућност при

мене појединих кривичних санкција према њима: на децу, млађе и старије 

малолетнике. 

Под категоријом деце обухваћена су лица до четрнаесте године ста

рости. Она се сматрају кривично неодговорном и према њима се не може 

покретати нити водити кривични поступак, нити им се могу изрицати и 

према њима примењивати кривичне санкције. Васпиrни утицај на децу прес-

1)'Пнике јс у искључивој надлежности органа старатељства односно Ценrра 

за социјални рад. Ова лица, према којима органи унутрашњих послова и 

правосуђе практично немају никаквих овлашћења у струк'I)'ри малолетних 

делинквената чине значајну ставку. Рад са њима има за сврху једино еви

дентирање последице њиховог понашања. 

Млађи малолетници су лица од четрнаесте до шеснаесте године ста

рости према којима могу бити примењене васпиrне мере и то: дисциплинске 
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мере (укор или упућивање у дисциплински цеmар за малолетнике), мере 

појачаног надзора (од стране родитеља или стараоца) и заводске мере (упу

ћивање у васпитну установу, у васпитно-поправни дом или у специјалну 

установу). 

Старији малолетници су лица од шеснаесте до осамнаесте године 

старости према којима такође могу бити примењене васпитне мере али и 

под посебним условима казна малолетничког затвора. 

Према статистичким показатељима за 1994. годину који говоре о 
процеmуалној заступљености малолетника с обзиром на изречене санкције 

види се да су најчешће примењиване мере појачаног надзора и то у 59,5% 
случајева, затим дисциплинске мере (36,9% ), док се заводске мере при
мењују ређе само 3,3% случајева, а најређе се примењују казна малолетнич
ког затвора само у 0,5% случајева. Треба напоменути да један број делин
квената остаје несанкционисан од стране судских органа услед недостатка 

доказа и других разлога. Од укупног броја пријављених делинквената у 1994. 
години њих 20,7% остало је несанкционисано. 

Без обзира на значај ефикасног спровођења законских санкција у 

циљу ресоцијализације делинквената много је значајнији рад на њеној пре

венцији. Да би се успешно спроводио превеmивни рад на малолетничкој 

делинквенцији, потребан је добар увид у настајање, стање и узрочност де

линквенције код младих. Зато поред надлежних социјалних институција 

потребно јс да и васпитно-образовне институције, пре свега школе, прате 

развој ове појаве и врше активности с циљем да ес елиминишу корени 

негативних понашања младих и тиме смањују штетне последице. Школа 

пре свега треба да помогне родитељима конкретним информацијама о об

лицима, узроцима, местима делинквенције. Она треба да упути родитеље у 

начин котроле понашања деце и да укаже да децу треба знати коmроли

сати али исто тако треба и знати и умети волети. 
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ЗБОРНИК, ХШ, 11 (1996), Нови Сад 

Zvezdana Stosljevic 

TENDENCIES IN DEVELOPMENT OF JUVENILE DELINQUENCY 

Summary 

Thc appearancc of juvcnile delinqucncy is in the first place socially dctcrmined. It is 
being confirmed Ьу thc fact that it has tendency or growth in crisis and changeaЫc social 
conditions. With social crisis in our country, juvcnile dlinqucncy has raiscd 50%. Besidc the 
growth of frequcncy more scrious violations cxcrted Ьу young offcnders havc Ьееп noted. The 
rolc of the school is very important in prevcntion of these offenses, and its activity should Ье 
directed оп cducational work in schools as well as outsidc it. The school also has important 
rolc in off cring prof cssional help f or parcnts. 

Кеу words: juvenile delinqucncy, family, school, factors of educativc action 
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