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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

У ЗБОРНИКУ ес објављују радови са пројекта: КвалиШеШ и ефи
касносШ оразовања као чиниоци личноi ра:шоја и друwШвеноi йроiреса. 
То су рсзушати истраживања реализованог током друге године рада на 

пројекту, односно потпројсктима. Реч јс о пројекту који финансира Мин
истарство за науку и технологију Републике Србије за период 1996-2000. 
године. 

У оквиру пројекта реализују ес следећи потпројекти: 
Основе програма васпитно-образовног рада као фактор ефикас

ности васпитања и образовања предшколске деце у вишекултурној 
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 ефикасноти васпитно-образовног 
рада - носилац проф. др Светислав Стојаков; 
Професионална оријентација ученика као фактор ефикасности 
основне школе - носилац 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 пограма 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 Мирјана 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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ОДНОС МЛАДИХ ПРЕМА ДЕМОКРАТИЈИ - ЈЕДАН ОД 
ИНДИКАТОРА КВАЛИТЕТА И ЕФИКАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАЊА 

Резиме 

У оквиру саiледавања вредносних асйекаШа квалишеша и ефикаснос
Ши образовања однос младих йрема демокраШији један је од значајних 
индикайiора у вредновању Шоi својсШва образовања. Анализи сойсШвених 
исйiра:живачких налаза односа младих йрема демокраШији и демокраШ
ским вредносШима йреuаоди Шеоријско схваШање демокраШије као дру
wшвеноi односа, социјално! йореШка, вредносне оријенШације и сШила жи
войiа. Раwчлањују се и й.реwй.осШавке осШваривања демокраШских дру
wшвених и мећуљудских доноса као wшо су Шолеранција, слобода, једна
косШ й.ред законом, склад измећу нормаШивноi и сШварноi и акШивносШ 
йојединца. По свим овим одредницама демокраШије исйиШаници имају 
йозийiивне сШавове и й.осредно би моiло да значи да имају солидну де
мокрайiску кулШуру, која је увелико дешерминисана нивоом и квалишешом 
образовања, са којим је у високој корелацији. 

Кључне речи: демокраШија, демокраШске вредносШи, Шолеранција, једна
койравносШ, слобода, акШивносШ, демокраШско васйиШање, 
демокраШска кулШура 

У последњој деценији двадесетог века учестана су теоријска разма
трања о демократији у бројним друппвеним и хуманистичким наукама. Као 
и многи други и овај појам опире се једноставном дефинисању због своје 
комплексности и вишезначности. И у самој друппвеној пракси се, такође, 
често говори о демократском друuпву, демократским односима, о демократ

ском одлучивању, о демократској култури и о демократском васпитању. То 
се посебно односи на оне друuпвене заједнице у којима је крај овога века 
у знаку великих социјалних превирања, распада доскорашњег социјалистич
ког поретка и неких државних заједница (међу њима и СФРЈ) и у процесу 
трагања за новим идентитетом, који би имао обележја економски ефика
снијег, социјално правичнијег и демократски развијенијег друппва. Без об
зира на то какав ће облик и назив друuпвеног поретка имати такве дру-
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штвсне зајсдниuс. већ из садашњег прелазног социјалног стања (социолози 
га понекад називају "друштва у транзицији") извесно јс да ес тежи тржи

шном привређивању. пришпносвојинској трансформ~щији, уз присуство и 

других облика својине. правној држави, парламентарној вишестраначкој 
демократији и плуралистичком начину мишљења и погледа на свет. 

То свакако има своје рефлексије и на сферу васпитања и образовања, 
која ес као и у свим ранијим цивилизацијским менама морају прилагођавати 
новом социјалном амбијенту али и утицати, истина посредно, на нове одно
се, који би имали демократско обележје. Стога ес и расправља о "васпитању 
за демократију", о "образовању за демократију", о "васпитању у демократи
ји", заснивају ес и реализују у вези са тим истраживачки пројекти. односно 

истраживачке теме (Институт за педагошка истраживања Србије). Посебно 
ес изучавају могућности школе и осталих чинилаца система васпитања и 

образовања у р11звијању демократске културе дсuс и омладине и трага за 
новим одговорима на питања каква јс у томе улога наставника, настанвих 

програма уџбеника, масмедија и осталих васпитно--{)бразовних чинилаца. 

Тиме јс поново актуализована велико питање односа демократије и васпи
тања, образовања за демократске односе у породици, на радном месту, у 
школи, у ужим и ширим друштвеним заједницама. То велико питање по

четком двадесетог века покренуо јс својом чувеном расправом Џон Ђуи, 
наставили су нски други аутори, уз веће временске паузе изазване светским 

и локалним ратовима или ригидним друштвеним системима. На почетку 
новог миленијума односи васпитања и демократије поново се преиспитују 
и актуализују. У оквиру сагледавања ефикасности и квалитета васпитања 
и образовања из различитих уг лова и помоћу мноштва показатеља, однос 
према демократији и демократским вредностима свакако јс један од реле
вантних индикатора за вредновање образовања. 

СХВАТАЊА О ДЕМОКРАТИЈИ И ПРЕТПОСТАВКАМА 

ЊЕНОГ ОСТВАРИВАЊА 

Демократија као и многи други појмови који ес користе у друштвеној 
теорији и у социјалној пракси има више значења. Вишезначност овог појма 
нс потиче само отуда ипо њега дефинишу филозофија, социологија, по
литикологија и психологија из својих специфичних научних углова него и 
отуда што ес њиме одређују различита својства друштва и личности. 

Генеза појма демократије а често и његово етимолошко порекло 
доводи ес у везу са демократијом и образовањем код старих Грка, тачније 
са атинском демократијом. Марицки-Гађански, К. истиче да ес у нашем 

времену "већ папагајски досадно и неселективно понавља прича о демокра

тији а у ствари то су питања стара колико и људско друштво, чак старија 
од историје" (Марицки-Гађански, у ,Демократија"." 1997:35). Насупрот пој
му "олигархија", којим се означава "власт малобројних", демократија је 
облик државе у којој влада народ, демос, и то већином сиромашан народ. 
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Тиме ес демократија укратко дефинише као nладаnина народа, nласт наро
да. Они који ес темељитије баnс историјом Хеладе указују да демос запраnо 

и нс значи народ него прnснстnсно "земља, предео", што ес и данас у 

историји старог nска наводи. Указује се, такође, да у изnорном значењу 

демократија није везиnана за народ, поготову нс "nласт многобројних" јер 

ес она тицала само слободних грађана, и то пре свега писмених, а нс и 

жена и робоnа. Уместо тога Марицки-Гађански К. сматра да је "демокра
тија најпре схnатана у односу на закон", да ес "њоме означаnа једнакост 
пред законом" (Марицки-Гађански К., у ,,Демократија"." 1977:42). 

Без обзира на различита тумачења термина демократија у античкој 
Хелади извесно јс да ес прnобитни смисао потпуно променио и изгубио. 

Ни за тадашње nремс нс би ес могло тврдити да је посnс тачно оно значење 
по коме сnака одрасла јединка има право да учсстnујс у доношењу основних 

одлука којима ес регулишу односи у друштnу. Уколико останемо само на 
томе значењу појма демократије, као облика друштвеног уређења, то би у 

сt~nрсмсним условима значило да сnи појединци као грађани једне државе 

имају праnо да учествују у повременим изборима својих представника који 

ћс у њихоnо имс одпучиnати на одређено време о значајним државним и 

друштвеним питањима. У литератури ес ono понекад означаnа као супстан
циј алистичко схnатањс демократије, које подразумсnа "nласт из народа и за 

народ'', односно идеју о пећинском и мањинском управљању земљом, другим 
речима постојање тзn. непосредне и тзn. посредне демократије. У саnрсмсној 
теорији демократије разликују ес модели већинске и консссуалнс демокра

тије. У периодима идеолошких и хладноратоnских конфронтација и пола

ризација говорило ес о буржоаској и социјалистичкој демократији, о nише
партијској парламентарној демократији и о монопартијској аутократији. 

Повезано са претходним али унеколико другачије јс оно схnатањс 
које демократију доводи у везу са процедуром, поступком у одпучивању. Под 

тим ес обично подразумсnа систем праnила којима ес одређује ко има праnо 
да доноси меродавне одпуке, какnим поступцима, како оне могу бити про
мењене или примењене. У окnиру тога истовремено јс отnорено питање 
односа пећине и мањине у одучивању и позиција мањинско мишљења и 

поступања у односу на пећинско. 

У демократски уређеном друштву и држаnи делују демократске ин

ституције у којима се повремено о круцијалним питањима одлучује путем 
референдума, непосредним изј ашњавањсм или на скуповима грађана и за

послених. Супротна оnомс јс лична или бирократска nладаnина, диктатура, 

као недемократска и антидемократска институција, што јс одлика аутори

тарних државних заједница. 

Академик Марковић, М. сем поменутих значења сматра да демокра

тија, у ширем смислу "означава начин управљања било којим системом сем 
политичког: економским, кулгурним, црквеним, еколошким, спортским, 

итд. Термини "економска" и "кулгурна" демократија nећ увелико постоје 
што значи да у доношењу одпука учествују сви запослени у једном предузећу 
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или сви припадници једне куmурне инстmуције" (Марковић, М., у ,Демо

кратија ... " 1997:11). Он истиче да у најширем могућем смислу демократија 
означава "стил живота за који је карактеристично третирање сваке љуске 
јединке као аутономног бића које има природно право да самостално одлу

чује о свим битним питањима свог живота". (Марковић М., у ,Демократи

ја ... " 1977: 11 ). 
Демократија као животни стил а можемо рећи и као својство личнос

ти, комплексна је социјално-психолошка категорија. Демократска личност 

је пре свега зрела личност, аутономна личност, аутентична и слободна 

личност. Таква личност није погодна за манипулације и послушничко по

нашање. Сложили бисмо се са академиком Марковићем да "демократија 
као стил живота још нигде не преовлађује у стварности. Демократских 

личности је врло мало. Преовлађују ауторитарци и они који своју пот

чињеност прихватају без роптања, као природно стање ... Демократија је, 
дакле, идеал који је досад у цивилизованом човечанству тек у незнатној 

мери реализован." (Марковић, М., у ,Демократија ... " 1977:16). 
Бројна психолошка истраживања до сада су се више бавила каракте

ристикама недемократске личности и недемократског понашања него они

ма који би могли да се односе на демократску личност, на демократску 

куmуру. Томе су допринела, пре свега, истраживања Адорна и сарадника, 

као и њихових следбеника, али и наших истраживача-социјалних психолога 

(Кузмановић, Пантић, Васовић). У центру тих истраживања била је, пре 
свега, ауторитарност као својство које детерминише недемократска опре

дељења и понашања. Ауторитарност је према тим налазима врло висока и 

код старијих и код младих и високо корелира са образовањем и занимањем 

родитеља. Од осталих психолошких чинилаца релевантних за недемократ

ску личност у нас су истраживани конформизам, нетолерантност и риги

дност као својства личности. Психолошку позадину ауторитарности експе

риментално је утврдио Стенли Милграм у својој студији о послушничком 

ауторитету (Милграм, С., 1990). Он је показао да је послушност према 
ауторитету, често хваљена као врлина, заправо више него порок, готово 

злочин, јер је подлога за делегирање, преношење одговорности са себе на 
другог и за морално опасне, чак злочиначке поступке, какве људи чине, на 

пример, у ратовима. Тај други је често онај који управља, диригује људским 
поступцима, који издаје налоге а они се послушнички према свему односе. 

И Бојановић је показао да је неаутентична, а то пре свега значи несамос

тална, некритичка личност, за разлику од аутентичне личности која има 
своју индивидуалност и аутономност у доношењу одлука за сопствено пос

тупање. 

Међу ретким истраживањима која су тежила да открију особине ли
чности погодне за функционисање демократије су радови Липота и Вајта, 
који су открили шест међусобно повезаних вредности који чине "психоло
шко језгро демократије". То су: толеранција, самопоштовање, реалност, 
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неоптерећеност статусним разликама, праведност и пријатељство (Бојано
вић, 1979). 

Поимање демократије захтева да се укаже и на релевантне услове, 

односно претпоставке за демократско опредељивање и демократ-понаша

ње. На основу тих претпоставки могуће је препознати и какав је однос 

личности према демократији, каква му је демократска култура и прогнози

рати будуће поступање. У лиrератури о демократији указује се да је међу 

приоритетним предусловима остваривање универзаm1их људских права у 

свакодневном животу. У оквиру тога првенствено се има у виду осигурање 

друштвене једнакости, једнакоправности, једнакости свих људи пред зако

ном, без обзира на соција.ЈПIИ и материја.ЈПIИ статус, националну и верску 

опредељеност. То је могуће осигурати једино у правној држави. Упоредо 

са тим као значајан предуслов наводи се слобода (мисли и свести, кретања 

и слобода штампе). Указује се, такође, да су значајни предуслови развоја 

демократије и вишестраначки систем, демократски избори, демократско 

васпитање и што складнији односи између нормативног и стварног. На 

значај васпитања за демократију указао је Монтескије: ,Добро је створити 
демократију за народ. Али постоји неIIПо још боље и значајније: одгојити 
народ за демократију" (Монтексије, 1989:21 ). 

Сви аутори који пишу о демократији или о васпитању за демократију 

особито наглашавају да је за њу можда најважнији предуслов толеранција. 
Теоријска мисао о томе започета је бриљантном Волтеровом "Расправом о 
толеранцији", која је и данас актуелна, иако је од њене појаве протекло 

готово 250 година. За Волтера је трпељивост један од највиших људских 
идеала. По њему "толеранција није никада изазвала грађански рат; нетоле

ранција је прекрила земљу лешевима и крвљу" (Волтер, 1990:43). Ту мисао 
он даље развија и каже: "Право на нетрпељивост је дакле апсурдно и див

љачко: то је право тигрова, и доиста је ужасно, јер тигрови се раздиру само 

због јела, а ми смо се међусобно таманили због параграфа (Волтер, 1990 : 
48). Иако је Волтерова расправа усредсређена пре свега на верску и наци
оналну толеранцију, IIПO је трајно актуелно, она има и шире, универзално 

значење. То се пре свега односи на његову чувену мисао да ће, иако се не 

слаже са нечијим мишљењем, учинити све да га овај без икаквих последица 

може изразити. Зато је и могао да буде изричит у ставу да "прогањати у 

овом кратком животу оне који не мисле као ми, није само веома окрутно, 

већ не знам није ли веома дрско изрећи њихову вјечну осуду" (Волтер, 
1990: 119). Нажалост развој цивилизације препун је драстичних примера да 
су људи у недемократским, ауторитатрним и диктаторским режимима често 

били морално жигосани, прогањани па чак и убијани због различитог 
мишљења, другачијег од официјелног става. Супротно овоме, демократски 

односи у школи и у друштву немогући су без дијалога и толеранције. Врло 

инспиративну расправу о дијалогу написао је Шушњић, Ђ. (Шушњић, Ђ. 
1994). 
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Најзад, сос назначене претпоставке за развој демократских односа и 

демократског васпитања нс би биле могуће без активне личности. Без свес
ти о потреби анг3жовања појединца, његове стваралачке активности, ни 

остали услови демократије нс могу бити оживотворсни. Периоди друштве

них криза, криза у систему вредности и рпздобља ауторитарних друштвених 

односа често пасивизирају личности и тиме употпуњују социјални амбијент 
за недемократски живот и недемократско васпитање. 

МЕТОДОЛОШКИ ПОСТУПАК И ОСНОВНИ НАЛАЗИ 

ЕМПИРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ОДНОСА МЛАДИХ 

ПРЕМА ДЕМОКРАТИЈИ 

У комплексном саг лсдавању коалитет3 и ефикасности васпитања и 

образооањ3 03жну димензију сачињао3ју и његови вредносни аспекти. А у 
оквиру тог3 значајно место има и демократска куmур3 младих, односно 

сазнања о томе какао јс однос МЛ3дИХ према демократији као вредности, 

~ши и как30 јс њихов однос прсм3 појединим прстпоставк3ма З3 демократске 

односе у школи, породици, на радном месту и шире у друштву. Н3Ш циљ 

у овом истраживању није, дакле, био да идентификујемо (нс)дсмократск3 

својства испитаника него нас јс интересовало какви су њихови ставови 

према демократији К3О вредности и према појединим суштинским претпос

тавкама њеног остваривања. Податке о томе прикупили смо у оквиру једног 

шире постављеног и за испитивање вредности намењеног сопственог упи

тника у коме ес више ајтсма односило и на демократске вредности. Испи

тивање јс обављено Н3 студентској популацији са узорком од 570 испитаника 
Универзитета у Новом Саду. 

О глобалном односу према демократији може ес просуђивати на осно

ву одговора на неколико тврдњи. Становиште д3 "демократско одпучивањс 
и управљање Н3 радном месту, у школи и у свим изабр3НИМ друштвеним и 

државним орг3нима јс услов без кога нема напрстка ни друштва ни поје

динца" прихвата или потпуно подржава 74,73% а одбацује само 6% испи
таника. 33тим смо у негативном облику формулисали тврдњу д3 јс најбољи 
и најстабилнији онај друштвени порсд3К који има једног вођу, јед3Н народ 
и централизовано, недемократско друштво. Са тиме није сагласно или ес 

уопште нс слаже 51,58% испитаника 3 прихват3 овак30 исказ или ес са 
њиме потпуно слаже 18,42% испитаника. Остали су неопредељени. Свега 
10% испит3ника није с3гласно са тврдњом д3 ес демократско друштво пре
познаје по Н3чслу: Што можеш "локално" (на нижем нивоу) да решаваш, 

немој "глобално" одпучиоати. Подсљсн3 су мишљења о тзв. "великој дсмо
крuтији" због двосмислености тuквс синтагме. Наиме, подједнак број испи

таника прихв3та, одбиј3 или ес уздржава у вези са тврдњом: "Велика дсмо
кратиј3 међу људима, у породици и у друштву јс ош1сн3 јер може да доведе 

до хаоса и нсред3." 
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Можда ес поузданије може процсњиnати однос испитаника према 
демократији уколико се имају у виду одгоnори на питања у вези са услоnима, 

прстпостаnкама за демократију. Сnакако да јс однос према толеранцији, која 

подразумсnа различито мишљење и дијалог, значајан показатељ демократ

ске атмосфере у ужој и у широј друштnсној заједници. У теоријском делу 

рада показали смо да без толеранције, плурализма мишљења и дијалога нс 

може бити гоnора о истинској демократији. Изузетно јс nисок постотак 

испитаника (87,90%) који ес потпуно слажу или ес слажу са тnрдњом: "Без 
међусобне толеранције (трпсљиnости према другима и другачијем мишље

њу) и дијалога (разгоnора) у породици, школи, на радном месту, друштnу, 

међу народима, нема nаљаног заједничког жиnота, истинске слободе и де

мократије". Onaкan исказ не прихnата само око 2,50%, а неопредељених је 
нешто мање од 6% испитаника. Донекле слична претходној била јс и тnр
дња: "У друштnу које није једнопартијска него је nишестраначко, демократ

ско, природно јс да постоји више а не само једно схnатање о томе што је 

добро и морално а шта зло и неморално." Кажемо да јс овај исказ донекле 
сличан претходном јер ес тиче плурализма мишљења али унеколико друга

чије јер га редукује на моралне категорије добра и зла, у чијем nредноnању 

увек има субјсктиnног и рслатиnног. Са оnакnом тврдњом сагласно јс или 
ес потпуно слаже 63,39%, протиnи ес њој 17,20% а уздражних јс такође око 
17% испитаника. 

Однос према толеранцији проверавали смо и директним преузимањем 

Волтерове мисли, која јс на ниnоу својеnрсног моралног категоричког им

ператива: "Људска права и слободе ћс ес поштовати а не кршити ако људи 

и државе поступају по начелу "нс чини оно што не би хтео да неко теби 

учини." Са оnим природним праnом и моралним начелом сагласни су готоnо 

сви испитаници (88,07% ). Томе ес протиnи само 1,75% а остали су били 
неодлучни у опредељењу. 

Смер и интензитет стаnова према толеранцији, различитом мишљењу 

и дијалогу омогућују нам да закључимо да јс ово важно сnојство демократије 

прихваћено међу академским грађанима као суштинска претпостаnка демо

кратских односа. То сведочи и о nисокој, заправо nрло високој поnезаности 

између нивоа образованости и односа према толеранцији и дијалогу. 

Једнакост пред законом, што осигураnа једино правна а нс партијска 

држава, и што нски у теорији изједначују са појмом демократије, као што 

смо претходно показали, или бар једнакост сматрају битном њеном одре

дницом ако нс и самом демократијом, била јс заступљена у нашем упитнику 

на дв<~ начина. Најпре у форми исказа: "Демократска држаnа није она која 
.,одумире" ни она која "јача" него она која јс праnна (законима и праксом 
једнака за све грађане)". Са овим се слаже или потпуно слаже 85,96% 
испитаника а одбацује овакаn исказ само 2,28% испитаника. Једнакост пред 
зиконом, правну једнакост свих људи, једнакоправност, проnеравали смо и 

путем рангирања 19 униnерзалних људских права. Наши испитаници врло 
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високо вреднују ово људско право, додељујући му хијерархијски пети ранг. 

Испред једнакоправности су само право на живот, слободу и приватност. 

Слобода као средишна категорија и вредност не само демократије 

него и васпитања аутономне личности веома високо се рангује од стране 

испитаника. Применом Рокичеве скале терминалних и инструменталних 

вредности утврдили смо да она међу 18 терминалних вредности заузима 
водеће прво место на целом узорку а прво или друго место на свим поду

зорцима (четири факултета). Готово исто сазнање пружа и хијерархија 

људских права где је право на слободу мисли, кретања, вере и штампе на 
трећем месту а било би и на првом да у скали није постојало право на 

живот и право на мир, чему су, разумљиво, испитаници дали предност као 

природним и егзистенцијалним правима. Истина, такав атрибут са стано
вишта развоја демократије има и слобода. Да је лична слобода ограничена 

само слободом других, показује и одговор испитаника на тврдњу: "Нема 

личне и колективне слободе уколико се не поштују слободе и права других 
људи". Са овим је сагласно или потпуно сагласно 91,93% а не слаже се 
само 1,50% испитаника. 

Иако је слобода човека, друштва и васпитања била непрестани идеал 
и подстрек људској пракси, иако је веома много проучавана у филозофији, 
етици и аксиологији, праву, антропологији и психологији, као и у педаго

шкој теорији (не само кроз реформске пројекте "слободног васпитања"), 
она је у друштвеној и васпитној пракси непрестано била потискивана, а 

спутавана па чак и грубо кршена силама репресија, ауторитарности и дру

гим видовима неслободе. Чини се да јој историја цивилизације није била 
наклоњена те се показало да слобода није умела да пева, што би песник 

рекао, као што су сужњи певали о њој. У том смислу трајно јс актуелно 

Хегелова запажање да је људска историја заправо кретање ка слободи. 

Стога се човек за њу, баш као и за демократију као друштвени и међуљудски 

однос непрестано бори, непрестано је осваја и помера јој границе у свим 

областима живота па и у васпитању (Стојаков, 1996:43). 
Неслобода као антипод слободе има више видова испољавања али је 

ауторитарност личности и друштвеног поретка свакако један од најтипи

чнијих. Стога је такав вид недемократске личности у психологији много 

проучаван. У нас су Пантић (1977, 1981) и Кузмановић (1994) потврдили 
Адорнов налаз о врло високој ауторитарности и код старих и код младих. 

Са њим је тесно повезана и конформистичка оријентација, која је такође 

врло висока. Кузмановић наводи да "досадашња истраживања код нас по

казују да су у већем броју и степену ауторитарне старије особе, мање обра

зоване (постоји линеарна корелација између степена образовања и аутори

тарности), пореклом из руралних крајева и варошица, појединци чији су 

очеви нижег степена образовања и по занимању пољопривредници, неква

лификовани и квалификовани радници" (Кузмановић, у ,Демократија ... ", 
1997:142). 
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Ако се послушност посматра као подлога ауторитарне и недемократ
ске личности, онда бисмо могли тврдити да су академски образовани гра
ђани антиауторитарно вредносно оријентисани. Убедљиво последње 18. 
место код свих подузорака као и на целом узорку, на Рокичевој скали 

инструменталних вредности, има послушност (дисциполинованост). Одбој
ност према послушности и према поданичком менталитету још не значи и 

стварну отпорност према ауторитарним и недемократским односима каквих 

је на претек и у школи и у друштву. То само значи да се слобода и непо
слушност, схваћени као критичност према ауторитету и аутономност у одпу

чивању и поступању, на испитиваној популацији сматрају релевантним прет

поставкама демократије. 

Однос између нормативног и стварног, као услов демократског дело

вања, испитаници углавном реално процењују. Наш исказ у упитнику имао 

је негативан предзнак и гласио је: "Не може се о односу према људским 

правима и слободама просуђивати по томе шта се дешава у реалном животу 
већ на основу тога шта гарантују устав и закони земље." Иако је било 
несналажења у одговорима због начина на који је формулисано питање, 
већина испитаника је ипак на страни онога што се дешава у стварном 

животу а не онога шта је записано у уставу и законима. Права и дужности 

су умногеме комплементанри појмови. У нашем упитнику с тим у вези 

формулисана је једна тврдња: "Права и слободе не захтевају никакве ду
жности и одговорности за оно што се ради." Са таквим ставом о правима 
без дужности сагласно је само око 15%, а не прихвата такву тврдњу 60,88% 
испитаника. О томе смо у упитнику имали још један исказ: "Да би се боље 
пролазило у животу, неопходно је више бринути о својим правима него о 
својим дужностима и одговорностима." Са овим није сагласно 52,98% ис
питаника, подржава овакво становиште око 13% а неодлучно је око 29% 
испитаника. Одговори у вези са обе тврдње показују да већина студената 
сматра да нема права без одговорности, права без дужности. 

Сем наведених налаза о претпоставкама за демократско опредељење, 

интересовало нас је и како испитаници процењују улогу и значај личног 
ангажовања, личног активизма у борби за људска права и слободе. Неко
лико ајтема у нашем упитнику односило се на ову значајну димензију де
мократског деловања. Претпоставка личног ангажовања човека или, мо

жда, вид таквог ангажовања личности је јавно изношење сопственог миш

љења. Са тврдњом: "Када боље размислим, чини ми се да ћу боље у животу 
(у школи, на радном месту или у друштву) пролазити уколико о свему што 

је важно ћутим него ако јавно износим своје мишљење", слаже се 29,48%, 
не прихвата јс 43,33% а неодлучно је 26,32%. Оваква дистрибуција одговора 
је очекивана с обзиром на често недемократско окружење у породици, 

школи и у друштву. Слични одговори добијени су и када се пасивност-ак
тивност појединца сагледава и у односу на исказ: "Изгледа да све иде неким 

својим током и да људи на своју садашњост и будућност не могу битније 
утицати (зато је најбоље да човек гледа своја посла). "Са овим се сагласило 
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30,88%, нс слаже ес 49,48% а око 19% их јс неодлучно. Да студеmска 
омладина није присталица историјског фанатизма. таквог односа према 
садашњости и будућности, можда одређеније него претходни одговори по
казује њихова реакција на следећи исказ: "Свако треба да се бори за своја 
права и слободе а не да ес мири са њиховим непоштовањем и гажењем." 
Потпуно ес слаже или ес слаже са оваквим ставом 86,14% испитаника. 
"Борбу" за своја права нс прихвата само 3,69% а неодлучних јс око 9% 
испитаника. 

* 
* * 

Приказ и анализа емпиријских података о односу према демократији 
и према претпоставкама за њено остваривање омогућују нам да закључимо 
да студеmска популација има позитивне ставове према демократији, високо 

вреднује предуслове, претпоставке за демократско опредељење и поступање. 
Посредно бисмо могли такође закључити да наши испитаници имају соли
дну демократску културу. Налази овог истраживања показали су да постоји 

врло висока повезаност између нивоа образовања и демократске оријеmа
ције личности. Развој демократских односа у друштву и у васпитању може 

ес истовремено посматрати и као претпоставка и као последица квалитета 

и ефикасности васпитно-образовног процеса. 
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Svetislav Stojakov, Ph.D. 

AТПTUDES OF YOUNG PEOPLE TOWARD DEMOCRACY - AN INDICATOR 
OF EDUCATION EFFICIENCY AND QUALIТY 

Summary 

As а part of mak.iпg efforts to uпderstaпd value aspects of educatioп quality апd 
efficiency, youпg people's attitudes toward democracy is опе of the importaпt iпdicators iп 
evaluatioп of this educatioп feature. Before the analysis of his own iпvestigatioп results оп 
youth attitudes toward democracy апd democratic values the author had offer theoretical 
compreheпsioп of democracy as а social relatioпship, social order, value orieпtation and style 
of living. Тhеп the assumptioпs of realizatioп of democratic social relations as toleraпce, 
freedom, equality iп froпt of the law, harmoпy betweeп normative and actual апd activity of 
ап individual have Ьееп aпalyzed. Toward these пotions examinees have positive attitudes and 
indircctly it could Ье coпcluded that they have deceпt democratic culture, which is coпsideraЫy 
detcrmiпed Ьу the level апd quality of education with which is highly correlated. 

Кеу words: democracy, democratic values, апd toleraпce, equal rights, freedom, activity, 
democratic educatioп, democratic culture 
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САВЕТОДАВНИ РАД У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 

Резиме 

НајваЈ1Снији видови др)'l:УШвене йомоћи йородици су сШварање wшо 
бољих услова :живљења и разних йоiодносШи које олакwавају родиШељ
сШво, као и дойринос њеном осйособљавању да ваљано обави своју вас
йиШну улоiу. То је један од основних задаШака йредwколских усШанова, 
које расйола:жу йоШребним Шимовима сШручњака и налазе се у сШалном 
конШексШу са децом и родиШељима. 

СавеШодавни рад обухваШа обавеwшавање родиШеља о ономе wшо 
се осШварује кроз васйиШно-обра::ювни рад у дечјим врШићима и форми
рање свесШи о сойсШвеним моiућносШима да дойринесу йравилном расШу, 
развоју и учењу своје деце. Кроз њеiа се Шакоће обезбећује йовезаније и 
усклаћеније деловање йредwколске усШанове и йородице. 

Кључне речи: дечји врШић, йородица, васйиШање, савеШодавни рад 

Постоји потреба да се породици, као основној ћелији друштва, помо
гне у остваривању низа њених функција, међу којима су, са становишта 
друштвеног значаја и будућности земље, најважније рађање и подизање 
деце. Ова потреба се задовољава системом друштвене бриге о деци који 
тежи да допринесе сталном побољшавању услова живљења, социјалне и 
здравствне заштите, као и васпитању и образовању деце свих узраста. У 
њега су укључене све установе које се баве децом, које су агенси социјалне, 
здравствене, популационе и просветне политике, од планирања породице, 

зачећа и трудноће, порођаја и здравствене заштите, преко социјалне заштите 
и обезбеђивања компензаторских мера за угрожене породице и ускраћену 
децу, као и корективног деловања на децу ометену у развоју, до њиховог 
васпитања и образовања у предшколским, школским и ваншколским усло
вима, имајући тако значајну улогу у подстицању, олакшавању и неговању 
родитељства. Да би рад ових установа био успешан, потребно је обједиња
вање свих фактора који се на разне начине баве децом и породицом, у чему 
предшколске установе имају посебну улогу. 

У Предлоiу јуiословенскоi Илана акције за децу до 2005. iодине и 
даље, о којем је на Другом саветовању директора предшколских установа 
Републике Србије, одржаном прошле године у Крушевцу, говорила госпођа 
мр Ана Гавриловић, истакнуто је да "приоритет добијају деца, њихови ро-
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дитељи и они који раде са децом. Последично приоригет добијају јавне 
делатности које се баве децом, систем друштвене бриге о деци, образовање, 
здравствена зашига мајке и детета, заштига породица са децом у социјаm-юј 
заштити, и све оно што има везе са децом. Национални йлан акције треба 
да одигра интегративну улогу свих чинилаца који се баве децом." 

Остваривање ове интегративне улоге биће, свакако, једна од најва
жнијих функција новооснованог Министарства за бригу о породици, с об

зиром на његове ингеренције. Оне обухватају породицу, породично-правну 
заштиту и старатељство, усвојење, односе родиrеља и деце, планирање по

родице и популациону полигику уопште, као и систем друштвене бриге о 
деци, у којем кључну улогу имају предшколске установе. 

Установе за предшколску децу, за које се може очекивати да ће биги 
главна преокупација Министарства за бригу о породици, имаће прилике да 

у оквиру њега изграде свој идентигет и важност, управо на значајности 
својих сложених функција у подизању деце, уједињујући породично и ин
ституционално деловање у том погледу на вишем, друштвеном нивоу, и 

координирајући га у интересу деце и породице, као и чигаве друштвене 
заједнице. 

Деловање предшколских установа треба да иде у сусрет потребама 
деце, родитеља и породице као целине, имајући у виду промене које су се 
одиграле у читавом друштву и њихов утицај на породицу, као и перспективе 

развоја наше Републике, условљене на одређен начин и оним што се оди

грава у породици. 

Друштвена помоћ породици у подизању деце је изузетно важна, јер 
она сама није у стању да изађе на крај са разним проблемима на које наилази 

у вршењу ове одговорне и деликатне функције. Савремени начини живљења 

су у много случајева смањили породичну кохезију, умањили број чланова 
породице сводећи је на "нуклеусну породицу", променили мотиве рађања 
деце и увећали број породица са једним дететом, редуковали време које 
родитељи проводе са својом децом, учинили застарелим традиционалне ме

тоде породичног васпигавања, изменили улоге оца и мајке у систему поро
дичних односа итд., што је имало и одређене негативне последице. 

Свакако, на промене које су изазвали савремени начини живљења у 
домену подизања деце у породици, не треба гледати само негативно. Пре 
свега, бољи услови живљења и запошљавање жене, ослободили су породи
чне односе економске нужде и унели у њих демократичност и љубав као 
разлог за брак и родиrељство. Продужен је људски век а тако и живот 

бакама и декама, значајним за породично васпигање деце. Створене су 

многе погодности које олакшавају жени вишеструку улогу мајке, домаћице 
и запослене особе, игд. 

Да би поменуте предности у што већем броју случајева дошле до 
изражаја, а негативне тенденције биле ублажене, неопходна је друштвена 
помоћ породици, већа него што је била раније. Од ње зависи да ли ће 
родитељство представљати прилику за задовољавање једне од најдубљих 
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потреба сваке јединке, потребе за потомством, децом као "даром Божјим", 
извором среће и предметом љубави, најдрагоценијим бићима која значе 
будућност и прогрес, нс само за своју породицу него и друштво у целини, 
или тешку бригу због мноштва проблема које неминовно отвара, ако ес нс 
створе одговарајући услови за његово успешно остваривање, што у великој 

мери зависи од спремности друштвене заједнице да их обезбеди. 

Друштвена помоћ породици може имати многе видове, али су два од 

суштинског значај а. Један ес односи на стварање што бољих услова жив
љења, подизање животног стандарда и разних погодности које олакшавају 

родитељство и подстичу брачне парове да имају више деце (стамбени усло
ви, близина предшколске установе и цена смештаја, разни сервиси, пореске 
и друге олакшице итд.), односно, све погодности које помажу да ес прева

зиђе конфликт улога присутан код запослених жена, између улоге активног 
члана друштва који привређује са једне стране, и мајке и домаћице, са друге. 

Други вид друштвене помоћи породици јс оспособљавање родитеља 
да своју улогу мајки и очева обаве на одговарајући начин. Да би ес то 
постигло, потребно јс знатно повећати сазнања родитеља о свим аспектима 
раста, развој а, здравља, неге, васпитања, образовања, исхране и др. њихове 

деце, како би што потпуније схватили значај своје улоге у тим процесима, 
као и потребу усклађеног и комплементарног деловања са установом. Та
кође, потребно јс да се код родитеља изграде позитивни ставови и очеки

вања у односу на рад свих стручних лица у установи и поверење у њу као 

друштвену институцију која им помаже да своје потомство подижу на од

говарајући начин. Тако им се може помоћи да смишљсније организују 
боравак детета у родитељском дому и пруже му повољну, подстицајну сре

дину за раст и развој, односно, да формирају свест о сопственим могућнос
тима да много учине у том погледу. 

Код нас ностоји један парадокс. Иако ес читава популанија станоn

ништва може поделити на родитеље и децу, што значи да ћс искуства и 

сазнаља о томе како подизати младе гснераније свакоме затребати пре 

или касније, она нс спадају у круг општеобразовних знаља која ес изуча

вају током обавезног школовања. Сложено искуство о васпитању, меди

цинској и другој нези и старању о дени, њиховој хигијени, исхрани, нси

холошким и биолошким карактеристикама и др., стичу ес скоро искључи

во кроз родитељску праксу, што јс најнсефикаснији начин стицања, који 

ес нлаhа многим лутањима и грешкама. 

Имајући у виду наведени проблем, али и неотуђиво право родитеља 

да активно и одговорно учествују у подизању свог детета, поставља ес захтео 

да установе допринесу њиховом оспособљавању да то право остварују на 
најбољи начин. Уважавање овог захтева подразумева отварање предшкол

ске установе према породици, показивање што већег разумевања за њене 

потребе и што интензивнијег укључивања родитеља у процесе који ес одви
јају у њој. То јс и у интересу делатности саме установе, о чему сведоче 

резултати истраживања који показују да ес успех предшколских програма 
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повећава уколико у његовом остваривању учествују родитељи и други фак
тори из непосредне околине детета, чиме се обезбеђује конгинуитет између 

породице, предшколске установе и локалне средине. 1 

Имајући у виду могућности предшколских установа да дорпинесу по

дизању квалитета родитељства, као и чињеницу да располажу тимовима 

стручњака који су у стању да помогну решавању низа породичних проблема, 
нарочито сада кад су по својој основној функцији ушле у ингеренције 

Министарства за породицу, поставља се захтев да се ова функција инген

зивира у свим њеним апсектима. Основни смисао овог захтева је да се, 
помажући породици у подизању деце, које има огроман друштвени значај 
и, дугорочно, на свој начин, одређује будућност наше земље, постигне обје
дињавање напора свих чинилаца који у томе учествују. 

Све до сада речено указује на вредност предлога према којем пред
школска установа, у извесном смислу, треба да постане ценгар за окупљање 
родитеља, доприносећи изграђивању код њих низа знања, ставова и умења, 

који ће им помоћи да успешније подижу своју децу. Зато треба искористити 
њихове расположиве капацитете, оно што поседују у погледу материјалне 
основе, мреже установа, објеката и стручњака за многе аспекте дечјег ра
звоја и учења, социјалне и здавствене заштите, неге, исхране, хгијене и др. 

То практично значи да установе, које су и до сада имале задатак да 

сарађују са породицом - што је подразумевало и мере за унапређивање свих 
њених функција, посебно оних у којима се преплићу и међусобно допуњују 
- у још већој мери треба да узимају у обзир потребе и могућности породице, 

настојећи да их задовољаају на најбољи начин. Једна од ових потреба је 
несумњиво и саветодавни рад са родитељима, за шта (поред других специ

јализованих установа, као што су, на пример, центри за социјални рад и 
медицинска саветовалишта) предшколске установе имају велике могућнос

ти. Оне се огледају како у чињеници да установе расположају мање или 
више комплетираним тимовима стручњака (педагозима, психолозима, ме

тодичарима, васпитачима, медицинским особљем, нутриционистима и соци
јалним радницима) тако и да су у свакодневном додиру са децом и роди
тељима, што им обезбеђује компаративне предности да боље упознају децу 

и породицу из које она потичу, као и да предлажу и предузимају одговара
јуће мере на време, делујући свестрано на њих. Ово деловање могуће је 
вршити директно на децу, уз повезивање и синхронизацију деловања са 
породицом и друштвеном средином, као и индиректно, преко породице и 

побољшавања свих услова за подизање деце која она пружа. 

Сврха повезивања о којем је реч је обезбеђивање конгинуитета свих 
релевантних фактора друштвене бриге о деци, који треба сагледавати пр
венствено из угла детета које се развија успостављајући постепено односе 

са члановима своје породице и друштвене средине, и проширујући своја 

Више о томе у књизи ЕксйерименШални йроiрами за рано образовање, Завод за уџбе
нике и наставна средства, Београд, 1982. 
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искуства о социјаној и природној средини која га окружује. Најбољи резул
тати у његовом постизању могу се очекивати уколико се развију сараднички 

односи између свих људи запослених у предшколској установи и родитеља, 

а васпитачи и стручни сарадници за полазну тачку у свом деловању узму 

искуства која деца доносе са собом у установу, подржавајући их и проши

рујући. То значи да садржаји рада у установи треба да се граде на ономе 
што јс урађено у породици. 

Саветодавни рад подразумева активну сарадњу и систематско праћење 

потреба деце и родитеља, што је услов и за унапређивање свих аспеката 
дечјег развоја и учења. Модел Б йроiрама васйиШно-образовноi рада2 пре
двидео је бележење запажања о развоју деце, што би требало да буде обавеза 
свих васпитача при чему треба да им помогну стручни сарадници. Када су 

у питању деца са посебним карактеристикама, оне се констатују, предвиђа 

се предузимање одговарајућих мера, као и праћење њихових ефеката, за 
шта је разрађен поступак у првом делу МеШодичких уйуйiсШава.3 Повезано 
са тиме, у рубрици Сарадња са йородицом, предвиђеном у Радној књизи 
васйиШача, бележи се консултативни рад, сарадња са родитељима и све 
друго што има за смисао да им се помогне у сагледавању развојних потреба 
деце и укаже на најрационалније начине њиховог задовољавања. 

То је нарочито важно да се чини на узрасту када је могуће постићи 

најбоље резултате корективним и компензаторским мерама, у случајевима 

када се запази заостајање детета у неком од аспеката развоја. Свакако, поред 

васпитача, у овом послу значајну улогу имају и сви стручни сарадници. 

Поред тога што свако од њих има своја посебна задужења и функције, они 

треба да делују као тим, узајамно се потпомажући и допуњујући. У овом 
тиму свако ће се од њих јављати у разним улогама, као његов члан, сарадник 

другим члановима, координатор или руководилац, зависно од проблематике 

којом се бави. 

Посебан је значај тима стручних сарадника и васпитача у превентиви, 
дијагностиковању, ублажавању и уклањању узрока последица разних облика 
ускраћености, којима су изложена деца, а који ес могу битно одразити на 

њихов развој, као што су здравствена, културна, образовна, нутрициона, 

социјална и друге врсте ускраћености. У том погледу посебно су значајни 
васйиШач, йедаiоi, йсихолоi и дефекШолоi, у чију надлежност спадају вас
питна занемареност, културна и образовна депривација, као и разне сметње 

екстерне или интерне природе које ометају нормалан психофизички развој 
деце, затим, социјални радник, који се стара о социјалној заштити потен
цијално или актуелно угрожене деце и доприноси обезбеђивању социјалне 
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сигурности деце и породице, као и лекар и медицинска сесШра, који врше 
дневну конгролу дечјег здравља, прате телесну масу, висину и психомоторни 
развој деце у целини, водећи рачуна о превентиви и квалитету здравствено

хигијенских активности у установи. 

Саветодавни рад са родитељима подразумева активну комуникацију, 
сарадњу и договарање како би се обезбедила веза између Основа йроiрама, 
који се остварују у предшколској установи и доприноса који врши породица 
у погледу правилног одрастања деце. На тај начин треба да се обезбеди 

целовитост дечјег искуства, односно, повезаност између искустава детета, 
стечених у родитељској кући и локалној средини и оних искустава која му 

се пружају у предшколској установи, о чему је већ било речи. Да би се то 
постигло саветодавним радом, потребно је: а) упознавати родитеље са ци

љем, задацима, садржајима, облицима и методама којима се остварују про
грами васпитно-образовног рада, социјалне и превентивно-здравствене за
штите у предшколским установама; б) пружати непосредну помоћ роди

тељима да смишљеније организују образовну средину и културне подстицаје 
у родитељском дому, уз формирање свести о сопственим могућностима да 
допринесу правилном расту, развоју и учењу своје деце; в) обезбеђивати им 

повратне информације о ефектима поменутих програма који се, колико је 
могуће синхронизовано, остварују у предшколској установи. 

Када је реч о програмима који предстаwъају окосницу саветодавног 

рада, омогућавајући му да се одвија целисходно, плански и систематски, 

из суштине сарадничког односа између установе и породице произилази 

захтев да они не буду превише разрађени (како би се оставио простор за 

деловање и конструктиван допринос породице, уз могућност њиховог при

лагођавања специфичностима сваке од њих), али не неразрађени (јер у 

том случају нс би могли да одиграју поменуrу улогу окоснице, заједничког 

имениоца деловања установе и породице, не би било могуће дугорочније 

планирање, а нужна систематичност у раду би била замењена импрови

зацијама). О томе би требало повести рачуна када се буде одлучивало о 

варијантама програма васпитно-образовног рада. Када су у питању про

грами социјалне и превентивно-медицинске заштите деце, такве дилеме 

не постоје. 

Да би се сарадња са породицом, која обухвата и саветодавни рад, 
одвијала како треба, потребно је узети у обзир следеће препоруке: 

Смисао идеје о друштвеној бризи о деци састоји се у повезивању (на 
квалитативно вишем нивоу) деловања предшколске установе, као друштве
не институције, и породице, као основне ћелије друштва. Сарадња, савето
давни рад и размене међу њима, потребни су због усклађивања утицаја на 
децу које врше. Ово усклађивање, ако је пропраћено и складним односима 
унутар породице, представља гаранцију успеха у сложеном послу подизања 

младог покољења. Из наведене поставке о односу између предшколске ус

танове и породице произилази темељни став да су установе допуна, а не 

замена за напоре породице да деца одрасту здрава, ваљано васпитана и 
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образоnана, као и спремна да ес укључе у друштnену заједницу у КОЈОЈ 
одрастају, као њени раnнопраnни чланови. Отуда одгоnорност родитеља за 

cnojy децу нс сме да буде умањена чињеницом што она похађају установу 
кој а треба сnим средстnима да потпомогне родитељске напоре, пој ачаnајући 

њихоnу улогу у остnариnању поменутих циљеnа. Посебно јс nажно да се они 

нс осећају потиснути и запостаnљсни у односу на стручна лица запослене 
у установи. У том погледу, код нских родитеља треба мењати и стао да су, 

платиnши за боравак деце у устаноnи, пренели cnoje дужности на васпитаче 
и друга стручна лица. Жељени ефекти nаспитно-образоnног, прсnснтивно

мсдицинског и социјалног рада, који се одвија у установи, могући су само 

ако ес Њихоnи напори уједине и ако се поседују одговарајућа знања и 
способности. 

Према томе, и у случајеnима када ес наглашава потреба и значај 

поменутих nрста рада у установи, њега треба усмерити тако да појачаnа а 

не да умањује улогу родитеља у подизању сопстnене деце. Отуда јс nажно 

да чињеница што родитељи делују у заједници са стручњацима (од којих 

имају штошта да науче) нс стnори код њих утисак да су у другом плану, да 

су у некаквој ђачкој позицији, што би могло да их пасивизира и проузрокује 

тежњу да главну бригу и одгоnорност за подизање деце препусте институ

цији и онима који су стручнији за то. Са њима треба негоnати партнерски 

однос у којем свако има своја сазнања и искуства, а међусобни однос није 

релација између надређеног и подређеног, већ однос раnнопраnних субјеката 

који размењују cnoja искустnа о подизању деце, стечена на различите начине 
и из различитих изnора, што их ипак не чини мање вредним. Смисао саnс

тодаnног рада и размена између стручњака и родитеља је упраnо у томе да 

се делоnање између два кључна фактора, који утичу на одрастање младе 

генерације, усклади, пронађе општа, јединствена линија у деловању на дете, 

што се може постићи само договарањем, споразумевањем и заједничким 

акцијама. Истовремено, поменуте разлике никако не би смеле да буду поnод 
за сукобе између њих, због чега треба избсгаnати све што може да поквари 

сарадњу и наnеде родитеље да се повлаче у присуству стручњака. 

У слоn за усаглашено делоnањс породице и устаноnе, поред обострано 
добре nољс, је и међусобно познавање: родитељи треба да упознају што 

боље живот и рад у предшколској установи, а стручњаци из ње породичне 

услоnс у којима дете одраста, nаспитне и здравствене ставоnе родитеља, 

њихов образовни ниво, као и могућности да допринесу остваривању зада

така устаноnе. Посебно јс важно, на пример, да режим дана буде познат 

родитељима са којима би ес требало договорити да, по могућности, у оне 

дане када деца не похађају установу, организују дечји живот на сличан 

начин, нарочито време јела и спавања, како би се код њих изградиле и 

одржале корисне навике. То важи и за све навике, које се развијају кроз 

здраnствено-хигијенскс, радне и саобраћајне активности, описане у широј 
nсрзији Модела Б. 
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Највећа ефикасност у остваривању циљева друштвене бриге о деци 
може ес очекивати само када ес уrицаји установе и породице међусобно 
допуњују и потпомажу. Зато јс потребно и да ес услови у установи учине 

сличнијим породичним условима, а сама установа што више отвори за ро

дитеље и остале припаднике и представнике друштвене заједнице. Њихово 

укључивање треба да бу дс добровољно, активно и да почива на разумевању 

улоге која им ес нуди у установи. Свакако, партнерски однос и суштинска 

сарадња између родитеља, васпитача и осталих стручњака из предшколске 

установе, условљена јс, поред сачињавања квалитетних планова и програма, 

и квалитетом њихових међусобних односа. Они ес огледају кроз узајамну 
помоћ коју пружају једни другима, сваки у свом домену и према својим 

могућностима. Ona помоћ ће бити и основа за то да ес између њих развије 
поверење, међусобно уважавање и подржавање, као и свест да јс квалитет 

њихових односа у интересу детета, о чијем се расту, развоју и здравственом 

стању старају. Посебно је у томе деликатна и одговорна улога стручних 

лица, на пример, када родитељима саопштавају одређена запажања о њихо

вој деци. У том случају, и поред захтева за објективношћу и отвореношћу, 
треба водити рачуна о ономе што им се каже, да би задржали позитивну 
слику о развојним могућностима свог детета и да би ес са њима успоставила 
сарадња неопходна за превазилажење евентуалних тешкоћа. 

Треба користити разноврсне облике међусобног повезивања и инфор
мисања о детету у родитељском дому и установи, уз размеi-Iу података о 

њиховом расту, развоју, здрављу и социјализацији, значајних за сво стручно 

особље и за родитеље. За ооо су нарочито погодне кућне посете и разговори 
са члановима породице, а у установи - консултације, општи и групни ро

дитељски састанци, циклуси предавања у стилу "школа за родитеље", кру
жоци и радионице са слободнијом тематиком и активнијим учешћем роди

теља, постављање питања на која ће одговарати позвани стручњаци, итд. 

За информисање родитеља нарочито се показао погодан тзn. "кутак за 
родитеље", односно, простор снабдевен паноима и витринама, у којем они 

могу наћи низ обавештења о текућим активностима, јеловнику, приредбама 
које се припремају, занимљивим идејама за сарадњу, проблемима у чијем 
решавању би могли да помогну, заједничким акцијама и сл., као и дечји 
радови, фотографије, књиге и играчке које ес препоручују итд. 

У стано оа тако постаје центар за размену педагошких, медицинских, 

психолошких и других искустава између васпитача, стручних сарадника и 

родитеља међу собом, прилика да родитељи упознају боље и објективније 
своју децу у посебним условима, поредећи их са вршњацима, и помогну 

једни другима у решавању низа проблема који прате одрастање деце. Теме 
разговора су од општег интереса, нпр. о усклађивању дисциплинских пра

вила у породици и установи, проблематика дечје самосталности и зависнос

ти, слободе и граница понашања, спонтаности и организованости у раду 
са децом, конвергентног и дивергентног мишљења, како развијати радне 

навике, навике уредности и здравствено-хигијенске навике деце, шта читати 

25 



ЗБОРНИК, XIV, 12 (1997), Нови Сад 

деци, како бирати ТВ емисије, одабрати сликовницу и играчку, игровне 
листове, и свеске за развој графомоторике, проблеми адаптације деце у 
установи, њихове рационалне исхране, превентива несрећених случајева, 

заразних и паразитских болести, поступци за "челичење" дечјег организма, 
захтеви за одевање деце, зависно до сезоне и активности којима се баве, 

као и друге вечите теме о којима кроз разговоре треба помоћи родитељима 

да изграде сопствене ставове и мишљења. Посебно су важне теме које се 

односе на значај и функције игре у животу предшколског детета, стварање 
услова за развој игара маште или игара улога, покретних и конструкторских 
игара, организацију дидактичких игара, улогу играчака у развоју дечје ин

телигенције и стваралаштва, прављење играчака и сл. У вези са њима ро
дитеље треба упутити како да организују часове одмора и забаве своје деце, 
поиграју се са њима, прочитају им занимљиву причу, предложе активност 

у којој ће уживати, учинити привлачним задатак из игровних листова или 
активирати њихову домишљатост изазовном загонетком, питалицом или 

практичним проблемом. 
Поред поменутих општих, могућа је и обрада посебних тема, које 

постају актуелне онда када се за њих укаже потреба, нпр. васпитавање 

детета у непотпуној породици, савети лекара пред одлазак на летовање или 

зимовање, проблеми неприлагођеног понашања итд. Избор тема се врши у 
договору са родитељима, које треба анкетирати о њиховој актуелности и 

понудити им да дају сопствене предлоге. 

Осим разговора и предавања у којима се размењују искуства, роди

тељи.ма често треба и показати како се педагошка, психолошка, медицинска 
и друга сазнања преводе у праксу, опреционализују и користе за решавање 
конкретних проблема, нпр., како поступати са дететом када је нервозно и 
каприциозно, како га навикавати да користи четкицу за зубе, припремити 
му укусну и дијететски исправну храну, учити га у вредности, вежбати ситну 
моторику шаке итд. Нарочито су корисни практикуми захваљујући којима 

родитељи могу да виде добре узоре (нпр. прављења играчака, организовања 
дидактичке игре, начина како се разговара са децом пре и после ТВ емисије 

и др.) а затим и сами бивају стављени у ситуацију да примењују стечена 

знања уз помоћ стручњака. 

Највише прилика за међусобно упознавање, делатно живљење и дру
жење, као и све врсте размена између родитеља, деце и стручних лица у 

предшколској установи дају: а) свакодневне йриiодне cuiiiyaцuje у установи, 
приликом довођења деце, спонтаних посета родитеља и сл.; б) йланиране 
cuiiiyaцuje ради постизања одређених циљева (консултације, општи и групни 

родитељски састанци); в) йpucyciiiвo poдuiiieљa васйиiiiно-о6разовном раду 
и нейосредно укључивање у њеiа (помоћ васпитачу, рад у мањим групама 
деце по његовим упутствима, причање деци о својим искуствима и дожив

љајима, давање стручних упутстава за извођење одређних послова, уношење 

новина у амбијент установе и васпитно-образовни рад, организовање посета 
итд.); г) сйецијалне cuiiiayцuje (нпр. у периоду адаптације детета установи, 
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епидемије, елемешарних непогода и др.); заједничке акШивносШи за које 
сви имају ишерес (нпр. сакупљачке активности, прављење нечега, добро
творне акције, довођење дворишта у ред и сл.) д) заједнички изласци (посете 
позоришту, одлазак на концерт, у шетњу и сл.) и ђ) йразници и йрославе 

(државни и одабрани верски празници, завршна свечаност поводом омаска 
деце у школу, дечји рођендани и др.). 

Поред колективних и групних облика рада, који обухватају све роди
теље у једном објекту (или више њих), родитеље једне узрасне групе, ро
дитеље који су заишересовани за решавање одређеног проблема и сл., 
веома је важан саветодавни рад с појединим родитељима. Он се примењује 
како у случајевима специфичних проблема, који се тичу само једног детета, 
тако и у свим приликама када је тема интимнијег карактера и родитељи 

желе да она остане професионална тајна између њих и стручњака који 

обавља разговор. За ову сврху могуће је увести одређено време када роди
тељи могу да га потраже, али и увести могућност заказивања путем теле

фона или на неки други начин. Свакако, иницијатива не мора увек да 
потекне од родитеља, већ и од стручњака, уколико у развоју детета примети 

нешто о чему би требало поразговарати са њиме. 
Са родитељима се могу срести поједини стручњаци, али и више њих, 

уколико је тема таква да је треба осветљавати са неколико аспеката. Тако, 
на пример, о доприносу породице припремању детета за школу, могу, поред 

педагога и васпитача (који ће говорити о методама и садражјима ове при
преме) учествовати и психолог, упознајући их са психичким карактеристи
кама прелазног узраста и појмом "зрелости за школу", лекар - говорећи о 
здравственим аспектима припреме, стручни сарадник за физичко васпитање 

- о вежбама и активностима који ће дете оспособити за телесне напоре 
који га очекују у школи итд., све до нутриционисте који ће препоручити 
начин исхране прилагођен ђаку-прваку. Овом разговору могу још да се 
прикључе учитељ и школски педагог, одговарајући на многа питања која 

занимају родитеље и саветујући их. Осим њих, у саветодавни рад могу се 
укључити и поједини родитељи, зависно до њихове струке и специјалности. 
Тако, на пример, један биолог, агроном или ветеринар, могу допринети 

успешној обради еколошких тема, музичар, сликар, глумац или представник 
неке друге уметничке професије, обогатити стваралачке активности, игд., 
заправо, скоро да нема професије у којој се не налази нешто занимљиво и 
поучно, што је од општег ишереса, како за децу, тако и за остале родитеље. 

За саветодавни рад са родитељима, поред незаменљивих, непосредних 
сусрета са њима, треба користити и богате могућности које пружају разни 

медији и средства информација. Осим већ описаног кутка за родитеље, ту 
су новине, билтени, ТВ емисије и радио емисије, телефонске везе и др., 
средства која, уз приступачне аудио и видео технике снимања и конзервације 
снимљених матер иј ала, могу врло корисно да послуже у саветодавном раду. 

Већина поменутих облика сарадње између стручњака из предшколске 
установе и родитеља познати су и проверени у њиховој пракси, а сусрети 
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међу њима имали су најчешће и карактер саnстодаnног рада. Међутим, за 

њсгоnо интснзиnирање потребно јс формирати у устаноnама и специфична 

саnстоnалишта у којима би, поред класичних облика саnстоnања, били за

ступљени и други, саnрсмснији облици, у којима ес размењују искустnа са 

родитељима и између њих, а они, према cnojoj стручности и афинитетима, 
заузимају одгоnарајућу актиnнију улогу, стичући кроз праксу и на очигледне 

начине искустnа потребна за подизање деце. То су, пре сnсга, радионице 

које сnакомс од родитеља пружају прилике да изнесе сопстnсне проблеме 

и cтanonc, и упореди их са проблемима и стаnоnима других, уз нснамстљиnу 

подршку, помоћ и усмсраnњс стручњака разних профила, затим, разни обли

ци посета и помоћи породици, који ћс ес одразити на побољшаnањс услоnа 

у којима деца жиnс, који нису само материјалне природе, итд. За ony cnpxy 
нарочито јс корисно применити занимљиnа и богата искустnа, стечена по

следњих година у сарадњи са родитељима, као што су, нпр. искустnо пред

школске устаноnс "Бошко Буха" из Зрењанина. У тој устаноnи су nрло 
успешно, као ноnс или иноnиранс формс сарадње, организоnани породични 

кутићи, заједничке продуктиnнс актиnности одраслих и деце, уметничке 

радионице за младе и старс, изложбе уметничких радоnа и рукотnорина, 

излети за децу и одрасле, ноnогодишњи маскенбал библиотека са стручном 

литературом о разnоју деце и лепом књижсnношћу за децу итд. Такође, 

изузетно јс богат и плодан у оnом погледу рад устаноnс "Мира Симић" у 
Аранђслоnцу, гдс јс организоnано мноштnо радионица у којима су учсстnо

nала деца и родитељи, као и устаноnс ,Драгољуб У дицки" из Кикинде. У 

њој јс организоnана посебна соба за родитеље, гдс су ес одржаnали састанци 

и организоnалс радионице, налазиле библиотека и стnарали услоnи за ин

тснзиnно дружење и сарадњу са њима, затим, родитељи су ес на разне 

начине укључивали у nасптино-образовни рад, организоване су посете њи

хоnим радним местима и домоnима, итд. Организоnана су и прсдаnања, 

дељене брошуре родитељима, читани им искази њихоnс деце на одређене 

теме, вођене дискусије, а организоване су и разне прославе и дружења са 

родитељима, што јс све дало изврсне резултате, описане у публикацији 

МеШодички дани '96. 
Поред домаћих искустава свакако треба користити и добре узоре из 

других земаља, као што јс подстицање разних облика самопомоћи и само

организоnања родитеља, по примеру британских Playgroups (Група за игра
ње) гдс родитељска удружења преузимају бригу о деци организованим де

журствима у којима ес родитељи смењују у старању о деци и размењују 

драгоцене информације о њима, а држаnа помаже да ес ona улога што боље 
остnари, преко одговарајућих стручних саветника, штампањем литературе, 

организоnањсм нских прста школа за родитеље и сл. Богата и разноnрсна 

искустnа других народа могуће је упознати уз помоћ nећ поменуте књиге 

ЕксйерименШални йроiрами за рано образовање, у поглављу Породични, 
односно, средински йроzрами, стр. 158-198. 
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Сарадња установе и породице највећим делом треба да ес одвија план

ски и систематски, током читаве године, са јасно формулисаним задацима, 
облицима и садржајима, и утврђеном динамиком њиховог остваривања, ува

жавајући и потребе које ес укажу спонтано и пригодно, као и иницијативе 
које крећу од родитеља, васпитача, стручних сарадника, директора установа, 

надзорника или надлежних министарстава, када се оцени да јс то потребно. 

Сви стручни сарадници, као и васпитачи, треба да у оквиру Годщуњеz йро

iрама рада усШан.ове планирају своје деловање, као чланови стручног тима 
и посебно, а у том планирању једно од главних места треба да заузима 
саветодавни рад са породицом. Приликом планирања треба у што већој 

мери уважити и предлоге родитеља, што ћс омогућити да сарадња са њима 

буде свеобухватна, садржајна и плодна, као и да у њој сви учествују добро

оољно и са задовољством. 

У вези са поменутим планирањем, као и сарадњом између установе и 

породице у целини, потребно јс да ес известан број представника родитеља 
непосредније укључи у управљање установом (савет установе и сл.) и до

приноси решавању проблема који ес јаве у њој, успостављајући тако и везу 
са осталим факторима у друштвеној заједници. Могуће је формирати и 

саост родитеља који ћс да разматра текућа питања живота и рада у установи, 

која ес тичу њихове деце (набавке, појаву болести, посете њиховим преду
зећима, спонзорство итд.) годишње планове васпитно-образовног, прсвсн

тиnно-здравствсног и социјалног рада у установи, планове рада васпитача 

и свих стручних сарадника, као и могућности родитељског учествовања у 

њиховој реализацији, планове летовања и зимовања итд. 

* 
* * 

У закључку треба наг лас ити да успешно остваривање васпитно-обра
зовних, социјалних и превентивно-здравствених функција предшколске ус

танове зависи с једне стране од тога у 'којој мери је између њих остварено 
јединство и повезаност (засновани на међусобној условљености и прожи

мању), а са друге - колико јс повезано и усклађено деловање свих фактора 

који утичу на раст, развој и учење деце, пре свега породице и предшколске 
установе, а затим и других чинилаца из друштвеног, па и природног окру

жења детета. Кључну улогу у овом повезивању, као и хармонизацији свих 

утицаја који се врше путем породице и осталих фактора, треба да има 

саветодавни рад са родитељима, који ћс постати једна од основних дела

тности предшколске установе. 

Да би ес саветодавни рад одвијао како треба, пожељно јс да се тимови 

стручњака којима располажу установе колико је могуће комплетирају, као 
и да ес поштују нормативи који одређују њихову ангажованост, нарочито у 

погледу броја деце. Садашње стање изискује повећану сарадњу са другим 

институцијама, у којима раде одговарајући стручњаци, ангажовање стручних 
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лица до половине радног времена и сл., али то не треба прихватити као 
трајно решење. 

Коначно, треба истаћи да успех саветодавног рада није могуће обе
збедити једноставним стварањем програма и увођењем организационих про
мена у рад стручних лица запослених у предшколској установи. Важнија од 
тога је њихова спремност и способност да сарађују и комуницирају међусо
бно и са родитељима, придобију њихово поверење и постигну узајамно 
разумевање, што поред знања и искуства захтева и одређене људске ква

литете. 

Emil Kamenov РЬ. D. 

ADVISING WORK IN PRESCHOOL INSПТUПONS 

Summary 

Тhе most importaпt aspects of social help to family are the creatioп of the Ьest possiЫe 
liviпg coпditioпs апd differeпt сопvепiепсеs that makes pareпthood easier, as well as а coп
tribution to qualified fulfillmeпt of its educatioпal role. It's the опе of basic tasks of preschool 
iпstitutioпs which have availaЫe teems of experts апd are iп permaпent contact with childreп 
and parents. 

Advisiпg work is consisted of activities in pareпts' informiпg aЬout what is beiпg realized 
through upbriпgiпg work iп kiпdergartens as they could become conscious оп thcir own 
possibllities to coпtriЬute regular growth, developmeпt and learпing of their childreп. Through 
these activities more соппесtеd and more fitting impact of preschool iпstitutioп апd family is 
beiпg оЫаiпеd. 

Кеу words: kiпdergarteп, family, upbringiпg, advisiпg work 
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РАЗВОЈ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА У 

РАДУ СА СТУДЕНТИМА 

Резиме 

Те:жиwше насШојања у овом йршzоiу 6шzо је усмерено на указивање 
на йоШребу, моiућносШи и йуШеве развијања криШичкоi миwљења у раду 
са сШуденШима. Оно се развија шzи се веома мало развија у класичним 
йрисШуйима у орiанизацији насШавноi рада. 06јаwњавање основних карак
ШерисШика и фаза у њеiовом развоју, и суwШине која захШева да сШуден
Ши у васйиШно-образовном йроцесу не буду усмерени на усвајање садржаја, 
неiо на њеiову инШеiрацију, дезинШеiрацију, криШичку анализу и синШезу, 
сШвара исШовремено Шеоријска арi.уменШованосШ увоћења нових насШав
нш йрисШуйа у раду са сШуденШима. 

Кључне речи: криШичко миwљење, развој, учење, универзиШеШска насШава 

Један од значајних задатака образовног рада са студенrима на свим 
факуmетимаје везан за развој њихових менrалних способности и стратегија 
примене критичког мишљења, и то како у науци и теорији којом се баве, 
тако и у свакодневном животу. То истовремено значи да се код њих развија 
свест о поставкама под којима други или они мисле и раде, свест о конrексту 
у коме се идеје стварају и развијају. Развијајући критичко мишљење, развија 
се код њих и осећање скептичности према брзоплетим решењима, према 
јединствености тј. према постојању само једног јединог тачног решења 
одређеног научног или животног проблема, као и смањење тежње ка уни
верзалној истини. Они постају истовремено отворени за алтернативне прис
тупе гледања на свет, на своју личност и на сопствено понашање. Постају 
свеснији потенцијалних опасности, спремнији на толеранцију, али и на 
самостално доношење одлука, као и на самосталну одговорност у односу 

на њих. Зато Ђ. Шушњић (1989,38) истиче: "да би се постојеће могло 
описивати, анализирати и разумевати у прецизним и јасним појмовима, 
морамо му се супроставити. Само у супростављању постојећем, човек осваја 
простор за још непостојеће (али могуће) и непознато." 

Постоје бројне теорије о критичком мишљењу М. Деспотовић (1977) 
наводи Глесерову, Енисонову, Квашчевљеву, Јингерову, Сингелову, Мак-
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псркоnу, Гарисонооу, Мсзирооу и Брукфилдооу концепцију критичког 

мишљења. Сос оне полазе од тсориј а способности, и разматрају критичко 
мишљење као једну од димензија менталних способности личности. Уоп
штено говорећи сос оне истичу да критичко мишљење подразумева: стао 

усмерен на промишљено разматрање проблема и предмета који улазе у 

оквир властитог искуства, познавање метода логичког истраживања и ре

зоновања, и вештину и примењивању ових метода. Већина њих даље истиче 

да ес критичко мишљење остварује кроз следеће фазе: прво ес јавља ситу

ација збуњености, или изазивајућа ситуација, која условљава појаву критич
ке рефлексије, затим долази до покретања процеса, провере-оцене, провере 
у виду испитивања, затим ес улази у фазу стварања, развоја и откривања 

шпсрнативних перспектива, да би ес коначно дошло до фазе интеграције 
различитих начина мишљења и одлучивања. 

Развој критичког мишљења има три централна задатка: прво да по
могне студентима да схвате и разумеју феномен критичког мишљења, да 

ес опишу његове феноменолошкс карактеристике, да ес обезбеде процеси 
у којима ес оно може изазивати, откривати, посматрати и пратити у сту

дентским активностима, и треће, да ес обезбеде такви васпитни утицаји да 

критичко мишљење постане трајна карактеристика њиховог понашања. 

Пошто ес критичко мишљење често схвата као високо апстрактна 
интелектуална активност, неопходно јс идентификовати два основна про

цеса којима ес остварује: то су откривање и изазов поставки, хипотеза, и 

сл .. и истраживање и замишљање алтернатива. Ова два процеса су међусо
бно идиосинкразијски повезани. 

Идентификовање и изазов поставки остварује ес када студенти истра
жују или сопствене навикнуте начине мишљења, понашања и деловања или 

промишљају опште усвојене и прихваћене идеје, стсротипне појмове о људ
ској природи, друштву, држави, политици или о животу уопште. 

Главна сврха идентификације и стварања ових поставки и хипотеза 

јс препознавање и откривање значаја контекста, у којима су дате идеје и 

вредности настале. Развој свести о значају контекста назива ес контексту

ална свест. Она јс евидентна, када ес поставке уграђене у наше идеје и 

понашање виде као културно и историјски одређени. То значи да ес актив

ности, вредности, уверења и морални кодови могу потпуно разумети једино 

уколико ес узме у обзир и контекст у коме су они настали. Схватање пос
тавки попут оних шта јс то "морално понашање'' или шта јс то "правда", 
"једнакост" и сл. зависе од социјалних структура и односа, и могу ес дефи
нисати и одредити једино у оквиру контекста у коме делују. Све то доводи 
до развоја свести о томе да су карактеристике нашег просуђивања и пона

шања толико друштвено условљене да су чак и наши индивидуални односи 

према пријатељима, колегама, родитељима или према деци резултат дело

вања тих културних контекстуалних метода. Дакле, системи вредности и 

кодови понашања ес социјално преносе, али ес истовремено индивидуално 

прихватају, моделују и манифсстију у понашању појединца. 
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Фокус у другом аспекту процеса критичког мишљења јс да ес студенти 

усмеравају да примете да постоје и алтернативе у односу на усвојени начин 

мишљења, вредновања и живљења. Bryant, (1982,90) описује овај аспект 
критичког мишљења као "способност да ес ментално развију структурне 
могућности, које превазилазе постојеће емпиријско знање о свету, овде и 

сада''. Прихватање чињенице да су у односу на постојећи начин мишљења 

могуће (UЈТСрнативс, и да људи могу да живе у складу са тим алтернативама, 

као нормалним и самоевидентним, изазива код сту дсната истовремено осе

ћање слободе, ослобођења, али и страха. То је ослобађајуће, јер подразумева 
сосст о томе да ништа није тако нспромсюьиво као што ес раније мислило, 

и јер истовремено пружа могућност да ес незадовољавајућа уверења, ставо

ои, и понашања могу заменити осмишљснијим и подсснијим у односу на 

дату личност. 

Доживљај ових алтернатива може бити застрашујући управо зато што 
ћс студенти схватити да су веровали стереотиповима који су постали бесми
слени или застарели. Уколико пак услови егзистенције буду такви да ес 
сумња и бојазан рапидно појачавају, притискујући њихову свест и разбија
јући њихову менталну равнотежу, биће присиљени да ове алтернативе схвате 

и обзнане, тј. да старе одбаце, а нове прихвате. 

Као резултат тога јавиће се промене у њиховом начину мишљења, 

разоићс се њихова контекстуална свест, и тиме ће се створити услови појаве 
специфичног критичког скока у начину мишљења, чиме ће се у питање 

дооести универзалност нске прихваћене идеје и вредност неке устаљене 
праксе. Код њих ћс ес развијати критички скептицизам, специфичан однос 

према стварности, на основу кога ес ништа не узима као дато, без обзира 
да ли ес то односи на науку, теорију, праксу или на свакодневни живот. 

Престаје ропство снази ауторитета. Одлука о активности доноси се само 

после периода критичке рефлексивне анализе, у оквиру које се утврђује 
оалидност постојеће истине, испитивањем њене конгруентности са реално

шћу, каквом јс ми схватамо. 

Кртичко мишљење није искључиво пасивно-аналитички процес. Он 
подразумева двосмерни процес, алтернације фаза критичке анализе и акци
је. Описане способности нс развијају се у вакууму, оне настају у активном 
истраживању и у активној примени. Тај процес представља комбинацију 
примене рефлективнс анализе, и информативне акције. Наиме, под утица

јем рефлективнс анализе код субјеката се јавља осећај дискрепанције, који 
утиче на постављање нових питања, анализу прихваћених вредности и пос

тавки, и на развој интуиције о могућим бољим решењима постављаних 
питања. Уколико ес интуиција потврди, модификују се и активности субјек
та, усавршавају се перцепције и мења се укупно понашање индивидуе. Кри
тичко мишљење, дакле, усмерава појединца како на анализу, на менталну 

активност, тако и на мењање понашања тј. на квалитативно другачије одно
се према свету, окружењу и према културним нормама друштва и теоријским 

поставкама науке којом се баве. 
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Имајући у виду ове карактеристике критичког мишљења, могли бисмо 

закључити да је оправдано на универзитетском нивоу у раду са студентима 

наставне процесе започињати питањима, и тиме покретати мисаоне актив

ности студената. У раду са студентима дакле, није важан само коначни 

резултат, сума професионалних знања (која су подложна тако брзим про

менама да је њихова валидност увек у питању) него и начин на који долазе 

до тих сазнања. Нагласак је дакле на развоју способности мишљења, на 

самосталном мисаоном раду и коначно на стваралачком деловању уопште. 

Процес учења на универзитету треба да буде што више сличан истра

живачком процесу, откривању алтернатива, извођењу закључака, промиш

љању, формулисању и сл. дакле, процесу истраживања и решавања пробле

ма. Виготски (1977, 259. и 233) управо указује на то образлажући сложену 
условљеност између процеса учења и развитка, истичући: "Учење нс мора 

напросто само пратити развитак, него му може и претходгии, подстичући 

га и изазивајући у њему појаву нових облика. Учење је дакле, само онда 

добро када претходи развитку. Тада се оно буди и изазива цео низ функција 

које сазревају и које се налазе у зони наредног развитка. У томе се и састоји 

главна улога учења у развитку". Један корак у учењу може значити сто 

корака у развитку." 

Задатак универзитетске наставе је везан за развијање стила рада и 

стила мишљења својственог одређеног професији. Квалитетно учење, учење 

са разумевањем уз примену и развој критичког мишљења, обезбеђује процес 

организације и структурирања знања на основу схваћеног смисла (М. Јова

новић-Илић, 1970, 9.10). 
Почетак критичког мишљења у свакодневном животу остварује се 

увиђањем контрадикторности између онога што већина прихвата у схватању 

окружења, и сопственог искуства о томе окружењу. У наставном процесу 

он пак започиње постављањем питања о неком стручном проблему: о фе
номенолошким карактеристикама процеса учења, о саморазвоју, о мотива

цији у процесу учења, о онтолошким проблемима човека, о свести, о снази 

васпитања и слично. Проблемска ситуација изазваће осећај збуњености, 
нејасности, незнања, али истовремено и мотивисаности, тј. снажно покре

тање свих мисоаних способности студената ка претраживању сопственог 

знања, искуства, и ка њиховој анализи, упоређивању и закључивању. Артур 

Лајберт (1935,43) истиче: "Ми се питамо у чему јс полазна тачка и полазни 
материјал наставе, уопште. Одговор није тежак. Почетак наставе лежи у 

самом постављању питања и у питању. Подстрек за наставу рађа се у нечу

веној храбрости и у јединственој способности уздизања људског духа до 

питања. Не како ми питамо, него то да ми уопште питамо, чини материјални 

главни основ и разлог свега учења. Другим речима, пред људским духом 

мора се створити један проблем, мора постојати нешто што он не зна -
било да је он свестан свог незнања или не, па да ми можемо тражити 
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одговор". Учење је на тај начин схваћено као процес трансформације и 

реингерпретацијс, и као процес мењања информација. Тиме ће се ући и у 

следећу фазу: процена или оцењивања. Период самопосматрања, самоана

лизе и процене ситуације, везује се са фазом умањивања или одбацивања 

(Хорн, 1972) или ширења постојеће природе. 
Следећа фаза је трагање за новим начинима објашњавања ових дис

крепанција. У току one фазе тестирају се нови приступи мишљењу и раду 
који нам се чини више конгруентан са нашим перцепцијама проблема који 

желимо да решимо. Ова фаза је названа фазом разматрања и одмеравања, 

тестирања опција, трагања за смислом, фаза отворености ка новим инфор

мацијама, фаза истраживања нових начина деловања (Mezirow, 1977), за 
новим концептима, начинима организације, и за новим одговорима. 

Развој алтернативних перспектива следи после проверавања алтерна

тива, и после емотивног доживљаја да нова решења могу имати смисла у 

односу на постављени проблем. Нове алтернативе показују нам се као кон

груенгније, и долази до промена, прихватају се нова решења, нови начини 

мишљења и нове перспективе деловања. Потребно је дакле "ослободити се 

клишеа, конформизма али и сувишне критичности. Јер, најпре треба доћи 
до нових идеја, открити оригинална решења проблема, а тек затим их треба 

критички преиспитати." (Квашчев, 1976,284) 
Ингсграција је завршна фаза у којој се превазилази конфликт, тран

сформишу се ставови, уверења, доказује се виши ниво прихваћености нових 

знања. Ново је битно (квалитативно) различито од старог и структурално 

другачије од старога, несводиво је на старо, не може се из њега извести. 

Ново је од старога одвојено скоком, или прекидом. У новом има нечега 

чега у старом нема. Његов извор је у човековом критичком одговору према 

ономе што је било предмет човековог промишљања. Ова фаза може да се 

оствари једино уколико је индивидуа била укључена у све претходне фазе, 

у којима је остварена психолошка "припрема" за промену, и у којима је она 
била активна. Истовремено се јављају осећања самопотврђивања, и прија

тног задовољства, и тиме се остварује интегрисање когнигивне и афективне 

сфере путем критичног мишљења. 

Дакле, учиниrи експлицитним оно IIПO је било имплицитно, у студен

тском приступу решавања стручних проблема, јесте централни задатак кри

тичког мишљења. Активности критичког мишљења се по.цједнако односе 

како на унутрашње менталне промене, тако и на спољашње бихевиоријалне 

промене. Међутим, централни закључак у оба случаја је свакако чињеница 

да је критичко мишљење способност која се применом посебних стратегија 

и активности може развијати. 

Ипак, и овде је неопходно указати на то да је процес критичког 

мишљења индивидуалан, специфичан и да се разликује од особе до особе. 

Како ће студенти одговорити на иницијативу да активирају критичко миш-
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љење, изузетно јс nаријабилно. Они ес морају припремати за такве врсте 

активности. Неопходно им јс претходно обезбедити довољно литературе, 

која нс смс да буде обимна, него тако одабрана и сслскционисана да може 

функционално да послужи као извор информација за решавање проблема. 

Модел успешно припремљене литературе јс хрестоматија, или пак цитати 

и најзначајнији елементи концепције нског теоријског приступа, њени пред

ставници, критичари, са изводима из тих критичких приступа и сл. Студенти, 

дакле, морају пре дискусионих часова студиозно да проуче изворне приступе 

које јс професор изабрао, маркирао и за које јс сигуран да омогућавају 

приступ сазнању и откривању суштине проблема који ћс ес решавати на 

часу. 

Критичко опажање и схватање у току дискусије обично ес дешава 

неочекивано, и не може бити планирано. Задатак професора јс да избором 

литературе са супротним теоријским приступима олакша и обезбеди тс 

процесе. 

Дакле, не постоји никакав стандардизовани, методички приступ, који 

би нам обезбеђивао развој критичког мишљења код студената, иако истов

ремено морамо бити сигурни да сваки студент има нс само развијену кри

тичку свест већ и неограничене могућности њеног даљег развоја. Различи

тост приступа, метода и средстава свакако ћс доприносити покретању ових 

процеса, имајући у виду индивидуалне различитости студената, различитост 

стилова учења, тако да индивидуализација као општи захтев за успешним 

учењем у потпуности важи и за процес развоја критичког мишљења. 
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DEVELOPMENT OF CRIТICAL TНINКING IN WORK Wlll-1 SТUDENTS 

Summary 

'The focus of authors' cfforts in the essay was to point out the need, possiЬilities and 
ways of critica\ thinking development in work with students. It is not dcveloping or not 
developing enough in classical aproachcs to teaching work organization. Explanation of basic 
charactcristics and phascs in its development and as well as of the essence according to which 
studcnts in educational process shou\dn't Ьс dirccted to adopt contents, but to integration of 
these contents, their disintcgration, critical analyses and synthesis, makes condition for theore
tical arguments for introduction of пеw tcaching approaches in the work with students. 

Ксу words: critical thinking, development, learning, university teaching 

37 



Проф. др Мара Ђукић 

Филозофски факултет 

Нови Сад 

UDК: 37.02 
371.3 

Стручни чланак 

Примљен: 15. IX 1997. 
BIВLID: 0354-6047, 14 (1997) 12, р. 38-44 

ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ: IPI ПРОЈЕКАТ 

Резиме 

У раду се, са дидакШичкоi сШановиwШа, йолази од дефиниције йојма 
иновације у насШави и значаја који Шај йојам има за друiачије iруйисање 
криШеријума йо којима се издвајају чиниоци и елеменШи модернизације 
насШаве. 

Посебно се размаШра ЈР! йројекаШ као йракШични модел индивиду
ализоване насШаве и као врсШа иновације у насШавној йракси мноiих 

wкола у САД. 
Изведени закључак cyiepиwe да се !РЈ йројекаШ, у виду модифико

ване иновације, wшо значи усклаћен са релеванШним условима и околнос
Шима и адекваШно Шеоријски уШемељен, може йримениШи и у наwој 
насШавној йракси. 

Кључне речи: дидакШика, насШава, иновација, индивидуализација, IPI йро
јекаШ 

У савременој дидактици иновације се дефинишу као одређене новине, 
новости, промене, као сврсисходан напор за комплексним усавршавањем 

васпитно-образовног процеса, као уношење нових елемената са становишта 
циљева, садржаја, метода, облика и васпитно-образовних техника. (Педа
iоwка енциклойедија, 1987). 

Поједине иновације прихватају се у наставној пракси и пре него што 
су добиле потпуно теоријско научно утемељење и оправдање. Сматра се да 
је управо помањкање теоријских научних основа на којима су поникле, у 
многим случајевима, узрок њиховог спорог и неефикасног утицаја на мо
дернизацију наставе (С. Кркљуш, 1986). У сваком случају, коришењем појма 
иновације омогућено је другачије груписање критеријума по којима се из
двајају чиниоци и елементи осавремењивања наставе. 

Термини дидактичке иновације и иновације у настави често ес упо

требљавају симултано и синонимно. Међу њима се ипак мора правити пре
цизнија дистинкција, јер је појам дидактичке иновације шири од појма 
иновације у настави. Под дидактичким иновацијама подразумевају ес како 
тсоријскометодолошке новине у самој дидактици као научној дисциплини, 
тако и новине у домену предмета дидактичког проучавања, а то су теориј-
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ски, историјски и практични аспект процеса наставе. Појмом иновације у 
настави посебно се фокусира практична димензија, односно чињеница да 
је нека новина примењена у конкретној наставној пракси (М. Ђукић, 1996). 

У овом смислу, може се схватити да је индивидуализована настава 
врста дидактичке иновације, а сваки покушај (пројекат, програм, план, сис

тем) њене реализације у наставној пракси - иновација у настави. Индиви

дуализована настава је, с једне стране, апстрактни, теоријски модел наставе 
који подразумева дидактичко-методичке поступке усклађене са потребама 
и психофизичким карактеристикама сваког појединог ученика, тако да се 

до индивидуалног максимума утиче на његово учење, образовање, васпи
тање и развој у целини. (М. Ђукић, 1995) С друге стране, инидивудализована 
настава има различите појавне облике, односно она се остварује у виду 

различитих практичних модела. Сваки од њих, био је, јесте, или може бити 
иновација у настави. Према томе, индивидуализована настава ес објашњава 
као перманентна дидактичка иновација (П. Мандић, 1972), која је то због 
сталног развоја како сопствених теоријских упоришта, тако и због увек 

нових практичних модела (планова, пројеката) који се примењују у настав
ној пракси. (М. Ђукић, 1996) 

Данас ес у многим земљама широм света развијају савремени пројек
ти, програми, планови, односно различити модели индивидуализоване нас

таве као што су: Блумова стратегија учења овладавањем, План систем, IGI, 
PLATO, LAP, IPI пројекат у Сједињеним Америчким Државама ((Е.Ј. Duane, 
1975), IMU програм у Шведској, у Русији пројекти делимичне и потпуне 
индивидуализације, пројекти у Пољској, Француској, В. Британији, Јапану, 

у Немачкој FENI систем итд. 
О неким од поменутих планова и модела индивидуализоване наставе 

већ је писано и у нашој научној и стручној литератури, па су релативно 

познати заинтересованој јавности, док се о другима још увек сасвим мало 
зна. Један од таквих, мање познатих, а веома интересантних пројеката ин

дивидаулизоване наставе је и IPI пројекат. 
Пројекат IPI (Individualy Prescrabed lnstruction) почео је да се развија 

половином седамдесетих година овог века, од стране Центра за развој и 

истраживање учења Универзитета у Питзбургу и Baldwin- White Hall школе. 
Данас главну одговорност за контролу, тестирање и ширење IPI пројекта 
носи регионална лабораторија за истраживања за бољу школу у Филадел
фији под покровитељством Националног института за образовање Сједи
њених Америчких Држава. IPI пројекат је прихваћен у многим школама у 
САД, које шаљу повратне информације Регионалној лабораторији, а те се 
информације користе за побољшање IPI система, тако да се може рећи да 
је IPI систем у стању континуиране модификације. 

IPI пројекат је иновација у настави која се базира на истраживању 
савремених начина за побољшање техника, процедура и наставних матери

јала. Успех ове иновације у наставној пракси обезбеђује значајан помак у 

сагледавању и решавању старог проблема, а то је проблем како дизајнирати 
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и реализовати индивидуализован план прогреса за сваког ученика, заснован 

на његовим специфичним интересовањима, потребама и психо-физичким 

карактеристикама. 

Предметне области обухваћене IPI пројектом су: математика, читање, 
писање, спеловање и природне науке. Курикулум садржи на стотине ра

зноврсних: задатака, а у сваком предмету ови задаци су груписани у јединице 

које представљају специфичан садржај области на одређеном степену те

шкоће. Јединице и задаци унутар њих су сређени по општости, од поједи

начних и посебних: ка општим. Ученик ради задатке својим ритмом и тем
пом, примењујући индивидуалне методе, технике и активности учења. Ниво 

на којем ради, специфични циљеви којима тежи и природа његових инди

видуалних: студија у сваком одређеном времену детерминисани су серијом 

тестова. Листа корака за индивидуализацију наставе у IPI систему илуструје 
важну функцију тестирања у дијагностичко-припремној процедури означа

вања задатака учења: 
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1. Серија тестова спремности дајс ес сваком ученику на почетку 
школске године. Резултати указују на његов ниво овладаности 

сваком од области, у сваком предмету и тако ес издваја специ
фична јединица од које ћс ученик почети учење. 

2. За сваку јединицу програма чије изучавање ученик треба да почне 
одређен јс нулти тест који покрива све циљеве те јединице. Ос
новно је да се утврди који су циљеви или вештине из тс јединице 
већ савладани (обично се тражи и очекује ниво усвојености од 
85% ), а који захтевају даље учење. Ако су сви савладани, ученик 
ес просто упућује на нулти тест следеће јединице. 

3. Наставник вреднује резултате нултог теста за сваку јединицу и 
пише упутства за постизање оних циљева које још треба досећи. 
Ученик може бити упућен на индивидуално поучавање, групни 

рад, на коришћење текстуалних: материјала за учење, на аудио
-визуелна помагала, зависно од ученикових: индивидуалних: по

треба и интереса. 

4. Ученик добија свој дидактички материјал и ради на постизању 
сваког циља јединице, једног за другим. У одређеним интерва

лима у секвенци ученик ради кратак тест који мери достизање 
задатка на којем тренутно ради. Ако ученик покаже да га јс са 
85% савладао, иде даље на следећи циљ исте јединице. 

5. Кад ученик искаже задовољавајуће постигнуће на свим задацима 
јединице, добија финални тест који покрива јединицу у целини. 

Финални тест је у ствари алтернативна форма нултог теста. Ако 
у нском задатку није постигнута прописана потребна овладаност 
садржајем, инструкција се за тај задатак понавља. Тск кад су 
савладани сви задаци, ученик идс на следећу јединицу. То може 
бити у истој садржинској области једног предмета (на пример, 
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сабирање у математици, али на вишем нивоу) или у различитој 
садржинској области (на пример, одузимање на нивоу који је 

индикован тестом спремности). У сваком случају, ученик ради 
нулти тест на новој јединици и цео процес ес понавља. 

IPI пројекат ес заснива на низу јасно одређених задатака намењених 
ученицима. Задаци су дати у терминима понашања (мерљиви су) и прецизно 

указују на то шта ученик треба да уради како би показао да јс савладао 

одређени задатак. Сваки задатак покрива ограничену област и типично јс 

да су то садржаји или вештине које се у краћем времену могу научити 

рецимо у току једног наставног часа (на пример: "Идентификуј у тексту 

речи које имају слично значење" или "Сабери два разломка"). Ови циљеви 

чине базу за организацију програма, избор метода и материјала, припре
мање различитих тестова и организацију учениковог независног учења. 

Програм сваког предмета садржи серије циљева систематизованих у са

држинске области. Слично томе и материјали за учење потпуно су адеква

тни одређеним циљевима, а тестови су сачињени тако да директно мере 

понашања описана у циљевима. Коначно, учениково индивидуално учење 

и његов прогрес вреднују ес у терминима циљева што показује да циљеви 

играју кључну улогу у IPI пројекту. Сматра ес да је ученик савладао сваки 
циљ сваке јединице ако јс постигао успех од 85%. То је процењени потребни 
ниво за даљи рад на следећим секвенцама. 

Учеников дневни рад у IPI пројекту вођен јс писаним упутствима која 
излазе у сусрет његовим индивидуалним потребама. Наставник пише упут

ства пошто јс прегледао резултате нултог теста, а узимајући у обзир и друге 

информације које има о ученику. Та писана упутства одређују дневни план 

часова сваког појединог ученика. У њима су означене поједине активности 

учења повезане са различитим могућностима рада као на пример: специјал

ни текстуални материјали, поучавање од стране учитеља, поучавање од стра

не вршњака, рад у малој групи, рад у великој групи, семинар, плоче и траке, 

филмови, разна истраживања, лабораторијске вежбе, експерименти и огле

ди. Наставниково упутство је записано на специјалним картицама које уче

ник добија уз свој материјал за учење. Ученик ради сопственим темпом и 

обично му јс потребно мало директне наставникове помоћи. 

Улога наставника у IPI пројекту је специфична и битно другачија од 
оне коју наставник има у традиционалној настави. Основна функција нас

тавника у IPI пројекту укључује планирање активности ученика у одељењу, 
њихово праћење, надгледање и контролу. 

Посебно, наставник има следеће одговорности: евалуација и дијагно
за потреба и прогреса сваког ученика, развој индивидуалих планова учења 

или упутстава, креирање блиског и дугорочног плана за цело одељење, при 

чему се у тим заједничким плановима респектују индивидуалне потребе и 

планови, планирање и дизајнирање учионице како би се створила ефикасна 
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и подстицајна околина за учење, надзор над радом асистената и техничара, 

праћење и евалуација IPI пројекта у целини да би ес унапредила његова 
оперативност у том одређеном одељењу, односно у тој групи ученика. 

Наставник јс одговоран и за допуну IPI пројекта, поступцима за по
већање адаптације индивидуалним разликама међу ученицима и за обезбе

ђивање додатних циљева који захтевају његову пажњу (на пример, ставови, 

вредности, социјалне вештине). Наставници обавезно похађају курсеве за 

обуку пре него што почну са радом по IPI систему. 
Речено јс већ да је IPI пројекат у стању непрекидне трансформације 

и тражења бољих решења, све до оног нивоа који би се могао означити 

оптималним. Последњих година у току јс разматрање проблема везаних за 

наставу уз помоћ компјутера, односно претпоставке и последице инкорпо

рирања те наставе у IPI пројекат. Сматра се да ћс управо ови нови елементи 
учврстити IPI пројекат на месту међу водећим практичним моделима инди
видуализоване наставе. 

Приказани IPI пројекат индивидуализоване наставе, као и велики број 
других савремених пројеката и програма, још су заиста нови и мало јс 

ваљаних података о њиховој ефикасности и њиховим укупним резултатима 

оствареним у наставној пракси већег броја школа, посебно у различитим 

срединама. 

Резултати нису дефинитивни, али изгледа да поменути пројекти до

приносе стварању позитивних интереса и ставова према учењу код ученика, 

као и повећању поверења у сопствене способости за учење (N. Grunlund, 
1974) Такође, ови пројекти омогућују ученицима да напредују својим темпом 
у учењу сваког предмета; у њима јс однос између ученика и садржаја учења 

директан; ученик добија непосредан одговор на питање чиме се тренутно 

поткрепљује и подстиче да боље разуме структуру предмета, да дубље улази 

у оне садражје који га интересују и да брже прелази оне који су му познати; 

сваки ученик напредује колико му то његове способности дозвољавају, ин

струкција није упросечена. (R.G. Sclenon, 1975) 
У односу на наставника, јасно јс да га већина ових пројеката ослобађа 

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

индивидуалним захтевима и потрсбма сваког ученика; да посредује дија

гностичким саветима; обезбеђује му више времена за ученике којима је 

потребно највише помоћи; омгућује му да развије структуриран, пажљиво 

промишљен програм за своје ученике; повећава степен задовољства у послу; 

помаже му да не буде само предавач, већ сарадник ученицима у њиховим 

напорима да повећају своје знање о датом предмету. Наставнику остаје 
вредно и много потребније време за разговор са ученицима, за демократске, 

хумане дискусије, постављање изазовних питања, за рад са појединцима, 

дијагностиковање потреба појединих ученика, за испитне материјале, пла

нирање рада и посебно за слушање ученика. 
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Управо то што у својој структури садржи објективне услове и прет
поставке не само за индивидуално учење, већ и за заиста хуман, аугентично 

индивидуализован однос наставника и ученика, издваја IPI пројекат од ос
талих саврсмних планова и модела индивидуализоване наставе. Као сасвим 

реална, у оквирима IPI пројекта, отвара ес могућност уношења у наставу 
другачијих осећања (узбуђење, радозналост, иницијатива), истраживачких 

сазнајних активности, унуграшњс мотивације и коначно постизање креатив

них резултата како ученика, тако и наставника. 

На основу изложеног, намеће се закључак да IPI пројекат индивиду
ализоване наставе може и треба да ес примени и у наставној пракси наших 

школа. Наравно, то неће бити некритичко преношење, већ модификована 

иновација у складу са постојећим релевантним условима и околностима. 

При томе је примарно да ес практичном моделу обезбеди теоријска уге

мељеност на адекватном научном објашњењу односа између процеса нас

таве и развоја личности. То подразумева схватање да су настава, односно 

образовање и васпитање, укључени у сам процес развоја детета. Развој се 

не одвија независно од васпитања и образовања, униформно, предодређено 

само наслеђем, средином или и једним и другим. (Л. С. Рубинштајн, 1981) 
Отуда је потребно да се настава као јединствен васпитнообразовни процес, 

посебно индивидуализована настава, оријентише не само на прилагођавање 

развоју, већ пре свега на његово подстицање. Усвајање знања и развијање 

способности, у првом реду мисаоних способности, дидактички гледано, јесу 
и морају бити јединствен процес, а ученичке мисаоне способности су и 
услов и резултат наставе. Научна фундираност ко~щепције васпитнообра
зовног процеса као подстицања развоја, може се изводити из свих оних 

психолошких и педагошких теорија које афирмишу потребу и право детета 

на аутономију у смислу слободе, самосталости, али и сарадње како са ком

петентним одраслим (наставник), тако и са вршњацима и другим ученицима 

у различитим социјалним групама и радним тимовима. 
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Мага Dukic, Ph. D. 

INOVAПONS IN TEЛCНING: IPI PROJECT 

Summary 

In thc essay the author starts (from didactial standpoint) from thc definition of the 
tcrm innovation in teaching as wcll as from thc term meaning for а different criteria grouping 
according to which factors and elements of instruction modernization are being singled out. 

IPI project as а practical model of individaulized instruction and as а kind of innovation 
in teaching practice of many schools in USA is being specially considcred. 

In the conclusion it is suggested that IPI project as а modified innovation, which means 
adjusted to rclevant conditions and circumstanccs and adcquately theorctially based, could Ье 
applicd in our tcaching practicc, too. 

Ксу words: didactics, instruction, innovation, individualization, IPI project 
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НЕГОВАЊЕ МИСАОНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 

(Идејна скица) 

Резиме 

АуШор овоi йројекШа йолази од уверења да јс мисаоно акШивирањс 
ученика у насШавном йроцссу значајна йрсШйосШавка за њихов укуйни 

инiйелекшуални развој. ЗаШо усйех у wколама Шреба вредновати, йре 
свеiа, йо Шоме у којој су мери ученици осйособљени за усйеwан самос
iйални инШелскШуални рад. И йоред значајних сазнања у дидакШичкој 

iйеорији о инШелекШуалном развоју ученика у насШавном йроцесу, йрема 

резулiйаШима неких исШра:живања, насШава у наwим wколама Ше идеје 
занемарује. Полазећи од pcзyлiliailia исШра:живања Б. Баковљев а у два 

навраШа (1961/1962 и 1979182), намера нам је да йоновимо ова исШра:жи
вања и да уШврдимо у којој мери су peзyлiliailiи ова Шри исiliра:живања 
исiйоi йроблема слични, а у којој мери различити. 

Кључне речи: мисаона акШивносШ, насШавни йроцес, комйарација peзyл

iliailia, йредмеШ, циљ, задаци, хийоiliезе исiliра:живања, йойу
лација и узорак 

Један од најзначајнијих индикатора ефикасности наставног рада у 

школама је и степен мисаоног ангажовања ученика у наставном процесу и 

њихова оспособљеност за самосталан и успешан mпелектуали рад. Од тога 

у великој мери зависи колико ће млади бити оспособљени за процес пер

манентног самообразовања. Ставови Гау дига да је основна функција школе 

и наставе формирање "мислећих људи" и данас су веома актуелни. За укупни 
мисаони развој ученика битна је, можда и пресудна, и саморадња у настав

ном процесу уз максималну мисаону ангажованост сваког ученика. То је 

једна од значајних претпоставки да ученици постпено и успешно овладају 

методиком интелектуланог рада, што треба да буде један од основних за

датака сваке школе. Зато овај проблем треба да буде у жижи научног 

истр~живања, посебно ако ес има у виду потреба бржег развоја дидактичке 
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теорије и унапређења наставне праксе са аспекта мисаоне активизације 

ученика у наставном процесу. 

У савременим схватањима све се више превазилази сукоб између пред

ставника теорије дидактичког материјализма и теорије дидактичког фор

мализма. Превазилазе се њихова екстремна схватања. Нове погледе карак

терише уважавање и прихватање позитивних идеја једне и друге теорије. 

Тако су искристалисана опредељења већина научника-дидактичара и педа

гошких психолога да током школовања треба развијати разноврсне спосо

бности ученика, али на различитим и одмереним наставним садржајима. 

Посебно ес инсистира на развоју когнитивних способности. На овом по

дручју дидактичка теорија и теорије сродних наука (посебно педагошке 

психологије) развијале су ес веома успешно, посебно у другој половини 

двадесетог века. Међутим, остаје трајан проблем слабости у реализацији 

тих идеја у настави наших школа. Бројна истраживања показују да ес у 

нашој настави традиционализам тешко превазилази, а у таквим условима 

нема могућности за максимално и успешно неговање мисаоних активности 

ученика у наставном процесу на различитим узрастима. И поред општепри

хват љивих становишта да је у нашим школама занемарена мисаона актив

ност ученика, остаје отворено питање да ли су таква становишта увек за

снована на научним чињеницама, или се ради о инерцији традиционалног 

мишљења потенцираног у дужем временском периоду. Полазимо од тога 

да су таква становишта често произвољна и недовољно научно аргументо

вана. Да ли је могуће и у најтрадиционалнијој настави потпуно занемарити 

мисаоне активности ученика у наставном процесу? У којој је мери мисаона 

активност ученика у наставном процесу присутна, а у којој мери занемаре

на? Који су узроци недовољне мисаоне активизације ученика у процесу 

наставе? Које су претпоставке за успешно неговање мисаоних активности 

ученика у настави? На које начине је могуће неговати мисаоне активности 

ученика у наставном процесу? Све су то питања на која треба дати одговоре 

с циљем да ес сагледа реална ситуација у нашој настави, да се отклоне 

препреке и слабости и да се настава на свим ступњевима унапреди. Према 

томе, предмет овог истраживања је мисаона активност ученика у процесу 

стицања знања у настави. 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

У току истраживања требало би испитати у којој се мери негује 

мисаона активност ученика у наставном процесу основне и средње школе, 

компарирати добијене резултате са резултатима до којих је дошао М. Ба

ковљев у својим истраживањима у два наврата и указати на дидактичко-ме

тодичке могућности неговања мисаоних активности ученика у наставном 

процесу. 
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Определили смо се да емпиријски проверимо констатације "да се у 
нашој наставној пракси запоставља захтев за мисаоном активизацијом уче
ника у процесу стицања знања; да се и при покушајима практичне реали

зације тог захтева јављају многобројни крупни недостаци". 1 

Овим истраживањем тежимо да одговоримо на питања: ( 1) колико 
нашим школама успева да наставу у којој се учи првенствено запамћивањем 
замене наставом која од ученика захтева пре свега да мисле; (2) који се 
основни недостаци при томе јављају; (3) како унапредити савремену наставу 
с аспекта успешније мисаоне активизације ученика у њеном процесу? Према 
томе, неопходно је испитати да ли се, колико и на који начин у нашој 
савременој наставној пракси процес стицања знања оријентише на ученичку 

мисаону активност? При томе тежиште ће бити на сагледавању у којој мери 
савремена наставна пракса прати теоријска сазнања у овој области и у којој 
су мери резултати истраживања слични или различити у односу на резултате 

до којих јс у неком другом времену и другим условима дошао М. Баковљев. 
Овом приликом истраживање смо усмерили ка проучавању мисаоне актив
ности ученика у наставном процесу, а нисмо ес бавили и проучавањем 
педагошке уџбсничке литературе која би могла утицати на наставну праксу, 
чиме ес, у оквиру овог проблема, посебно бавио М. Баковљев. 

У овом истраживању наша основна преокупација је била да утврдимо 
како се мисаона активност ученика у наставном процесу реализује - колико 
ученици уче путем расуђивања и који су недостаци наставног рада с аспекта 

неопходности мисаоне активизације ученика. У односу на истраживања М. 

Баковљева одлучили смо ес да ово истраживање проширимо и на сагледа
вање следећих проблема: (1) У којој су мери заступљени истраживачки 
задаци ученика у наставном процесу; (2) Која врста питања наставника 
доминира у наставном процесу, (3) У којој су мери заступљена ученичка 
питања у настави; ( 4) У којој мери је заступљена индивидуализација нас
тавног рада? 

ХИПОТЕЗЕ У ИСТРАЖИВАЊУ 

Према нашем очекивању неће бити знатнијег напретка у мисаоној 
ангажованости ученика у наставном процесу у односу на резултате истра

живања до којих јс дошао М. Баковљев 1961/62 1979/82. год. 
• Ученици претежно не долазе до знања властитом интелектуалном 

активношћу, него им ес у пренаглашеном виду знања саопштавају 
у готовом облику. 

• Процес стицања знања у настави заснован је претежно на мемо
рисању, а далеко мање на расуђивању ученика. 

Милан Бакоwъев, Ос11ов1Ш недосШаци йракШичне реализације захШева за мисаону 

акйiивизацију ученика у 1шсШав1юм саз1шјном йроцесу, Научна књига, Београд, 1971, 
стр. 6. 
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• У наставном процесу наставници имају пренаглашено доминантну 

улогу, тс ес тако занемарује неговање осамостаљивања ученика. 

• Заступљена очигледност у наставном процесу мање је у функцији 
апстрактног мишљења, а пише сама себи циљ. 

• Занемарено јс стицање знања пропсрапањсм, тс ес запоставља 

неговање критичког односа ученика према ученом. 

• Занемарљив је број истраживачких задатака на којима самостално 
раде ученици у наставном процесу. 

• У настави су доминантна питања и задаци наставника којима ес 

негује памћење, а занемарена питања и задаци којима ес негује 
мишљење ученика. 

• У наставном процесу није уобичајено да ученици постављају пи
тања, што јс својеврсни апсурд, имајући у виду да они који уче и 

који нс знају, треба највише и да питају. 

• Још увек јс индивидуализација наставног рада занемарена. 

ИСТРАЖИВАЊА М. БАКОВЉЕВА 

Мисаона активизација ученика у наставном процесу био јс и остао 
трајан аткуслни проблем за истраживање. Скоро да нема значајног мисли

оца који ес бавио питањима наставе од античке Грчке до данас, а који није 

инсистирао и на мисаоној активизацији ученика у наставном процесу (Со
крат, Платон, Аристотел, Квинтилијан, Каменски, Хсрбарт, Дистсрвсг, 

Шуи, Гансбсрг, Гаудиг, Брунер, Гаљперин, Ланда, Тализина, Давидов, да 
споменемо само нске од њих). Од наших истраживача овим питањима по

себно су се бавили Кnашчев, Баковљев, Кркљуш, Цветковић, Радовановић, 
Јовановић-Илић, Јукић и други. Посебно су запажени резултати истражи

вања М. Баковљева који јс у два наврата (1961/62 и 1979/82) емпиријским 
путем темељно истраживао проблем мисаоне активизације у школском уче

њу. Резултати овог аутора су нас мотивисали да се прихватимо поновног 

истраживања ове проблематике у новом времену и новим условима, да 

резултате компарирамо и да сагледамо могућности унапређења наставе у 

основним и средњим школама са аспекта мисаоне активизације ученика у 

наставном процесу. 

Пошто ес ради о поновљеном истраживању М. Баковљева, неопходно 

је нешто више рећи о његовим истраживањима у два временска интервала. 

У 1961/62. години реализован јс истраживачки пројекат који је био одобрен 
на Институту за педагошка истраживања у Београду. Носилац пројекта био 
јс др М. Баковљев. На узорку СР Србије без покрајина и САП Војводине 
испитао јс Баковљев колико су нам ђаци мисаоно ангажовани у наставном 

процесу основних и средњих школа. У прикупљању података о одређеним 

часовима (100 часова) користио је магнетофонски запис. Поред тога извр
шио јс анализу 100 писаних припрема кандидата за полагање стручног 
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испита. При анализи прикупљеног материјала настојао је да да одгоnорс 
на следеће питања: 

Долазе ли ученици до знања nластитом интелектуалном актиnно

шћу или им се, пак, она саопштавају у готовом облику, као ре
зултат туђе интслектулане активности? 

Представља ли процес стицања знања првенствено активност ра
суђивања или се своди претежно на меморисање, а уколико су 

ученици мисаоно активни - каквог је карактера та активност: (1) 
Заснива ли се индуктивно закључивање на довољном броју репре
зентативних појединачних појава или се суди на осноnу једног или 
два случаја; (2) Прибегава ли се и дедукцији и да ли се при том 
стичу и нова сазнања или се само проnеравају индуктивно стечени 
закључци и (3) Ослања ли се ученичка мисаона активност на 
машту? 

Осамостаљују ли ес ученици у процесу сазнаnања и како се то 
усклађује с наставниковом рукоnодећом улогом у настави? 

Води ли се рачуна о принципу очигледности и шта јс cnpxa нас
тавне очигледности: да омогући и иницира ученичко мишљење, 

да илуструје настаnниково излагање готових истина или да буде 
само себи циљ? 

Подвргавају ли ес стечена знања проверавању; остварује ли ес то 
практичним примењивањем и да ли се ученици навикавају и ос

пособљаnају да ес критички односе према ономе што уче? 
Настоји ли се да се знања што чешће стичу решавањем реалних 
проблема? 
Имају ли ученици довољно времена за размишљање или их, пак, 

наставници пожурују, онемогућавајући тиме њихову мисаону ак
тиnност? 

Постоји ли довољно разумеnања за странпутице у ученичкој ми
саоној активности или се настаnници тру де да их предупреде, 

прсдупрсђујући истовремено и сnако право мишљење? 

Има ли ес у виду да мисаона активизација ученика у настаnном 
сазнајном процесу претпоставља еластичан однос према радној 
дисциплини, тј. да ли се одступа од традиционалног режима бс
шумности и непокретности? 

Поред бројних резултата овог истражиnања наводимо само два основ

на закључка: 

"-да су резултати које наше школе постижу у погледу замењивања 
наставе у којој ес процес стицања знања заснива йрвен.сШвен.о на запамћи

вању наставом која од ученика захтева йре свеzа да мисли толико скромни 

да се учење расућивањем joz.:y увек мора смаШраШи изузеШн.ом йојавом. 
- да су йокуz.:уаји йракШичн.е реализације захШева за мисаону акШи

визацију учен.ика у йроцесу сШицања зн.ања йраћен.и мн.оzобројн.им н.едос
Шацима ... " 
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Резултате овог истраживања М. Баковљев је објавио у књизи Основни 

н.едосШаци йракШичн.е реализације захШева за мисаону акШивизацију уче
н.ика у н.асШавн.ом сазнајном йроцесу (Научна књига, Београд, 1971 ). 

Исти аутор је у оквиру новог истраживачког пројекта Института за 

педагошка истраживања у Београду обавио слично истраживање 1979-1981. 
с намером да испита "шта се у међувремену постигло у погледу потпунијег 

и успешнијег мисаоног активирања ученика у процесу стицања знања у 

основношколској и средњешколској настави ... да ли се у н.аwим основним 
и средњим wколама н.асШава у којој се учи йрвен.сШвен.о зайамћивањем 
.замењује н.асШавом која од учен.ика захШева йре свеiа да мисле. Да би се 
то реализовало, требало је утврдити (1) колико су нам (садашњи) основци 
и средњошколци мисаоно ангажовани у наставном сазнајном процесу; (2) 
да ли ес у томе напредовало за последњих осамнаест година и (3) у којој 
мери јс све то условљено уџбсничком педагошком литературом." 

Резултати нове етапе истраживања показују да се стање у нашој нас

тави, са аспекта мисаоних активности ученика у наставном процесу, није 

ни после осамнаест година битније променило, а да су ес нски елементи 

мисаоне активизације ученика и погоршали. Резултати овог истраживања 

објављени су у књизи Мисаон.а акШивизација учен.ика у н.асШави (Просвета, 

Београд, 1982). 
Сматрали смо интересантним да ес ово истраживање после седамна

ест година понови и да се утврди у којој су мери резултати ове три етапе 

истраживања истог проблема слични, а у којој мери различити. Тема је 

одобрена од стране Министарства за науку Републике Србије и Одсека за 

педагогију при Филозофском факултету у Новом Саду. 

СВРХА ИСТРАЖИВАЊА 

Мисаона активизација ученика у наставном процесу један јс од при

оритетних задатака сваке школе. Зато је ово питање перманентно актуелно. 

Резултати истраживања М. Баковљева указују на низ слабости у практичној 
реализацији већ познатих теоријских захтева да се слабости "своде на од
суство и погрешно примењивање поступака без којих нема и не може бити 
стварне мисаоне активизације ученика."2 Да ли су се уочене слабости пре
вазишле у нашој данашњој настави основних и средњих школа? Према 
томе, сврха овог истраживања је да ес емпријским путем провери у којој је 
мери превазиђено стање наше наставе у односу на претходни истраживачки 

период, са аспекта мисаоне активизације ученика у наставном процесу. При 

томе увек ес има у виду потреба анализе узрока постојећег стања и мера 

за унапређење савремене наставе. 

Исто. 
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МЕТОДЕ, ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТИ 

У истраживању ћемо користити дескрийШивну научно-исШраж:ивачку 
методу. Намера нам је да снимимо наставу онакву каква она јесте. Зато ће 
став истраживача бити пасиван. Намерно не уносимо никакве факторе који 
би могли утицати на промене посматране наставе. У истраживању треба 
учинити све да се настава одвија онако како ју је поједини наставник кон
ципирао и замислио. 

Определили смо ес за ову истраживачку методу пре свега због тога 
што имамо у виду основно питање на које треба дати одговор у овом 
истраживању - да ли ес, колико и на који начин процес стицања знања у 

нашој савременој наставној пракси оријентише на ученичку мисаону актив
ност? Да ли су добиј ени резу лт ати слични, бољи или гори у односу на 
резултате које је добио М. Баковљев у својим истраживањима. 

Прикупљање података смо обавили на неколико начина: (1) већину 
наставних: часова снимили смо видео-камером; (2) један број часова смо 
снимили путем аудио-записа; (3) знатан број часова смо непосредно посма
трали и писмено регистровали целокупни ток наставног процеса (носилац 
теме истраживања је члан комисије за полагање стручног испита настав
ника основне и средње школе тс је непосредно пратио, снимао, потом и 

анализирао ове часове); ( 4) проучавали смо писмене елаборате (припреме) 
наставника на стручним испитима; (5) сваки наставник код кога је сниман 
наставни час, приложио је и писмену скицу (припрему или елаборат) за 
снимљени наставни час (тако је било могуће компарирати планирано са 
реализованим на наставним часовима); (6) часови који су снимани путем 
касетофонског записа употпуњавани су писменим записом школског педа
гога или психолога (то је омогућило да се при анализи изврши потпуније 
сагледавање организације, садржаја и тока наставног часа, да се сагледају 
и оне компоненте наставног часа које се не могу регистровати путем аудио

записа). 

Определили смо се за снимање часова обраде нових наставних са
држаја. 

ПОПУЛАЦИЈА И УЗОРАК ИСТРАЖИВАЊА 

Истраживањем су обухваћене основне и средње школе АП Војводине. 
У узорак су ушле: основне школе, гимназије, економске школе, техничке, 
медицинске и пољопривредне школе. Врсте школа су исте као и у истра

живању М. Баковљева, с тим што су изостављене учитељске школе које су 
у међувремену прерасле у педагошке академије, а потом у учитељске факул-
тете. 

Трудили смо се да узорак одаберемо по истом обрасцу као и у прет
ходом истраживању, с том разликом што је тај образац примењен на по
дручје Војводине. 
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Школе Разреди Снимљени часови 

Основне IV 30 
VIl-VIII 30 

Средње 1-11 (гимназије) 30 
III-IV (стручне ш.) 30 

У куп но часова 120 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Место Број основ. шк. Број часова 

IV р. VII-VIII р. 

Нови Сад 3 6 6 
Суботица 2 4 4 
Сомбор 2 4 4 
Сремска Митровица 2 4 4 
Зрењанин 2 4 4 
Вршац 2 4 4 
Кикинда 2 4 4 

УКУПНО 15 30 30 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

Место Школа Број часова 

Економска 

Нови Сад 1 2 
Суботица 1 2 
Сомбор 1 2 
Вршац 1 2 

Медицинска 

Нови Сад 1 2 
Сомбор 1 2 

Техничка 

Нови Сад 1 2 
Ср. Митровица 1 2 
Вршац 1 2 
Сомбор 1 2 
Кикинда 1 2 
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Пољопр. шк. 

Футог 1 2 
Сомбор 1 2 
Зрењанин 1 2 
Вршац 1 2 

Свега стр. шк. 15 30 

Гимназије 
Нови Сад 2 6 
Суботица 1 4 
Сомбор 1 4 
Ср. Митровица 1 4 
Зрењанин 1 4 
Вршац 1 4 
Кикинда 1 4 

Свега гимн. 8 30 

УКУПНО 23 60 
средње школе 

ШКОЛЕ - НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ - РАЗРЕДИ - ЧАСОВИ 

Наст. пред IV.p. VIl-VIII р. 1-11 р. ИИИ-ИВ р. 

осн. ш. осн.шк. ги мн. стр.шк. 

Матер. језик 10 6 5 
Математика 8 4 5 
Поз природе 8 
Поз. друштва 4 
Физика 4 4 
Хемија 4 4 
Биологија 4 4 
Историја 4 4 
Географија 4 4 
Струч. предм. зо 

УКУПНО зо зо зо зо 
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Стручне школе Наставни предмети Број часова 

Економска Основи економије 2 
Пословна економија 2 
Маркетинг 2 
Мон. скон. и банк. 2 

Медицинска Педијатрија 1 
Инфективне болести 1 
Анатомија 1 
Нега болесника 1 

Техничке Мерење у аутоматици 2 
Мот. са унутр. сагоревањем 2 
Дигиталан електроника 2 
Обрада материјала 2 

Пољопривредне Педологија 2 
Заштита биља 2 
Виноградарство 2 
Сточарство 2 

УКУПНО часова 30 

Определили смо се за исте наставне предмете и исти фонд часова 

као и М. Баковљев. Једина измена је у томе што у наставним предметима 

нема педагогије, која се сада не предаје у средњој школи. Часове овог 

предмета распоредили смо на социологију-1, географију- 1, и на историју 
- 1. 

Снимање наставних часова трајало је у времену од октобра 1996. до 
краја маја 1997. године. 

Наставници су обавештавани о начину снимања наставних часова, али 
не и о циљу снимања. Са њима је све унапед договорено, али они нису 

знали да се сагледава, прати и вреднује мисаона активизација ученика у 

наставном процесу, што је и природно, имајући у виду потребу што објек
тивнијсг сагледавања ове проблематике. Определили смо се за наставнике 
добровољце. Према томе, ради ес, у већини случајева, о искусним, бољим, 
амбициознијим и истакнутијим наставницима у нашим школама. На основу 
тога може ес очекивати да ће њихова настава и са аспекта мисаоне акти

оизације ученика бити успешнија. Намерно смо ес определили за добро
оољцс, јер је тешко било кога присилити на то да ес његови часови снимају. 
Истина, настава мора бити сваког часа отворена за педагога или психолога 

школе, за директора школе или за надзорника, али су наставници због свог 
материјалног положаја осама фрустрирани, повређени и понижени и треба 
разумети њихао отпор према соим захтевима који изискују наос напоре. Са 
добровољцима јс радио и М. Бакоољсо. 
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Наставне часове су снимали школски педагози или психолози. Они 

су се, у договру са појединим наставницима, опредељивали код кога нас

тавника и у које време ћс обавити посету и снимити наставне часове. 

Педагози или психолози су на часовима (које су снимали путем ка

сетофона) и писмено снимали. То је омогућило да се при анализи изврши 
потпуније сагледавање организације, садржаја и тока наставног часа, да се 

сагледају и оне компоненте наставног часа које ес не могу регистровати 

путем касстофонског записа (самостални рад ученика на задацима са нас

тавних листића, наставних листова, уџбеника или приручника, нпр.). На

мерно се нисмо опредељивали за било какав инструмент за снимање нас

тавних часова, јер се сви они, углавном, заснивају на проценама посматрача. 

У овом истраживању нису нам биле потребне било чије процене, па ни оне 

школских педагога или психолога, о квалитету мисаоних активности уче

ника у наставном процесу. Намера нам је била да педагози или психолози 

што је могуће реалније писмено сниме наставне часове, а да ес процене 

препусте носиоцу овог истраживања. 

Определили смо ес да се снимци наставних часова процењују са ас
пекта следећих питања: 

1. Да ли ученици до знања долазе властитом стваралачком актив

ношћу или им ес она саопштавају као већ готови, уопштени, 
формулисани и систематизовани, у ствари туђи судови, закључци, 
правила, закони, формуле и дефиниције? 

2. Представља ли процес стицања знања првенствено активност ра
суђивања или се своди претежно на запамћивање; уколико су 

ученици мисаоно активни, каквог је карактера та активност; за
снива ли се индуктивно закључивање на довољном броју карак
теристичних појединачних појава или се суди на основу свега 
два-три, па чак и једног случаја; прибегава ли се и дедукцији и 
да ли се при томе стичу и нова сазнања или се само проверавају 
индуктивно стечени закључци; ослања ли се ученичка мисаона 

активност и на делатност маште? 

3. Да ли се ученици осамостаљују у процесу сазнавања и како се то 

усклађује са наставником руководећом улогом у настави? 

4. Води ли ес рачуна о принципу очигледности и шта је смисао 
наставе очигедности - да иницира и омогући ученичко мишљење, 

да илуструје наставниково уопштено излагање, или да буде само 
себи циљ? 

5. Подвргавају ли ес стечена сазнања процесу проверавања; оства

рује ли се то посредством практичног примењивања и да ли се 
ученици навикавају на критички однос према свему ппо им се 

саопштава? 

6. Настоји ли се да ес знања стичу путем решавања реалних про

блема? 
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7. Имају ли ученици доnољно времена за размишљање или их пак 
настаnници пожурују, онсмогућаnајући на тај начин њихоnо миш
љење? 

8. Постоји ли довољно разумеnања за странпутице у ученичкој ми
саоној активности, или ес наставници труде да их предупреде, 
прсдупређујући истоnремсно и сnако праnо мишљење? 

9. У којој мери ученици у настави самостално упоређују, синтези
рају, мењају- преиначаnају, постаnљају и рсшаnају хипотезе, кон
кретизују, закључују по аналогији и сл? 

1 О. У којој мери се ученици ангажују на решаnању истражиnачких 
задатака? 

11. Коју врсту питања и задатака настаnници постављају ученицима 
током наставног процеса? 

12. У којој мери се води рачуна о индивидуалним могућностима и 
способностима ученика при постављању захтева? 

У већини случајеnа наведена питања су иста она која јс постављао и 
М. Баковљев у својим истраживањима. Разлика јс само у томе што смо 
анализу вршили и са аспекта неколико нових питања, чиме смо ово истра

живање проширили. Пошто ес из писмених припрема наставника не могу 
сагледати нска питања мисаоне активизацијс, као што је темпо расуђивања, 

странпутице у процесу мишљења, она су, при њиховој анализи изостављена, 

мада су веома значајна. Имајући у виду да јс до ових питања М. Баковљев 
дошао на основу праћења бројних научних извора југословенских, совјет
ских и америчких научника; нема разлога да ес било које од њих заобиђе. 

По његовом испраnном мишљењу опште јс признато у нас и у свету "да 
ученици знања треба да стичу властитом стваралачком активношћу; да у 
сазнајном процесу у првом плану мора бити мишљење, да индуктивно за
кључивање ваља заснивати на довољном броју карактеристичних поједина
чних случајева и комбиновати га с дедукцијм, којом се не само проверавају 
индуктивно створени закључци већ и стичу нова сазнања и да је ученичку 
мисаону активност нужно заснивати и на делатности маште; да је у процесу 
сазнања потребно осамостаљивати ученике, и то плански и постепено, нс 
губећи из вида да наставом мора руководити наставник; да јс дидактичка 
очигледност услоn и средство ученичке мисаоне актиnности; да је и у нас
тави најпоузданији критеријум веродостојности сазнања пракса и да јс уче
нике неопходно наnикавати на проверавање оног што треба да усвоје; да 
јс нужно стnарати проблем-ситуације; да јс штетно свако скраћивање вре
мена неопходног за процес расуђивања; да је недопустиво настојати да се 

процес сазнања у настави ослободи свих странпутица и да ес у условима 
учења расуђивањем радна дисциплина не сме изједначавати са традиционал
ним режимом мировања, ћутања, слушања и гледања."3 Овоме треба додати 

Исто, стр. 20. 
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да јс један од услова за нормалан развој и напредовање сваког ученика 
прилагођавање задатака према могућностима и способностима сваког по
јединог ученика - индивидуализација наставног рада. 

Резултате добијене анализом снимљених наставних часова обрадиће
мо квантитативно и квалитативно према постављеним суштинским питањи

ма мисаоне активизације ученика у наставном процесу: 

1. Активно стицање знања 
2. Расуђивање као основна компонента активног стицања знања 
3. Осамостаљивање ученика у процесу стицања знања 
4. Упућеност мисаоне активности на наставну очигледност 
5. Верификације ученичког сазнања 
6. Проблем-ситуација у настави 
7. Време као услов расуђивања 
8. Неопходност странпутица у ученичком расуђивању 
9. Истраживачки задаци 

10. Самосталност у анализирању, синтезирању, закључивању, дефи
нисању ... 

11. Инидивидуализација наставног рада 

12. Врсте питања и задатака 

Stipan Juk.ic, Ph.D. 

CHERISНING OF PUPILS' REFLEXIVE ACТIVIТIES IN ТEACHNING PROCES 
(А conceptual sketch) 

Summary 

The author of the project starts from the belief that reflexive activities of pupils in 
teaching process is important assumption for their overall intellectual development. That's the 
reason why evaluation of the school success is to Ье done, first of all, according to the level 
of pupils' accomplished capaЬility for successful independent intellectual work. Besides impor
tant knowledge of didactical theory оп pupils' intellectual development in teaching process, 
according to the results of some studies, the instruction in our schools neglects these ideas. 
Starting from the investigation results of М. Bakovljev, our intention is to redo this investigation 
and to establish in what а dcgree the results of three studies of the same proЫem are similar 
and where arc their diff erences. 

Кеу words: reflexive activity, teaching process, results comparation, subject, aim, tasks, 
hypotheses of investigation, population, sample 
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ПЕДАГОГ И МОГУЋНОСТИ РЕШАВАЊА 

ПОРОДИЧНИХ ПРОБЛЕМА 

Резиме 

Д елаШносШ йедаiоiа добрим делом је усмерена и на рад са роди
ше љима, на развој њихове йедаiоwке кулШуре, али и на йомоћ роди
Шељима у ре~_уавању ра.зличиШих васйиШних йроблема. СхваШања да се 
васйиШни йроблеми моiу реwаваШи као Шакви, издвојено од целокуйноi 
ШреШирања йородице, су йоiре~_уна. У йрилоiу се анализирају чеШири мо
iућа йрисШуйа разреwавању йородичних йроблема: деловањем на њену 
сШрукШуру, на комуникацију, на йсиходинамичке односе и коначно на йро
мене у йонаwању њених чланова. 

Кључне речи: йородична сШрукШура, динамика, комуникација, клима, еду
кација 

Нема породице која ес није сусрела са различитим проблемима. Нске 
их успешно решавају, развијајући при том још ефикасније механизме дело
вања, док друге из једне проблемске ситуације улазе у другу, сос сложенију; 

систем функционисања ес при том нарушава и слаби, а укупност тих оте
жавајућих услова може довести и до њеног распада. 

Педагог је често у ситуацији да помаже родитељима, у решавању 

проблема учења и развоја деце. Позната је изрека да ће и чланови најскла
дније породице, иако нису улазили у конфликтне ситуације због чега дру
гог, ући у њих због деце. Наиме, неприпремљеност на суочавање са развој
ним проблемима, који најчешће могу бити и предвиђени, бројност проблема 

који проистичу из свакодневног понашања деце, неприменљивост генера
цијски преузетих искустава у васпитању деце, и решавању њихових савре

мених проблема, неминовно изазива код родитеља неприпремљеност, збу

њеност, незнање, осећање беспомоћности и ако тс проблеме морају сами 
решавати, и заишерссооани су да их што успешније реше. 

Обраћање педагогу може бити први позитиван корак, али да би та 
сарадња била заиста успешна, неопходно је студиозније ући у феномено
лошку анализу породице, њене динамике и анализу фактора који позитивно 
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или негативно делују на њено функционисање. На основу тих знања могу 
ес идентификовати упоришни механизми, чијим покретањем можемо дело

вати на промене у породици, које ћс резуширати у њеном успешнијем 

функционисању. 

Наиме, чланови породице нису заинтересовани за неко опште педа

гошко образовање које ћс примењивати у будућности, ЈiИТИ за образовање 
које није везано за конкретне проблеме са којима се сусрећу. Дакле, да би 
педагози били ефикасни у пружању помоћи родитељима, морају познавати 
психодинамику породице и њено функционисање, и на основу тог знања 

бити спремни да направе конкретне, индивидуализоване педагошке пројек
те помоћи родитељима, који ћс обухватити пружање различитих знања, 
педагошких, психолошких, социолошких, али и знања о породици. Поред 

тога, ти педагошки пројекти морају да имају инкорпориране и друге облике 

рада, којима ће ес утицати на измену механизама који делују у тој породици, 

на измену климе, начина и нивоа комуникације, на право одмеравање емо

тивне и афективне засићености тих односа, и сл. 

Основни захтео који ес мора уважавати у решавању породичних про
блема јс идентификација породице као система, као целине, а не оног 
њеног члана који има проблеме. Индивидуални проблеми са којима се 
чланови тс породице сусрећу су у ствари симптоматски извор нефункицо

нисања породичног система, па самим тим циљ саветовања мора да буде 
везан за обезбеђивање општег функционисања породице, као целине. 

Постоје четири могућа приступа у разрешавању породичних пробле
ма: деловање на структуру породице, на комуникацију, на њене динамичке 

односе или на понашање њених чланова. 

Структурални приступ првенствено је развио Minuchin, и у њему је 
нагласак на развоју активног, организованог и целовитог породичног сис
тема. Он истиче да ес суштина структуралног приступа породици заснива 

на чињеници да породица увек представља нешто више него прост скуп 

индивидуалних биопсходинамичких односа њених чланова. Чланови поро

дице односе ес једни према другима према одређеним устаљеним односима, 

који, иако нису експлицитно утврђени, ипак представљају одређени облик 
структуре породице (Minuchin 1974,89). 

Структура породичног система обезбеђује примарни социјални кон
текст у коме индивидуа функционише. Ту се развија реципрочно утицајни 
процес: индивидуа је истовремено под утицајем тог контекста, и делује на 
њега. Дакле, промене у структури породице изазивају и утичу на промене 
у понашању и у унутрашњопсихичким процесима њених чланова. 

Породични систем остварује се функционисањем подсистема, које 
чине једна или више индивидуа. Ови подсистеми могу да чине дијаде као 
што су отац-син, мајка-отац и сл., или они могу да ес формирају у односу 
на генерацију, пол, интерес, али у односу на функцију. Различити нивои 

моћи, и различити типови трансакционих односа повезани су са сваким 

подсистемом. Уколико су границе нејасне и благе (нпр. детету се дозвољава 
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да уђе у родитељски подсистем), породични систем постаје заплетен, и 
управо то може утицати на почетак његове нефункционалности. Са друге 

стране, уколико су границе сувише ригидне, и уколико је скоро онемогу

ћена комуникација између подсистема, или јс она отежана, такође настају 

тешкоће и породица постаје разједињена и нефункционална. Чланови ра

зједињених породица имају осећај нсприпадности, недостатак лојалности, 

и нису спремни да улажу напоре око подржавања било ког члана породице, 
када ес за то јави потреба. Успешно функционисање породице захтева да 
се структура породице континуирано адаптира и мења у складу са захтевима 

за променом који ес јављају или у оквиру ње, или долазе из социјалног 

окружења. Уколико дође до заплетсности односа, до разједињења и нефун

кционисања трансакционих активности, спречавају ес истовремено и про

цеси мењања и адаптивног усклађивања функција породице са објективно 

постојећим захтевима за променом. Циљ рада педагога јесте, према томе, 
трансформација система породичне структуре. Ово ес може остварити де
ловањем на породицу у три фазе: прво јс неопходно што студиозније упо

знати целовитост породице, постојање и функционисање подсистема, ка

рактеристике њихових граница и целовитост трансакционих оквира, стила 

живота породице, њене афективне карактеристике, као и стила говора и 
комуникације у породици. 

У следећој фази неопходно јс остварити евалуацију породичне струк
туре на основу добијених података. Овај процес евалуације мора контину
ирано да ес остварује и у свим наредним фазама, како би се на основу њега 

могао пратити процес и интензитет реструктурирања породице, или интен

зитет отпора према овим настојањима. 

Креирање услова који ћс омогућити трансформацију структуре јесте 
задатак треће фазе деловања на породицу. У овој фази примењују се следеће 
методе: прсусмераоањс интеракција, појашњавање граница, стварање услова 

да ес чланови породице ослободе стреса, постављање задатка, наметање 

анализе расположења, обезбеђивање подршке, информисаности, знања и 

усмеравање свих ових промена у породици. 

Либерман (1972) истиче да ес понашање индивидуалних чланооа по
родице моделује и учвршћује догађајима из природне средине, па ес стога 

промене у понашању и модификација реакција могу остварити променом 
подстицаја (услова) у тој средини. Очигледан пример за то јс експеримен
тмна доказаност промене понашања код деце, на основу образооања и 

сдуковања родитеља о ефикасном коришћењу подстицаја у усмеравању по

нашања. 

Програм образовања родитеља може бити усмерен на учење општих 
теорија и најзначајнијих техника модификовања понашања или на оне у 
којима јс тежиште образовања родитеља на специфичним методама рада и 
интервенција у складу са дечијим проблемским понашањем. Избор ових 
програма у моделовању понашања зависи од нивоа образовања родитеља, 
од времена које имају на располагању за учење, од дечијег узраста, и од 
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типа понашања које родитељи желе да промене. Већина едукативних про

грама укључује истовремено и технике за подстицање жељеног понашања 

и технике за сузбијање нежељеног понашања. Повезаност коришћења ових 
техника јс природна. 

Дакле, родитељи ес укључују у едукативне програме и оспособљавају 
да што објективније дефинишу и анализирају проблемско понашање, и тек 
онда да анализирају дејство претходних догађаја и њихове последице мани

фестоване у неприхваћсном понашању детета. Они уче да прате и записују 
тј. снимају учесталост и трајање тога понашања, тако да истовремено могу 

континуирано пратити и ефикаснот сопствених интервенција у понашању 
детета. 

Едукација је даље везана за овладавање техникама утврђивања и на

метања правила, и усмерена на развој вишег нивоа доследности код ро

дитеља. 

Већина техника које су усмерене на подстицање деце ка жељеном 
понашању, везане су са учссталијом применом позитивног условљавања, 
посебно са социјалним условљавањем у виду похвала. Да би што успешније 
остваривали процесе мењања понашања код деце, родитељи уче како да 

мењају претходне догађаје да би повећали вероватноћу просоцијалног по
нашања. Они такође треба да уче и како да смање учесталост наредби које 
упућују деци. Наиме истраживања су показала да у породицама у којима 

деца имају проблема са понашањем у самој комуникацији деце и родитеља, 
далеко више доминирају наредбе него у комуникацији са децом која немају 
проблеме. Иако смањење наредби неће директно утицати на појаву по
пустљивости код деце, оно ћс олакшати прелазак ка промени понашања. 

Доследна примена укора, приговора и игнорисања деце такође могу бити 
ефикасна. 

Према Don Jackson-u, породични систем ес најбоље може разумети 
проучавањем и праћењем комуникацијских оквира између чланова породи

це. Он истиче да се свако понашање, без обзира у ком ес виду оно испољава, 
може свести на комуникацију: вербалну или невербалну. (Watzlawick, 1967) 

Углавном се могу разликовати два комуникацијска аспекта: садржај 
поруке, или шта је стварно речено, и други аспект који се односи на оно 

што се желело саопштити, на том садржајном нивоу. Овај други јс мста
комуникатиони аспект. Проблеми настају у односима када је метакомуни
кативни ниво нејасан, или контрадикторан садржају поруке. У том случају 
прималац поруке налази ес у конфликтној ситуацији, пошто му није јасно 
на који ниво поруке треба да одговори. 

Jackson описује комуникацијски процес као процес међусобне разме
не: симетричне (у односима равноправности у којима свака од особа може 

да преузме вођство у комуникацији) или комплементарне (у којима су одно

си успостављени тако да једна особа води комуникацију а друга је следи). 

Он дефинише породицу као интерактивну комуникацијску мрежу. Доми

нантни модел интеракције успоставља се учвршћивањем хомеостазе. Хоме-
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остаза ес односи на процес у коме је у функционисању породице успос

тављена унутрашња равнотежа или status quo, (Jackosn, 1967). Промене у 
функционисању породице настају под утицајем промена у понашању једног 

од њених чланова. Ове промене у понашању једног дела породице утичу на 

појаву неравнотеже у систему и управо зато дејствују на понашање свих 

других чланова система. Као резултат свега тога јавља ес притисак у оквиру 

самог система ка враћању на претходно хомсостатично стање, или прихва

тањем промењеног понашања појединца или појавом симптомског пона

шања код свих других чланова породице. 

Према Halcy-y, моћ и контрола су централни за разумевање комуни
кације у оквиру породичног система. Да би ес обезбедило да породица 

комуницира што ефикасније, циљ едукације мора бити пружање помоћи у 

том смислу да чланови породице схвате да су ушли и да се налазе, у борби 

за влашћу, унутар њихових односа (Halcy, 1970). Чланови породице теже 
власти, моћи и ауторитету путем порука, којима желе да дефинишу и ре

дефинишу сопствене односе, и стекну контролу у породичном систему. 

Управо зато у процесу едукације настојање треба да буде усмерено на пре

нос моћи са једног члана породице на другог. Модел рада јс стварање и 

укључивање чланова породице у парадоксалне или конфликтне ситуације, 

на основу којих они могу да идентификују узроке нефункционалног пона

шања појединца. 

Посебно ес прате и обрађују емотивни аспекти комуникације. Емоци

онална размена јс битна за функционисање породичног система, па јс рад 

истовремено усмерен и ка појашњавању смоционалих реакција и изража

вање осећања, а при том се истичу конгруснтности између садржаја и ме

такомуникатинвих аспеката емоционалних порука. 

Натан Аксрман настојао јс да примени психоаналитичку теорију на 

објашњавање функционисања породичног система. Према Акерману несве

сни и подсвесни конфликти имеђу појединих чланова породице развијају 

ометајуће оквире или ометајући контекст у коме ес раније или касније 

развија симптоматично понашњс једног или више чланова породице. Према 

Акерману, здрав породични систем је онај који има способност да ес при

лагођава различитим врстама промена, и онај у коме су успостављени јасни 

и флексибилни односи између породичних улога. Да би ес ови конфликти 

унутар породице разрешили у едукативном раду они, пре свега, треба да ес 
свесно открију, утврде и да ес објасне у односу на постојеће интсрпсрсо

налнс конфликте. а затим да породица открије путсnс за рсшаnање конфи

ката, да ес навикне на ноnе односе и искуства, да изгради нову слику о 

себи, да развије критичке формс одбране од анксиозности, и да обезбеди 
што снажнију подршку ка креативном развоју сваког члана породице. 

MacGrcgor (1971) истиче и кризне ситуције као посебно повољне за 
деловање на породицу. Према његовим истраживањима чланови породице 
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који се налазе у кризи, максимално су отворени према променама, и спрем

ни за измену сопственог понашања. Полазећи од овог налаза, он премаже 

систематски рад са породицом, који ес остварује у неколико фаза. Прва 

фаза јс усмерена на дијагностику и на то да ес обезбеди што више инфор

мација о породици, као целини, као систему: применом индивидуалних ин

тервјуа са сваким чланом породице посебно. затим на организоване разго

воре у различитим комбинацијама чланова породице, и коначно на диску

сију, са свим члановима заједно. 

У следећој фази такође ес ради на дијагностици, применом сличних 

метода и техника, али овај пут сврха јс откривање ометајућег понашања у 

комуникацији међу члановима породице. Крајем ове фазе, сви чланови по

родице поново учествују у дискусији, али овог пута по налазима педагога, 

и ова дискусија се завршава саветима о могућности превазилажења посто

јећих проблема, и указивањем на могућу појаву нових сложенијих проблема 

у будућности, уколико чланови породице не почну одмах решавати посто

јеће. Контакти ес и даље настављају са циљем процене и праћења успешнос

ти прелложсних промена. или пак са циљем заједничког изналажења нових 

решења. 

Као погодан облик рада на решавању породичних проблема, у по

следње време ес истичу workshops, или радне групе, које сачињавају поро
дице са сличним проблемима, па им искуства у раду групе омогућавају да 

открију нове путеве у решавању конфликта, јер мотивациона томе снажније 

прилазе, уверени да и друге породице имају сличне проблеме, и да су их 

успеле решити. 
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А PEDAGOGUE AND POSSIВILIТIES OF FAМIL У PROBLEMS SOLVING 

Summary 

Лctivities of а pedagogue аге mostly directed to work with pareпts, iп ordcr to develop 
their pcdagogical culturc, as wcll as to help thcm to solvc diffcreпt upbriпgiпg proЫcms. Тhе 
орiпiоп that upbriпgiпg proЫems could Ье solved as such, separatcd from overall approach 
to а family, is а wroпg опе. Јп thc essay four possiЫc approachcs to family proЫems solviпg 
have Ьееп aпaly-.ted: Ьу actiпg оп its structure, оп commuпicatioп, оп psychodiпamic relatioпs 
апd fiпally оп chaпges iп their membcrs' behavior. 

Кеу words: family structurc, dyпamics commuпicatioп, climatc, cducatioп 
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ТЕСТОВИ КРЕАТИВНОСТИ У НАСТАВИ ХЕМИЈЕ 

Резиме 

У овом исШра:живању консШруисан је ШесШ креаШивносШи на основу 
раније иденШификованоi факШора креаШивносШи - флекси6илносШи хе
мијскоi мщуљења. ТесШ је окаракШерисан основним сШаШисШичким йара
меШрима и намењен је исйиШивању ученичке краШивносШи у основноwкол

ској насШави хемије. Анализом усйеwносШи у реwавању задаШака ШесШа 
(4.02% до 59.92%) уШврћено је да су исйиШаници йоказали малу ориiи
налносШ и да су виwе склони комбиновању ранијих знања и искусШава. 
ИсйиШана је и корелација йосШиiнућа на ШесШу креаШивносШи са оценама 
из хемије, 6иолоiије, физике и маШемаШике и ойwШим wколским усйехом. 
ПосШиiнуће на ШесШу највиwе корелира са оценом из маШемаШике (0.301 
за цео узорак и 0.230 за узорак високо усйеwних исйиШаника), док је 
корелација са оценом из хемије забрињавајуће ниска - 0.286 за цео узорак 
и само 0.091 за узорак високо усйеwних исйиШаника. 

Кључне речи: ШесШови креаШивносШи, насШава хемије, флексибилносШ 
хемијскоi миwљења 

Саоремена открића, оелики број систематских истраживачких напора, 
рсзуmујућа акумулација знања о природи, мерењу и развоју способности 
креатионог начина мишљења, створили су међу онима који се баве васпи
тањем и образовањем, у соим областима и на соим нивоима, велики ингерес 
за креативност. Разоијањс креативног начина мишљења помиње се у сав

ременим настаоним програмима појединих наставних предмета, између ос

талих и хемије. Неодложне захтеве времена у развијању креативности уче
ника још више појачаоају реални проблеми са којима се они који ес баве 
образовањем пећ дуго суочавају. То су савремени образовни циљеви у којима 
ес истиче формирање функционално успешних, менгално здравих, добро 
образооаних и професионално успешних личности. Сада се чини могућим 
да ес многе ствари могу економичније и боље научити на креативан начин 
него помоћу силе ауторитета. Показало се да ес ученици могу тако обуча
оати да ес користе њихове способности креативног размишљања и у ситу
ацији традиционалних образовних знања. Такође је утврђено да су креативне 

способности другачије од оних које се мере тестовима ингелегенције и 
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тестовима способности учења, а да су веома важне за ментално здравље и 
професионални успех ученика. Без обзира што јс данашња акумулација 
научних открића која се тичу природе, мерења и развоја способности за 
креативно размишљање веома обимна, али још увек недовољна и неприла
гођена наставнику као непосредном кориснику чији је задатак да развија 
креативни таленат ученика, она ипак пружа наставнику одређене инфор
мације које су драгоцене за даљи рад. 

Хемија је експериментална наука и погодна је за испитивање кре

ативних способности ученика и наставника. 

То је наука која се стално развија, а оно uпо захтева је: 

- љубав према раду, љубав према хемији и науци уопuпе - мотив 

радозналости, мотив за постигнућем, тежња за истраживањем - афирмација 

стваралачких способности ученика. 

Током испитивања стваралаштва у хемији на Катедри за методику 

наставе хемије у Новом Саду дошло се до закључка да су ови елементи 

стваралаuпва пресудни (1 ): 
1. Осетљивост за проблеме (стварање нових форми, нових комби

нација елемената, трансформација идеја и превазилажење кон
венционалних идеја), 

2. Креативна генерализација (истраживање заједничких принципа 
и односа између чињеница различитог значења, откривање ра

зличитих могућих значења и садржине датих чињеница), 
3. Конструкција новог начина решавања проблема, 
4. Предност према имагинативном решавању проблема, 

5. Стављање старих релевантних садржаја у нове контексте, реин

теграцију постојећег материјала, 

6. Отвореност према мењању почетне структуре, полипрофилно по-
сматрање структуре, 

7. Ослобађање од устаљених начина мишљења, и 

8. Развијање оригиналних идеја 

У процесу креативног учења хемије морају бити укључене операције 
које се односе на менталне процесе. 
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По Ј. Guilford-y (2) то су: 
1. Когниција (К) - свесност, непосредно откривање, проналажење 

или препознавање информација у различитим облицима, схва
тање или разумевање, 

2. Меморија (М) - задржавање, депоновање информација, 

3. Дивергентна продукција (К) - стварање више информација из 
датих података, разноврсност, разне идеје које потичу из истог 
извора, 

4. КонвергеIПна продукција (Н) - проналажење једног одговора 
који ће задовољити дати услов, и 
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5. Евалуација (Е) - упоређивање произведених података са позна
том информацијом. 

За креативно учење хемије нарочито је важна дивергентна продукција. 
Фактори дивергентне продукције важни за изучавање хемије су: 

оригиналност (способност давања необичних одговора); 

спонтана флексибилност (способност произвођења различитих 
идеја у широком опсегу, савитљивост, различитост идеја); 

адаптивна флексибилност (способност да се врше измене у току 
решавања проблема, откривање нових стратегија или начина за 
решавање проблема, мењање интерпретације задатка); 

асоцијативна флуентност (комплетирање релација, произвођење 
релација) 

експресивна флуентност (организовање идеја у целине и сис
теме) 

фигурална елаборација (проналажење детаља плана и разрада 
плана истраживања у целини). 

D. Taylor (3) истиче да је инвентивна креативност, креативност истра
живача, најзначајнија компонента креативног учења природних и техничких 
наука. За њу је карактеристична досетљивост у руковању информацијама и 
материјалима, техникама и методама. Инвентивна креативност укључује 
флексибилност у опажању нових и необичних релација између одвојених 
делова и на тај начин утиче на нове употребе старих знања. Инвентивна 
флексибилност полази од разумевања основних принципа и води модифи
кацији (знања), мада може ретко прерасти у виши ниво - емергентну кре
ативност. Инвентивна креативност, очигледно, изузетно је важна у учењу 
хемије. 

У настави хемије као примарни, а често и једини задатак, истиче се 
стицање основних знања о хемијским појмовима и законитостима, док се 

на развој креативности кроз наставу хемије не обраћа довољна пажња. 
Пасивна позиција ученика и преоптерећност наставних програма доводи до 

стресних ситуација и негативног става према учењу хемије. Да би се оства
рило стваралачко учење, настава хемије мора се реорганизовати. Ствара
лачко учење састоји се од стицања знања, његове трансформације и кри
тичке процене вредности усвојеног знања. Стваралачко учење представља 
вођење и оспособљавање ученика да уче откривањем нових и скривених 
значења чињеница, да раздвајају нове појмове, формулишу нове проблеме 
и да их на различите начине решавају. Сврха стваралачког учења хемије јс 
да максимално развије истраживачки когнитивни стил. 

Кључна фаза у креативном учењу је трансформација знања. Сматра 
се да је решавање проблема једна од највиших облика учења. Ту се у први 
план ставља истраживачка метода: ученик размишља о постављеном про

блему, мобилише све своје умне способности да би нешто открио и решио. 
Проблемско учење повећава ефикасност рада, развија психичке функције, 
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изграђује критички стао, доприноси индиоидуализацији учења, утиче на 

трајност, применљивост знања. Решавање проблема освежава наставу, ан

гажује ученике, ствара осећај игре, доводи до задовољства због повољног 

решења. 

Креативно учење намеће потребу израде критеријума креативности. 

К. Yamamoto ( 4) анализира као критеријуме креативности продукте 
и процесе креативности. Истиче да пажњу треба усмерити на имагинативне 

и оригиналне идеје. 

Р. Кnашчсn (5) сматра да јс проналажење критеријума за процену 
креативности тешко и то пре свега због утицаја других карактеристика, као 

што јс на пример интелигенција. 

Један од критеријума креативности су тестови стваралачког мишље

ња. Често ес испитује веза између успеха испитаника у решавању тестова 

стваралачког мишљења и различитих спољашњих критеријума. Као крите

ријум креативности углавном ес узима продукт рада. Нски аутори сматрају 

да су креативна само она остварења која су изражена као опипљива (у 

уметности, науци, техници). 

1. Guilford истиче постојање креативно психолошког продукта, нагла
шавајући постојање стваралачке фантазије (2). Нски аутори сматрају да јс 
основна карактеристика и критеријум стваралаштва стварање производа и 

изналажење решења која нису претходно позната, док други стоје на ста

новишту да су основни критеријуми стваралаштва продукти који су нови за 

онога ко ствара, а да при том не морају бити нови за друге. 

Производи високе вредности, апсолутно нови и непоновљиви, ретко 

се јављају у настави, а посебно у основној школи. Из тих разлога ес у раду 
са ученицима као критеријум стваралаштва узима стварање продуката и 

изналажење решења која су нова за оног ко их ствара, а не морају бити 
нова и за друге. 

У настави хемије јављају се додатни проблеми. Дос године, колико 

ес хемија изучава у основној школи, нису довољне да би дошло до форми

рања значајнијих продуката рада. При упису у хсмијскотсхнолошкс школе 

нс врше ес селекције према одговарајућим тестовима креативних способнос

ти у изучавању хемије, већ ес врши исто тестирање као при упису у гимна
зије - полажу ес матерњи језик и математика (6). 

Креативност у настави хемије мало јс испитивана и сос јс то узроко

вало потребу израде одговарајућих тестова стваралачког мишљења у хемији 

и испитивање фактора креативности. 

Катедра за методику наставе хемије отпочела јс истраживања кре

ативности учења хемије. Претходна истраживања вршена су са циљем иден

тификовања фактора креативности учења хемије. Идентификована су три 

фактора креативности учења хемије (7): 
1. Фактор флексибилности хемијског мишљења - укључује следеће 

мисаоне процесе: креативно уопштавање, повезивање рслациј а и упорсђи-
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вање. Овај фактор ес манифестује у откривању нових значења и веза међу 
датим хемијским подацима. 

2. Фактор општег резоновања - за њега су карактеристични мисаони 
процеси извођења и генерапизације нових идеја и релација. Манифестује 
се у извођењу нових решења и мењању постојећих релација. 

3. Фактор оригиналности и флуентности идеја - укључује ориги
напну усмереност мишљења, а манифестује ес као састављање и решавање 
задатака на што оригинапнији начин. 

Идентификација мањег броја фактора, креативног и стварапачког 
учења хемије (три фактора) омогућује даљи рад на изради тестова креатив
ности хемије. Овакви тестови треба да допринесу разради система крите
ријума за процену даровитих ученика, као и разради програма за проблемско 
учење хемије са циљем оптимапног развоја стварапачаких способности уче
ника. 

Uиљ овог истраживања био је да се испита ученичка креативност у 
настави хемије у основној школи на основу раније идентификованог фак
тора флексибилности мишљења. 

Основни задаци овог истраживања били су: 

1. Израда теста креативности флексибилности хемијског мишље
ња, 

2. Утврђивање нивоа ученичке креативности у настави хемије у ос
новној школи, 

3. Испитивање корелације креативности ученика и постигнућа у 
општем успеху и у наставним предметима - хемија, физика и 
математика. 

Узорак истраживања јс хотимични узорак који чине ученици осмих 
разреда основних школа из Сремске Митровице: "Јован Јовановић-Змај", 
и "Бошко Папковљевић-Пинки". Испитивањем јс обухваћен 131 ученик. 

Према полу узорак јс имао следећу структуру: 60 ученика и 71 ученица. 
За потребе овог истраживања припремљен је неформапан тест кре

ативности на основу раније идентификованог фактора флексибилности 
хемијског мишљења, и то коришћењем градива хемије за основну школу. 
Првобитно начињен тест садржавао јс укупно 15 питања од којих су на 
основу прелиминарних истраживања три питања искључена из даљег ра

зматрања. Дакле, коришћени тест садржао јс укупно 12 питања. Питања су 
формулисана као питања есејског типа и питања типа навођења тачних 
одговора. 

Тест је садржао следеће задатке. Пронапажењс заједничких веза изме
ђу различитих појмова (3 задатка), пронапажење удаљених веза (2 задатка), 
мењање принципа решавања задатака ( 1 задатак), алтернативна употреба 
(2 задатка), именовање предмета (2 задатка), састављање и развој плана 
истраживања (2 задатка). 
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Тесту су одређени основни статистички параметри и дати су у дис
кусији. 

Статистичка обрада резултата истраживања извршена је коришћењем 
статистичког програмског пакета Systat верзија 5.0. Статистички пакет је 
организован тако да омогући три основне функције: припрему података, 
обраду података и табеларно графички приказ добијених резултата. У про
грамском пакету уграђени су статистички модели који обухватају методе 
везане за: генерисање елементарних статистичких показатеља, анализу рас

поделе, тестирање хипотеза, анализу варијансе и нспарамстријску анализу. 

Циљ овог истраживања одређује и статистичку обраду резултата ис
траживања, која обухвата формирање основних статистичких параметара и 
потребне корелације. Тест јс дефинисан следећим статистичким параметри
ма: опсег, аритметичка средина, стандардна девијација, релијабилност, по
узданост и валидност. 

Рслијабилност теста, односно веродостојност, одређена је на основу 
Кудс~:rРичардсоновог обрасца (8) као коефицијент пропорције тачно и не
тачно решених задатака. 

Резултати истраживања приказани су табеларно као основни статис
тички параметри и коефицијенти корелација, и графички хистограмским 
приказом дистрибуција фреквенција и одступања од нормалне расподеле. 

За потребе овог истраживања конструисан јс тест креативности на 
основу фактора флексибилности хемијског мишљења. Успешност у реша
вању задатака на тесту различита јс и креће ес у интервалу од 4.01 % до 
59.92%. Задаци проналажења заједничких веза између различитих појмова 
решени су са успешношћу од 39.62%. У првом задатку од ученика је тра
жено да наведе заједничка својства за хелијум, неон, аргон, криптон, ксенон 
и радон. Проценат успешности је 40.88%. Највећи број ученика јс одговорио 
да су то гасови, да ес називају племенити гасови, да припадају О групи 
периодног система. Одговори ученика са највећим скором на тесту креатив
ности разликовали су се по томе што су наводили електронске конфигура
ције елемената, наводили да су то стабилни, нереактивни елементи због 
тога што су им попуњени највиши енергетски нивои са максималним бројем 
електрона. Други задатак јс решен са успешношћу од 38.36% и у њему се 
од ученика захтева да наведе заједничка својства магнезијума и калцијума. 
Највећи број одговора је био да су то елементи који припадају II групи 
периодног система елемената и да се заједничким именом зову земно-ал
кални метали. Такође је често навођено да имају 2 електрона у задњем 
енергетском нивоу. Потпунији одговори су били да су то елементи хемијски 
мање активни од алкалних да са водом граде хидроксидс типа М(ОН)2, а 
са кисеоником оксиде типа МО. Нски од ученика су навели да ес ови 

елементи јављају у природи само у облику својих једињења. Трећи задатак 
ес односио на заједничка својства следећих једињења: Н2 СОз. H2S04, Н2SОз, 
H2S и успешност у решавању је била 51,87%. Већина ученика је тачно 
одговорила да су то киселине, а само мањи број је увидео да су то двобазне 
киселине да им је киселински остатак са наелектрисањем 2-. 
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Задаци проналажења удаљених веза међу хемијским појмовима реше
ни су са просечном успешношћу од 10,39%. У првом задатку захтевало се 
да се наведу заједничке везе између молекула метана и молекула водоника. 
Податак да су то гасови и да оба молекула имају водоник у свом саставу, 
најчешћи су одговори. Ученици са највећим скором су истицали следеће 
особине: лакши су од ваздуха, без бојс, укуса и мириса и да горе када се 
запале. Нико није напоменуо присуство ковалентне везе као ни слабо рас
тварање у води. Успешност решавања овог задатка је 11.58%. Други задатак 
јс тражио да ес наведу заједничке особине метана и етана. Најчешћи су 
следећи одговори: то су гасови, лакши су од ваздуха, садрже атоме водоника 

и угљеника. Успешнији ученици су навели још неке особине као ппо су: 
метан и стан су ациклични угљоводоници, са ваздухом граде експлозивну 

смешу, запаљиви су, без боје и укуса. Ни у једном случају није узета природа 
везе као заједничка особина ових једињења. Успешност у решавању овог 
задатка јс 9.23%. 

Задатак мењања принципа решавања задатака решен јс са малом ус
пешношћу од 4.96% Дат је следећи задатак са једним предложеним начином 
решавања: 

Колико се молова хлороводоничне киселине налази у раствору који 
садржи 18.25 г хлороводоничне киселине? 

Од ученика је тражено да предпожс другачији начин решавања овог 
задатка. Само 6 ученика решило је задатак и то сви на исти начин. 

Задаци алтернативне употребе ствари су решени са успешношћу од 
23.86%. Први задатак овог типа тражи да ес наведу начини употребе на
тријумхлорида за производњу кухињске соли, која ес користи у исхрани. 
Мали број ученика је навео да ес натријумхлорид користи у прехрамбеној 
индустрији као средство за конзервирање намирница. У великом броју од
говора наглашава ес да се NaCl користи у хемијској индустрији, али нема 
одређених података: где се користи, у којим процесима и за добијње којих 
продуката. Могући одговори су: за добијање натријума, хлора, натријум-хи
дроксида, натријум-карбоната, хлороводоника. Проценат успешности у ре

шавању овог задатка је 8.51 %. Други задатак алтернативне употребе ствари 
се односи на примену бензена поред тога ппо је наведено да се користи 
за добијање других ароматичних једињења. У решавању овог задатака уче
ници су били успешнији. Није било велике разлике у одговорима успешних 
и мање успешних ученика. Овакви одговори су преовладавали: за добијање 
боја, експлозива, погонских горива, детерџената, лекова, пластичних маса, 
као растварач. Међутим, велики број ученика није навео ниједан од ових 
одговора. У спсшност у решавању овог задатка алтернативне употребе је 
39.21 %. 

Задаци именовања предмета решени су са успешношћу од 40.6%. 
Први задатак се односио на набрајање најважнијих оксидних руда. 

Најчешћи одговори су били магнетит Fe30 4 и хематит Fе2Оз. Успешнији 
ученици су наводили и А1203 - корунд. Укупна успешност у решавању овог 
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задатака јс 21.28%. Знатно већа успешност од 59.92% показана је при ре
шавању другог задатка овог типа. У овом случају захтевано је да ес наведу 

ациклични незасићени угљоводоници. Већина ученика јс тачно одговорила 

да су то алкени и алкини. Међутим, било јс половичних одговора гдс су 

навођени алкани и алкени, или алкини и алкани. Из тога закључујемо да 

ученици нису потпуно схватили појам - незасићен угљоводоник и да су 

углавном механички одговарали. 

Задатке састављања и развоја плана истраживања ученици су решили 

са успешношћу од 28.95%. 
У првом задатку ес захтевало од ученика да прикажу физичку и хе

мијску промену на листу хартије. Са успешношћу од 53.89% ученици су 
већим делом тачно одговарали: ако згужвамо хартију извршили смо физич

ку промену, а ако је запалимо хемијску. 

Други задатак јс решен са најмањом успешношћу, од само 4.02%. Од 
ученика се тражило да наведу бар два начина доказивања присуства водо
ника. Већина ученика није одговорила на ово питање, а нски су наводили 

паљење водоника шибицом као начин доказивања без даљих и потпунијих 

информација. 

У табели 1 дата је успешност решавања задатака на тесту. 

Табела 1. Табела успешности решавања задатака на тсс~у 

Задатак на тсс~у Успешност решавања 

задатака на тес~у 

1 40.88% 

2 38.36% 

3 51.87% 

4 11.58% 

5 9.23% 

6 4.96% 

7 8.51% 

8 39.21 % 

9 21.28% 

10 59.92% 

11 53.89% 

12 4.02% 

Статистички параметри који описују резултате тестирања приказани 

су у табели 2. 
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Табела 2. Статистички параметри теста 

Опсег 7.210 

Аритметичка средина 3.424 

Стандардна девијација 1.528 

Релијабилност теста 0.38 

Поузданост теста 48% 

Узорак јс обухватао 131 испитаника, а опсег је износио 7.210 (0,100-
7,310). Аритметичка средина је 3.424 бода, а стандардна девијација 1.528. 
Тест је окарактерисан рслијабилношћу и поузданошћу. Релијабилност изно
си 0.38, док јс поузданост теста 48%. Валидност је процењена као усагла
шеност питања на тесту са наставним програмом хемије за основну школу. 

На слици 1. приказана је дистрибуција фреквенција рсзуmата теста, 
а на слици 2. јс дат хистограмски приказ и одступање од нормалне рас
поделе. 
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Дистрибуцију фреквенција карактерише блага позитивна асиметрија 
са мањим одступањем од нормалне расподеле. Резуmати теста упоређивани 
су са успешношћу из наставних предмета хемије, физике, математике и са 
општим успехом (коришћењем школске документације) на основу коефи
цијента корелације. 
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Слика 3 приказује дистрибуцију фреквенција успешности у наставном 
предмету хемија. Крива дистрибуције је бимодална са малом учесталошћу 
средњих скоро ва. Одступање од нормалне расподеле је знатно (сл. 4) 
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На слици 5 приказана је дистрибуција фреквенција успешности у 
наставном предмету физика, којаје лако позитивно асиметрична и незнатно 
одступа од нормалне расподеле (слика 6). 

Дистрибуција фреквенција успешности и наставном предмету мате
матика је бимодална са изразито позитивном асиметријом (слика 7) са 
значајним одступањем од нормалне расподеле (слика 8). 
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Дистрибуцију фреквенција резултата општег успеха карактерише из

разита негативна асиметрија (слика 9) са знатним одступањем од нормалне 
расподеле (слика 10). 

У овом истраживању одређени су фактори корелације између скора 

на тесту и оцена из хемије, физике, математике и општег успеха. Фактори 

корелације приказани су у табели 3. 

Табела 3. Корелаuије постигнућа на тесrу креативности с успехом у наставним 
предметима и општим успехом. 

Скор 

Скор 1 

Хемија 0.286 

Физика 0.200 

Математика 0.301 

Општи успех 0.275 

Скор умерено корелира са оценама из наведених предмета и општег 

успеха и највећа је корелација скора са оценама из математике (0.301), затим 
са оценама из хемије (0.286 ), док јс фактор корелације скора са оценама 
из физике 0.200. Корелација скора са општим успехом јс 0.275. 

У посебно разматрање узета је категорија ученика са високим пости

гнућем на тесту креативности - испитаници са скором већим од 5.00. У 
испитаном узорку од 131 испитаника 19 је имало скор већи од 5.00 што 
чини 14.50%. 

Ученици који су се показали као успешнији у решавању задатака ' 
показали су флексибилност у повезивању појмова који се заједно не помињу 

у истим наставним јединицама. На питања у којима је требало наводити 

што више заједничких веза међу појмовима, давали су више одговора него 

остали испитаници, а понуђени одговори били су различити од уобичајених. 

Интересантни су резултати испитивања корелације постигнућа на тес

ту успешних ученика са наведеним наставним предметима и општим успе

хом. Фактори корелација нижи су него за цео узорак. Постигнуће на тесту 

ових испитаника највише корелира са оценом из математике (0.230). Док 
јс најнижа корелација са оценом из хемије (-0,091 ). 

Корелације постигнућа на тесту креативности са успехом у наставним 

предметима и са општима успехом за високе скорове су дате у табели 4. 
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Табела 4. Корелације постигнућа на тес~у креативности са успехом у наставним 
предметима и са општим успехом за високе скорове 

Скор 

Скор 1 

Хемија -0.091 

Физика -0.222 

Математика 0.230 

Општи успех 0.191 

ЗАКЉУЧАК 

На основу овог испитивања могу се извести следећи закључци: 

1. Постигнуће на тесту креативности релативно је ниско и креће 

се од 0.100 до 7.310 поена. 
2. Основни статистички параметри теста су: 

- опсег и износи 7.210, аритметичка средина износи 3.424, стан
дардна девијација - износи 1.528, релијабилност теста - износи 
0.38, поузданост теста чија јс вредност 48%. 

3. Успешност у решавању појединих задатака креће ес у интервалу 
од 4.01 % до 59.92%. Испитаници су најуспешније решавали за
датке именовања предмета (са успешношћу од 40.6%) и задатке 
проналажења заједничких веза међу појмовима (са успешношћу 
од 39.62% ), дали су задатке који су високо засићени фактором 
хемијског мишљења, задатке мењања прющипа решавања зада

така и задатке проналажења удаљених веза међу појмовима, ре
шили са знатно нижом успешношћу: 4,96% и 10,39%. 
У решавању задатака ученици су показали малу оригиналност, а 
више су склони комбиновању ранијих знања и искустава што 
показује да у настави хемије доминира класична настава. 

4. Нужност развоја креативног приступа настави хемије видљива је 
и из ниске корелације постигнућа на тесту са оценом из хемије 
(0.286), а за узорак успешних испитаника само 0.091. 

5. Постигнуће на тесту далеко више корелира са успехом из мате

матике (0.301) за целокупни узорак и за успешне испитанике 
(0.230). 

77 



ЗБОРНИК, XIV, 12 (1997), Нови Сад 

Литература: 

1. Д. Аврамовић, КреаШивносШ у насШаои хемије као део саоремеиоi иасШао11оi 
йроцеса, Димомски рад, ПМФ, Нови Сад, 1992. 

2. Ј. Guilford, Кrcativitat u: Mtihler, G. Schell, С (Н56), Ктeativitat und shule, Piper Verlag, 
Munchen, 1973. 

3. D. Taylor, VariaЫes related to creativity and productivity among men in two rescarch 
laboratories, u kwizi: Taylor, С. and Barron, F. (EDS) Scientific creativity, New York, 
John Wiley, 1963. 

4. К. Ymamoto, Creative thinking: sume thoughts оп research exceptional children, N°30, 1964. 

5. Р. Квашчев, Психолоiија сШваралаwШва, Завода за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 1981. 

6. М. Сегединац, М. Максимовић, Анализа наставних програма хемије у основној 
школи, Педаiоwка сШварносШ, N° 1-2, 91-99, Novi Sad, 1997. 

7. М. Сегединац, 3. Коњовић, Љ. Дукић, Идентификација фактора креативности у 
настави хемије, НасШава и васйиШање, Но 1-2, 31-37, Београд, 1994. 

8. Ђ. Лекић, Meilioдoлoiuja йедаzоwкоi исШраж:ивања и сШваралаwшва, Завод за 
уџбенике и наставна средства, Београд, 1980. 

Mirjana Segedinac, РЬ. О., 
Sladana Skoda 

ТЕSТS OF CREAПVIТY IN ТEACНING OF CHEMISТRY 

Summary 

In this research the creativity test is based оп previously identified creativity factor -
Пexibllity of chemical thinking. The test is characterized Ьу basic statistical parameters intended 
to support testing of students creativity in elementary school. Analysis of the success in solving 
the proЫems contained in the test ( 4.01 % to 59.92%) shows that students have а little original 
access and that they incline to comblne earlier knowledge and experience. Тhе correlation 
between test results and scores in chemistry, Ьiology, physics, mathematics and total score is 
calculated. The strongest correlation appears in test score and score in mathematics (0.301 
for total sample and 0.230 for the group consisting of highly successful students), while the 
correlation with the score in chemistry is rather low - 0.286 for total sample and only 0.091 
for the highly successful group. 

Кеу words: crcativity test, chemistry educaition, flexibllity of chcmical thinking 
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ПРИСТУП ИСТРАЖИВАЊУ САДРЖАЈА 

ОСНОВНОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА У НЕГОВАЊУ 

ЗАЈЕДНИШТВА У ВИШЕНАЦИОНАЛНОЈ СРЕДИНИ (11) 

Резиме 

У овом делу сШудије аутори насiйављају зайочейiу анализу задаШака 
и садржаја у насiйавним йроi.рамима и основноwколским уџбеницима ода
браних наставних йредмеШа (йознавање друwтва, исiйорија, музичка кул
Шура и срйски језик), ради утврћивања њиховоi. значаја за васйитање 
младих у духу заједниwтва и йатриотизма у виwенационалној средини. 

Резултати анализе уйућују на закључак да су йатриотизам и заје
дниwтво, као облици националне свесiйи, веома сложени и виwекаузални 
феномени који йодлежу дијалектици укуйних дрмтвених кретања и йро
мена. Након драматичних йотреса који су се доi.одили йротеклих i.одина 
у наwој земљи - када смо стављени йред задатак да мењамо концейт 
своје йатриотске везаносiйи и да усвојимо нове обрасце йатриотске со
цијализације - с йравом се може йосiйавити йиiйање о йрироди и карак
Шеру механизма дрмтвеноi. уШицаја на формирање свесiйи о йатриоти
зму и заједниwтву, и које су имйликације тоi. уШицаја на васйиШно-
образовни рад? 

Кључне речи: насiйавни садржаји, уџбеници, заједниwтво, йаШриотска 
социјализација, криза 

У првом делу овог приступа извршена је детаљна анализа садржаја 

одређених наставних предмета предвиђених Наставним планом и програмом 

за основно васпитање и образовање у САП Војводини за период од 1975-
1985. године. Основни циљ анализе задатака и садржаја издвојених настав
них предмета био је утврђивање њиховог значаја за васпитање младих у духу 
заједништва, патриотизма, равноправности и толеранције свих грађана без 
обзира на њихову националну или верску припадност (с обзиром на више

национални састав становниuпва Војводине). 
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У овом, другом делу биће анализирани задаци и садржаји наставних 
програма и основношколских уџбеника за период 1985-1995. године. Треба 
нагласити да је у овом периоду вршен низ измена и допуна, а 1990. године 
у Републици Србији донет је нови (иновирани) Наставни план и програм 
основне школе. Период који смо оквирно узели за анализу одликује се 

низом промена, како друштвснополитичких, економских, културних, тако и 

васпитно-образовних. Оне су током протеклих година ставили пред младе 
(и не само младе) задатак да мењају објекат патриотске везаности и да 
усвоје нове обраце патриотске социјализације. 

Патриотизам - који обухвата знања и веровања о појединцу као при
паднику одређене државне заједнице и има снажне вредносне конотације 

- до пре неколико година био јс темељна категорија југословенског заје
дништва, идсјнополитичка константа нашег друштва која јс извирала из 
револуционарних традиција народноослободилачкс борбе, као једна од ње

них најважнијих тековина. Независност и равноправност народа и наро

дности, социјална правда и једнакост за све припаднике југословенске за
једнице, као и решеност на одбрану баш таквог заједништва, били су основ

ни његови градивни елементи. 

Специфичности југословенског социјалистичког патриотизма могу ес 
уочити у налазима анализе уџбеника из осамдесетих година коју смо изло

жили у првом делу студије. Да подсетимо, његово основно обележје јс 

готово потпуно подређивање индивидуалног ("ја") колективном ("ми"), и 
изразито јака идеолошка индоктринација (уз наглашено уздизање Тита који 

треба да персонификује апсолутну вредност). Други важан чинилац јесте 
"братство и јединство" а затим следе и остале тековине НОБ-а. 

Испреплетеност културних, идеолошких, правних, економских, стич

ких, педагошких и других димензија патриотизма и заједништва давали су 

му одувек изразит политички набој. Стога не треба да нас изненађује то 

што ес његова постојаност проверава у свакој иоле бурнијој промени дру
штвених, посебно националних односа. Илузорно јс данас југословенско 
заједништво тумачити у непромењеним релацијама. Оно није нешто стати

чно, загарантовано народноослободилачком борбом заувек, нешто што се 

идеолошки репродукује по аутоматизму друштвеног деловања, већ йодле:же 
дијалекШици укуйних друWШвених креШања и йромена. 

Имајући све ово у виду, можда ћс нам бити мало лакше да конфрон
тирамо захтеве друштва за развијањем свести о заједништву код младих и 

усвајањем концепције националних идентитета са нимало идиличном, про

тивречном али, свакако, актуелном друштвеном свакодневницом. Драмати

чни потреси у бившој СФРЈ и распад југословенске социјалистичке феде
рације праћени су национализмом, шовинизмом, сепаратизмом и сецеси

онизмом, негативним емоцијама, као што су нетрпељивост, мржња и не

пријатељство дојучерашњих народа и народности Југославије. Беспоштедни 

грађански рат попримио јс све карактеристике верског рата, са бројним 
људским жртвама, рушењем и разарањем историјских и културних спомс-
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ника, свега онога што је на ратом захваћеним просторима стварано од 
настанка Југославије па до наших дана. 

Сасвим разумљиво, та криза је нашла веома дубок израз и у области 
образовања и васпитања чији је иманеIПни садржај и развијање свести о 
патриотизму и заједништву. Пошто се социјализацијом осећања припаднос
ти и оданости одговарајућој заједници, њеној култури, друштвеном систему 

и институцијама нс усвајају само актуелни и трајни иIПереси и циљеви групе 
(заједнице) већ и њен систем вредности, религиозна опредељења, владајућа 
идеологија, итд., с правом се поставља питање о природи и карактеру ме
ханизма друштвеног утицаја на формирање свести о заједништву и које су 
импликације тог утицаја на васпитноо-образовни рад? Васпитање за патри
отизам и заједништво је променљива категорија, па се може поставити још 

једно питање: у ком смеру се крећу те промене? Данас се, нажалост, све 
чешће сусрећемо са националним и верским предрасудама младих који се 
неретко потенцирају и под утицајем породице, вршњака или, пак, других 

недовољно коIПролисаних чинилаца. То не треба да нас изненађује, тим 

пре што су, због новонасталих околности, посматрано у глобалу, многе 
функције породице битно пољуљане, ослабљене или угрожене. То се одно
си на њену васпитну функцију. Породица у кризи је све мање у могућности 
да сама решава проблеме које намећу измењени друштвени и социјално
психолошки услови. Она долази до изражаја тек у садејству са осталим 

чиниоцима, школом пре свега, која добија другачију, одговорнију улогу у 
формирању личности ученика (Младеновић, У., 1994,101). 

Све ово нас, као васпитаче, наводи на суптилну дилему моралног 
васпитања о проблему васпитања младих за патриотизам и заједништво. 
Пошто је у питању сложени процес који истовремено укључује изграђивање 
моралне свести, савести, убеђења и понашања, развијање осећања заједни
штва и способности моралног суђења као слеме1-Па и консеквенци форми
ране свести, морамо се запитати да ли младе треба штитити од "морално 

опасне" спо1-Пане искуствене спознаје противречне друштвене свакоднев

нице сервирањем "педагогизираних" сазнања друштвених норми и идеала 
или им омогућити да у васпитно-образовном процесу критички преиспитају 

оствареност норми у пракси и откривају узрочно-последичне везе појава у 
друштву (Мушановић, М., 1984,82)? Дилема нема алтернативни карактер 
јер ес ради о процесу моралног формирања у којем зрелост ученика опре
дељује приступ. 

11 

Анализа садржаја Наставног плана и програма обухватила је следећа 

наставно-васпитна подручја: познавање друштва (за четврти разред основне 

школе), историја (од петог до осмог разреда), музичка култура (од првог 
до осмог разреда) и српски језик (од првог до осмог разреда). Ове предмете 
издвојили смо због тога што сматрамо да они имају незаобилазну вредност 
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у васпитању младих у духу патриотизма и заједниuпва, али се подразумева 

да и остали наставни предмети имају велики значај и представљају велики 

допринос остваривању наведених циљева. 

На основу анализе задатака које треба остварити у оквиру наведених 
наставних предмета може се закључити следеће: 

- Васпитање у духу патриотизма и заједниuпва првенствено је 
питање моралног васпитања и представља један континуиран процес 

који своје корене има још у породици, преко предшколских установа, 
основне школе и других образовних институција, као и у социјалној 

интеракцији ван школе (социо-образовни, културни и други чини

оци). Сви ови фактори треба да понесу "терет" одговорности за ра
звиј иње љубави и правилног односа према свим народима и народнос
тима. Отуда нам се чини прихватљивим смештање патриотизма и 

заједниuпва у шире оквире очувања и развијање националне културе; 

лојалност одређној културној, националној заједници, њеном опстан

ку и добробити може бити интегрални део идеала људских права јер 

се много тога што се сматра основом људских права - право на 

религију, слободну асоцијацију, употребу матерњег језика, васпита
вање деце у духу дате традиције, очување и развијање националне 

културе, право на културни идентитет - доиста и поклапа с основним 

мотивима националне политике (Росандић, Р" 1994,40). 
- Анализирајући План и програм основног васпитања и обра

зовања у САП Војводини из 1988. године и План и програм основног 
васпитања и образовања из 1991. године, примећујемо да се у њиховом 
предлошку (преамбули) међу циљевима и задацима и оперативним 

задацима, као незаобилазни, јављају управо задаци везани за развој 
патриотизма и заједниuпва. Упоређујући постављене задатке у Про

граму из 1988. и 1991. године, можемо запазити да, осим терминоло
шких, нема значајнијих разлика. Стиче се утисак да су извршене изме
не прилично несистематичне и махом површне. Разлог за то се, ве

роватно, крије у чињеници да је нови наставни програм верификован 
у периоду који се временски поклапа са распадом Југославије, о чему 
говори карактер извршених промена. 1 Дефиниције циљева и задатака 
остале су непромењене, а промене су претрпели, као што смо већ 

истакли, само поједини изрази (нпр. уместо "СФЈР" - "СРЈ", уместо 
"ЈНА -ВЈ", уместо "српскохрватски језик" - "српски језик", уместо 
"народности" - "националне мањине" и сл.). 

Задаци су, у основи, усклађени са садржајем датог предмета и теже 

јединственом циљу - развијању југословенског патриотизма и заједниnпва 
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у вишенационалној средини. Изложићемо укратко најзначајније задатке у 

наставним програмима одабраних предмета који су били предмет наше 

анализе. 

• У плану и програму основног образовања и васпитања (1991) у 
оквиру предмета Српски језик наводе се следећи задаци (који су 
дефинисани као и у претходном програму из 1988, године): 

неговање заједништва југословенских народа и народности; 

развијање позитивног става ученика према језицима, куmур

ној баштини, слободарским традицијама и тековинама НОР-а; 

неговање југословенског патриотизма и спремности ученика 

да домовину пожртвовано бране; 

васпитавање ученика за колективни живот и рад, међу љу деке 

односе, узајамно поштовање и солидарност. 

Васпитни циљеви наставе српског језика обухватају: "Васпитавање за 
живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, узајамног помагања, со

лидарности и других позитивних моралних особина", "неговање слободар

ске традиције, развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, куmурних 

односа и сарадње међу људима"; "васпитавање за друштвено активно, де

мократско понашање, толерантност, узајамну и општељудску солидарност", 

за "неговање и развој патриотских осећања припадности своме народу", за 

"неговање пријатељских осећања према свим народима света, очување мира 

и равноправне сарадње међу народима и државама света"; 

Никако не смемо занемарити ни идеју о значају учења језика дру

штвене средине. Ова идеја представља значајан фактор у развоју заједни

штва и патриотизма у вишенационалној средини и доприноси дубљем ме
ђусобном упознавању и зближавању народа и народности не само у Војво

дини већ и у широј вишенационалној заједници. Сходно томе, у оквиру 

наставно-васпитног садржаја српског језика као језика друштвене средине, 

поставља се следећи задатак: 

- да се васпитно-образовним радом допринесе бољем упознавању 

језика и куmуре југословенских народа од стране ученика - припадника 

народности и тиме утиче на зближавање ученика разних национаmюсти, 

развијање патриотизма и разумевање наше друштвене стварности. 

Назначени се задаци у настави српског језика и књижевности оства

рују доживљавањем и сазнавањем свих битнијих уметничких чинилаца у 
књижевном делу. Уз њихову помоћ код ученика се могу развијати многе 

врлине, нпр. правичност, искреност, дружељубље, солидарност, родољубље, 
достојанство, позитивна толеранција, поштовање друштвених вредности, 

хуманизам, интернационализам и све друге привржености добру (Николић, 
М, 1992,18), које су веома значајне за формирање свести о патриотизму и 
заједништву. 
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• У оквиру васпитно-образовних: задатака за наставни предмет Му
зичка култура, у циљу развијања заједништва и патриотизма из
двајају ес следећи задаци2: 

упознавање музичке стварности народа и народности Југо

славије и развијање патриотских: осећања из куmурнс баппи
не српског народа које доприносе формирању националног 
идетитета; 

неговање револуционарних: традиција народа и народности 

који живе у Југославији и развијање патриотизма; 

упознавањем стваралаппва других народа развиј а се братство 
и јединство, другарство и дух итернационализма; 

Музичко васпитање има веома значајну васпитну функцију и утиче на 

развијање позитивних особина личности, формирање позитивних: ставова и 

напредних: погледа на свет и усвајање неопходних: моралних: и друппвених: 

вредности. Музика често има јаче дејство него речи или поуке. Пре свега 

музика може снажно да утиче на развој патриотизма код ученика (песме 
из НОБ-а, песме о херојима, о градовима, итд.) Поред тога, заједничко 

извођење, било певање или свирање, васпитава колективизам и развија со

цијалне односе. Бављење музиком утиче на општу куmуру и понашање 

(Којов-Буквић, И., 1989,18). 
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• У оквиру васпитно-образовних: задатака за наставни предмет По-
знавање друштва издавајају се следећи задаци: 

оспособљавање за организован живот негујући међуљудске 
односе; 

стицање основних: знања о Југославији - заједници народа и 

народности; 

упознавање са историјском прошлошћу и савременом дру
штвеном стварношћу Југославије; 

неговање осећања припадности народима и народностима, 

њихове равноправности и зајсдништва;3 

• Настава Историје такође даје неоспорно велики допринос разви
јању наведених: вредности и то, првенствено, кроз следеће задатке: 

васпитавање ученика у духу љубави према слободољубивим 
традицијама наших народа и народности; 

План и програм основног васпитања и образовања у САП Војводини, IV књига, Музи'IКа 
култура, Педагошки завод Војводине, Нови Сад, 1988, стр. 49. 
План и програм основног васпитања и образовања, Музичка култура од V-VIII разреда, 
Педагошю1 академија за образовање учитеља, Београд, 1991, стр. 7. 
Пшш и програм основног васпитања и образовања у САП Војводини, IV юъига, Природа 
и друштво, Педагошки завод Војводине, Нови Сад, 1988., стр. 128-129. 
План и програм основног васпитања и образовања за IV разред, Педагошка академија 
за образоваље учитеља, Београд, 1991, стр. 49. 
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указивање на историјске корене заједништва народа и наро
дности; 

да се у складу са развојем југословенског друштва, код уче

ника развија свест о одговорности и хуманистичком односу 
према раду, људима, животу; 

неговање патриотизма, естетског и моралног васпитања;4 

Морамо приметити да циљеви и задаци, као и тзв. оперативни задаци, 

још увек нису стављени у непосредну методичку функцију - нису таксоно

мијски везани за наставну делатност и наставни садржај - већ више пред

стављају сувопарне педагошке декларације и идеологизиране циљеве, а ма

ње наставне инструкције за методичко извођење наставе. Такав, неиздифе

ренцирани поредак циљева, посебно кад је реч о неговању патриотизма и 

заједништва, допринео је да се методика наведених основношколских пре

дмета доведе на ивицу формализма. 

ш 

Завршну фазу овог приступа представља детаљна анализа наставних 
садржаја у уџбеницима поменутих предмета за период који је оквирно узет 

за анализу. Треба напоменути да је код нас веома мало вршена анализа 

основношколских уџбеника и текстова из читанки са васпитног станови

шта. 5 Анализом су обухваћени: наставни програм за српски језик и читанке 
од првог до осмог разреда основне школе, наставни програм и уџбеник 

Познавање друштва за IV разред основне школе, наставни програм и уџбе
ници за историју од петог до осмог разреда основне школе и наставни 

програм и уџбеници за музичку културу од првог до осмог разреда.6 

План и програм основног васпитања и образовања у САП Војводини, IV юъига, Исто
рија, Педагошки завод Војводине, Нови Сад, 1988, стр. 167-168. 
План и програм основног васпитања и образовања, Историја од V-VIII разреда, Педа
гошка академија за образовање учитеља, Београд, 1991, стр. 7. 
Изузетак у том смислу представља юьига под насловом "Раrnиштво патриотизам па

тријархалност", приредиле Р. Росандић и В. Пешић, Центар за антираrnу акцију, Бео

град, 1994. 
Анализирани су следећи уџбеници: 

- С. Јовановић, Читанка са основним појмовима о језику за 11 разред основне школе, 
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995. 
- В. Милатовић, Читанка са основним појмовима о језику за 111 разред основне школе, 
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995. 
- М. Ратковић, Читанка за IV разред основне школе, Заnод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 1995. 
- П. Илић, М. Петровић, Читанка за V разред основне школе, Завод за уџбенике и 
наставна средства, Београд, 1997. 
- П. ИЈrnћ, М. Петровић, Ж. Бабић, Читанка за VI разред основне школе, Завод за 
уџбенике и наставна средства, Београд, 1997. 
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Сматрамо да у сложеном систему васпитних утицаја школе уџбеници 
представљају тек један од инструмента патриотске социјализације. Због тога 
је њихов утицај на патриотско васпитање и неговање заједништва - рела

тиван и парцијалан. Свесни ове тешкоће, ипак ћемо покушати, на основу 

школских уџбеника, да укажемо на неке промене у васпитању патриотизма 
и неговању заједништва. 

Упоређујући програме, структуру и садржај уџбеника за наставу По
знавања друштва у периоду од 1985-1995. године, можемо приметити да 
је било одређених измена. Први део програма који се бави упознавањем 

"назива и положаја Југославије на карти" углавном је исти, осим одређених 
терминолошких измена које су биле у складу са променама у друштву. 

Слично је и са делом који приказује "природно-географске области Југо
славије". Незнатне промене су уведене и код делова који описују "про
шлост" и "далеку прошлост". Наиме, у новом програму већа је пажња 
посвећена Првом и Другом српском устанку, балканским ратовима, Првом 

светском рату. У старом програму је акценат више стављен на II светски 
рат и социјалистичке самоуправне односе. Анализирајући наставне садржа
је за предмет Познавање друштва, може се закључити да уџбеници - уз 

примену наставних средстава и адекватно организовање наставе - пружају 

могућност да се код ученика развија свест о заједништву и равноправности 

народа и народности. Наравно, садржаји овог предмета представљају допу

ну садражја које су ученици већ усвојили од првог до трећег разреда у 
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- Ж. Лукић, Читанка за VII разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 1996. 
- В. Алексић, Читанка за VIII разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 1996. 
- Б. Даниловић, Д. Даниловић, Познавање друштва за IV разред основне школе, Завод 
за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996. 
- Л. Ракић, Историја за V разред основне школе, завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 1995. 
- Р. Михаљчић, Историја за VI разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 1996. 
- М. Перовић, М. Стругар, Историја за VII основне школе, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 1996. 
- Н. Гаћеша, Љ. Младеновић-Максимовић, Д. Живковић, Историја за VIII разред 

основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1994. 
- Г. Стојановић, В. Протић, Музичка култура за Ши IV разред основне школе, Завод 
за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997. 
- Н. Ћирић, Г. Стојановић, Музичка култура за V разред основне школе, Завод за 
уџбенике и наставна средства, Београд, 1997. 
- Н. Ћирић, Г. Стојановиh, Музичка култура за VI разред основне школе, Завод за 
уџбенике и наставна средства, Београд, 1997. 
- Н. Ћирић, Г. Стојановић, Музичка култура за VII разред основне школе, Завод за 
уџбенике и наставна средства, Београд, 1996. 
- Н. Ћирић, Г. Стојановић, Музичка култура за VIII разред основне школе, Завод за 
уџбенике и наставна средства, Београд, 1996. 
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оквиру наставног предмета Познавање природе и друштва (односно При
рода и друштво према новом наставном плану и програму). 

Да би процес развијања свести о патриотизму и заједништву био 
континуиран, ученици од петог до осмог разреда знања о прошлости и 

садашњости наших народа и народности стичу у оквиру наставе Историје. 

Уџбеник историје за V разред прати развој друштва од доба праисторије, 
преко старих Грка, Римљана и појаве хришћанства. У шестом разреду уче

ници се упознају са средњим веком. У развијању свести о заједништву 

народа и народности, треба истаћи поглавља "Срби у средњем веку" и 
"Српски народ и његови суседи у позном средњем веку", у којима се даје 
значајан допринос остваривању наведених вредности. У седмом разреду 
ученицима су дате информације о позном феудализму и капитализму. Упо

ређујући стари и нови програм наставе историје можемо приметити да је 
делимично промењен распоред тематских целина у уџбеницима. Наиме, оно 

што је у старом програму у шестом разреду, у новом програму налази се у 
седмом разреду и сл. Извршене су одређене промене и у терминологији, те 

се може приметити да је у новом програму већи акценат стављен на наци

оналну историју.7 За развијање заједништва народа и народности у уџбенику 
за VII разред нарочито су значајна поглавља "Југословенски народи и њихо
ви суседи под страном влашћу до краја XVIII века", "Национални покрети 
Јужних Словена и њихових суседа у првој половини XIX века", "Југосло
венски народи револуционарне 1848-49. године", као и друга поглавља која 
говоре о борби наших народа и народности и њиховом патриотизму. Осло

бодилачка борба наших народа и народности током I и П светског рата 
приказана је у уџбенику за УШ разред. Поред раније наведених разлика 
између старог и новог програма, може се приметити и разлика у квашитету 

заступљености одређених тема. Док је у старом програму акценат више 

стављен на 11 светски рат, допринос КПЈ и Тита ослободилачкој борби, у 
новом програму се, поред ових тема, даје и приказ о свету после Другог 

светског рата, као и развоју Југославије у том периоду. У овом поглављу 
се највише говори о улози наше земље у борби за мир и равноправне односе 

међу народима и народностима. Због актуелности савремених збивања на 
југословенском тлу задржаћемо се мало на овим садржајима. 

У свим анализираним уџбеницима Историје врло је препознатљив 

традиционални приступ историји као збиру чињеница. У најновијим уџбе
ницима историје присутна је слика "идеолошке конфузије у којој живимо, 
нови тип националне свести накалемљен на остатак 'неочишћених' старих 
интерпретација, што такву идејну комбинацију чини тешко свхатљивом" 
(Росандић, Пешић, 1994,8). У одељку о историјској и националној свести, 
и идеја о историјској исправности сопствене нације представља важан чи
нилац идеологизације националне свести. Слика по којој смо "ми" исправни 

Национална историја у новим уџбеницима просечно узима 73% градива (према: Стоја
новић, Д., 1994,81 ). 
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и добри, а при том ес над нама ређају трагичне неправде, најбоље је тло за 
национални мистицизам и стално одлагање тренутка колективног наци

оналног сазревања, чија је прва претпоставка могућност суочавања са самим 

собом ( с.8). Кроз анализу нових уџбеничких тумачења односа међу југосло
венским народима упознајемо низ нетачности и опшrу тенденцију аутора 

уџбеника историје да фиксирају садашњост као прошлост, чиме одређују и 
будући однос према садашњим догађајима. 

Многозначност историјских догађаја није лако дочарати на скученом 
простору наставних програма и основношколских уџбеника, али јс зато 

могуће приказати мишљење различитих страна о једном догађају или поја

ви. Тиме би се значајно ублажила слика о једној истини, једном путу, једној 
могућности која доминира у уџбеницима и која већ самим тим дајс нетачну 

представу о прошлости. Једнозначно свођење историјског тоталитета на 

само једну димензију нс само да је погрешно већ и опасно. Смисао сазнања 
историје је у уочавању свих понуђених могућности и у размишљању о ра

злозима због којих је једна превагнула. Тиме се стиче способност релатив
ног мишљења и увиђа богатство понуђених могућности и избора. 

Нас;тавни садржаји Музичке културе представљају такође веома би

тан услов за развој заједништва. Ученици певањем песама и слушањем 
различитих музичких дела стичу сазнања о естетским вредностима и упо

знају се са музичким стваралаштвом и традицијом не само наших народа и 
народности већ и шире у свету. Упоређујући програме и уџбенике из наставе 
музичке ку лтурс од првог до осмог разреда за период од 1985-1995. године, 
можемо закључити да је и у старом и у новом програму заступљено музичко 

стваралаштво народа и народности Југославије. Разлика је у томе што је у 

старом програму више песама из НОР-а, док је у новом програму више 

вођено рачуна о заступљености народних песама из наших крајева, као и 
из различитих делова света. Заступљене су словачке, румунске, холандске, 

немачке народне песме и др. Све то помаже да се ученицима приближи 
култура других народа, њихова историја, традиција и на тај начин развије 
дух заједништва. Песме су наравно примерене узрасту ученика тако да ес 

кроз коI-Пинуирану наставу музичке културе од првог до осмог разреда 

развија позитиван став према овим вредностима. У циљу разматрања утицаја 
наставног садржаја Матерњег језика на развој у духу заједништва у више

националној средини, анализирали смо наставне програме српског језика 
из 1988. и 1991. године као и читанке од првог до осмог разреда основне 
школе. Анализа васпитања за патриотизам и неговање заједништва у нај
новијој генерацији уџбеника усмерена је првенствено на читанке, имајући 
у виду управо њихову велику васпитну вредност. Основни критеријум била 
јс заступљеност литерарних текстова који у читанкама пружају ученицима 
у појединим разредима знања о завичају, домовини, традицији и култури 
наше земље. Можемо закључити да су аутори у читанкама груписали лите

рарне текстове у одређена поглавља: "Хајде да се дружимо" (11 разред), 
,Домовина се брани лепотом" (Ш разред), "Земља наша драга" (IV разред). 
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Наоелена пог лаnља уг лаоном носе сличну идеју - љубаn према домоnини, 

р3ду. човеку. Треба нагласити да и друга поглавља у којима се говори о 
приролним лепотама земље, традицији, културној баштини, и сл. такође 
доприносе неговању осећања привржености ученика заједништву народа и 

народности. Анализирајући разлике између старог и новог програма може
мо закључити да су у старом програму пише заступљена дела из НОР-а 
(проза, поезија, говори Ј.Б. Тита). У новом програму јс акценат стављен на 
наролну поезију и прозу наших народа и народности. Ооакnе промене су 
усклађене са друштnснополитичким променама, нарочито при крају периода 

кој и смо анализирали (искључени су литерарни прилози нских "несрпских" 
књижевника нпр. Ј. Пuоичић, Д. Облак, В. Малсски, М. Краљсц, М. Крлежа 
итд.). 

Поред текстова књижевних стваралаца из редова наших народа и 

народности у читанкама ес могу наћи и дела светских књижевника. Аутори 
уuбсника тиме настоје да код ученика развијају позитиван стао према ли
терарном стоаралаштоу сnих народа, према естетским и моралним преднос

тима таквих дела и на тај начин развијају ес предности заједништва, раnно

праnности и узајамности народа и народности. 

Треба још напоменути значај ломаћс лектире у настави српског јези
ка, где је у потпуности уnажаnан чинилац вишснационалности наше заје
днице, тс је у наставном програму за сnаки разред, поред осталих дела, 

предвиђен избор из усмене и савремене књижевности југословенских наро
да и народности. 

Резултати наших анализа слажу се у великој мери са налазима Р. 
Росандић (1994,39-53) која јс анализирала оснооношколске уџбенике са 
аспекта патриотизма, етничких односа, ратовања на тему односа "ја - ми" 
и "ми -други". Очекујући да ћс однос "ми-други" у најновијим уџбеницима 
подразумевати "допуну" категорије "других" оним народима и народности
ма који су распадом Југославије престали да буду "ми", опа ауторка долази 
до закључка да такnа поређења у уџбеницима изостају; отцепљени народи 
и народности нису постали "други", већ су напросто престали да постоје, 
или су ту тск као узгредна назнака (с.53). Тенденције аутора су пише него 
јасне: искључити оно што непосредно подсећа на бившу заједницу, а на

гласити српску компонсmу. 

* 
* * 

Резултати изорешенс анализе упућују нас на закључак да промене у 
задацима и садржајима (иноnираних) наставних програма и садржајима 
наос генерације уџбеника - посебно кад је реч о васпитању патриотизма и 
неговању заједништва у вишенационалној средини - нису адекватне нити 

примерене друштвеним променама у нашој земљи протеклих година. Опе 
промене, као и озбиљно проблематизоnање марксистичке идеологије у сnим 
њеним модалитетима, поде успостављању једног знатно другачијег обрасца 

89 



ЗБОРНИК, XIV, 12 (1997), Нови Сад 

патриотске социјализације. Посебне промене доживљава схватање заједни
це. Мењају се водећи ауторитети, друге друипвене снаге постају водеће, 
мења се симболика, а уследиће и нове интерпретације прошлости и буду
ћности. Највећи део образовног језгра остаће, међутим, исти и у будућим 
уџбеницима јер се они тешко и споро мењају. Они су по својој основној 
функцији конзервативни, чувари устаљеног поретка ствари, чувари друипве
ног стандарда, друипвеног идентитета и нису слика друипва у коме настају. 
Разлоге за то треба тражити у следећим тенденцијама: 

а) императивним захтевима опстанка заједнице, и 

б) императивним захтевима социјализације дела (Плут, Д., 1994,34). 

Сматрамо стога, да васпитачи младих приликом остваривања назна
чених задатака и реализовања програмских садржаја анализираних предме
та имају веома сложену и одговорну улогу. Можемо рећи да су тешкоће на 
које они у свом раду наилазе двојаке: 

1. Историјски детерминизам који устоличава један систем миш
љења да се узрок може мењати а суипина оставити нетакнутом, 

а који се провлачи у садржајима наших уџбеника, посебно исто
рије, искључује сваку слободу и креативност разумевања историј
ских збивања. Одговорност за то не сносе само аутори наставних 
програма и уџбеника, већ целокупна наша друипвена заједница 
која им је узрок; 

2. Постојећи наставни програми са својим истакнутим циљевима и 
задацима нису и не могу бити поуздано и креативно методичко 
упутство за рад васпитача. У програмима изостају конкретнија 
упутства како ове задатке операционализовати у одређеној нас
тавној јединици, ипо захтева велику веипину педагога, као ди
дактичара и методичара, да сваки задатак из предлошка програма 

рашчлани у ипо ситније задатке на једнозначан начин. Овим 
питањем отвара се проблем таксономије наставе као стандарди
зације поретка наставних циљева и задатака који у нашој земљи 
није разрађен. 

Колико ће се код ученика развити свест о заједништву, уважавању 
моралних вредности и патриотизму, умногоме зависи, дакле, од наставника, 

његових стручних педагошко-психолошких и дидактичко-методичких зна

ња, али и активног односа према поменутим вредностима. Јер само васпитач 
који је актер друипвених збивања, који континуирано прати њихову генезу, 

разуме их, критички интерпретира, може бити на висини своје васпитне 
функције. 

Већ споменуте промене на макроплану и опипа социо-психолошка 
клима стављају школу- као једног од најзначајнијих агенаса социјализације 
и свеукупног развоја деце и младих - у још тежу и деликатнију ситуацију. 
Иако се сва позната збивања одражавају и на њено биће, целокупно фун
кционисање, па и на ефекте које постиже, утисак је да деца и млади имају 
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већу потребу него раније да основне своје мотиве задовољавају у школи 
(Младеновић, У., 1994,102). Изгледа да деци и младима школа, из разнора
зних разлога, постаје потребнија. Стога се педагози налазе пред још једним 
одговорним задатком: да поново актуализују вишенационалност наше сре
дине као значајног васпитног чиниоца и да се заложе за разраду овог 

сложеног комплекса у садржајима образовања и у практичном васпитно
образовном раду. Од тога у великој мери зависи и одређивање садржаја 
патриотизма и заједништва у савременим условима нашег друштвеног раз
витка. 

И овом приликом потврдило се да је патриотизам, као облик наци
оналне свести, веома сложен и вишекаузалан феномен који нам је проте
клих година наметнуо измењене обрасце патриотске социјализације. Можда 
би, ради њиховог прихватања, требало проширити оквире патриотизма у 
смислу везивања за глобалну заједницу (са припадајућом територијом и 
специфичном куmуром) и идентификацију са њом посматрати у функцији 
задовољавања општељудских специфичних потреба појединаца. Вероватно 
је и то једно од отворених могућности у овој ситуацији. Ово питање, међу
тим, увелико превазилази оквире овог рада. 

Овај приказ ћемо, уместо закључка, завршити рефлексијама М. Па
лова о патриотизму (1987), који сматра да ова највиша и највреднија кате
горија морала мора бити присутна у целокупном васпитно-образовном про
цесу, да се манифестује у осећајном, мисаоном и делатном свету младих, 
јер је то љубав према човеку - без обзира којој националности припада и 
којим језиком говори - градитељу и ствараоцу бољег лепшег и сретнијег 
живота ... (с. 493). А патриотизам нам може помоћи да се међусобно боље 
упознамо како бисмо једни друге више разумели и поштовали (Б. Крефг). 
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ЛN APPROACH ТО STUDY OF BASIC SCHOOL EDUCAllON CONТENTS IN 
CHERISНING OF UNIТY IN MUlЛNAllONAL ENVIRONMENT (11) 

Summary 

In this part of thc study thc authors continuc the analysis of tasks and contents in 
teaching programs and basic school tcxtbooks of chosen teaching subjects (Society, History, 
Music, and ScrЬian language) in order ю discover their imoprtance for young people's edu
cation in thc spirit of unity and patriotism im multicultural cnvironment. 

Thc results of thc analyses point to conclusion that patriotism and communion spirit, 
as forms of national consciousness, are vcry complcx and multicausal phenomcna undcrgonc 
to dialcctics of ovcrall social moving and changcs. After dramatic upheaval occurred in the 
last fcw years in our country - whcn we were madc ю change thc concept of our patriotic 
honds and to adopt пеw patterns of patriotic socialization - it is rcasonaЫc to pose the question 
оп tl1e nature and clzaracter of social impact mechaпism оп the f ormiпg of patriotism апd 
community consciou.sness, and to ask which are implication.f of this impact оп educatioпal 
ivork? 

Кеу words: tcaching contcnts, tcxtbooks, unity, patriotic socialization, crisis 
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НАЦРТ ЕМПИРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА ОБРАЗОВНЕ 

ЕФИКАСНОСТИ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Резиме 

НацрШ емйиријскоi исШра:живања йредвића да се на узорку од 400 
ученика осмоi разреда йраШи ефикасносШ основноi васйиШања и образо
вања као и ваљаносШ йрофесионалне оријенШације ученика. ИсШраж:ује 
се, наиме, сШейен усйеwносШи йрелаза (Шрансфера) из основне у средње 
wколе йуШем йорећења резулШаШа које с.у ученици осШварили на крају 
основноi и на йочешку средњеi образовања. Подаци ће се йрикуйиШи ана
лизом wколске докуменШације, уйиШником о йрофесионалним инШересо
вањима и уйиШником о самойроцени усйеwносШи йрофесионалноi избора. 

Кључне речи: ефикасносШ образовања, Шрансфер образовања, йрофеси-
онална оријенШација 

Истраживање образовне ефикасности основне школе и професио
налне оријентације ученика у тој школи је колико друштвено и стручно 
значајно и оправдано, толико и научно - посебно са методолошког стано
вишта - изузетно сложено питање. Један од начина да се закључује о ква

литету (и ефикасности) основног образовања и васпитања јесте да се по
дробним праћењем тока васпитно-образовног процеса утврђује степен до 
кога је тај процес у сагласности са педагошким, психолошким и другим 
релевантним теоријама. Оваквом гледишту су склони научни радници и 
стручњаци сцијентистичке оријентације. Насупрот њима руководиоци шко
ла и школска администрација у целини склонији су да о ефикасности и 
квалитету образовања у основној школи закључују на основу ученичких 
постигнућа у току осмогодишњег школовања изражених преко школских 

оцена. Они, при томе, губе из вида да је ваљаност таквог закључивања у 
великој мери спорна због неуједначености критеријума оцењивања којих се 
наставници у пракси држе, што онемогућује компарације тако идентифи
кованог успеха ученика који завршавају школе у различитим културним и 
животним срединама. Већ и лаичкој јавности познато је да одличан успех 

из једне основне школе није исто што и само номинално исти такав успех 
из друге. Најзад, постоји и трећи начин вредновања ефикасности и квали
тета рада школе, а који се састоји у праћењу свршених основаца у средњим 
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школама. Ради се, наиме, о томе да се установљује са каквом успешношћу 

ученици полажу пријемне испите и како напредују у изабраним средњим 
школама, чиме се у значајној мери валоризује квалитет рада и ваљаност 

професионалне оријентације ученика у основним школама. Иако је овај 
последњи, трећи модел, по много чему надмоћан у односу на прва два, не 

би се смело тврдити да и он нема извесних недостатака. Ради се, заправо, 
о томе да је успешност ученика у средњој школи такође под дејстовм других 

чинилаца, а не само квалитета васпитно-образовног рада у основној школи. 

Има се у виду, пре свега, обим и разноврсност рада на професионалној 
оријентацији у различитим основним школама, затим, неједнаки проблеми 
деце која у средње школе долазе из развијених градских и мање развијених 
сеоских средина итд. У овом моделу је, свакако, од прворазредносг значаја 
питање како утврдити критеријуме успешности ученика у изабраним сред
њим школама. Проф. др Б. Пец све критеријуме дели у две групе: "објек
тивне" и "субјективне". 1 У оне прве би се убројали: учинак, напредовање, 
изостанци, флуктуација и сл., док би у друге ушле изјаве самих ученика о 

задовољству изабраном школом и процена сопствене успешности. У емпи
ријском истраживању, чији се нацрт овде даје, учиниће се покушај комби
новања напред утврђених критеријума. 

Неки аутори разикују дијагностичку од функционалне ефикасности 

образовања. "Утврђивање знања и вештина које су усвојили кандидати то
ком образовно-васпитног процеса (у нашем случају током основне школе) 
представља одређивање дијагностичке ефикасности образовног рада, а про

вјеравање промјена у понашању које су из њега требале да слиједе, чини 
одређивање фунцкионалне ефикасности одређеног рада."2 За основне шко
ле може се рећи да је битно да се њихов васпитно-образовни рад може 

сматрати успешим само онда ако је задовољена функционална ефикасност, 
тј. ако ученици из тих школа са успехом настављају своје образовање у 
школама средњег ступња. 

Џ. Брунер чак сматра да "". уколико би се свим ученицима помогло 
да у пуној мери искористе свој с интелектуалне снаге, имали бисмо више 
изгледа да као демократија опстанемо у овом добу огромних технолошких 
и друштвених сложености". 3 

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА 

Предмет истраживања јесте ефикасност основне школе у припремању 
својих ученика да успешно наставе средњошколско образовање (трансфер-

Пец, Б: Meiiioдe и Шехнике йраћења и сШаШисШичк.а обрада йодаШака (у књизи Пра

ћење у професиналној оријентацији, Загреб, 1969. стр. 24). 
Капетановић, Ц.: Вредновање (валоризација) образовноi рада (у Праћење у професи

оналној оријетацији, Загреб, 1969. стр. 57). 
Брунер, Џ.: Процес образовања, Педагогија бр. 2-3/1976 стр. 279, Београд. 
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на вредност стечених знања) с посебним акцентом на професионалну ори
јентацију ученика, као релативно аутономни процес ваљаног "пласмана" 
остварених постигнућа током осмогодишњег школовања. 

Иако ес о квалитету васпитно-образовног процеса у основној школи 

најбоље може судити на основу степена успешности њених ученика у иза

браним средњим школама, ниједног тренутка нс треба изгубити из вида да 

јс та успешност последица дејства и бројних других чинилаца: друштвених, 

породичних, личних. Прелаз са основношколског на средњошколско обра

зовање у овом истраживању пратиће ес са следећа два становишта: прво, у 

којој мери ученици средње школе у првом разреду остварују резултате у 

складу са својим постигнућима на крају основне школе, и друго, да ли су 

изражене професионалне преференције реализоване онако како су мани

фестоване у осмом разреду основне школе. Могу ли ес евентуалне варија

ције у школском успеху (основна-средња школа) објашњавати адекватно

шћу професионалног избора, тј. може ли ес установити могућа повезаност 

средњошколске успешности ученика са обимом и квалитетом рада на про

фесионалној оријентацији у основној школи. 

Предметом овог истраживања није предвиђено праћење и оних свр

шених основаца који су ес запослили, или су остали ван радног односа и 

ван школе, што би несумњиво употпунило слику о карактеру и квалитету 

развојних и професионалних ,,судбина" свршених ученика осмог разреда 

основне школе. 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

Циљ овог истраживања јесте да ес установи у којој мери ес остварени 

резултати на крају осмогодишњег образовања потврђују у школама средњег 

ступња, као и да ес открију могући узроци који их одређују: ниво и квалитет 

наставног и другог васпитно-образовног рада основне школе, као и обим 
и каквоћа рада на професионалној оријснтаuији током осмогодишњег шко

ловања. 

Пошто ес о вредности рада у основној школи не може закључивати 

на основу директног мерења тог рада, него, пре свега, на темељу успешнос

ти ученика у школама следећег ступња, овом истраживању су постављени 

следећи задаци: 
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а) установити у којој мери ученици испитаних основних школа ус

певају на квалификационим испитима у изабраним средњим шко
лама у складу са очекивањима заснованим на резултатима пос

тигнутим током последње године осмогодишњег школовања, 

б) који јс степен кореспонденције између општег школског успеха, 

затим успеха из матерњег језика и математике у основној школи 
са успехом из сва три подручја на крају првог разреда средње 
школе. Стварна успешност у средњој школи може ес поуздано 
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утврдити тск после одређеног временског прилагођавања учени

ка. Почетни неуспеси могу бити последица објективних прилика, 

тешкоћа интеграције у нову средину, измењеног начина рада у 
односу на онај у основној школи, и сл. Међутим, дугорочније 
праћење ученика у средњој школи скопчано је са низом проблема 
који се у овом пројекту нису могли пребродити, 

в) утврдити да ли ес успешност ученика у средњој школи може 
тумачити као резултат ваљане професионалне оријентације, од
носно, да ли јс та успешност повезана са степеном реализације 
професионалних жеља и интересовања исказаних у испитивањи
ма у осмом разреду основне школе, 

г) испитати до кога степена ученици држе да су остварили своје 
аспирације, тј. да ли су и до које мере задовољни изабраном 
школом и занимањем. 

УЗОРАК ВАРИЈАБЛИ 

Независне варијабле у овом истраживању чине: 

1. обележја испитаних ученика и активности школе на крају осмо
годишњег образовања 

1.1 општи школски успех у осмом разреду, 

1.2 успех из матерњег језика и математике, 

1.3 изражена професионална интересовања 

2. програм рада основне школе на професионалној оријентацији и 
његово остварење. 

Зависне варијабле су: 

1. општи успех ученика на квалификационом испиту 

2. успех ученика на квалификационом испиту из матерњег језика 
и математике 

3. општи успех на крају првог разреда средње школе, и 

4. степен задовољства изабраном школом, односно занимањем. 

У дефинисању двеју група варијабли пошло се од претпоставке да се 

обележја ученика на крају основне школе (општи школски успех, успех из 

матерњег језика и математике - предмета који су саставни део процедуре 

на квалификационом испиту у средњој школи, исказана професионана ин
тересовања у осмом разреду, а у обзир ће бити узети још и пол, место 

живљења, образовни ниво родитеља) и активност основне школе на про

фесионалној оријентацији, заиста јављају као релативно независне варија
бле у односу на успешност тих ученика на квалификационом испиту и на 

крају првог разреда средње школе, као и у односу на степен задовољства 

извршеним професионалним избором - као зависне варијабле. 
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УЗОРАК ИСПИТАНИКА 

Узорак испитаника је намерни. Наиме, у складу са циљем и задацима 

истраживања, узорак испитаника јс одабран тако да обухвати ученике из 
два типа урбаних средина - сеоских и градских. Будући да постоје тврдње 
како у условима војвођанског подручја - са веома развијеним саобраћајним 
везама између села и градова у којима су лоциране средње школе - место 
сталног боравка ученика не представља значајнију варијаблу у поступку 
професионалног опредељивања, намера је да се та тврдња још једном про
вери. Стога смо се определили да истраживања обухвате ученике из двеју 
градских и двеју сеоских школа са по четири одељења из сваке, што би 
укупно чинило између 350 и 400 испитаника. Учиниће се покушај да у узорак 
уђу оне градске и оне сеоске школе које се, према прелиминарном увиду, 

међусобно разликују по степену организованости рада на професионалној 
оријентацији ученика. Тиме ће се омогућити праћење успешности ученика 
у средњој школи, не само по димензији општег и успеха из релевантних 
наставних предмета (матерњи језик и математика), него и у зависности од 
тога из које урбане средине потичу и каквом су професионалном оријен
тациој били обухваћени као ученици основне школе. Осим тога, узорак ће 
биги уређен и анализиран и по критеријуму пола испитаника, као и нивоа 
образовања родитеља - оца (основно, средње и више-високо образовање). 

Rade Rodic Ph.D. 

А SCETCH OF EMPIRICAL SТUDY OF EDUCAТIONAL EFFICIENCY AND 
PROFFESSIONAL ORIENTAТION IN PRIMARY SCHOOL 

Summary 

А sketch of emprical study aпticipate that оп the sample of 400 pupils of gth grade 
the efficieпcy of basic educatioп as well as validity of pupils' professioпal orieпtatioп should 
Ье followed. What is Ьеiпg studied is а degree of the traпsfer successfulпess from primary to 
secoпdary school Ьу comparisoп of the pupils' results at the епd of basic апd at the begiппiпg 
of secoпdary educatioп. Data will Ье collected Ьу aпalyses of school documeпtatioп, Ьу the 
questioппaire оп professiпal iпterests апd the questioппaire оп selestimatioп of professioпal 
choice successfulпess. 

Кеу words: educatioп efficieпcy, educatioпal traпsfer, professioпal orieпtatioп 
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ДИДАКТИЧКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

Резиме 

У раду се размаШрају дидакШички услови за реализацију концеиша 
йрофесионалне оријенШације која се Шемељи на за.хШеву за осШваривањем 
свесне и акШивне сазнајне делаШносШи у васйиШно-образовном йроцесу. 
IЬен iлобални циљ йредсШавља йрофесонални развој ученика, који се мо
же осШвариШи йуШем ауШенШичне акШивносШи у оШкривању, исШра:жи

вању и развијању власШиШих йоШенцијала и особеносШи. ДидакШичке 
йреШйосШавке за реализацију овако йројекШовано йрофесионалне оријен

Шације йо наwем миwљењу, у највећој мери обезбећује сисШем индивиду
ализоване насШаве. 

Кључне речи: йрофесионална оријенШација, насШавни сисШем, индивиду
ализована насШава 

Традиционално образовање је због своје наглашене усмерености на 
стицање знања инкохереIПно захтевима времена и потребама друштва. Тем

по научног и технолошког развоја, експанзија информација и мрежа кому

никацијских медија, имају за последицу чињеницу да и иновирани програми, 

већ у времену почетне примене, бивају застарели. Реч је дакле, о проблему 
координације два некомпатибилна процеса. С једне стране, то је експанзија 

знања са свим својим импликацијама, и са друге, васпитно-образовни про

цес са ригидним координатама у виду места, времена, капацитета ученика ... 
Назначени и већ дуже време присутни проблеми (и у теорији и прак

си) могу се, по нашем мишљењу, решавати у два правца: 

1 актуализацијом идеје о коЈПинуираности васпитно-образовног 
процеса кроз концепцију перманеЈПног образовања 1 

II другачијом концепцијом професионалне оријеЈПације која пос
таје имплицитна активност савремене наставе, а професионални 
избор само један од њених ефеката. 

О овоме је било речи у Зборнику Одсека за педагогију, свеска 11. од 1996. године. 
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Непрекидни развој технике производње доводи до тога да се од тра
диционаnне школе данас не може очекивати да обезбеђује образовање које 

ће држати корак са потребним кваnификацијама у сфери рада. Професи
онаnна оријентација и професионаnни избор нису више усмерени на једну 
фазу животног циклуса, већ се припрема за занимање и избор професије 
може понављати више пуга током радног века. Савремени развој сфере 
рада карактерише етапна модификација послова и занимања у чијој се 
основи наnазе шире и флексибилније квалификације. Уместо знања и ве
штина за обављање специјаnизованих задатака и операција, захтевају се 
способности за решавање проблема и активно учествовање у континуира
ним променама. Све то захтева и промене у концепцији професионаnне 
о риј ент а циј с. 

Актуелна концепција професионаnне оријентације одређује ес као 
процес пружања помоћи ученику у избору и одређивању правца професи
онаnног развоја. Као програмска делатност школе она се реаnизује кроз 
три фазе: 

а. професионаnно информисање, 

2. професионално саветовање, 
3. праћење професионаnно саветованих ученика. 

Програм професионаnне оријентације остварује се преко многоброј
них субјеката школе (наставници, одељењске старешине, педагог, психо
лог) и пугем различитих активности. Реаnизацијом програма ученик добија 
матрицу са подацима на основу којих треба да учини избор професије. 
Оваква професионална оријентација окренута јс по свом карактеру раду са 
учеником, у коме се, најчешће, више пажње поклања програму, а мање 
ученику. Ученик се овде сматра субјектом (објектом!?) коме треба пружити 
релевантне информације и директни или индиректни савет о томе у ком 
занимању ће бити успешан у коме не. 

Имајући у виду и читаву лепезу разичитих програмских активности 
које школа реаnизује, активност на професионаnној оријентацији своди се 
најчешће на интензивиран рад током завршних година основне школе. Ако 

ес томе дода готово апсолутна незаинтересованост основне школе ( инсти
туционаnна, разуме се) за праћење професионално усмерених ученика (спо
радични су примери изузетака наставника, педагога, директора, који траже 
повратне информације о успеху својих бивших ученика), јасно је да оваква 
концепција професионаnне оријентације треба да се мења. 

Основна идеја новог концепта професионаnне оријентације темељи 
се на захтеву за остваривањем свесне и активне сазнајне делатности у вас
питно-образовном процесу, а њена суштина је у: 
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васпитању усмереном на професионаnни развој појединца; 

систему подстицања различитих облика комуникација; 

изразу аутентичног доживљаја себе у настави, животу, раду.2 

Јслаnич, Ф., Професионаш~а оријентација и одгој, Педаiоwки рад, 1986/1-2, стр. 25. 
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На овакав начин одређена професионална оријеЈПација усмерена је 
ка учен.ику и представља систем подстицања развоја ученика у свим видо

вима васпитно-образовног рада, са циљем да ученик истражује, открива и 
развија своје потенцијале. Таква професионална оријеЈПација афиримише 
и одговорност за властити избор. Њен глобални циљ је професионални 
развој ученика, а индивидуални аутеЈПична активност појединца у истра
живању и развијању својих могућности. 

Реализација оваквог концепта професионалне оријеЈПације поставља 
пред школу бројне захтеве. Заједнички именитељ тих захтева изражава ес 
у потреби да ес школа мења. 

Нема сумње да данашња школа мора да доживи битне трансформа
ције. Критике, које јој ес с правом упућују са становишта различитих дис
циплинираних матрица, најчешће се могу свести на следеће: 

ригидни разредна-часовни систем; 

прсобилност наставних програма; 
снциклопсдизам; 

меморисање чињеница ("школа памћења"); 
неадекватност наставних метода и поступака; 

давање знања "у готовом виду"; 

"једнак третман неједнаких" - невођење рачуна о разликама међу 
ученицима. 

Листа критика овим свакако није исцрпљена. Неке од критика (пре
обилност наставних садржаја), биле су у основи многих реформи основне 
школе. Међутим, све досадашње реформе школе почињале су и завршавале 
су се (нажалост), на спољашним реформама, у виду увођења нових предме
та, смањења броја часова другим предметима, увођењем изборних, факул
тативних предмета, течајева, курсева ... 

Не умањујући значај ових промена, мора се рећи, да се школа неће 

суштински променити без промена "изнутра", без педагошке реформе. Ос
нову педагошке реформе чини, по нама, промена структуре рада у васпи
тно-образовном процесу, пре свега у настави. 

Промишљајући ова значајна питања, педагошке дисциплине, дидак
тика пре свих, нуде валидне одговоре кроз савремене наставне системе који 
интегришу структурне компонеЈПе наставног процеса са њиховим микро

елементима. Начин валирања релација између компонеЈПи наставног про

цеса детерминише модел (врсту) наставног система, те се у дидактици го
вори о "мулгистратегији наставе" (Пољак, 1977). 

Анализом наставних система са аспекта постизања оптималне акти

визацијс у истраживању и развијању потенцијала и особености ученика 
(што представља циљ професионалне оријеЈПације) намеће се, као један од 
релевантних модела, систем индивидуализоване наставе. 

Полазиште индивидуализоване наставе је чињеница (и теоријски и 
емпиријски неспорна) да ученици истог календарског узраста у одељењу, 
разреду представљају скуп различитих индивидуалитета. Поред физичких 
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разлика које су видљиве (па зато ником не пада на памет да их све обуче 

у исти конфекцијски број одеће), присутне су и бројне разлике у психичком 
развоју: у способностима, предзнањима, искуству, ишересовањима, мотива

цији, емоционапној зрелости, навикама, вештинама ... Занемарујући те зна
чајне разлике међу ученицима, традиционапна настава заснована је на пе

дагошкој заблуди о постојању највећег процеша просечних ученика. 
У таквој организацији наставног рада најчешће ес ученици посматрају 

кроз екстраполаризацију на "јаке" и "слабе" ученике. Ученицима са вишим 
способностима, "јаким" ученицима, наставни садржаји су лаки, савладавају 

их без напора, што има за последицу њихово задржавање у развоју. Учени

цима са нижим способностима садржаји су претешки, они не могу да на
предују, исфрустрирани су. Овоме треба свакако додати да и ове групе, 

условно назване "јаким" и "слабим", нису хомогене. И међу способнијима 
постоје међусобне велике разлике у способностима, ишсресовањима, као 

што ес и слабији ученици знатно разликују у развоју. Управо зато се, с 
правом, као императив у настави поставља захтев за индивидуапизацијом 

рада. Принцип индивидуапизације, индивидуапизован карактер васпитно

образовног рада и индивидуапизована настава као систем темеље се на 

истом захтеву. То је захтев за респектовањем индивидуапних особености у 

циљу адекватног психофизичког развоја сваког ученика. 

Суштина индивидуапизације састоји се у следећем: 

прихватање реапних разлика међу ученицима у погледу могућнос

ти, способности, личности, темперамеша, когнитивног модела 

учења и др.; 

разноврсности прилаза у наставном процесу; 

различитом избору материјапа који највише одговара ученицима 

и групама ученика. 3 

Ове битне карактеристике индивидуапизоване наставе мењају су

штински карактер наставе. Она није више у бројним дидактичким елемен

тима (методе, облици, средства) усмерена ка неком замишљеном просечном 

ученику, већ је оријешисана на реалне ученике, са свим њиховим различи

тостима. Од бројних, поливапешних улога које има наставник у настави, у 

првом плану је његова сарадничка, партнерска улога у учењу и подстицању 

активности ученика у развијању њихових потенцијапа и развоја уопште. У 

настави, организованој као динамична комуникација између наставника и 

ученика, наставник је у могућности да препозна аутешичне потребе и ин
тересовања ученика, да иницира, организује и стимулише њихов рад у циљу 

откривања и развијања њихових могућности. Наставне активности у инди

видуапизованој настави, са приоритетом, постају вежбање, истраживање, 
проучавање. 

Ђорђевић, Ј., СавремС/ш 1шсtuава, Научна књига, Београд, 1981. стр. 144. 
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Индивидуализована настава, дакле, подразумева индивидуализацију 
садржаја, темпа и начина рада у настави. У зависности од типа програма, 
постоје индивидуализовани материјали за учење. Некада су те готове се
квенце учења са врло прецизираним задацима, некада је све питање слобо
дног избора и циљева учења и задатака и материјала за учење. Без обзира 
на тип индивидуализованог програма, индивидуализована настава увек 

представља "дидактичке-методичке поступке прилагођене задовољењу ин

дивидуалних потреба сваког ученика, тако да се до максимума утиче на 
његово учење, образовање, васпитање и развој у целини". 4 

Индивидуализована настава, поред наведених, има и бројне друге ка
рактеристике које нисмо разматрали, јер излазе ван референтног оквира 
наше теме. Ипак, наведене и коментарисане карактеристике индивидуали

зоване наставе указују на њене значајне предности, посебно са аспекта 
аутентичне активизације ученика у настави, што представља водећу идеју 
другачијег схватања професионалне оријентације. Наиме, суштинске карак
теристике индивидуализоване наставе, формулисане као прихватање реал
них разлика међу ученицима и стварање могућности да своје способности 
и капацитете развијају путем индивиуализације садржаја (различитим мате
ријалима за учење), темпа и начина рада (разноврсним дидактичко-мето
дичким процедурама), у циљу оптимализације развоја у целини, представ
љају, истовремено, и дидактичке претпоставке за реализацију другачијег 
схватања професионалне оријентације и њеног места у програмско-орга
низационој структури основне школе. 

Постизањем свесне и активне сазнајне делатности у настави и опти

мализацијом развоја која јс омогућена применом индивидуализоване наста
ве, професионална оријентација постала би имплицитна активност наставе. 
Откривање, истраживање и развијање властитих потенцијала, па тиме и 
специјалних способности, као централни циљ овако организоване наставе, 

за свој ефекат има и оријентацију, путоказ ученику ка путу његовог про
фесионалног развоја. 
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Svetlana Kostovic, МА 

DIDACТICAL ASSUMPllONS OF PROFESSIONAL ORIENTAllON 

Summary 

In thc essay didactical conditions for the realization of professional orientation concept 
based оп the demand for realization of conscious and active knowing activity in educational 
process are being considered. lts global aim represents professional development of pupils, 
which could Ье achieve through authentic activity in discovering, research and development of 
their own potentials and distinctive traits. Didactical assumptions for the rcalization of in such 
а way projected professsional orientation, in our opinion, proviedes maximlly the system of 
individualzed instruction. 

Кеу words: professional orientation, teaching system, individualized instruction 
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ЗНАЧАЈАН ДОКУМЕНТ О СРПСКИМ ШКОЛАМА У 

АУСТРИЈИ ПОЛОВИНОМ ПРОШЛОГ ВЕКА 

Резиме 

П осШоји мноiо йодатака о срйским wколама у АусШрији у йроwлом 
веку. Необично је wшо се у йериоду од 1825. до 1857. iодине на найреШку 
wкола скоро ниwта није радило. То је време стаiнације, йо неким миw
љењима и време назадовања срйских wкола у АусШрији. Десйотовић у 
својој ИсШоријској йедаiоiици наводи да су wколе Шада сйавале мртвим 
сном. Мећутим, Иiњат Бокур у својој докторској дисертацији, одбрање
ној 1911. iодине у Цириху, осйорава заосШајање срйских wкола за wколама 
друiих народа. Иако има йодатака који доказују неоснованосШ Бокурових 
Шврдњи, обимни рад у Јужној пчели објављен 1852. iодине документовано 
сведочи о веома лоwем сШању срйских wкола у Аустријској царевини на 
йочеШку друiе йоловине 19. века. Анонимни ауШор, сем критике йосШоје
ћеi стања, йредлаже низ мера за йойрављање сШања у срйским wколама. 
Посебно се износе йредлози за йобољwање рада iимназија и йрейарандије 
а йосебно за основне wколе. У томе има занимљивих йредлоiа. Основна 
вредност овоi обимноi рада у Јужној пчели садр:жана је у ауШентичном 
сведочењу о стању срйских wкола у АусШрији на йочетку друiе йоловине 
19. века. 

Кључне речи: срйске wколе, сШаiнација, насШава, учење, учитељи, ученици 

После смрти Уроша Стефановића Несторовића, првог врховног над
зорника, настаје дуги период стагнације и назадовања српских школа у 

Аустрији. Тај период одређен је годинама 1825. и 1857. Прва је година 
Несторовићеве смрти а друга означава почетак велике реформе коју изводи 
др Ђорђе Натошевић. После Несторовића главни школски надзорници срп

ских школа били су Никола Темишвари (до 1842. године) и Евгеније Ћур
ковић. "О њима се не може ништа говорити, јер су на напретку школа 
слабо шта предузимали ... зар је чудо да су и српске школе за то време 
спавале мртвим сном. "1 Иако има много података о томе да су српске школе 
у том периоду стагнирале, па чак и назадовале, има мишљења да то није 

П. Деспотовић ИсШориска йедаiоiика, Београд, 1902. 449. 
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било тако. У једној докторској дисертацији одбрањеној 1911. године у Ци
риху написано је: "Ако се сетимо да је Натошевић успео да подигне српске 
школе стварно да буду пример у целој Мађарској онда се свакако сме 

претпоставити да ове школе нису ни раније заостајале за школама других 
националности у Мађарској. Натошевић би иначе морао за кратко време 

напросто да учини чуда."2 Бокур нема чињенице да поткрепи ову тврдњу. 
Више је него јасно да је до ње дошао закључивањем - дедукцијом. Без 

обзира што је овим оспоравањем практично учинио највећи могући ком

плимент Натошевићу, Бокур јасно изражава мишљење да се не може го

ворити о стагнацији српских школа у Аустрији у означеном периоду вре
мена. 

Обимни рад о стању српских школа који се појавио у Ју.жно} йчели 
почетком 1852. године разбија илузије Игњата Бокура. Анонимни аутор 
врло детаљно и документовано сведочи о стању српских школа у Аустрији 

на почетку друге половине 19. века. Управо то ће и бити предмет разма
трања овог рада. Међутим, пре тога неколико основних информација о 

листу Ју.жна йчела. 

ЈУЖНА ПЧЕЛА 

Када је престала да излази Војвоћанка, тај " ... рани пролетњи цвет, 
који се сувише рано пробио кроз снег, и који је угинуо под оштрим мра

зом ... "3 Милорад Медаковић је одлучио да у Војводству Србији и Тамишком 
Банату покрене један политички лист. Проценио је да су Србима у тим 

тешким врменима потребне новине које би "радиле на јачању њихове на

ционалне свести и унапређивању културе".4 Први број Ју.жне йчеле појавио 
се 15. октобра 1851. године у Темишвару, који је био главни град Војводства. 
Због тешкоћа у издавању листа Медаковић је био принуђен да крајем но

вембра исте године пресели лист у Нови Сад и да га штампа у штампарији 

свога брата Данила Медаковића. У повољнијим условима Новог Сада Ју.жна 

йчела брзо добија чак 700-800 претплатника. Нема сумње да је у тешким 
условима апсолутистичке владавине Милорад Медаковић већину чланака 

писао сам. Страхујући од Бахових полицајаца, Срби интелектуалци уздржа

вали су се од јавне речи - "ћутали су као да су онемели". Због тога В. 

Крестић пише следеће: "Узимајући у обзир ванредно тешке услове у којима 

је излазила, невоље с којима се сучељавала и које је савладавала, чини се 

да Јужна пчела никако није могла бити боља, садржајнија и разноврснија. 

2 Игњат Бокур Die Entwickelung der serblsch-nationalen konfessionellen Volksschulen und Вildun
gsantralten in Ungam und Ктoatien-Slavonien von 1848-1906. Ziirich-Selnau - 1911. 48. 
Ј. Скерлиh Омладина и њена књи.жевносШ, Београд, 1966. 70. 

4 Василије Ђ. Крстиh Иciiiopuja срйске ЦtШамйе у Уi.арској 1791-1914, Матица српска, 
Нови Сад 1980, 101. 
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Што није испала гора, заслуга је њеног власника и уредника Милорада 

Медаковића.""5 Због једног дописа из Руме6 председник Земаљске владе 
гроф Коронини је 30. априла 1852. године забранио даље излажење листа. 
Међугим, убрзо ће се појавити Србски дневник, који ће бити и значајно 
бољи политички лист од свога претходника Јужне йчеле. 

Почев од 2. фебруара 1852. године (од броја 10) на насловној стра
ници великог формата7 у девет наставака без наслова објављен је рад у коме 
се критички процењује стање просвете и школа Срба у Аустрији. Писац 

овог обимног рада није се потписао што је врло често и била пракса у овом 

листу. "Сва анонимна, Јужна пчела због тога и данас служи као ванредан 

сведок једног тешког времена у којем се на свима пољима, а особито у тако 

јавном послу какав је новинарски, могло радити само под изузетним, ни

мало лаким условима. 8 

СРПСКЕ ШКОЛЕ И ПРОСВЕТА У ,,ЈУЖНОЈ ПЧЕЛИ" 

Овај значајни уводник почиње следећим речима: "Нема народа у цар

ству аустријском, који је лошије и рђавије среће са школама својима него 

што је народ србски."9 Писац наводи да је срамота уголико већа што је 
брига о школама српским "народу нашем самом била остављена". Школа 

од школе је врло различита. "Има школа у којима се врло много има ји у 

којима се доста, има ји у којима се мало, има ји у којима се ниппа научити 

неможе. У ове последње, по моме мњенију, спадају наше народне школе с 

ову страну Дунава и Саве."10 

Након ових општих начеЈП-1ИХ ставова аугор текста приступа критици 

појединих школа. "У колико је мени познато, ми имамо од већи школа, 

осим неки Богословија, Карловачки и Новосадски гимназијум и препаран

дију у Сомбору. Најпре ћемо на ове веће наше школе погледати".11 Пола
зећи од опште констатације да су обе гимназије последњих неколико година 

у интелектуалној снази видно ослабиле он пише: "Ђаци карловачки, који 

су некада из Гимназије у веће школе одлазили и тамо први били, данас су 

у рђавом кредиту код других заведенија." 12 Узроке оваквом стању види у 
следећем: "Слабо се је на гимназије надгледало и професори у најновије 

Исто. 

У овом допису је описано са каквим националним одушевљењем су Срби иш.ли да виде, 

изгрле и изљубе крст цара Душана, који је из манастира Дечани донео један калуђер. 
Je.m-ia страница излази око 4 до 5 страница куnаног текста. 
Васишtје Ђ. Крестић, Наведено дело, 100. 
Јужоо йчела, 2. фебруар 1852. бр. 10.1. 

10 Исто. 

11 Исто, бр. 11. 
12 Исто. 
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доба престали су се тражити и бирати по способности а постављани су по 

атару и препоруци". 13 Карловачка гимназија још није устројена, нема стал
них професора, скоро све науке деци српској се предају на немачком". 14 

Новосадске гимназије нема. "Професори примају плате а деца не уче 
ништа" .15 Осим наведених, узроке оваквом стању види у веома лошем ма
теријалном положају професора. Сматра да се за тако мале паре не могу 
добити добри професори. "За те новце и за те плате могу се примити 
професуре само они људи, који нису кадри на други начин или другим 
начином хлеб насушни заслужити."16 Због тога неки професори свој посао 
у школи узгредним сматрају. "Већи део професора узимље више различити 
занимања, које им је свак веће и претежније него њихова професорска 
дужност" .17 

Веома лоше мишљење исказује се о Учитељској школи у Сомбору. 
"У колико сам ја чуо, ни једно заведеније није несретније пролазило, није 
мање користи доносило, него што је Србска препарандија."18 Ова институ
ција, као и две гимназије, уместо што је старија да постаје боља, она бива 
све гора. 19 

Најисцрпнија критика је, ипак, упућена основним школама. "Ако су 

наше Гимназије у рђавом стању, мале наше школе у много горем су. Оне 

су сасвим налик на препарандију." Узроци оваквом стању се свестрано 

анализирају. Почиње се од учитеља. "Тако видимо ми нашег учитеља с једне 

стране оскудна у материјалном његовом животарењу а с друге стране јаше 

оскуднијег у снази душевној и у способности њиној, која се од учитеља 

изискује. Оскудева му дакле средство за пристојно животарење; оскудева 

му знање и наука. "20 

После учитеља долазе на ред питања - шта се у школи учи и како се 

учи. "Сваки народ који има мудре и веште школске старатеље, има и учи

теље спремне за ту дужност, има и предмете, који су за децу удешени, и 

начин, којим се учење и цељ школе најлакше докучава. Свега овога у нашим 

школама нема."21 Говорећи о предметима који се уче и о начину на који се 
они уче, каже да је то производ оних људи који су 3000 година пре нас 

13 Исто. 

14 Исто. 

15 Исто. 

16 Исто. 

11 Исто. 

1в Исто. 

19 Иако је Учитељска школа у Сомбору у томе времену била у великој кризи, сматрамо 

да су оцене о њој, бар што се тиче њене прошлости, преоштре и неправеш~е. Оснивач 

ове школе био је у сукобу са свештенством и због тога су о овој шко.rm често исказиване 

веома лоша мишљења. На основу тога је и писац овог текста формирао своје мишљење 

о овој школи. 
20 Исто, бр. 12. 
21 Исто. 
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живели. 22 Критика почиње од начина учења читања и писања. Деци треба 
година или две да науче штицу, да распознају слова и да знају њих.ова имена. 

Тек онда ес прелази на буквар ради учења срицања. "Срицање је већ велика 
каштига за децу, кад ес оним именима слова и на оном језику срицати 

морају."23 Резултат оваквог учења је да деца и после четири године "из 
црквених. књига једва што натуцати могу". Иако је само са две речи поменут, 

јасно јс истакнут проблем језика наставног рада.24 Он ес сматра једном од 
главних препрека бољим резултатима рада основне школе. 

Слабим резултатима рада основних. школа обилато је доприносила и 
навика српског живља да децу нерадо дају у школу. И када их дају, она 

неуредно похађају наставу или чак и престају да иду у школу када почну 
главни летњи пољопривредни радови. Аутор текста о томе има интересан

тно мишљење: "Мени ес чини да немамо узрока много ји зато кривити, кад 
смо видили, да су се деца, кој а су у школу ишла, слабо ас нила. "25 

Већи део овог обимном рада посвећен је расправи о путевима и на
чинима поправљања стања у школама. Расправа почиње од основних школа. 
Сматра се да је у селима која имају мање житеља довољно имати школу са 
два разреда. Предлаже се наставна садржина за оба разреда. Илустрације 
ради, наводимо наставну садржину за први разред. У првој половини го-
дине: 

1) познавање писмена грађански, срицање и слагање слогова; 
2) писање са кредом познатих. писама; 
3) учење наизуст најобичнији молитва 
Друга половина године: 

1) читање буквара са грађанским писменима 
2) познавање и читање писмена црковни 
3) почетак писања 
4) познавање бројева и 
5) даље наизустно учење молитва. 26 

У већим селима која могу издржавати по два учитеља школа би могла 

имати три разреда. То би омогућило предавање следећих. наставних. предме

та: читање, писање, историја, земљопис. У варошима које не могу издржа

вати више од два учитеља била би три разреда као у већим селима. У оним 

местима која могу имати три или четири учитеља школа би имала четири 

разреда. То је неопходно јер велики број деце из таквих вароши наставља 

школовање. За овакве школе, такође, одређује се наставна садржина. Као 

услов успешности основне школе предлаже се следеће: 

22 Исто. 

23 Исто. 

24 Црквенословенски. 

25 Јуж1Ш йчела, бр. 12. 1852. 
26 Исто, бр. 13. 
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1) да буквар буде као што је у Кнежевини, напред грађанска слова 
и читање а на крају црквенословенска слова, 

2) да се при срицању, као и у Кнежевини, употребљавају само гла
сови писмена а не читава имена њихова која страшно срицање 
и учење читања оптерећују, 

3) да се спретне мале школске књижице за предавање предмета 
израде, 

4) да су учитељи способни и приљежни. 27 

Сасвим је нормално што писац текста и у делу у коме расправља о 
побољшању школа не може а да не настави са критиком постојећег стања 
у школама. То се најбоље види када расправља о побољшању материјалног 
положаја учитеља. ,Доста има србски учитеља који једва 40 фор. ср. на 
годину примају. Мало ји је, који 100 а прередки су учитељи србски, који 
више од 100 фор. ср. на годину добијају. Помислимо, какав је то јадан 
живот нашег учитеља! - Може ли ту човек, који иоле своје људско досто
јанство познаје; који фамилију има; који јс отресит и за учитеља способан 
- уобште можели се честити и способни човек, код такве јадне плате, 
учитељског звања примати? Заиста неможе. "28 Због свега тога се пре.IЏiаже 
да учитељ мора имати годишњу плату најмање 200 форинти и уз то бес
платан стан. 

На крају пре.IЏiога за побољшање рада основних школа, аутор текста 
се поново враћа на наставну садржину. Пре.IЏiаже се нови наставни предмет 
који ће ученицима давати елементарна знања из економије. То се образлаже 
следећим речима: "Ни један народ није ваљда рђавији економ него што је 
наш народ. Ово га упропашћава, затире и утамањава."29 

За побољшање рада препарандије има и необичних пре.IЏiога. Препо
ручује се да школовање у овој школи не треба дуго да траје. Оно не сме 
биги дуже од две године "". јер се за то време може много и премного 
научиrи"."30 јер су и ученици одраслији. У препарандији би се имали учити, 
осим предмета који се у основној школи предају, српска и словенска гра

матика, земљопис, историја општа и национална, природна историја, педа
гогија са методиком и црквено певање. Уз све то неопходно би било да 
учитељи науче практичну домаћу и пољску економију. Професори препа
рандије би се морали добро бирати а rшата њихова мора биги таква"". да 
се и способни на звање то лакомити могу."31 Обавеза ових професора је 
завршавање филозофских наука. Пошто се педагогија ретко где предаје 
"".морао би пре него што се за професуру јави, из педагогије приуготовити 
се тако, да из те науке испит положити може."32 

27 Исто. 

28 Исто. 

29 Исто, бр. 14. 
30 Исто. 

31 Исто. 

32 Исто. 
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Када је реч о поправљању стања у гимназијама онда се на првом месту 
поставља питање језика наставног рада. "Неостану ли Гимназије народа 
заведенија и небуду ли се у њима науке на србском језику што неки кажу 
по превасходству предавале, наш ће језик остати запуппен и необрађен, као 
што је и до сада био. Ми ћемо онда опет остати без народни заведенија и 
то скоро осим свију народа."33 Неопходним се сматра потпуна гимназија са 
осам разреда. Много речи је потрошено да се докаже да је таквој гимназији 
место у Новом Саду а не у Карловцима. Сматра " ... да је живи и многољудни 
Нови Сад, средоточје ово овостраног нашег народа, далеко способније 
место за веће народно заведеније него мртви и све од дана на дан опадајући 
Карловци, који већ сад само ко веће и боље какво село изгледају."34 

У контексту расправе о професорима гимназија залаже се за Акаде
мију код Срба на којој би били филозофски и "правдословни" факултети. 
"Ја би моме народу скоро више честитао, када би таково заведеније добио 
и имао, у ком би се философичне и правдословне науке на србском и 
немачком језику предавале, него што је садашњи наслов Војводства до
био."35 

Када је реч о поправљању стања школа, нису заобиђене ни српске 
богословије. Предлаже се следеће: 

1) Да учитељи Богословије буду стални, боље плаћени, и да се могу 
примати из светског реда; 

2) Да се у Богословију уопште не примају ђаци који не сврше већу 
гимназију; 

3) Да се на епархијалне Богословије у Вршцу, Пакрацу, Карловцу 
и Задру више вниманије обрати; 

4) Да се наука проповедања приљежиније предаје; 

5) Да се са ђацима мекше и као са људима поступа; 

6) Да се са класификацијама не чине злоупотребљенија.36 

Ради употпуњавања школског система Срба у Аустрији предлаже се 
оснивање трговачке школе. ,Домаћа или србска трговачка школа била би 
нам од превелике користи не сбог једног него сбог многи узрока. Ми би 
из ове школе већ после две године имали изображене и за трговину при
уготовљене младиће. "37 

На крају, критикујући обичаје Срба да се женска деца шаљу "ради 
изображења" у Сегедин и друге веће градове као што су Беч и Пешта, 
сматра да Срби могу основати такве школе за женску децу у којима би 
добијале боље и потпуније образовање, него у поменутим местима. 

33 Исто. 

34 Исто. 

35 Исто. 

36 Исто, бр. 16. 
37 Исто. 
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* 
* * 

Намеће се питање ко је аутор овог обимном и интересантног текста? 
Нс може се са сигурношћу одговорити, јер у тексту постоје подаци који 

изазивају недоумице. Могуће је поменути неколико имена: Светозар Миле

тић, Платон Атанацковић, Ђорђе Натошевић, Милорад Медаковић. 

Светозар Милетић вероватно није аутор овог текста, јер је у то време 
студирао у Бечу и није могао знати све ово о чему ес писало у овом раду. 

Платон Атанацковић, владика Бачки и бивши професор препарандије 

у Сентандреји и Сомбору, све ово је знао. Међутим са доста сигурности 
може се тврдити да он није писац текста, јер је у расправи о побољшању 

рада богословија изречена ограда да јс то материја о којој он не зна много. 
Ђорђе Натошевић би могао бити аутор овог текста. Он је и као 

студент у Бечу неколико година пре 1852. написао рад "Споменици и заду
жбине" (није сачуван, па о њему знамо посредно), који сведочи о његовом 
познавању просветних и педагошких: питања. Сем тога, оштар стил расправе 

био је својствен Натошевићу целог живота. Блискост, пријатељство и честа 
комуникација са Платоном Атанацковићем могла је употпунити Натоше
вићево познавање српских школа. Једини, али веома значајан, податак који 

негира Натошевића као могућег аутора овог рада јесте веома ружно и 

необјективно мишљење о сомборској препарандији. Иако је ова школа тада 
заиста била у дубокој кризи, Натошевић због Платона Атанацковића, који 
је био професор те школе, не би никада написао такве речи које обезбређују 
и сву прошлост ове институције. Због тога и сматрамо да Ђорђе Натошевић 

није аутор овог текста. 

Као вероватни аутор овог рада остаје Милорад Медаковић, уредник 

и издавач Јужне йчеле. Овај закључак се намеће због сличности текста са 
његовим другим написима. Сем тога и В. Крестић сведочи да је Милорад 

Медаковић писао скоро све текстове за Јужну йчелу. Од поменута четири 
имена са великом вероватноћом се може тврдити да јс овај рад написао 
уредник и издавач Јужне йчеле. 

Radmilo Dostanic Ph.D. 

AN IMPORTANT DOCUMENT ON SERBIAN SCHOOLS IN AUSТRIA FROM 
ТНЕ MIDDLE OF 1gTH CENТURY 

Summary 

Data basis оп SerЬian schools in Austria in thc last ccntury is very rich. lt is unusual 
that between 1825 and 1857 nothing was becn doing concerning improvement of schools. This 
was the time of stagnation, according to some scholars even the time of decline of SerЬian 
schools in Austria. Despotovic in his Historical Pedagogic says that it was thc time when schools 
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were sleepiпg souпdly. However, Igпjat Bokur iп his doctorate defeпded iп 1911 iп Zurich 
challeпged thesis assertiпg laggiпg of Serblaп schools behiпd schools of other peoples. Although 
there are data proviпg baselessпess of Bokur's assertioпs, ап loпg essay iп Juzna рее/а puЫished 
in 1852 preseпts documeпtary testimoпy aЬout very bad coпditioп of Serblaп school iп Austriaп 
empire at the begiппiпg of the secoпd half of 191h ceпtury. Ап aпoпymous author, besides 
the critic of coпtemporary coпditioпs iп Serblaп schools, suggests measures for their impro
vemeпt. Suggestioпs fot the improvemeпt of work in grammmar schools апd teachers' schools 
wcre brought separately from suggestioпs for elemeпtary schools. Basic value of this loпg 
article iп Juzna рее/а is in its autheпtic testimoпy оп the coпditon of Serblan school iп Austria 
at the begiпniпg of the secoпd half of 19th ceпtury. 

Ксу words: Serblaп schools, stagnatioп, teaching, learпing, teachers, pupils 
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ПИТАЊЕ ШКОЛСКИХ ЗГРАДА, ОБАВЕЗНОСТИ НАСТАВЕ 

И УЏБЕНИКА У НЕСТОРОВИЋЕВОМ ПЛАНУ 

ИЗ 1811. ГОДИНЕ 

Резиме 

У раду се анализира й.роблемаШика wколских з"iрада, обавезносШи 
и ор"iанизације насШаве, Ше wколских уџбеника у йројекШу Ypowa Стефа
на llесШоровића Ilлан о ор"iанизацији срйских и румунских й.равославних 
wкола у аусШријским наследним земљама из 1811. zодине (Organisatio exter
na). Основни узрок зайуwШеносШи срйске и румунске нације llесШоровић 
види у лоwем сШању образовања. ЗаШо у свом Плану износи одредбе, које 
се Шичу й.одизања и йойрављања wколских з"iрада йрема одрећеним й.рос
Шорним и хи"iијенским сШандардима, одредбе о обавезносШи и редовном 
й.охаћању насШаве на маШерњем језику, као и й.редлоzе за й.обољwање 
квалиШеШа уџбеника. fhezoви сШавови израж:авају дух й.росвеШиШељсШва 
и израз су искрено"i насШојања да се йодиzне кулШурни и образовни ниво 
срй.ско"i и румунско"i народа. 

Кључне речи: У. С. llесШоровић, й.росвеШиШељсШво, wколске з"iраде, ло
кална ойwШина, обавезна насШава, матерњи језик уџбеници 

У свом Плану о организацији српских и румунских православних шко

ла у аустријским наследним земљама од 23. маја 1811. године, који се 
односио на спољашње уређење школа, Урош Стефан Несторовић (1765-
1825), врховни надзорник православних (српских, румунских, грчких) школа 
у Аустрији, полази од основних поставки јозефинизма). Пут изласка српске 
и румунске нације "из заосталог мрака у којем су, без своје кривице, били 
принуђени да буду" видео је у поправљању "најжалоснијег стања наставних 

и образовних институција", чиме би ове нације постепено и непогрешиво 

биле "вођене оној срећи осигураног благостања којој чежњиво тежи сваки 
народ". 1 Како истиче др Никола Гавриловић "образовање је у доба просве-
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"План о организацији српских и румунских православних школа у аустријским насле
дним земљама (спољашње уређење)", Збор1Шк за друцtШвене науке, Матица српска, 

Нови Сад, 1978, бр. 64, с.143. Документ је објављен у оригиналу, на немачком а цитат 
је из уво.шюг дела, где се Несторовић бираним речима обраћа цару Францу 1. 
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ћсности било саставни део политичке концепције модерне државе, те је 
једна од главних брига мислилаца ове епохе била юпелектуално и морално 
обликовање личности човека-грађанина, његово извлачење из мрака не

знања, ослобађање од сујеверја, а шта се све вршило путем политичких и 

културних реформи".2 Најочитији и најдословнији израз жалосног стања 
православних школа представљали су, без сумње, сами школски објекти. 
Малобројност и очајно стање постојећих школских објеката, као и насто
јање да се таква ситуација поправи, константа је и стални мотив свих ре
формних покушаја, почевши од настојања Илирске дворске депутације и 

првих надзорника Теодора Јанковића Миријевског (1741-1814), Аврама 
Мразовића (1756-1826)3 и Стефана Вујановског (између 1736 и 1740-1829). 
У Школском уставу из 1776. године, који се односио на православне три
вијалне школе у провинцијалном делу Тамишког Баната, бројне су одредбе 

које ес односе на подизање и поправљање школских зграда, те њихово 
довођење у склад са прописима, што с друге стране индицира колико је то 
стање било лоше. Ђорђе Натошевић (1821-1887) ће много касније дати 
неумољиву слику и критику очајног стања српских школских зграда (у 
Угарској, а још више у Србији), у погледу локације, градње, распореда 
просторија, нехигијене, недостатка светла и свежег ваздуха и др.4 

Несторовић је, након темељне инспекције поверених му школа, био 

потпуно свестан катастрофалног стања школских објеката те је посебно, 
прво поглавље Плана (О оснивању и издржавању школа), посветио управо 
овом питању. У њему Несторовић одређује постојање школе у местима која 

имају макар сто становника, без обзира да ли у њима постоји црква или не. 
Уопште, основна карактеристика школа предложених Планом јесте њихов 
лаицитет, што је у складу са општим тежњама просветитељства (а што, 
опет, објашњава негативан став православних клерикалних кругова према 
Несторовићу). Он предлаже да изградња и одржавање школских зграда 
буде поверено не црквеним, него политичким локалним општинама. За 
случајеве када општина стварно није у стању да сагради школску зграду, 

Несторовић предвиђа да то учини камерална и спахијска власт, с тиме да 

је општина даље обавезна да је одржава и да плаћа учитеља. 

У посебној тачки Несторовић прописује како "ниједна општина не 
~ сме бити овлашћена да преузима градњу школске зграде пре него што је 
план градње саопштен спахијама и школском дистриктуалном директору и 
исти од њих одобрен".5 Овим Несторовић очигледно настоји да уведе одре-

"План о организацији" ... с. 138 (уводни текст др Николе Гавриловића). 
Након обиласка школа на територији Бачке Мразовић у извештају пише да су "у веhини 

места школске зграде неподесне и трошне": Цит. према: С. Костић- "Српске основне 
школе у Печујском округу (Бачка, Барања)". У Иcillopuja школа и образовања код 
Срба, Историјски музеј СР Србије, Београд, 1974. 
Као илустрацију видети: др Радмило Достанић, др Милка Ољача - "Зграде и опрема 

српских сеоских и салашких школа у Аустрији половином прошлог века". 
План о организацији ... с.145. 
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ђене норме за градњу школа, те поштовање одређених стандарда у погледу 

просторних, радних, хигијенских, те одређених стандарда у погледу прос
торних, радних, хигијенских, те услова становања учитеља. Већ у наредној 
тачки изричито се захтева да се школе граде од тврдог материјала, да имају 
једну просторну собу за учионицу, затим за учитеља посебну собу, споредну 
собу, кухињу, шупу и мали подрум.6 

Локална општина, осим о одржавању школске зграде, треба трајно 

да брине и о набавци унутрашње опреме и грејању. За евентуално (а'за 
Несторовића и вероватно) противљење појединих општина прописаном ор

ганизовању и издравању школских зграда ("због предрасуда или сплетки 
злонамерних, бунтовних људи") Несторовић предвиђа судски поступак и 

неизбежно и примерно кажњавање одговорних лица. 

На крају, Несторовић за камералне и краљевске слободне градове, те 

за привилегована трговишта прописује изградњу пространих, за више ра

зреда погодних зграда, "тим пре што се зна да су становници у истим 

градовима највећим делом имућни и, према томе, у стању да тако нешто 

ураде".7 

У глави Х Плана (О умножавању и проширивању школства) Несто

ровић у прилично повишеном тону (говори о "нарочитој дрскости која је 

по себи тако ситничава и безначајна") указује на веома распрострањену 

навику родитеља да доводе у школу сасвим малу децу, како би себе осло
бодили обевезе њиховог чувања. На тај начин, каже Несторовић, они оме

тају рад учитеља и остале деце, да би их родитељи касније, управо кад 

дорасту и постану способна за праћење наставе, из школе извукли. А за 

незнање своје деце затим оптужују учитеље. Да би у овој сфери увео ред,8 

Несторовић прописује строгу проверу узраста деце: дете мора да је напунило 

шест година а само у изузетним случајевима (када испољава посебне спо

собности и склоности за учење) може да крене у школу и са навршених 

пет година. 

У правцу увођења озбиљнијег реда и организације у настави крећу се 

и захтеви Несторовића у погледу броја деце у једном разреду. За она места 
где има 50 ученика оба пола предвиђа два разреда а тамо где има још више, 
прописује увођење трећег и четвртог, са посебним учитељем за сваки. Че
тврти разред препоручује нарочито бројнијим и богатијим општинама а у 

њему би се "према примеру римокатоличких школа могле увести и преда-

О томе видети: Зорослав Спевак - "Питање учитеља у Несторовићевој Првој школској 

уредби из 1811. године", 36ор1ШК, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 
Одсек за педагогију, Нови Сад 1996, свеска једанаеста, с. 89-96. 

1 План о организацији ... с. 145. 
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Са хаотичним стањем у погледу поласка у школу и похађања наставе сусрео се и Ћ. 

Натошевић, који је настојао да се тачно одреди почетак школске године и да се деца 

ван тога никако не примају у школу. А за редовно похађање наставе препоручиво је 

ангажовање жандармерије. 
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вати механика, историја природе, географија и математика".9 Из овога ес 
види Несторовићева настојање да се настава у српским елементарним шко

лама осавремени и подигне на виши ниво, како у погледу организације, 

тако и у погледу наставних садржаја. 

Споменимо у овом контексту и главу XIV Плана (О распоређивању 
школских одмора-распуста), у којој Несторовић као један од узрока нере

довног похађања школе српске и румунске деце види неприлагођеност вре

мена за распуст сезонским пољопривредним пословима. Док су до тада 

распусти били фиксни и истовремени за сву децу, Несторовић сада предла

же да се у земљорадничким крајевима распуст везује за јуни и јули, док за 

распуст у виноградарским крајевима предлаже септембар и октобар. 

Својом аподиктичношћу посебно је занимљиво поглавље XI Плана 
(О озбиљности обавезе православних неунијатских родитеља да шаљу децу 

у школу и обавезама деце да заврше прописани курс), у којој Несторовић 

идентификује два основна узрока запуштености православних нација у Аус

трији: занемареност сврсисходног образовања и ускраћивања доличног по

учавања о Богу. Ови народи су, констатује Несторовић, били необразовани 

приликом усељења у царско-краљевске наследне земље а такви су још увек, 

упркос великим напорима Илирске дворске депутације. Немају образоване 

свештенике и учитеље, нити цивилязованог вођу. Лек таквом стању Несто

ровић види у обавезном похађању школе, и то школе у националном духу 

и вери, са уџбеницима на матерњем језику. Ниједан дечак се не би смео 

уписати на римокатоличку, протестантску или реформистичку школу (гим

назију, академију) пре него што заврши националну основну школу, каже 

Несторовић. А током школовања на тим другим образовним институцијама 

они треба обавезно да присуствују црквеним молитвама према прописима 

своје цркве. Из овога се недвосмислено види неоснованост оmужби од 

стране православних клерикалних кругова на рачун наводног одсуства на

ционалног осећања код Несторовића. Познато је да је Несторовић био 

ватрени присталица увођења српског народног језика у школе10 уместо цр
квенословенског, и да је сам састављао уџбенике на том језику, те ће бити 

да је то, као и његова целокупна просветитељска оријентација, сметало 

конзервативним црквеним круговима. 

План о организацији ... с. 161. 
10 Увођење народног језика било је опште настојање просветитеља. То је, наиме, био 

нужан услов да образовање постане доступно свима, целом народу. Како исти11е Др Н. 

Гавриловић (План о организацији ... с. 140-141) то није била жеља само код Срба и 
Румуна, него и настојање цара Јосифа 11 и његовог саветника Кауница, који су се као 
следбеници Дидроа (Дидерот, Денис, 1713-1784), Русоа (Rousseau, Jean Jaaues, 1712-
1778) и Хердера (Johann Gottfried, 144-1803) залагали за изучавање народног говорног 
језика. 
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Обавезност похађања наставе и завршавања основне школе Несторо
вић је канио да обезбеди низом мера и санкција, предвиђених за одступање 

од те обавезе. Предлаже да младићима српске и румунске народности, који 

немају доказ о завршеној основној школи (народној), не буде додељено 

грађанско нити мајсторско право, да не буду примани у еснаф, па чак да 

свештеници одбију да дају благослов и венчавају такве младиће. За све, без 

обзира на сталеж, који прекрше неки од ових прописа, Неторовић предвиђа 

казне. 

Иако је Несторовић био ватрени присталица коришћења народног 

језика у школи, па је и сам саставио неколико уџбеника на том језику (који 

међутим никад нису добили дозволу за примену), он у поглављу ХШ (О 

уџбеницима уопште и посебно о прописима за писање) ово питање не 

дотиче. Међутим, у претходном поглављу План (О мораm-юм васпитању 

учитеља и њихових ученика) налазимо експлицитан захтев да се за децу 

православне неунијатске вере набаве "добре и корисне књиге преведене на 

њихов језик". 11 У глави ХШ Несторовић се оријентише на лош технички 
квалитет српских и румунских школских књига (уџбеника), штампаних у 

пештанској универзитетској штампарији. Указује на лош квалитет папира, 

штамапрске боје, слова, повеза и непримерено високе ("неподношљиве") 
цене тих уџбеника. Захтева да до~ична штампарија уџбенике за српске и 

румунске ђаке штампа на квалитетнијој хартији, са бољом бојом, да слова 

буду јаснија и читљивија, те да слагачи и коректори пажљивије раде свој 

посао. А продају и дистрибуцију уџбеника Несторовић одузима од трговаца 
и пребацује на дистриктуалне школске директоре, у намери да снизи њихову 

малопродајну цену. 

На основу овде изнетих ставова, предлога и одреди Уроша Стефана 

Несторовића из његовог Плана из 1811. године (Organisatio externa), који 
се тичу подизања и одржавања школских зграда, организације, реда и оба
везности похађања наставе (у народном духу, на народном матерњем језику), 

као и оних који се односе на уџбенике, могуће је с једне стране индиректно 

сагледати стање и проблеме српских школа у угарском делу Аустрије у 
првој половини 19. века, с друге стране ти ставови јасније осветљавају 

његово просветно-педагошко деловање и целокупни интелектуални лик. 

Несторовић, чији је рад управо од стране конзервативних православних 

клерикалаца често био обезвређиван, у светлости овде интерпретираних 

ставова оставља утисак личности која је на нивоу епохе у којој живи, про

свећене и искрено одан настојању да свом народу (и румунском) обезбеди 

боље, часно место у породици нације које су живеле на овим просторима. 

Пут, на који је указивао и у који је веровао, јесте пут просвећивања и 

образовања. 

11 План о организацији ... с.163. 
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Zoroslav Spevak, МА 

QUESTTONS OF SCHOOL BUILDINGS, OBLIGATORY ТEACНING AND 
ТЕХТВООКS IN NESTOROVIC'S PLAN FROM 1881 

Summary 

In the essay the proЫems of school buildings, oЫigatory teaching and its organization 
as well as the proЫem of textЬooks in the project of Uros Stefan Nestorovic Organization 
Plan of Serbian and Rumanian Orthodox Schools in Austrian lnherited Countries from 1911 
(Organizacion externa). Тhе main reason for the state of neglect of Serblan and Rumanian 
pepoles Nestorovic found in bad condition of education. That's why in his Plan he brought 
regulations regarding building and reparation of school premises according to certain space 
and hygienic standards, regulation concerning oЫigatory teaching and regular attending of 
classes on native language as well as suggestions for textЬooks quality improvement. His 
attitudes comprise the spirit of enlightenment and are expression of sincere efforts to rise 
cultural and educational level of Serblan and Rumanian people. 

Кеу words: U.S. Nestorovic, enlightenment, school buildings, local community, oЫiga
tory teaching, native language, textЬooks 
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СТАЊЕ СРПСКИХ И РУМУНСКИХ ПРАВОСЛАВНИХ 

ШКОЛА ПРЕМА ЗАПИСИМА УРОША СТЕФАНА 

НЕСТОРОВИ1iА У ЊЕГОВОМ ДНЕВНИКУ ИЗ 1810. ГОДИНЕ 

Резиме 

Ypow Сшефан НесШоровић, који је йочешком 1810. йосШављен за 
йрвоz врховно~ wколскоz надзорика (инсШрукоШра) срйских и румунских 
йравославних wкола, након своz йрвоz инсйекцијскоz йуШовања исШе zоди
не, ойаске о сШању wкола забележио је у йосебном Дневнику. На основу 
анализе Дневника, види се да је највећи број wкола у лоwем или "осред
њем" (ойеШ ближ:е лоwем) сШању, да су учиШељи, којих ионако има не
довољно, нейрийремљени за насШавни рад, да су им йлаШе мале, Ше да 
је йроценаШ деце која йохаћају wколе изузеШно низак чак и за криШеријуме 
Шоzа времена. 

Кључне речи: Ypow Сшефан НесШоровић, срйске и румунске йравославне 
wколе, wколске зzраде, насШава, учиШељи, Дневник 1810 

У оквиру коренитих друштвених реформи и политичке аустријског 
просветног препорода, који би обухватио и шире народне слојеве, пос
тављен је почетком XIX века задатак да се изврши преображај српских и 
румунских православних школа у Угарској. Франц I проценио је да би 
најбоље било да се надзорнички посао повери световном лицу исте наци
оналности и вере, који би најпре утврдио какво јс стање ових школа, а 
затим предложио одговарајуће мере. Децембра 1809. дворски агеIП Урош 
Стефан Несторовић (1765-1825) из Беча шаље аустријском цару молбу, у 
којој се сам нуди као прави човек који ће на најбољи начин утицати на 
делотворније уређење националних основних школа. 1 Цар је, имајући то у 
виду, одабрао баш њега за врховног школског инструктора православних 
српских и румунских школа у угарском Провинцијалу и Војној граници. 

Несторовић је већ 12. фебруара 1810. царским декретом обавештен 
да се од њега очекује да изврши инспекцију одговарајућих васпитно-обра
зовних установа у Бачком, Сремско-славонском и Банатском школском 
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дистрикту и у Будимској епархији, утврди затечене услове њиховог рада и, 
сходно томе, предпожи поступке за унапређење тог рада. Сем тога, тражено 

јс од њега да утврди најбоље начине обезбеђивања новчаних средстава за 
оснивање и одржавање установе за стручно образовање и усавршавање 

наставног кад;:>а, као и да организује систем за праведније награђивање 

учитеља. С тим у вези, дистриктуални школски надзорници (Вујановски, 
Мразовић, Обрадовић) добили су налог да новом инстпектору на сваки 

начин помогну и ставе му ес на располагање. Обавештен је и карловачки 
митрополит Стефан Стратимировић. 

Несторовић јс своје путовање започео почетком јуна 1810. из Беча, а 
завршио га, бар према Дневнику који је том приликом водио, септембра 

исте године. Дневник је писао својом руком, на немачком језику (готицом).2 

Сем описа разговора са дистриктуалним школским инспекторима, митро

политом Стратимировићем, учитељима и другима који су били у тешњој 
вези са задатом проблематиком, Несторовић је записивао податке о стању 
школских зграда, о расположивом инвентару и училима, о способностима, 

моралном лику, примењиваним васпитно-образовним методима и образо

ваности учитеља, о броју ученика (у односу на број домаћинстава), њиховом 
раду, вредноћи, успесима и неуспесима, наклоности према учитељу и одсус

твовању са наставе, при чему је посебно анализирао ставове родитеља према 

школи и настави. Кад год је могао, организовао је "испите" на основу којих 
јс процењивао школски успех. Најчешће је записивао опаске о извођењу 

наставе веронауке, посебно да ли је наставу из овог предмета држало све

товно или свештено лице. Пуно се задржавао на регистровању финансиј

ског стања учитеља, њихових плата, као и на могућностима за стицање 

средстава за одржавање школских зграда и за друге трошкове. 

Стање српских и румунских православних школа које је Несторовић 
затекао, уопuпено би се могло окарактерисати као лоше. Да би се то лакше 

уочило, школе описане у Дневнику могуће је груписати у три квалитативне 

групе: оне које су у добром, које су у лоwем и оне које су у осредњем стању, 
имајући у виду критеријуме стања школске зграде, квалитета учитеља, одно

сно његовог наставног рада и постигнутих ефеката код ученика, као и још 
неких других. Свакако, ради се о оквирној и не нарочито строгој подели, 
јер критеријуми не могу бити сасвим чврсти и јединствени 

СЈ1ужеhи ес Несторовићсвим квалификацијама из Дневника, у до
бром (солидном) стању су следеће школе: 

- Школа у Суботици (Maria Theresiapol) има само један разред, али су 
марљивост и залагање тамошњег учитеља добри. Катихета, такође, солидно 

обавља свој посао. Школа је саграђена код цркве и састоји се из једне собе 
средње величине. Једини који не задовољава Несторовићеве критеријуме је 

Оргиналан наслов Дневника је: Journal der Schulenbereisung vom Jahre 1810. Превод на 
српски објављен је у: Гавриловић Н: Дневник Уроша Несторовића о обиласку школа 

из 1810. године, М. Српска. Н. Сад, Зборник за исШорију, 17/1978, стр. 133-162. 
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школски директор, католик, који "службу врши лоше и немарно" (стр. 137. 
у поменутом извору са српским преводом Дневника). 

- Школска зграда у Новом Саду лепа је, солидно грађена и пространа, 

а одржава се средствима из градске благајне. Учитељ и ђакон воде наставу 

како треба, ученици добро уче (мада, примећује Несторовић, више "меха
нички"). 

- Зграда школе у Сомбору добро је саграђена, а настава је квалитетна, 

укључујући и веронауку. Школа има два разреда и задовољавајући број деце. 

Директор Мразовић је, чак, формирао "литерарни кружок", који се бави 
књижевним проблемима. 

- Једна од школа у Великом Бечкереку, недалеко од манастирске, 

пространа је, солидно грађена, а у њој раде "вредан" учитељ и одговарјаући 
катихета. 

- У Вршцу, који је у то време био једно од школских средишта 

Карловачке митрополије, у йрвој и друiој нормалној школи примењује се 
тзв. "примаран" метод, што је, према Несторовићу, разлог због којег уче
ници постижу "упадљиви" напредак у учењу. Учитељи су марљиви и добро 

се односе према њима, што важи и за катихету. 

- У истом граду, у чеШврШој по реду школи коју је надзорник посетио, 
професор је, такође, добро обављао дужност (укључујући и наставу синтак

се). Ипак, Несторовић примећује како су школске зграде у Вршцу раштрка
не и налазе се у "осредњем" стању. Поред њих, постоји и мали алуминат 

за 12 сиромашних ученика, о којима брине један свештеник, који их је 
примио на стан и храну, а трошкови се намирују из малог фонда који су 
формирали тамошњи Срби. (О квалитету рада алумината се не говори). 

- У селу Мала (Mehala), која припада Темишвару, школа је задо
вољавајуће уређена, учитељ је ђакон, марљив и добар предавач, који, уместо 
недостајућег катихете, обавља и наставу веронауке. Школу похађа 4 7 уче
ника, од којих 3 девојчице (у читавом Дневнику девојчице се помињу само 
на овом месту, што значи да су деца женског пола у школском смислу била 
свуда запостављена!). 

- У Араду, једном од средишта православља Монахрије, прва школа 
коју је Несторовић посетио, била је она у којој се предавала и педагогија. 
Зграда је солидна, а учитељ вредан. 

- Зграда друге арадске школе налази се поред тзв. Текелијине цркве, 

у добром је стању и уредна. У њој раде први и други разред. Предаје се и 
српска граматика. Ученици постижу добар успех у читању, писању, латин

ском, немачком и мађарском језику. Веронауку још увек предаје учитељ. 

- Школа у Сенти је веома пространа и сазидана је од чврстог мате

ријала. Учитељ је "уредан и вредан човек" (151) и постиже задовољавајуће 
успехе. Веронауку предаје свештеник, који је "саставио једну песму па за
служује награду" (151 ). 

- У Ади школа је у добром стању, учитељ је вредан. 
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У Молу (Mohol) и школска зграда и учитељ (ђакон) задовољавајући 
су. 

- У Земуну школа код старе цркве смештена је у "пристојну" зграду 
и у њој ради "уредан" учитељ, који предаје и веронауку, број ученика завидан 
је (чак иде и до 136). 

- У Митровици први и други разред смештени су у пространој згради, 
у којој су и учитељски станови. Број ученика је солидан, учитељи такође, 
па је успех одпичан, нарочито из граматике, читања псалтира и аритметике 

(II разред). Учитељ предаје и веронауку. 
- У Неготину добри су и школска зграда и учитељ, само што је његова 

плата таква да он не може само од ње да живи. 

- У Лежимиру школска зграда потпуно је нова и добро уређена. 
Учитељ ("осредњи нормалац") испуњава своју дужност. 

- Иако је школска зграда у Борову у "осредњем" стању, ова школа 
може ес сврстати у текућу категорију добрих (задовољавајућих), јер је нас
тава добра и према "прописаном" методу. Похађа је 41 ученик. 

- Осијечка школа има два разреда и налази се у одговарајуће изгра

ђеној и уређеној згради. У првом разреду учитељ "приљежно" обучава децу, 
док у другом разреду српску и латинску граматику предаје један образован 
и вредан ђакон са значајним успехом. 

- У Торди школа је уредна, а учитељ је препаранд из класе директора 
Мразовића и постиже добре успехе. (Невоља је у томе што само седморо 
деце од укупно 60 домаћинстава похађају ту школу, што значи да је одбој
ност родитеља према образовању деце велика). 

- У Шомберку школска зграда је очувана и настава "уходана", уз 
примену потребних учила и инвентара. Учитељску плату обезбеђује оп

штина. 

- Несторовић је посебно нахвалио школу у Мохачу, смештену у "добру 
и уредну" зграду. Учитеља је окарактерисао као "вредног нормалисту", који 
по "постојећој системи" подучава не само педагогију, већ и српску грама
тику, немачки и мађарски језик, и то све "са запаженим успехом". Мада 
тридесет троје деце из 60 домаћинстава похађа школу, што је за оно време 
добар проценат, амбициозни учитељ се, ипак, жали како родитељи неће да 
шаљу децу у школу. 

- Зграда и опремљеност инвентаром и училима школе у Батосеку су 
задовољавајући. Учитељ ("бивши нормалиста") добро ради, али је посеће
ност трагична (само 10 деце из 57 домаћинстава), па прети опасност од 
гашења школе. 

- Што се пештанских школа тиче, у једној румунској учитељ је "бивши 
ђак норме", па децу обучава са "највећим успехом уз помоћ "нормалног" 
метода. 

- Посебне похвале Несторовић додељује српској школи у Сент-Ан
дреји, па пише како она "по лепоти своје зграде, по постојећем реду и 
добром систему награђивања учитеља, стоји несумњиво испред многих дру-
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гих школских зграда (159). Има три разреда, сваки је са по једним учитељем, 
који су "свршени ученици норме". Број ученика јс "импозантан" и креће ес 
до 121. Доследно се спроводи "нормалан" метод. Чак су и учитељске плате 
солидне. Једино је настава веронауке недостатна, јер је катихета "прота, 
нски неуки Србијанац". 

У групу оквалификованих као "осредње", могу се сврстати следеће 
ШКОЈIС: 

- У тзв. Алмашкој школи у Новом Саду, у којој наставу бесплатно 
изводи један ђакон, не ради се по постојећем "нормалном" систему, већ по 
старом методу. Учи се читање, писање, рачунање и црквено појање. 

- Једна од школа у Панчеву, у којој се учи српска граматика, латински 
и немачки језик, ради са "упадљивим" успехом, али веронаука знатно заос
таје, јер наставу сваке седмице предаје други свештеник, то јс, према Нес
торовићу, огромна мана читаве школе. 

- Школа у предграђу Фабрици (Темишварска епархија) је у "осред
њем" стању, са два разреда и два учитеља. 

-Школска зграда у Паланци нова је и "веома пространа", али учитељ 
нс предаје по "нормалном" методу, а и не показује довољно предузимљивос
ти. Уз то, владање му није баш примерно и велика му је мана што не зна 
да поје. Због свега тога, општинари су изразили жељу да га замене. 

- У Старој или Српској Кањижи (Ratz-Kanischa) Несторовић је зате
као "пристојну" школску зграду са 50 ученика, али настава даје слабе ре
зултате, јер се учитељ бави трговином, запостављајући своју учитељску уло
гу. 

- У Земуну са налази једна школа смештена у новој и уређеној згради, 
али учитељ, због непознавања "нормалног" метода, постиже осредње успехе 
код својих 120 ђака. Ни овде нема катихете, па учитељ сам предаје ка
тихизис. 

- У Војки постоји школа која се може уврстити у групу "осредњих" 
само због тога што се налази у новоизграђеној згради и што је снабдевање 
свим потребним инвентаром. Шта то вреди када је учитељ "незналица, слаб 
човек толико да ( ... ) није умео ни да сриче" (153), а камо ли да јс познавао 
"нормалан" метод. 

- За разлику од тога, у Иригу се налазе две школе у екстремно лошем 
материјалном стању, али се у првој педагогија предаје по "нормалном" 
методу. У другој се предаје, поред предмета предвиђених "нормалним" ме
тодом, српска и латинска граматика и немачки језик, али са "осредњим" 
успехом, јер је учитељ "још младић". 

- У Дивошу је школска зграда добра, али настава веома лоша, јер 

учитељ (ђакон) није био препаранд "нормалне" школе, већ свршени карло
вачки гимназијалац(!) са површно пређеним наставним програмом. 

- Слично томе, у Ердевику школска зграда је "уредна", али је учитељ 
лош и без одговарајуће школске спреме. 

124 



Мр С.Дунђерски: СТАЉЕ СРПСКИХ И РУМУНСКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ... 

- У Шиду школа са два разреда смештена је у "подесној" школској 
згради. У првом разреду учитељ јс без икакве спреме, а у другом један ђакон 

добро учи децу српском и немачком језику. 

- И у Вуковару школска зграда је подесна. Док је у првом разреду 

учитељ (ђакон) "толико неук да оних 130 ђака колико их има није баш 
ништа научило" (156), у другом разреду много боље ради учитељ- "свршени 
нормалац", који предаје, сем српске, немачку и латинску граматику са "за
паженим" успехом. 

- У Будиму српска школа смештена је у зграду доброг стања (уз 

неопходне унутрашње поправке). Број ученика није лош (73), али учитељ 
јс неквалитетан. 

- У Пешти школска зграда, смештена при цркви, заслужује све Нес
торовићеве комплименте, али учитељ, вероватно сматравши да је број уче
ника мали, наставу изводи немарно и са лошим успехом. 

Коначно, сдсди попис оних школа које су у сваком пог Јiеду у дош см 

стању: 

У Карловцима Несторовић посећује "нормалну" школу, Гимназију и 
тзв. Клерикално училиште. На основу тог увида, закључује како је читав 
карловачки школски систем, укључујући и наставни метод, ограничен на 

образовање учитеља и свештеника. Уз то, школске зграде су "у крајње 
лошем стању, и без надзора и потребних репарација приближавају се свом 
паду" (139). Многа деца морају да прате наставу стојећи. Велики део кри
вице за такво стање Несторовић сваљује на митрополита. 

- У Србобрану (Szent Tamas) налази се школа са два разреда. Сме
штена је у изразито лошу зграду, док су учитељи (ђакони) недовољних 
вредности. Иако општина захтева бољу школу, власт се не одазива. 

- Школа у Српском Бечеју (Racz-Becse) је у лошем стању, те је неоп
ходно да ес изгради нова, са два разреда. 

- У Турском Бечеју школска зграда је "крајње лоша", без клупа, са 
избијеним прозорима. Учитељев стан само што се не сруши и учитељ јс 
лоше награђен. Несторовић окривљује за то лошег "месног директора". 

- Веома лоше стање карактерише школу у Меленцима, тако да уче

ници већином прате наставу седећи на земљи. Школски простор врло је 
тесан - за 30 деце - а у њему јс чак 80 ученика. 

- У Великом Бечкереку, поред оне добре, налазе се још две школе, 
од којих једна због пожара није почела да ради, а у другој учитељ ради по 
неком сопственом методу, те нема успеха. 

- У Перлезу школа је у очајном стању, а њен учитељ "готово непрес
тано пијан" (143) Uедино је катихета "вредан"). 

- У Сакулама ништа боље: школа је лоша, без клупа, са премалим 
учионицама, а учитељ је "крајња незналица" (143). 

- У Црепаји исто. Крајње лоше уређена школа, без икаквог инвента
ра. Заједничко за све три претходне школе је да се налазе у стражарама, 
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па се настава омета вршењем стражарске службе. Сем тога, у време летњег 

распуста деца морају, у оквиру школе, да брину о исхрани свилених буба. 

- У Панчеву, од "нормалне" школе Несторовић је могао да види само 
зграду, јер је настава била обустављена због гајења свилених буба. 

- У две вршачке школе, у којима се предаје и латински језик, настава 
се обавља "механички" и врло површно, тако да је Несторовић затражио 

друге учитеље. 

- Српска школа у Темишвару налази се у згради лошег стања. Кати

хета је у функцији учитеља, млад ђакон, није "приљежан" и примењује лош 

наставни метод. 

- У Мајуру (Balcescu) румунска школа налази се у врло запуппеној 
згради (о квалитету наставе ништа није записано). 

- У Печкој (Pecica, Румунија) школа је у крање лошем стању, а само 
29 деце (од 652 домаћинства) похађа наставу, коју изводи ђакон (укључујући 
и веронауку). 

- Школска зграда у Беби веома је мала. Наставу похађа једва 14 деце 
(од 280 домаћинстава). 

-То што је школска зграда у ГолубИЈЩИМа нова, ништа не вреди, јер 

је учитељ "неки оштар и приглуп човек да не заслужује да носи име учитељ" 

(153). Није ни чуо за "нормалан" метод, па га Несторовић упућује на одго
варајући курс у Руми. Родитељи неће да шаљу децу у школу. Иако у селу 

има два свештеника, учитељ је истовремено и катихета. 

- Настава у батајничкој школи је "веома лоша и једнострана" (153) 
јер је учитељ ђакон који није изучио "нормалан" метод. И овде веронауку 

предаје учитељ. 

- У Вогњу школска зграда је "осредња", а учитељ "крајње слаб: једва 
зна честито да чита, а о нормалној методи нема ни појма" (153). 

- У Руми постје две школе. Једна је у веома лошој згради, а учитељ 
не познаје "норалан" метод, па су ученици "потпуно забатаљени" (154 ). 

- Друга школа у Руми налази се у бољој згради, али од пријављеног 

41 ученика, само њих 9 уредно похађа наставу. Узрок томе Несторовић види 
у немарности и грубом понашању учитеља, као и у одбојности деце према 

школи. Плата је толико мала, да се ниједан образованији учитељ овде неће 

латити посла. 

- У Крушедолу школска зграда тако је руинирана, да се "у њу не 

може ући без опасности да ће се сваког часа сруштии" (155). (О квалите'I)' 
учитеља и наставе се не говори.) 

- У школи у Великим Раденцима баш ништа не ваља: смештена је у 
соби једне сеоске куће, без клупа и другог школског инвентара, уписано је 

само 6 ученика (65 домаћинстава), а учитељ "једва зна да чита" (155). 
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- Школска зграда у Бингули је "осредња", учигељ је "крајње лош" и 
без "нормалне" школе. Од 150 домаћинстава, само 18 ученика похађа нас
таву. 

- Зграда школе у Даљу је "лоша и склона паду" (156), а настава је 
"лоша и сасвим некорисна" (156), јер учигељ (ћакон) не познаје "нормалан" 
метод. 

- У Моноштору школска зграда је у лошем стању, а учитељ "лењ и 
без одушевљења за рад" (157). 

- Иако је зграда школе у Сечују (Sekse) добра, млад учитељ "могао 
би се боље искористити као појац у цркви него као учитељ" (157), а одбој
ност према школи велика је (само 9 деце од 130 домаћинстава). 

- У Алмашу стање у којем се школа налази је "просто несхватљиво 
лоше" (158): зграда је бедна, а учитељ без "нормалног" течаја. 

- Иако би школска зграда у Помазу својом пространошћу омогућа
вала успех, он изостаје јер, због оскудице у учитељима, ту ради неки човек 
задужен за црквено појање, који о свом трошку држи наставу. 

- У Гобонцу школска зграда је "склона паду"; нема учитеља. Веро
наука се чак и не предаје. 

- Школска зграда у Каласу је у "осредњем" стању, али школа нема 
сталног учиrеља него црквеног појца, који наставу држи на старински 
начин (само читање и писање), дакле, лоше. Деца недовољно уче веронауку 
јер се парох "више бави домазлуком него што мисли на своје свештеничке 
дужности" (160). 

- У ову йодiруйу могу се сврстати школе које уопште НЕ РАДЕ (а 
могле би), што је најгора могућа варијанта. Тако: 

а) У Старој Вароши постоји крај цркве једна школска зграда у 
осредњем стању, али настава је престала пре неколик.о година 
због непостојања фонда за њено издржавање (неслога грађана), 
па деца одпазе у удаљену паланачку школу; 

б) У Кишфалу школска зграда је уредна и у добром стању, али је 
затворена због недостатка учитеља; 

в) Исто је и у Сексарду; 
г) Иако је Фелдвар пун богатих људи (26 домаћинстава), школе 

нема; 

д) У Адоњу постоји "пристојна" школска зграда али нема наставе 
јер је учитељ, младић од 15 година, прешао у црквене појце; 

ћ) И у Пантелеу постоји школска зграда, али ник.о се не обазире 
на школу и "нема ниједног дечака (о девојчицама се и не говори 
- СД) који би познавао макар једно слово" (158)!; 

е) У Бати такоће постји школска зграда, али нема учитеља; 
ж) И поред "удобне" школске зграде, у Избегу је, због недостатка 

учитеља, школа премештена у стан месног пароха, али се "нас

тава до данас није одржала" (160). 
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* 
* * 

Изnесно је да Ур01џ СШефан НесШоровић није у свом Дневнику из 
1810. забележио конкреШне ойаске за сваку wколу коју је йосеШио, али и 
оно што је записао у том погледу, довољно јс за закључивање. Простим 
прсбројаnањем nидимо да ес у групу са релатиnно добрим материјалним и 
кадроnским карактеристикама (нараnно, добрим за то nремс!) могу сnрстати 
24 школе. Битно јс истаћи да ни onc школе (готово cnc) нс би ушле у ту 
групу када би се у обзир узели и проценат деце (у односу на број домаћин
става) који их похађа и величине плата учитеља. Све остале школе (57), о 
којима је Несторовић оставио запис у Дневнику, по нечему, или по сnему, 

нс задовољавају тадашње просветне критеријуме. Оних "осредњих" може 
се побројати 15, а оних који ни по чему не задовољавају услове за васпи
тно--{)бразовни рад, или које уопште нс раде, има 42 (коришћени критери
јуми можда и нису потпуно поуздани, али овом приликом није ни потребно 
бавити се претераним прецизностима). Што се тиче других школа које је 
Нестороnић посетио, опраnдано је претпоставити да нису ни у мало бољем 
стању. Чак, nероватно да је супротно, јер су његови општи закључци о 

школама појединих дистриката и епархија још непоnољнији него када јс 
реч о појединим забележеним случајевима (односно школама). 

Основни проблем српских и румунских школа у Аустрији на почетку 
XIX nека, о којима пише Несторовић у свом Дневнику из 1810, су следећи: 
лоше стање школских зграда, недостатак инnентара и учила, недостатак 

учитеља и, посебно, катихета, недоnољна припремљеност постојећих учи
теља за савремену наставу, лош надзор над њима, мале плате наставног 

особља, одбојност родитеља и деце према школи, неквалитетна настава 

веронауке. Несторовић је био посебно заинтересован за новчана средства 
намењена школству. Након своје анализе у том смеру трудио се да изнађе 

могућности за повећање новчаних средстава намењених школама и ширењу 

школске мреже. У том циљу, почео је да припрема терен за оснивање 

школског фонда на националном нивоу и да испитује могућности за његову 
акумулацију. 

На основу свог Дневника, Несторовић је саставио Извештај у шест 
тачака о стању "Илирско-влашких националних наставно--{)бразовних уста
нова" (Illyrisch-Wallachischen Nazionala Lehr - und Bildungs-Ansalten), као и 
свој предлог о њиховом унапређивању и проширењу, тс га послао цару 

Францу 1 дана 28. новембра 1810. године. 
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Svetozar Dunderski, МА 

CONDlllON OF SERBIAN AND RUMANIAN ORTODOX SCHOOLS 
ACCORDING ТО U.S. NESTOROVIC'S MEMORIES FROM НIS DIARY 

Summary 

Uros Stefan Nestrovic, who became thc first school head supervisor (instructor) of 
SerЬian and Rumanian orthodox schools at the beginning of 1810, left some remarks in his 
Diary оп the condition of schools after his first supervising travel occurred in the same year. 
Оп the basis of the first analyses of the Diary it is obvious that schools were mostly in bad 
or "mediocre" (closer to bad) condition, that teachers, whose number was insufficient anyway, 
were unprepared for teaching work, that had low salaries and that the percent of children 
attending schools were extremely low, even for the criteria of the time. 

Кеу words: Uros Stefan Nestorovic, SerЬian and Rumanian orthodox schools, school 
buildings, teaching, teachers, Diary from 1810 
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ЕКОЛОШКА ПЕДАГОГИЈА КАО 

ПЕРСПЕКТИВА БУ ДУЋНОСТИ 

Резим.е 

У йрилоzу се наводе кришеријуми које би Шребало да задовољи 
еколоl,Уко васйиШање. Оно би морало да буде релевантно за будућносШ, 
израз једне нове науке, оријентисано на сШавове и начине йона'f,Уања који 
се не моzу наћи у йосШојећем йлану и йроzраму. 

Еколо'f,Ука йедаzоzија није йружање знања и информација о йрироди, 
неzо залаzање за једно хумано дрwшво, за нови однос йрема йрироди. 

Кључне речи: еколо'f,Ука йедаzоzија, еколо'f,Уко образовање 

Само радикална промена начина размишљања и деловања унутар и 

изван школе може још помоћи као противтежа претњи еколошке катас
трофе. Коју улогу имају у томе школа и педагози? 

Према Юaus-y Mollenhauer-y будућност је иmегрална педагошка ка
тегорија ( ... ) од које све зависи. Педагошко деловање тиме добија улогу 
заузимања за добру будућност младих. 

Супротно томе, оправдана је сумња да школа увек заостаје за својим 

временом и да треба да прође пуно времена док у њу продру нови садржаји. 
Последњих година доста се у педагошкој литератури расправља о наведе

ним исказима. Школа тешко да може испунити обавезу заузимања за добру 
будућност младих. То је стога што се не може утврдити чврст канон (пра
вило) наставних садржаја са дугорочном важношћу, а и стога што не мо

жемо, барем у догледном времену, дочекати време када ће се у школи нешто 

променити. 

Од школе се очекује да формално квалификује младе, јер изгледа да 
се млади на тај начин још најбоље могу спремити за будућност у једном 
друштву које се брзо мења и у коме владају рационални канони науке и 
технике. У школи је одлучујуће стицање таквих способности и готовости 
које чине структуру једне научне дисциплине која оспособљава човека да 
се на темељу основних модела стално упознаје са стањем науке, технике, 
итд. Учење учења и знања где се такве информације могу пронаћи важи 
за оно што школа треба да прености младима, поред специфичних ставова 
и вредности. 
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Једно тако обликовано позивно образовање, са прецизном научном 
оријентацијом у учењу (педагогија квалификације), требало би да је зашти

ћено од нових садржаја, школских предмета, тема. Или, прецизније, потре
бна је велика обазривост код тога шта ће се од нових тема увести у једну 

научно оријентисану, усвојену структуру науке у оквиру природноматема

тичке, језичке, уметничко-музичке области. Ипак, увек остаје простора за 
нова поља наставе, за нове теме и садржаје. То се остварује у оквиру вас

питања за слободно време васпитања за мир, за избор позива, за информа
тику, па коначно и за еколошко васпитање. 

Еколоwко васйиШање морало би, на темељу намера које се данас 
повезују са школском квалификацијом, да задовољи следеће критеријуме: 

а) ... "морало би се образложити као релевантно за будућност, а не 
само као модерно наставно поље; 

б) морало би бити израз једне нове науке, а не да се дозволи да се 
изгуби у структурама већ постојећих наука; 

в) морало би бити оријентисано на ставове и начине понашања 

који се не могу наћи у постојећем курикулуму." 1 

Наведене критеријуме покушаћемо да образложимо. 

а) Релевантност еколошког васпитања за будућност 

Релевантност еколошког васпитања за будућност готово да је очигле

дна: разарање природе, све сиромашнији ресурси који се не могу обновити, 
велики пораст становништва у свету ... То су тачке које означавају еколошку 
кризу и које ће још деценијама привлачити пажњу човечанства. И не само 

то, еколошка криза постепено прераста у еколошку катастрофу уколико се 

не промени нешто у области економије, технике, политике, па свакако и у 

понашању појединаца што је домен наших размишљања јер припада пољу 

деловања у школи. 

Овде се са правом може поставити питње зашто ученици и наставници 

треба да се баве проблематиком за чије решење су, у крајњој линији, одго
ворне промене и одлуке из области политике и економије? Најзад, наставом 

са темом "Умирање шума" не може се спречити смрт шуме, наставна једи

ница о токсичним материјама не може уклонити отрове са депонија смећа. 

Зашто се онда ипак треба заложити за теме као: "Загађивање воде за пиће", 
"Пораст брда отпада", "Политика атомске енергије", "Хемија и пољоприв
реда", "Глад и развојна политика"; итд. 

Увођење еколошког васпитања ослања се на две равни проблема и 
од њих зависи: на равни државне политике ради се о покушају да се соци

јализују последице терета еколошке кризе, а на школској-унутрашњој равни 

Gerhard de Наап, Okopiidagogik, Betrifft Erziehung, 10/1984, s. 26. 
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ради се о покушају да се савлада школски замор, опIIПа незаинтересованост 

и школска фрустрација. 

Од када је становниIIПво суочено са такозваним "проблемом околи
не", и од када је политика са програмских, празних разговора прешла на 
законске мере у развијеним земљама, почела су да делују два принципа у 

погледу решавања кризе околине. То су "принцип узрока" и "принцип 

заједничког (опIIПег) терета". По првом принципу онај који разара природу, 
треба за то и да одговара. То значи да би појединачна предузећа морала да 

прибаве филтере или направе за чишћење уколико својом производњом 
загађују околину и разрају природу. Међуrим, финансијске могућности по

јединачних предузећа указују да наведени принцип узорка не може да буде 

задовољен. Због тога су неке земље кренуле ка другој политичкој страте
гији. Већ неколико година фаворизује се "принцип заједничког (општег) 
терета". По њему мера заIIПите околине постаје државна субвенција. Те

хнологије које мање оптерећују околину, држава подржава и финансира. 

Већина становништва пристаје на то да се ПОIIПУје принцип узрока, 

јер је веома проблематично индивидуално прихватање одговорности за IIПе
те и проблеме које је учинио неко други, у овоме случају индустрија. Одно
сно, да би принцип заједничког терета учинили разумним, убедили поједин

ца да је он узрок проблема околине, за то јс већ потребна велика моћ 
убеђивања. Почиње да важи девиза "изградити еколошку свест". Да бисмо 

изградили специфичну свест неопходна је помоћ школе. У том смислу пред 
школу се стављају нови задаци као IIПo је: "изграђивање свести за питања 

околине код младих људи, спремност за подржавање одговарајућег опхо

ђења са околином и образовање за еколошки свесно понашање које ће 

деловати и после времена школовања. "2 

Међуrим, ово сасвим другачије изгледа из перспективе оних који 

подучавају. Често су и сами погођени разарањем природе, те им ови про

блеми изгледају толико релевантни да их уздижу у наставне теме. Овако се 
истовремено привидно могу решити две тешкоће: прво је однос учења према 

будућности, јер се нс може оспорити значај садржаја и алармантности 

еколошке кризе за будућност ученика; и друго, исто толико важно, може 

се рачунати са тим да ученици себе схвате заШеченим. Нада у затеченост 
ученика важи чак као максима у размишљањима о концепцији еколошког 

васпитања: затеченост треба да је полазна тачка еколошког васпитања! 

Али, аналитичари који све наведено критички разматрају, наводе да 

ес надовезивање на затеченост ученика често испољава као мотивациони 

трик. Имају угисак да се ради о једној пукој површној етикецији. Као 

потврда за то може да послужи чињеница да многи ученици у међувремену 

реагују на еколошко васпитање са одбарном: "Штааа, поново атомска енер

гија??" Затеченост се овде претвара у отпор: ученици су против захтева 

Ибидем, с.27. 
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затечености и против таквих еколошких садржаја уместо да испољавају 
директан отпор угрожавању природе и угрожавању самог живота. 

б) Еколошко васпитање - израз једне нове науке? 

У литератури се ретко срећемо са ауторима који сматрају да еколошко 
васпитање треба да се уведе као нови наставни предмет. Такође, еколошко 
васпитање не може да се уврсти у традиционални канон школских предмета. 

То би било у супротности са научном дисциплином која стоји иза еколо
шког васпитања: екологији. Она се већ дуго не може схватити као пука 
субдисциплина биологије него пре као "супернаука" у којој се спајају при
родне и друштвене науке, статистика, медицина као и многе друге. Пошто 

појам "екологија" важи за једно целокупно гледиште, "еколошко васпи
тање" се посматра као попречно у односу на традиционалне предмете. 
Биологија, географија, социологија важе као централни предмети, а ком
плементарни предмети су: хемија, физика, техничко образовање. 

Да ли, међутим, спајањем појединачних предмета (тема) у један про
јекат - еколошко васпитање - које се, између осталог бави прљавом водом 
у властитој заједници, настаје одмах једна нова дисциплина? 

Обично се тврди да екологија, као наука, успоставља нови однос 
према природи; овај однос би природи више одговарао него такве методе 
које све растављају на појединачне делове, издвајају из повезаности и тако 
пропадају у пуким анализама детаља. Овај, већ неколико векова владајући 
поглед на природу, у коме се она анализира експериментално, у лаборато
ријским условима, где преовлађују квантификовање, класификовање и ка
тегорисање, треба заменити екологијом као свеобухватним погледом у ок
виру којег се у првој линији истиче повезаност између природе и друштва, 
чулног искуства и студија са терена. Ипак, оно што се заиста дешава, не 
превазилази границе традиционалног. Још увек у првом плану стоји бројање 
глиста, пужева и ракова у плићаку, стоје низови података и анализа отров

них вода река са исто тако отровним хемикалијама. 

Ако се помоћу традиционалне науке нагомилало доста знања о при
роди која нам стоје на располагању, онда се ништа мање није постигло ни 

екологијом. Само што ес то дешава на новом нивоу: комплексност пробле
ма сада се схвата уз помоћ модела кибернетике и повезивања података у 
мрежу. Или боље речено, ово би требало да се заустави, јер све мање успева. 
Никада не могу да се обухвате нпр. сви узроци који утичу на одумирање 
шума. Проблематика је толико комплексна да постоји могућност да анали
тичка наука неће имати чак ниједно дрво за анализу пре него што се покажу 

конкретни резултати. У међувремену, круже претпоставке и шпекулације. 
Наука се враћа на оно од чега су научници желели да се удаље: на алхемију 
и веровања у Бога. 

То исто важи и за тзв. "нежне" технологије: за сунчане колекторе и 
биолошко "сузбијање штеточина". И у овим технологијама присутна је она 
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рационалност која уз помоћ формула логике, квангификације, експеримен
та итд. природу чини објектом задовољавања људских потреба, које имају 
циљ да се пробију у односу на природу. Соларне направе конструишу се по 
истим математичко-логичким законима као и термоелектране. 

в) Еколошко васпитање - васпитање за нове ставове и 

нове начина понашања 

Помоћ еколошког васпитања не огледа се примарно у пружању знања 

и способности анализе у области "проблематике околине" него, пре свега, 
у развоју еколошке свести, свесне одговорности према природи. Иза тога 

се може крити више намера: позив на штедљиву употребу ресурса, на ба
цање отпада на за то предвиђена места, а не једностанво по околини, спрем

ност на прихватање већих пореских стопа док се индустрија не преоријен

тише на технологију која ће мање оптерећивати околину. 

У формулисаним концептима еколошког васпитања представе досе

жу и даље: васпитање за заштиту и негу природе, за један живот у складу 

са природом, у хармонији са њом. За ове максиме ставова и понашања 

можемо рећи да имају нов квалитет у опхођењу према природи, а који се 

тренутно не стиче у настави. Данашње знање о природи садржи елеменге 
владавине над њом. 

Али шта остаје од таквих идеја када ученици захваљујући еколошом 

васпитању, које подстиче њихову активност, рибе пуштају у прљаву воду, 

заливају собне биљке водом која садржи киселине? Како се методом вла
дања над природом истовремено може стећи хармонија са њом? Чак и када 

би то било могуће, какво је право овог друштва које наступајућим генера
цијама оставља уништену околину, да захтева од нових генерација да при

роду штите и негују? Да ли тако изгледа педагошко деловање које омогу
ћава једну самоодређену будућност тиме што се обавезује на жељене моделе 
понашања у садашњости. Еколошко васпитање је тако гледано пре форму
ла модернизације стручних дисциплина, прилагођавање ставова друштвеним 

захтевима. Када је једном уведемо у школски рад, може нестати исто тако 

брзо са сцене као и идеја о једној области учења. 

ЕКОЛОШКА ПЕДАГОГИЈА КАО ПЕРСПЕКТИВА БУДУЋНОСТИ 

Иако се за еколошко васпитање може рећи да није ништа више него 

етикета за модернизовање постојећег, еколошком кризом се ипак темати

зује један проблем који је управо педагошки. Наиме, еколошка криза са 

тенденцијом ка катастрофи сигнализира да је будућност човечанства дове
дена у питање, те из тога следи критика упућена педагогији, која наводи 

да је оријентисана ка будућности. Међутим, својим формама и садржајима 
ту будућност чини немогућом. 
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Еколошка педагогија се залаже за могућност (умеће) репродукције 
постојећег на модернизованијем нивоу, за будућност која није заснована 

само на преживљавању него се залаже за једно хумано друштво, за нови 

однос према природи који се не схвата само као борба констелација. 

Више се не може рачунати са тим да ће постојеће науке довести 

ствари на своју меру, јер је чиста илузија веровати да се могу антиципирати 
све могуће споредне последице индустријске продукције и тако решити сви 

могући будући проблеми. Споредне последице данашње продукције не могу 
се прецизно предвидети. Ми се данас сусрећемо са непосредним последи

цама индустријске продукције које још пре неколико година нико није 
могао наслутити, нпр. целокупну проблематику са отровима. Еколошка пе
дагогија упућује управо на ове проблеме: немогућност антиципације после
дица данашње технолошке продукције, немогућност предвиђања будућег 
друштва. Планирање и моделирање будућности остаје затворено само у 
идеји, јер за једну отворену будућност више у оваквим условима нема места. 

Унутар еколошке педагогије не нуде се обећања за једну бољу, те
хнички решену будућност. Штавише, као проблем се наводе владајућа наука 

и техника. Не само са традиционалног аспекта критике друштвених после

дица располагања спољашњом природом него такође и из перспективе 

једног односа према природи који се изражава у владајућим природним 

наукама и техникама. Историја природних наука, пројекат новога века, 

критика погледа на природу која се поново огледа у наукама и техници, 

само су први корак ка томе да се оно тренутно владајуће не би слепо 
продужило у будућност. 

Истовремено овоме припада једно гледиште са више перспектива, 

које није адитивно изграђено и не брише диференције: нпр. чулно разма

трање природе, естетска димензија онога што се некада називало "лепотом 
природе". Овакво опхођење са природом је барем традиционално ослобо
ђено од ова два момента: од притиска жеље за деловањем који је заснован 

на оријентацији ка деловању код еколошког образовања, као и од разма

трања природе, узимајући у обзир њену корисност. Овде нас не интересује 
вредност коју један крајолик има за одмор, јер се он већ може изразити и 

бројчано, у динарима, такође нас не занима потреба заштите јер је крајолик 
јединствен или је нека биљка постала ретка. Ово води само потрази за 
ефективношћу с једне стране и сакупљању раритета са друге стране. 

Прилазити природи туђим очима, пролазити кроз њу, шетати". може 

бити искуство које омогућава дистанцирање од научног начина разматрања 

као и економистичког, антропоцентричног размишљања које се у њему 
изражава. Све то још не води једном другом опхођењу са природом, али 

може, да га омогући. Како ће човечанство у будућности обликовати свој 
однос према природи, мора се већ препустити њему самом. Све друго била 
би манипулација. 

На крају, постоји само могућност да се они који одрастају упућују на 
своје властите жеље, наде и утопије. Не на тај начин што ће се дозволити 
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да се слепо спотичу о несигурну будућност, него тако да властите утопијске 
представе испитују с обзиром на то колико за њихову реализацију морају 
поћи од владајућег опхођења са природом. Све друго, међутим, у чему можда 

не лежи продужавање садашњости у будућност, у једној историјској ситу
ацији, која нагиње ка пропасти, више се не може одбацити као бесмислица. 
Пре је утопијско веровање да се модернизовањем постојећег може осигу
рати преживљавање и хумани живот. 

Еколошка педагогија је још на самим почецима у погледу могућности 
и жеље да понуди перспективу будућности. Еколошко образовање је, на
против, на најбољем путу ка ћорсокаку. 
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ECOLOGICAL PEDAGOGIC AS А PERSPECTIVE OF 1ЋЕ FUТURE 

Summary 

Iп the essay the criteria that ecological educatioп should fulfill have Ьееп пoted. It 
should Ье relevant for the future as ап expressioп of а пеw scieпce, orieпted оп attitudes апd 
the ways of behavior that couldп't Ье fouпd iп preseпt curriculum. 

Ecological pedagogic is поt offeriпg knowledge апd informatioп about пature, but 
plcadiпg for а humaп society, for пеw relatioп toward nature. 

Кеу words: ecological peagogic, ecological educatioп 
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ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА У 

ФУНКЦИЈИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕЊА 

Резиме 

Овај рад се бави једним асйекШом дойриноса информаШике и ин
формаШичке Шехнолоiије индивидуализацији учења. Поред неких релеван
Шних каракШерисШика, размоШрене су софШверске и хадрверске комйо
ненШе .за йројекШовање мулШимедијалноi образовноi рачунарско софШве
ра, који за сада даје ойШималне ефекШе у учењу. Такоће, назначена су и 
нека йодручја будућих исШра:живања у функцији Шеме рада. 

1. УВОД 

Уласком у нову цивилизацијску епоху - информатичко друппво - све 

више се истиче захтев за индивидуализацијом учења. Траже се решења из 

домена информатике и информатичке технологије. Рачунари би требало 

да буду непосредна и посредна помоћ наставницима у омогућавању инди

видуализације ученика. Непосредна помоћ од стране рачунара омогућена је 

интелигсЈПним туторским системом и симулацијама које ученици на соп

ственом нивоу знања могу да користе. Посредна помоћ омогућена је над

гледањем рада ученика посредством рачунара. Развој симулационог софтве

ра као и доступност инструмената на бази рачунара, омогућују ученицима 

да индивидуално или у малим групама развијају своју ИЈПУИцију и машту 

без руковођења наставника у детаљним појединостима њиховог рада. Ко

ришћење оваквог алата би резуширало ефикаснијим развојем вештина ре

шавања проблема. Побољшање туторских система ће унапредити сам про

цес учења учинивши га потпунијим и подробнијим, ппо је иначе тешко 

учинити на неки други начин. Врло добри резу тати су већ постигнути са 

туторским системима без употребе појмова из домена вештачке ИЈПелиген

ције. Могуће јс да ћс ес даље предности умножавати са туторским систе

мима заснованим на дијалогу, закључцима ученика и низу корака при учењу 

ученика, иако јс то рано рећи. 
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Неки прототипови ~угарских система при раду развијају модел о томе 
шта ученик ради и приказују ученику линију расуђивања која се користи. 
Ово би требало да буде нека врста помоћи у развоју метакогнитивних спо
собности, нарочито ако ученици раде у малим групама и ако су подстакнути 
нс само да описују своје поступке већ да их и коментаришу. Разлике између 
група, нпр. мушких и женских група, могле би ес много лакше превазићи 
информационим алатом. Коришћењем рачунара на најразличитије начине, 
његовим укључивањем у свакодневни школски живот, као и онемогућавање 

сваког престижа у коришћењу рачунара, ове разлике би ишчезле, а разлике 
у повлашћеном положају би се знатно акомодирале. 

2. МЕСТО И УЛОГА ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У 
ОСТВАРИВАЊУ ФУНКЦИЈЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ 

Утврђено је да рачунар може да омогући мотивацију код оних ученика 

код којих су се све друге методе показале безуспешним, или мање успе
шним. Ученици који из било ког разлога не би могли да посвете пажњу 
било ком задатку више од неколико минута без директног надгледања, 
понекад ће потрошити цео сат (или више) концентрације на програмирању 
или коришћењу рачунара у друге сврхе. Активност на рачунару може по
већати мотивацију, што би користило и другим активностима. Предочавано 
јс да би увођење симулираних експеримената на рачунару праћених текућим 
експериментима могло да повећа интересовање, јер би ученици већ почели 
да развијају важне појмове и претпоставке. 

Такође се може очекивати да ће приступ текућим информацијама, 
путем различитих дебата, бити снажан подстрек ученицима који нерадо 
траже информације путем библиотека. Најзад, друштвена интеракција, си
мулирана употребом рачунара може да омогући снажну мотивацију све 
већим међусобним интересовањем ученика за учење својих колега. 

Један од најупадљивијих промена коју рачунар доноси учионици је 
потреба нових видова организације учионице и њеним управљањем. Широка 
употреба рачунара утиче на структуру комуникације у учионици, начин рас
поделе задатака, груписање ученика, начин оцењивања, на распоред разли

читих активности учења. Наставницима је потребно време и подршка у 
вођењу експеримената да би усвојили нове наставне рутине. 

Користи рачунара ће зависити од приступачности опреми. Један ра
чунар у учионици може користити наставнику за демонстрацију и као сво
јеврсна централизована активност. Ако има неколико рачунара у учионици, 

један или више може служити за приказ или анализу података, а други за 

писање, симулације, програмирање и др. Са потпуно омогућеним приступом 
рачунару наставник неће морати да своје активности организује у зависнос
ти од тога да ли има рачунар на располагању или не. 

У следећим децениј ама, пролазећи кроз фазе примене рачунара у 

којима ће се приступ ученика рачунарима кретати у распону од неколико 
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минута недељно, преко 2-3 сата недељно, до неограниченог времена, ме
њаће ће се и улога наставник.а и природа научног образовања. Ако јс 

ученицима омогућен широки приступ бази података, наставник и уџбеник 

више неће бити главни извор емпиријског знања. Све више наставника ћс 

схватити да њихова улога водича постаје важнија него икада. Сваки разго

вор о доприносу информатичке технологије индивидуализацији учења ус

ловљен је потребом детаљнијег упознавања са софгверским и хардверским 

алатима за креирање мултимедија. 

3. СОФТВЕРСКИ И ХАРДВЕРСКИ АЛАТИ И АПЛИКАЦИЈЕ ЗА 
ИЗРАДУ МУЛТИМЕДИЈА НА РС СИСТЕМИМА 

У овом делу рада се говори о хардверу, софгверским алатима и апли

кацијама за израду мултимедијалних програма на фамилијама РС рачунара. 

У софгверском делу биће говора о стварању мулитмедијалних апликација 
које се састоје од текста, слика, анимација и звука (формати записа, начини 

креирања, ... ). У хардверском делу обрадиће се мултимедијални хардвер на 
коме се креирају апликације (звучна картица, видео картица, стандарди, 

врсте, ... ), а такође, биће речи и о хардверу за израду видео-анимација (ви
део-бластер, софгвери за видео-едитовање-монтажу ... ). Посебно ће се при
казати модел објектног програмирања мултимедија. Приказаће се и со
фгверски алати који се најчешће употребљавају за израду мулиrмедијалних: 
апликација у програмском језику (алату) Vzsual Basic. 

3.1. Текст за мултимедију 

Текст представља један од најважнијих медијума мултимедије. Текст 

као ипо је већ наглашено, јесте медијум у мултимедији са неколико ас

пеката: 

• обрада текста (текст едиrори или OCR апликације), 
• анимација текста (анимациони софгвер), 

• типографија текста и 

• хипер текст. 

Програми попуг MS Word, Lotus Ami Pro и других, спадају у групу 
програмских алата који се користе за обраду текста. У тим и програмима 

сличне намене створене су велике могућности за обраду текста. Основна 

обрада текста обухвата следеће функције: унос основног текста, промена 
и измена текста, промена и измена врсте слова и стила исписа (подебљано, 
укошено, подвучено, ... ). Поред основних функција обраде текста у употреби 
су и напредније функције, као ипо су: могућност уноса математичких и 

других формула, формирање стубаца, унос илустрација у текст, креирање 

графикона, креирање табела игд. 
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Поред програма за обраду текста важан је још један аспект обраде 

текста. Оптичко препознавање текста или OCR је специфична врста обра
де текста. Програми за те намене (OCR софтвери), у могућности су да 
путем хадрвсрског уређаја (скенер), препознају текст из сксниране слике. 

Један од најпознатијих софтвера за ту сврху је програм Rccognita Plus на
мењен Windows платформама. Скенер је уређај за дигитализацију слика и 
користи за дигитализацију текста са узорака-слика. OCR софтвер користи 
ес за препознавање текста са скениранс слике, уз мању или пећу прецизност. 

Следећи аспект обраде текста у мултимедији јс анимација текста. У 

тс сврхе могу ес користии анимациони софтвсри типа 30 Студио (намењен 
РС рачунарима) или Softlmage (програм намењен Silicon Graphics радним 
станицама). 

Хипер-текст, као што јс речено, представља посебан аспект рада са 

текстом. За ту врсту обраде текста, као медијума за мултимедију користи 
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ес Adob-oo програм Acrobat. Хипертекст је систем за брзу доставу текста. 
Хипертекст представља међусобно повезане текстове, путем одређених веза 

(линкова). Путем тих веза корисник текста организованог кроз хипертекст 

у могућности јс да се лако и једноставно креће кроз текст, то јест да брзо 

скаче са теме на тему. 

Програм Acrobat намењен је различитим пратформама рачунара. Ко
ришћењем овог програма могуће је да се креира хипертекст, организовањем 

линкова (веза) између текстова, док ес у текстовима могу налазити и ра

зличите слике (илустрације). Међутим, важно је напоменути да овај програм 

омогућава спајање (уградњу) звука и вида. Тако је настала нова врста текста 

кој а ес зове хийермедија. 

3.2. МуЈiтимедијалпа обрада слике 

Слика, поред текста, представља следећи медијум по значајности. 

Слика ес може креирати на пише начина, и за те сврхе постоје веома 

квалитетни и разноврсни софгвери. Тако ес слика може пресликати: из 

нског софтвера за обраду слика, скенирањем добијањем растера (дигита

лизацијом растера) узорка слике (фотографија, филм, негатив, ".), кори
шћењем неких од видео-техника за "хватање" слика итд. 

Skenet" 
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Скенирање слика 

Скенирање је процес преношења (дигитализације) са узорка, слике 
(на пример фотографија) на рачунарску платформу. Хардверски додатак 
се зове скенер. За то се користе разне врсте скенера: 

• ручни (handy) скенери и 
• стони скенери. 

Скенери, сем по овим карактеристикама, разликују се и по квалитету 
скенирања. Како по броју боја (црнсН5ели или у боји), тако и по броју 
тачкица по квадратном инчу. Те карактеристике су веома битне и директно 
се одражавају на квалитет репродукција слика. У зависности од нивоа цена, 
квалитет стоних скенера се креће у распону: 

• од 600 тачкица по инчу (1200 интерполацијом) - квалитет који 
задовољава полупрофесионалну употребу и 

• од 1200 па надаље - такозвани DRUM скенери, који се користе 
за професионалну употребу. 

Процес скенирања слике: светлосни извор, осветљава узорак (фотографи
ју). Одбијени светлосни зрак се, потом, прелама кроз стаклену призму. 
Призма такав зрак разлаже на основни спектар бој а, а потом такав спектар 
CCD чип претвара у дигитаmm сигнал и на крају се добија дигитализована 
слика (растер). 

Adobe Photoshop 

Програм је намењен за дигиталну обраду слике. То је веома познат 
програм са великим могућностима. Намењен је РС и Macintosh платформа-
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ма и произвођач је фирма Adobe systems. Програм поседује велики број 
дигиталних ефеката за обраду слике, са "моћним" опцијама дотеривања 
карактеристика слике (на пример, контраст слике, квалитет боје, ... ) и веома 
добро урађена опција mask У комбинацији са том опцијом и применом 
различитих ефеката могуће је остварити разноврсне ЗD ефекте. 

Adobe Photoshop 3.0.5. - верзија за Wmdows 95 

Списак разноврсних ефеката и комбинација тих ефеката је: 

• Ыиr, 

• distort, 
• noise, 
• pixelite, 
• render, 
• sharpen, 
• stylzen и 
• видео ефек:Ши. 

Поред разноврсних 20 ефеката са сликама, програм PhotoShop има 
избор ефеката који омогућавају креирање ЗD слика. 
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Слика Portrait, пример из програма АdоЬе PhotoShop 

Ефекти програма PhotoShop: Motion Blur, Radial Blur и Wave 

Ефекти програма PhotoShop: Mosaic, Lenз Flare и Lighting Effects 

Ефекти програма PhotoShop: Emboss, Ext.rude и \Vind 
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3.4. Обрада звука и музике за мултимедију 

Почетком осамдесетих година у области дигиталног тона доминирао 
јс рачунар произвођача Amiga. Тај рачунар је имао посебно дизајниран чип 
за рад са звуком. Тада је тај рачунар био водећи на плану дигиталног тона, 
а РС рачунар из тог врмена у раду са звуком није имао скоро никакве 

могућности (имао јс уграђен бипер, исти такав бипер је био уграђен и у ZX 
Spectrum). У домену полупрофесионалне примене и обраде дигиталног зву
ка у то време је владао АТАЮ, због могућности прикључивања спољних 

тастатура (на пример; клавијатура ... ) без икаквог додатног елемента и за то 
веома квалитетан софтвер. 

Међутим, деведесетих година са све већом популарношћу и учвршћи
вањсм РС рачунара, као индустријског стандарда и појавом комбинације 
оперативних система DOS/Windows, јавила се потреба за квалитетнијим зву
ком на РС рачунару. У то време се појављују први хардверски производи 

( sound card - звучне карте) веома доброг квалитета и приступачне цене. 
Појавом првих звучних карти појавиле су се прве РС мултимедијалне кон
фигурациј с. 

Убрзо после тога на плану дигиталног звука на РС рачунарима је 
завладала фирма Cretive Labs, која је произвела серију високо квалитетних 
звучних картица великих могућности и приступачне цене. Картице су убрзо 
изградиле сопствени стандард (l!По и није било тако тешко, јер су биле 
скоро једине у тој области и таквог квалитета) под називом Sound Вlaster. 
Остали произвођачи звучног хардвера определили су се за клонирање (ко
пирање тог стандарда). Временом су се и стандарди надограђивали почевши 
од 8-битног звука до 16-битног звука CD квалитета, са сопственом мемо
ријом у којој су смеl!Пани различити инструменти ( семплови) за llПO ква
литетнијим снимањем и репродуковањем дигиталног записа. 

Овај стандард ес своди на следећи квалитет звучних картица: 

• ссмпловањс (узорковање) за 44. l kl-lz, 
• 16-битни стерео квалитет дигиталног (тонског) записа. Остварен 

јс квалитет CD записа, 
• фреквентни распон од 20 Hz до 20 kHz, 
• МШ 1 интерфејс (могућност прикључења спољних музичких уре

ђај а, клавијатура на пример), са FМ и RCM синтезом, 
• могућност прикључења микрофона, CD уређаја, репродуковање 

CD записа, ... 

Квалитет мултимедијалног звучног хардвера је захтевао и од софтвера 
одређене квалитете: 

• HD Rccorder (Hard-disk recorder), 
• МИДИ Ссквенцер и 
• поступак нотације. 

HD Rccorder од софтвера за мултимедију захтева да софтвер обради 
и дигитално запише звучни тон са звучне картице, узет са неког од носилаца 
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звука (микрофон, CD диск,".). MIDI секвенцер треба да обезбеди едиrовање 
(измену), снимање и репродуковање звука добијеног са MIDI инструмента. 
MIDI инструменти (на пример, клавијатуре) су инструменти који се путем 
посебног кабла (MIDI кабла) спајају са РС рачунаром преко MIDI интер
фејса на звучној карти, док поступак нотације захтева од софтвера да буде 
у стању да самостално напише (нотификацију) у нотама за одсвирану ме
лодију преко стандардног MIDI интерфејса (било да је на њега прикључена 
клавијатура или неки други MIDI инструмент). 

Назив Функција Платформа 

Creator Секвенцер Atari 

Cubase Секвенцер, HD recorder Atari, Мас, Windows 
и нотатор 

Cubase Studio Секвенцер, HD recorder Atari, Мас, Windows 
и нотатор 

Encore Секвенцер и нотатор Мас, Widows 

Notator Alpha Секвенцер и нотатор Atari 

Session 8 i BXL HD recorder Њиндоњс 

Soundtools HD recorder Мац 

Voyetтa studio HD recorder и секвенцер Windows 

Sound studio HD recorder и секвенцер Windows 

Преглед познатијег звучног софтвера за различите платформе рачунара 

3.5 Видео за мултимедију 

Скоро ниједна мултимедијална апликација и програм не могу се за
мислиrи без видео-записа и видео-секвеIЩИ. Видео-секвенца је низ пове
заних сличица, које репродуковане једна иза друге, великом брзином ства
рају утисак покретне слике. Свака појединачна сличица назива се фрејм 
(frame). Брзина репродукције фрејмова варира зависно од стандарда и изра
жава се протоком (бројем) сличица у секунди. Постоје следећи стандарди: 

• филмови - брзина је 24 фрејма у секунди, 
• PAL (европски) стандард - 25 фрејмова у секунди и 
• NТSC (амерички) стандард - 30 фрејмова у секунди. 

Величина сличице (фрејма) може се слободно бирати, али зато ква
лиrет анимиране секвенце зависи и од величине сличице и брзине протока 
сличица у секунди. Међутим, брзина протока сличица у секунди зависи само 
од брзине рачунарске конфигурације, то јест да ли је пропусна моћ цен
тра.rnюг процесора у стању да обради толику количину сличица, да би њено 
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репродуковање изгледало што течније. У оптицају су најчешћи ~рмати 
(величина) сличица изражене у пикселима (тачкицама на екрану): 

• 320х240 - бржи РС рачунари и 586 конфигурације, 
• 240xl 80 - и 486 конфигурације и рачунари са 68040 процесором 

и 

• 160х120 - спорији РС рачунари, и 486sx и рачунари са 68030 про
цесором. 

ФормаШи и величина анимације 1 

Да би се видео-анимација могла репродуковати (приказати) на мо
нитору рачунара, потребно је имати и одговарајући софгвер. У зависности 

од рачунарских плат~рми и фамилија процесора на тржишту Видео со
фrвера постоје два програмска решења која су се својим квалигетом и 

популарношћу постали као стандард: 

• Video for Windows (firme Microsoft) - на РС плат~рмама и 

• QuickTime (фирма Apple) - програм намењен Мас рачунарима, 
али он постаје све више популаран и на РС плат~рмама. 

Видео-анимација има два кључна проблема: први је брзина протока 

сличица (директно утиче на квалигет приказане секвенце). Овај проблем се 
решава повећавањем брзине саме рачунарске плат~рме (пре свега зависи 
од пропусне моћи самог централног процесора). Други проблем, који је 

Слика преузета из књиге: Multimedia: Anwendungen, Tools und techniken, Paul Кlimsa, 

Comupters Computerpraxis, Computer Ro Ro Ro, Hamburg, 1995. god. 
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веома актуелан, је сама величина видео анимације (фајла са видео секвен

цом). Први проблем најчешће се решава смањивањем величине фрејмова 

који ће бити приказани на екрану монитора (решење које се само по себи 

намеће за спорије рачунаре) и повећавањем брзине самог централног про

цесора. Међутим, други проблем је веома тешко превазићи без већих губи

така у квалитету видео-приказа. 

Овај проблем јс врло актуелан и решава ес софгверски. Видео-запис 

треба пропустити кроз једну врсту видео-компресора, овакво софгвсрско 

решење директно се одражава на сам квалитет видео-записа. На софгвер

ском тржишту постоји веома велики број "видео-компресора" који веома 

квалитетно препакују слику уз мале губитке квалитета. Неки од познатијих 

"компресора" су: Autodesk RLE компресор, Codec Cinepak, lntel lndeo 3.1., 
Intel Indeo 3.1, RT 21, YUV9, Microsoft Video 1 и тд. Међу свим тим "ком
пресорима" видео-записа најповољније резултате остварује Иmелов ком

пресор lndeo 3.2. Тај видео-компресор узрокује најмање губитке слике уз 
најмањи могући фајл. 

Следећи, важан проблем видеа код мултимедије је како извршити 
пребацивање аудио-видео записа са неког од носилаца као што су VCR 
(видео-рекордер), видео-камере или са ТВ-а. Овакав софгверско/хардвер

ски видео-подсистем није нимало приступачан због своје цене. Видео-под

систем који омогућава видео-конверзију и снимање видео-записа у диги

талном облику зове се Video Capture Card (видео-хватач слике). Ове картице 
у сарадњи са софгвером омогућавају рачунару хватање "живе'' слике са 
неког од носилаца аналогног видео-сигнала. У зависности од цене видео

подсистема, ове специјализоване картице омогућавају хватање слике у ра

зличитим димензијама и различитим брзинама. Ранг картица је различит и 

он је углавном диктиран ценом картице. Приступачније картице за РС ра

чунрске системе крећу се у распону од 1900 до 3000 дин. Такве картице 
омогућавају углавном хватање аналогног видео-сигнала са брзином прото

ка сличица од 15 фрејмова у секунди и резолуцији до 320х240 пиксела. Овај 
квалитет записа је углавном довољан за рад. 
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4. ЗАВРШНО РАЗМАТРАЊЕ 

Истраживање би требало да буде подстакнуто следећим момеmима: 

• Вредности у оквиру научно-технолошког развоја, укључујући упо
требу рачунара у образовању, са посебним освртом на питања 

управљања и приступа; 

• Аспекти наставника и ученика у светлу и како и помоћу чега се 
формирају појмови, учећи о науци и технологији; 

• Природа рачунара као психолошког и социолошког еmитета. 
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Истраживање би требало да се заснива на: 

• рачунарској теорији мишљења и учења; посебно како се учење 
може побољшати педагогијом заснованом на рачунарском мо
делу; 

• Разноврсности система симбола и језика употребљених у интерак
цији са рачунаром и њихово прилагођавање учењу; 

• Облицима рачунарског искуства који помажу изградњи појмова 
и процеса науке; 

• Природи учења путем друштвене интеракције уз употребу рачу
нара. 

Развој би требало заснивати на: 

• Туторским системима и симулацијама, укључујући оне засноване 
на рачунарским моделима дијалога, видовима расуђивања и учења; 

• Ј ефrиним и универзалним инструментима за мерење, управљање 
и приказ; 

• Специјалним програмима за прикупљање и анализу текстуалних 
и нумеричких података за изградњу и извођење симулација, за 
пројектовање, као и на компјутерски базираним инструментима; 

• Мултимедијалним системима у функцији индивидуализације; 

• Базама податка које садрже опис и процену образовног софrвера 
и примедбе на апликације из учионице; 

• Системима виртуелне реалности који представљају значајно по
дручје истраживања у функцији унапређивања процес и система 

образовања. 

Све земље би требало да буду подстакнуте да установе дугорочне 
примењене пројекте ради повезивања основних истраживања и развојне 
прототипова са праксом на часу. Пројекти би требало да обухвате обимна 
истраживања хардверских и софтверских прототипова, развој садржаја по
дражаних наставним планом и програмом, као и професионални развој 
наставника. Мада би првенствено овакве пројекте требало да подржи влада 
као елеменат стратегије у политици развоја образовања. Нажалост, то ес 
дешава углавном, спорадично и са великом упорношћу појединих истражи
вача, доказујући значај и важност овог сегмента модернизације образовања. 
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INFORMAТICS AND INFORMATIONAL TEHNOLOGY IN ТНЕ FUNCION OF 
LEARNING INDIVIDUALIZATION 

Summary 

The cssay is concerned with ап aspect of informatics and informational tcchnology 
contribution to individualization of learning. Bcside some rclevant characteristics, some software 
and hardware components for thc projection of multimedia educational computcr software 
giving nowadays-optimal effects in learning have been considered. Some areas of future 
investigation of the theme have been noted. 
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