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ЕТИЧ КА РЕ ФЛЕК СИ ЈА ЗЛА

Апстракт

Урадусе,изуглафилозофскеетике,сагледаваприродааксиолошкогприн
ципазла.Проблематизујусепитањакојасеодносенаметафизичкуиантро
полошку заснованост зла, нањеговопорекло у свету, наобликењеговемани
фестације, као и начине ослобађања одњега. Разматрају се учења о злу као
првобитномгрехукојисенепосматрасамокао„пад“,већикаомоменатосло
бађањасвестикрозиспољавањеслободекаоонтолошкедиспозицијечовековог
духа.Разматрасеонтолошкаисоцијалнадимензијаморалнесвестикаоспособ
ностиразликовањадобраизла,каоиразлозичињењадобрауусловимаделова
њадруштвенихнорми.Можеличовеккојије„совестранедобраизла“,чијаје
природаподељена,комејезлоприрођено,даисправнобираипоступа,илијето
могућесамо„извандобраизла“?Нужностзлаусветуподразумеваиразличи
теначинењеговогприхватањаилиодбијањакроз:борбеност,презир,заборав,
одмазду,трпљењеилипраштање.

Кључнеречи:добро,зло,етика,слободнавоља,морал

Увод но раз ма тра ње

Про ми шља ње ка те го ри је зла са аспек та фи ло зоф ске ети ке отва ра број на 
пи та ња. Нај пре, да ли зло по сто ји као са мо ста лан ак си о ло шки прин цип или је 
зло са мо не до ста так до бра, тј. ма ни фе ста ци ја не до вр ше ног до бра? Да ли зло има 
ме та фи зич ко по ре кло или је са мо ово свет ски фе но мен? Да ли це ло куп ном струк-
ту ром ва се ље не вла да ју ло го сни и мо рал ни прин цип или овај по след њи ва жи 
са мо за људ ски свет? Ако ду а ли зам по сто ји да ли се на ме та фи зич ком пла ну мо-
же пре вла да ти тран спо но ва њем у до бро, по сред ством мо рал ног за ко на ко смич ке 
прав де? Да ли се де ло ва њу тог за ко на под вр га ва сва ки људ ски пре ступ?

У окви ру ори јен тал них ве ро ва ња зло се об ја шња ва за ко ном кар ме1 ко ји је 
угра ђен у на шу при ро ду, ко ји уоб ли ча ва на ше на ви ке и ути че на на ше по сту па-
1  кар ма (сан скрит: kárma, kárman, каг тап; па ли: кам ма- де ло) озна ча ва ак тив ност ко ја по кре-

ће узроч но- по сле дич ну ве зу веч ног то ка зби ва ња ко ји је из вор пат ње и из ко јег се тра жи 
осло ба ђа ње. То је ор ган ски за кон при ро де чи јем се деј ству не мо же из бе ћи и ко ји мо рал ном 
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ње. Уче ње о кар ми по ла зи од ве ро ва ња да је чо ве ко во ег зи сти ра ње од ре ђе но ску-
пом по сту па ка из прет ход них жи во та (Ра да кри шнан 1964: 318). Та кво ве ро ва ње 
по ма же оно ме ко ји тр пи да се сми ри, уко ли ко тр пље ње до жи вља ва као из ми ре ње 
не ког ста рог ду га и да из др жа ва ње зе маљ ских пат њи при хва ти бла го твор но као 
пут ко ји ду ша мо ра да про ђе да би се за у ста вио „то чак жи во та“ Ова ква од ре ђе-
ност отва ра пи та ње, да ли кар мич ко на сле ђе оста вља мо гућ ност сло бод ног де ло-
ва ња? Ако је кар ма узроч ни за кон лич ног зби ва ња, он да је чо век сво јим уну тра-
шњим сна га ма опре де љен у по сту па њу, ј ер су оне ње го ве гра ни це и мо гућ но сти. 
У том сми слу де ло ва ње кар ме има суд бин ску ди мен зи ју јер је де тер ми ни са но 
ка рак те ром чи ју на сле ђе ност од ре ђу ју прет ход на мо рал на ис ку ства под ре ђе на 
ви шем за ко ну. Сто га моћ јед них љу ди да раз бо ри то де лу ју и сла бост дру гих да 
под ле жу афек ти ма, ни је про из вод њи хо вог хте ња већ мо ћи, од но сно сла бо сти 
њи хо вог ка рак те ра. О од но су сло бод ног и де тер ми ни стич ког људ ског де ло ва ња 
код к. Ата на си је вић на ла зи мо овај став:” Све је пред о дре ђе но чо ве ко вим скло-
но сти ма. Иш чу па ти ка кву уко ре ње ну те жњу из се бе зна чи по сти ћи не за пам ћен 
успех... До га ђа се кат кад да учи ни мо не што што не ће мо, и што је про тив но на-
шем убе ђе њу. На то нас не го ни ни шта спо ља шње и ни шта уоч љи во, не го се не ка 
сна га из дво ји из на ше ду ше и по ву че нас за со бом, иако се ми бо ри мо про тив то-
га. У тим тре ну ци ма осе ћа мо да на шим жи во том упра вља ју дру ге не ке си ле, а не 
ми са ми“ (Ата на си је вић 1929: 80). Свој ства ко ја од ре ђу ју ка рак тер чо ве ка, мо гу 
би ти у свом по сто ја њу и ис по ља ва њу то ли ко по сто ја на и ја ка да их са мо из у зет но 
са мо све сни ду хо ви, јаке во ље и же ље за са мо про ме ном, мо гу пре вла да ти.

По ре кло зла у све ту

Број на су древ на схва та ња о по ре клу зла у чо ве ку. ко ре не уче ња о пр-
во бит ном гре ху на ла зи мо код ор фи ча ра ко ји су ве ро ва ли да је ду ша бо жан ског 
по ре кла, али да је због по чи ње ног гре ха ка жње на ве зом са ти тан ским еле мен том 
ко ји је из вор зла. Је згро ор фич ке ре ли ги је чи ни ду бо ко осе ћа ње су прот но сти 
из ме ђу ти тан ског и бо жан ског на след ства у чо ве ку од ко јих је јед но по сле ди-
ца гре ха због ко га се има ис па шта ти, а дру го по сле ди ца ства ра лач ке чи сто те и 
бла же но сти. Оту да се циљ ор фич ког вер ни ка са сто јао у са вла да ва њу на го на, тј. 
осло ба ђа њу од око ва те ла у ко ји ма ду ша бо ра ви, да би ус по ста вља њем пр во бит-
не чи сто те оства ри ла сје ди ње ње с Бо гом (Пла тон 1982: 493А, 61Ц, 62Б)

хри шћан ско пре да ње о гре хов ном па ду за сни ва се на ве ро ва њу да ј е ста-
њу пре мо рал не по де ље но сти прет хо ди ло ста ње би ћа из ван до бра и зла. Оно што 
увек иза зи ва упит ност је сте ка ко се до го дио пад, ка ко је чо век из гу био ко смич-
ност и не по де ље ност. Ту ма че ње сим бо ла езо те риј ског ка рак те ра от кри ва да је 
„пр во бит ни рај“ био цар ство не све сног у ко ме сло бо да још ни је би ла у ис ку ше-
њу. „ме о нич ка сло бо да, ко ја је по стој ала у чо ве ку од ни шта, од не би ћа, би ла ј е 

сна гом од ре ђу је ка рак тер ин ди ви ду ал ног жи во та и ко смич ког зби ва ња. кар ма на ум мо же да 
ути че пу тем скло но сти ка од ре ђе ној вр сти по на ша ња чи ме се оства ру је услов да се стек не 
на ви ка ре флек сне ре ак ци је ума ( Тrеvог Оswald Ling -Речникбудизма, 113)
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не ко вре ме за тво ре на у пр во бит ном ак ту ства ра ња све та, али ни је мо гла да бу де 
уни ште на. Та сло бо да је оста ја ла у по за ди ни рај ског жи во та и мо ра ла је да се 
ис по љи. Чо век је од ба цио тре ну так рај ске хар мо ни је и це ло ви то сти, по же лео је 
стра да ње и тра ге ди ју свет ског жи во та да би ис ку шао сво ју суд би ну до кра ја. То и 
је сте на ста нак све сти са ње ном бол ном раз дво је но шћу“ (Бер ђа јев 2000: 43)

У том сми слу „пад“ мо же мо схва ти ти као мо ме нат ис по ља ва ња сло бо де 
и осло ба ђа ња све сти, мо ме нат ње ног су о ча ва ња са из ла ском из це ло ви то сти у 
раз дво је ност, за че так ре флек си је о ра зли ци из ме ђу до бра и зла, по че так тра гич-
ног до жи вља ја људ ске суд би не. Али, оста ју пи та ња - да ли је но во ста ње на ста ло 
као ре зул тат спољ ног на ме та ња и уво ђе ња у не што што је чо ве ку би ло пот пу но 
ту ђе, или је, на про тив, при хва та ње „на го во ра“ на ис ку ство сло бо де би ло део он-
то ло шке мо гућ но сти чо ве ко вог не све сног би ћа да на пра ви из бор, да се одво ји од 
ор ган ске сра сло сти са це ли ном и да осе ти раз дво је ност? Да ли је са све шћу о злу, 
зло ушло у чо ве ка, или је њо ме са мо осве тље но? Да ли је због то га од ба ци ва ње 
од го вор но сти за одва ја ње од уто пље но сти у би ће, у су прот но сти са сло бо дом 
ко ја је са чи ном ку ша ња по не ла и од го вор ност за да љу ге не зу чо ве ко вог ду ха?

Ис ку ше ње зла у ра зним об ли ци ма, кроз лаж, не прав ду, смрт ност, до при не-
ло ј е про ду бље ном осе ћа њу раз дво је но сти од је згра би ћа, тра гич ном до жи вља ју 
се бе у све ту, осе ћа њу бе сми сла жи во та, те жњи ка са мо за бо ра ву, али и са зна њу 
да је све то је дан ну жан про лаз кроз ко ји „не срећ на свест“ мо ра да про ђе да би 
се пу тем спо зна је зла, ис ку пље ња и ства ра ла штва тран спо но ва ла у над свест (ga-
i ta 1991: 65). Акт из ла ска из не све сног озна чио је по че так огра ђи ва ња све сти од 
сти хиј ног, ко је је пре ста ло да бу де рај ско, али се ти ме свест ни је осло бо ди ла ис-
ку ства стра да ња.

На рав но, тре ба на пра ви ти раз ли ку из ме ђу пр во бит ног чо ве ка ста рих ци-
ви ли за ци ја и са вре ме ног чо ве ка. Иако и је дан и дру ги но се на сле ђен „пр во бит ни 
грех“, тј. спо соб ност мо рал не све сти да раз ли ку је до бро и зло, ипак, древ ног 
чо ве ка је ка рек те ри са ла ми стич на бли скост са све том, не по сред на по ве за ност 
са ко смич ким си ла ма и до жи вљај свеј един ства. Жи вот и го вор ко смо са ре ли-
ги о зном чо ве ку древ них ци ви ли за ци ја би ли су по твр да ње го ве по ве за но сти са 
ство ре ним све том. Сто га је са крал ност ко ју је при да вао ко смо су про на ла зио и у 
са мом се би. Упра во за то што ре ли ги о зан, ар хај ски чо век ни је оста вљао вла сти-
те сна ге из ван ко смич ких, он се ни је осе ћао из гу бље ним, „ба че ним у свет“, већ 
сје ди ње ним са бив ством све та. Он ни је гу шио те жњу за ми стич ним сје ди ње њем 
са бо жан ством, већ је по кре тао све ду хов не сна ге на до жи вља ју и са у че ство ва њу 
у све је дин ству све та. Са ра зум ском ре флек си јом по ти ску је се и, све ви ше, гу би 
спо соб ност ми стич не пар ти ци па ци је (Пе тро вић 2006: 21). Чо век, за до би ја моћ 
да по сред ством све сти де ли, раз два ја, изо лу је, оце њу је и ства ра дис тан цу из ме ђу 
Ја и све та. Ли ше ност са вре ме ног чо ве ка до жи вља ја је дин ства са све том по ка зу је 
да су ово вре ме не ци ви ли за циј е до жи ве ле пад, оси ро ма ше ње, ре грес и да ј е ис-
ку ше ње зла још ве ће, а мо рал ни на пре дак не из ве сни ји.

ме ђу тим, упра во то ста ње све сти у ко ме је она из гу би ла до жи вљај пр во-
бит не си гур но сти оту ђе њем од све та и у ко ме је се бе из дво ји ла као Дру го, је сте 
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прет по став ка да љег на пре до ва ња ду ха, јер тек кроз са зна ње вла сти те при ро де, 
кроз свест о „на сле ђе ном гре ху“, кроз раз ли ко ва ње до бра и зла и кроз мо рал но 
очи шће ње мо гу ће је пре вла да ва ње тог ста ња. Ети ка ис ку пље ња по чи ва на са зна-
њу да зло ко је нас сна ла зи у окви ру ис ку стве но сти до ла зи као ре зул тат „ну жно-
сти од ма зде за не кад и не где по чи ње не гре хо ве“, ј ер ко смич ком за ко ну прав де 
ко ме се сва ки пре ступ под вр га ва не мо же из ма ћи ни ис ку пље ње људ ског гре ха.

Не сум њи во је да зло по сто ји у све ту, да се ње го во при су ство сва ко днев но 
по све до чу је и да је чо век спо со бан да га чи ни, да га под но си и да се бо ри про тив 
ње га. (Far1еу1990: 54). Са ан тро по ло шког ста но ви шта по јам зла об у хва та раз-
ли чи та ста ња све сти, до жи вљај е и по сту па ња као што су не зна ње, бо лест, смрт, 
страх, лаж, по хле па и све оно што јед ним име ном сма тра мо људ ским не до ста ци-
ма, али исто та ко и раз не не сре ће ко је угро жа ва ју људ ске жи во те, а ко је до ла зе 
као ре зул тат „при род них до га ђа ња“, зе мљо тре си, по пла ве и сл. Чо век је склон да 
при ме њу је раз ли чи те кри те ри ју ме за мо рал но вред но ва ње у за ви сно сти од то га 
да ли оце њу је вла сти то де ло ва ње, ту ђе по на ша ње или до га ђа ња у при ро ди, те 
ла ко упа да у су бјек ти ви зам, при стра сност и ан тро по цен трич ност. (Kekes 1993: 
120) Сва ка мо рал на оце на прет по ста вља ду а ли зам, по де ље ност из ме ђу до бра и 
зла, а ти ме и не мо гућ ност да се све у куп на ствар ност по сма тра са ме та фи зич ког 
пла на као не по де ље но би ће, из ван до бра и зла.

Ре а ли тет вред но сних раз ли ка про бле ма ти зо вао је и Спи но за (bamuch dе 
spinoza), у свом етич ком уче њу (Ети ка 1983) не оста вља ју ћи ме ста за њи хо во 
ме та фи зич ко ва же ње. На и ме, у бес крај ној по ве за но сти це ли не, зло не из ра жа ва 
ре ал ност, већ од су ство од ре ђе них свој ста ва ко је ми оче ку је мо са ста но ви шта на-
ших ци ље ва. Али, при ро да ни је си ро ма шни ја због то га, јер све што у њој по сто ји 
упот пу њу је ње но де ло ва ње и ис по ља ва се као сна га ње не бес крај не мо ћи. На ше 
људ ско, ан тро по цен трич ко гле ди ште да је нам пра во да су ди мо о ства ри ма, по 
то ме ка ко на нас де лу ју, јер, и то су бјек тив но вред но ва ње ства ри при па да оп штој 
струк ту ри све та и са став ни ј е део ње го ве за ко ни то сти.

У том сми слу са ста но ви шта по је ди нач ног би ћа до бро и зло су ка те го ри-
је ко је при па да ју људ ском све ту, тј. дру гом сте пе ну ре ал но сти, јер јеПрирода у 
сво јој пу но ћи и са мо до вољ но сти оли че ње нај ви ше ре ал но сти. Чо ве ко ва по тре ба 
да се одр жи у сво јој по себ но сти, нај бо ља је по твр да ње го ве при пад но сти це ли ни 
у ко јој вла да бес ко нач на узроч на ве за ства ри. Са тог аспек та по је ди нач ног, „до-
бро“ је све оно што уве ћа ва сна гу ко нач них би ћа, а „зло“ оно што је сла би. Са 
уни вер зал ног аспек та тај ду а ли зам је пот пу но ире ле ван тан, јер је пу но ћа це ли не 
од ре ђе на уну тра шњим за ко ни ма би ћа, а не ње го вим де ло ви ма. Из та квог он то-
ло шког дис кур са Спи но за сма тра да је из нај ду бљег чо ве ко вог на го на за са мо о-
др жа њем про и за шла вр ли на као мо рал на ва ља ност. На рав но, тре ба има ти у ви ду 
чи ње ни цу да Спи но за под „одр жа њем“ не ми сли на про сто одр жа ње вр сте већ 
на очу ва ње ње не људ ске при ро де ко ја за осно ву има ум ну сло бо ду. У том кон тек-
сту на гон за са мо о др жа њем ј е те жња ума да са зна при ро ду све та и да де луј е у 
скла ду са њом.
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На су прот Спи но зи, Лајб ниц (got frid Vil helm von Le ib niz) ви ди Бо га као 
ап со лут но би ће чи сте му дро сти и до бро те, по мо ћу ко јег об ја шња ва и оправ да ва 
зло у све ту. Он по ла зи од то га да је Бог, као са вр ше ни тво рац, ство рио „нај бо-
љи од свих мо гу ћих све то ва“, те да зло2 ко је се у ње му ја вља је сте услов до бра 
(Лајб ниц 1974: 105; Шај ко вић 2004:79) Не до ста так чо ве ко ве те жње да до ми сли 
по след ње узро ке ства ра ња све та ле жи у ње го вој не мо ћи да са гле да уни вер зум у 
це ли ни, оту да, иако му за ми шља ње све та без зла мо же из гле да ти бо ље, ипак због 
не до стат ка спо соб но сти све о бу хват ног по и ма ња све та он не мо же зна ти да ли је 
мо гу ће ство ри ти та кав свет и за што по сто ји упра во ова кав ка кав је сте. Сла бост и 
не по у зда ност чо ве ко вог вред но ва ња про из ла зи и из ње го вог ан тро по цен трич ног 
гле ди шта, ко јим ста вља се бе у сре ди ште и вла сти ту сре ћу узи ма за кри те ри јум 
„до бро те све та“.

мо рал ни ка рак тер Лајб ни цо ве ме та фи зи ке са др жан је у ње го вом уче њу о 
при ро ди и хи је рар хи ји суп стан це ко ја се за сни ва на ра зли ци „пер цеп тив не и апе-
ти ци о не“ мо ћи мо на да. Та раз ли чи тост усло вља ва њи хо во ме сто у пи ра ми дал-
ној струк ту ри ко ја по ла зи од „го лих мо на да“ и у ступ ње ви том раз во ју уз ди же се 
пре ко те ле сних и ду хов них мо на да, до нај ви ше, ко ја је ова пло ће ње чи стог ак та. 
Пре ма та квој струк ту ри, Лајб ниц сма тра да мо гућ ност зла од но сно до бра ле жи у 
сте пе ну ду хов ног раз во ја мо на да. Оту да нај ни же мо на де сем „до вољ ног раз ло га 
по сто ја ња“ не ма ју све сност те су оли че ње зла, док је нај ви ша мо на да, с об зи ром 
на пот пу ну очи шће ност од ма те ри је ап со лут но са мо све сна, што јој да је са вр шен-
ство му дро сти и до бро те. Из ме ђу њих су мо на де ко је, као је дин ство ду хов ног и 
те ле сног еле мен та, има ју пре ди спо ни ра ност и за до бро и за зло.

Слич но по и ма ње ве зе ду ха и те ла и до бра и зла, имао је и Пло тин (Plotin), 
ко ји је по шао од то га да из Јед ног, као узро ка све га, „ема на ци јом“ про ис хо ди све 
оста ло. Он је раз ли ко вао три сте пе на бит ка: ум, ду шу и ма те ри ју ко ји су у раз-
ли чи том од но су пре ма Јед ном, а ти ме има ју и раз ли чи ту при јем чи вост за до бро 
или зло. Јед но, ум и ви ши сте пе ни ду ше ни су ма те ри јал ни, те у њи ма зло не пре-
би ва. Бу ду ћи да је ма те ри ја нај у да ље ни ја од истин ског бив ства, она је и нај бли жа 
злу. Али, Пло тин зло ни је схва тао као он то ло шки са мо ста лан прин цип, већ као 
об лик не би ћа и не до ста так до бра са мо гућ но шћу ду хов ног и мо рал ног раз во ја. 
(Пло тин 1981: 91)

Пре ма кан ту (Im ma nuel Kant), ка рак тер мо рал ног зла мо же се про це њи ва-
ти с об зи ром на „злу рад њу“ и „злу мак си му“. За раз ли ку од рад њи кој е мо же мо 
ем пи риј ски опа жа ти и на осно ву то га из во ди ти од ре ђен ис ку ствен суд, о мак си-
ма ма не мо же мо са по у зда но шћу твр ди ти, јер иза ло ше рад ње не мо ра да сто ји 
лош чо век. Оно што од ре ђу је мо рал ни ка рак тер чо ве ка је сте ње го ва на стро је ност 
ка до бру или злу уте ме ље на у сло бо ди. Пре ма кан ту, по сто је три вр сте скло но-

2  Лајб ниц раз ли ку је три вр сте зла: фи зич ко зло (ma lum physi cum) ко је се ја вља у свим ства-
ри ма и по ја ва ма фи зич ког све та; ме та фи зич ко зло (ma lum me taphysi cum) ко је је из раз не-
са вр ше но сти све га што је из ван Бо га, и мо рал но зло (ma lum mo ra le) ко је ва жи у људ ском 
све ту, а на ста је као по сле ди ца де ло ва ња сло бо де не са вр ше ног би ћа. (Лајб ниц,Расправао
метафизици,стр. 65)
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сти: на гон ско-чул на, со ци јал но-вољ на и ум на, ко је мо гу би ти у слу жби одр жа ња 
или по ри ца ња људ ске при ро де.

Скло ност „ме ха нич ког са мо љу бља“ мо же би ти окре ну та одр жа ва њу се-
бе, одр жа ва њу вр сте и одр жа њу за јед ни це, али се мо же у де фор ми са ној фор ми 
пре тво ри ти у по ро ке „си ро ве при ро де“ као што су ха ла пљи вост, раз врат, не у-
ме ре ност. Скло ност „упо ред ног са мо љу бља“ под ра зу ме ва упо ре ђи ва ње се бе са 
дру ги ма, ства ра ње код дру гог до брог ми шље ња о се би, за у зи ма ње ме ста и ста ва 
до ми на ци је и над мо ћи над дру ги ма. Тај од нос под ра зу ме ва так ми че ње и уко ли-
ко оно ни је пле ме ни то, про из ла зе за вист, не за хвал ност, злу ра дост. „Скло ност ка 
лич но сти“ од ли ку је при јем чи вост за по што ва ње мо рал ног за ко на, али са мо уко-
ли ко га сло бод но хте ње при хва та за сво ју мак си му. За та ко не што мо ра да по сто-
ји скло ност на ко ју се зло не при ма, тј. ко ја има ко рен у са мом за ко но дав ном уму. 
Све ове скло но сти је су при ро ђе не чо ве ко вом би ћу, али са мо по след ња не мо же 
би ти упо тре бље на су прот но свр си. „Спо соб ност или не спо соб ност хте ња, ко ја 
про из ла зи из при род ног наг ну ћа да при хва ти или не при хва ти мо рал ни за кон за 
сво ју мак си му на зи ва се до бро или зло ср це“ (кант 1990: 28)

кант раз ли ку је три по бу де, као „сла бо сти људ ског ср ца“ ко је мо гу спре-
чи ти чо ве ка да се сло бод ним хте њем по на ша у скла ду са мо рал ним за ко ни ма. 
Јед на је, „тро шност људ ске при ро де“ (fra gi li tas) ко ја се пре по зна је у фор мал ном 
при хва та њу сло ва за ко на, али не ње го вог прак тич ног ис пу ње ња. Дру га се огле-
да у наг ну ћу3 за ме ша ње не чи стих (impuritas), не мо рал них по бу да са мо рал ним, 
ка да се чи ни оно што ду жност на ла же, али се мо рал ни за кон не при хва та као 
до во љан уну тра шњи раз лог. Тре ћа сла бост је сте зло ба (vitiositas), ис ква ре ност 
(corruption), на о па кост (perversitas) људ ског ср ца. Она се огле да у по бу ди да се 
све сно од сту па од мо рал ног за ко на.

Фе но мен зла кант ду бље про бле ма ти зу је кроз пи та ња ко ји ма упу ћу је на 
ње го ву ме та фи зич ку за сно ва ност - Да ли је зло у свом на стан ку из ра жа ва ло „наг-
ну ће за зло“, све сну на ме ру, сло бо дан из бор ко ји је за осно ву имао свест о то ме 
шта се би ра, или је зло на ста ло не ду жно, као ре зул тат на го во ра на пре ступ мо-
рал не (бо жан ске) за по ве сти? мо же ли чо век да бу де сло бо дан ка да из над ње-
га сто ји за по вест за чи је не по што ва ње сле ди ка зна, огре хо вље ње? Да ли та кав 
од нос до пу шта сло бо ду? Да ли је пр во бит ни грех по чи њен он да ка да упо тре ба 
ума ни је би ла раз ви је на те је скло ност ка по гре шка ма, ду хов на не до ра слост би ла 
ве ћа? Да ли, сто га, зло ко је је на ста ло у ис ку ше њу, још увек не зна чи по ква ре но 
ср це, ако има во љу да се вра ти до бру од ко јег ј е од сту пи ло?

По ла зе ћи од ста ва да чо век има мо рал ни за кон у се би, кант сма тра да у ње-
му пре би ва скло ност ка до бру, чак и он да ка да је не оства ру је, због чул них по ри-
ва или по бу да са мо љу бља, јед на ко као и наг ну ће ка злу ко јим се по твр ђу је ње го ва 
не са вр ше ност. Не по што ва ње мо рал ног за ко на не зна чи да је не ко не по пра вљи во 
зло бан, као што по што ва ње за ко на до бра не зна чи да је без у слов но до бар. Тек 
3  Наг ну ће је су бјек тив ни раз лог мо гућ но сти јед не на кло но сти. Оно је пре ди спо ни ра ност за 

жу ђе ње не ког ужит ка, ко је, ако је су бјект о том ство рио ис ку ство, про из во ди за то на кло ност, 
на пр. наг ну ће за опој не ства ри (кант,Религијаунутарграницачистогума , 32).
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ка да за свој прин цип чо век при хва ти сло бод но хте ње ко је са др жи скло ност ка 
до бру, оства ру је истин ско до бро. Сто га ис ку ше ње зла не зна чи пре пу шта ње злу, 
ми ре ње са њим, и рав но ду шност пре ма ње му, јер оно не ли ша ва чо ве ка хте ња да 
по ста не бо љи.

Од нос пре ма злу

Би ти мо ра лан не зна чи са мо чи ни ти до бро у скла ду са нор мом или вр ли-
ном, већ и бо ри ти се про тив зла ка ко у се би та ко и у дру гом. У за ви сно сти од то га 
ко ли ко ј е чо век се бе ус по ста вио као ду хов но и мо рал но би ће и ка кве су му ин ди-
ви ду ал не ка рак тер не скло но сти, мо же за у зе ти раз ли чит од нос пре ма злу ко ји иде 
од ста ва бор бе но сти пре ко од ма зде, тр пље ња, за бо ра ва до пра шта ња.

Чо век је по зван да се су прот ста ви сва ком чи ну ко ји угро жа ва ње го ву сло-
бо ду и по ни жа ва ње го во до сто јан ство. Онај ко ји за у зме бор бе ни став мо ра би ти 
спре ман на од би ја ње уда ра ца и на су прот ста вља ње от по ри ма ко ји се ја ве. Пре-
ка љен бо рац нај че шће не при ста је ни на ка кав из ну ђе ни ком про мис, на год бу или 
уце ну и пред ста вља до бар при мер то га ко ли ко би би ло не до стој но усту па ти пред 
љу ди ма чи јег смо зла све сни. У осно ви бор бе но сти сто ји во ља као из вор свих 
уну тра шњих кре та ња. „Ин ди ви дуа ј аке во ље ни за тре ну так не рас пре да ми сли о 
ис прав но сти и сми слу свој е бор бе но сти, и не под ле же,, ни пред свим оме та њи ма 
и лич ном ко ра ча њу на пред, ни пред пљу ском ис ку ше ња и ло мље ња, јер фа на тич-
ки и не са ло мљи во има у ви ду са мо свој циљ“ (Ата на си је вић 29: 82). ме ђу тим, 
иако ва жна, бор бе на во ља мо же до те ме ре стре ми ти об ра чу ну да се не освр ће на 
раз ло ге ра зу ма у по гле ду на чи на су прот ста вља ња и ис хо да.

У све ту има мно го ис ку ше ња ко ја се кре ћу од ба нал них и три ви јал них 
ства ри ко је нас мо гу сва ко днев но ири ти ра ти и иза зи ва ти љут њу, су прот ста вља-
ње, га ђе ње, до ства ри ко је но се мно го ду бљи ка рак тер. Че му од то га до пу сти ти 
да уђе у ду шу, да је уз бур ка, а пре ма че му по ка за ти не за ин те ре со ва ност и пре-
зир? Сва ко днев не сли ке бе де, бо ле сти, ра то ва, уби ста ва, као да све ви ше во де 
пре за си ће но сти ко ја за по сле ди цу има огу гла ност, рав но ду шност, нео се тљи вост 
за све што сна ла зи дру гог. У том кон тек сту по твр ђу ју сво ју исти ни тост ре чи да 
„нај ве ће зло ни је у по сто ја њу зла, већ у чо ве ко вој рав но ду шно сти пре ма ње му“ 
(кне же вић 1936: 38). То је ујед но и по ка за тељ ни воа чо ве ко ве не пре чи шће но сти, 
не до стат ка мо рал не све сти, од го вор но сти и са ве сти.

У фи ло зо фи ји су сто и ча ри раз ви ли на чин те о рет ског уче ња и жи вот не 
прак се ко ји је под ра зу ме вао пот пу ни пре зир све га не до лич ног што до ла зи из спо-
ља шњег све та. Све што но си три ви ја лан и про ла зан ка рак тер не тре ба да ре ме ти 
чо ве ко во ду шев но ста ње. Ова кав став је под ра зу ме вао уз диг ну тост из над свих 
ба нал них по тре ба и же ља за сти ца њем ово свет ских до ба ра у ко ји ма ле жи мо гућ-
ност ла год ног жи во та, рас ко ши, бо гат ства, пре сти жа и ужи ва ња. ме ђу тим, ова-
кву уз диг ну тост мо гу по сти ћи са мо они ум ни љу ди ко ји са мо све шћу и не по сред-
ним ис ку ством по твр ђу ју не за ви сност од зе маљ ских ства ри и ли ше ност те жње 
за њи хо вим за до би ја њем. Осло бо ђе ни не здра ве же ље за бо гат ством, мо ћи, ва же-
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њем, они сто је до сто јан стве но и не за ин те ре со ва но у од но су на све про па дљи ве 
ства ри, те се ис кљу чу ју из бес по штед не бор бе са дру ги ма око њи хо вог сти ца ња.

Чо век ко ји сво је етич ко зна ње успе ва да при ве де у де ло де лу је му дро, јер 
сто ји из над свих до га ђа ња и не до зво ља ва се би ири ти ра ње ко јим би на ру шио 
свој ду шев ни мир. Он уме да пре по зна па ко сти и за вист сла бих љу ди и не до зво-
ља ва упа да ње у њи хо ву мре жу. Та ква осо ба сво ју не за ви сност ви ди у вла сти том 
ста њу ду ше ко ју др жи уда ље ном и сло бод ном од свих не бит но сти, ко ја је нео-
се тљи ва на по хва ле и по ку де, а ти ме и са чу ва на од уз ди за ња и па да ња, еуфо ри је 
и пат ње. Али, ко ли ко се ти ме она осло ба ђа зла? Да ли пре зи ром и од биј ањем 
од се бе, зло от кла ња мо и осла бљуј емо или му са мо, као та квом, не при зна је мо 
ва жност? До ко је ме ре мо же мо би ти не за ви сни ако сло бо ду сме сти мо уну тар 
гра ни ца сво је уну тра шњо сти? Да ли смо у ста њу да иг но ри са њем зла за шти ти мо 
сво је до сто јан ство и дух од спо ља шњих уни же ња?

Сва ка ко да је наш дух од го во ран за са др жа је ко је при ма и на чи не на ко је 
их об ра ђује и до жи вља ва. Од ње го ве уса вр ше но сти за ви си да ли ће ре а го ва ти 
на сва ку, чак и ба нал ну и про фа ну сит ни цу, или ће се ак ти ви ра ти са мо за ства ри 
ко је истин ски по га ђа ју људ ско у чо ве ку. Лич ност ко ја је свој дух учвр сти ла на 
пра вим осно ва ма не ће ни под ка квим окол но сти ма при си ле при хва ти ти оно што 
мо же оп те ре ти ти ње ну са вест или што не од го ва ра по тре ба ма ње ног ду ха. Ипак, 
пре зир као вр ста ста ва пре ма злу у су шти ни зна чи ис кљу чи ва ње бор бе но сти, 
па сив но др жа ње пре ма спољ ним де ша ва њи ма у ко ме се на ла зи ком пен за ци ја за 
не до ста так ши ре сло бо де у со ци јал ним од но си ма. Он је нај бо љи на чин огра де од 
свих спољ них „на ле та гру бих си ла“ са оправ да њем да ни је вред но ре а го ва ти на 
све оно што је „глу по и сит но“.

Су прот но та квом од но су ко ји ка рак те ри ше став дис тан це пре ма не га тив-
но сти ма, чо век је склон и тр пље њу као на чи ну др жа ња ко јим до зво ља ва да се 
зло као та кво при ми и да оства ри сво је де ло ва ње. Да ли ће ти ме чо век се бе пре-
тво ри ти у јад но и бед но би ће ко је па сив но при ма удар це суд би не, без хра бро сти 
да се су прот ста ви, или ће не по сред ним ис ку ством зла, кроз пат њу и под но ше ње, 
пре ка ли ти се бе, за ви си од то га о ка квом је тр пље њу реч. Чо век ко ји при ста је 
на тр пље ње под при си лом, мо ра њем или из стра ха и при то ме ни је спо со бан да 
са гле да су шти ну зла, ни ти да се би да пра ву ме ру вред но сти, би ће онај ко ји тр-
пље њем зло умно жа ва. Са мо онај чо век ко ји зло схва та као ну жност кроз ко ју и 
ми са о но и до жи вљај но мо ра да про ђе да би се ње осло бо дио, мо же са ве ли ким 
стр пље њем да под но си зло и да са тим ис ку ством по ста је ја чи. За сво је пре га-
ла штво и из др жа ва ње уда ра ца осло нац мо же на ћи у те жњи за по сти за њем не по-
му ће ног ми ра и у тра же њу пу те ва уну тра шње сло бо де, али ко ли ко у то ме мо же 
из др жа ти, ако спољ ни при ти сци иду до тле да угро жа ва ју људ скост у ње му? Чак 
и сто и ча ри ко ји су став да је „зло бо ље тр пе ти не го чи ни ти“, у прак си при ме њи-
ва ли кроз екс трем ну мак си му sustine et abstine (под но си и пре га рај), ни су са свим 
успе ва ли да ис тра ју у тр пље њу, он да ка да им је би ло до ве де но у пи та ње људ ско 
до сто јан ство.
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Чо век тр пи зло не са мо од дру гог већ и од са мог се бе. Сва ки не из гра ђе ни 
ин ди ви ду ум за хва љу ју ћи свом не зна њу, глу по сти или мо рал ној нео чи шће но сти, 
под ле же вла сти том злу, као што из истих раз ло га мо же осе ти ти ту ђу па кост и 
зло бу. Из лаз из тог кру га мо же на зре ти са мо у са зна њу да и тр пље ње мо же би ти 
на чин осло ба ђа ња од зла уко ли ко се при ми као на чин „ис ку пље ња“. Та кво ста но-
ви ште до би ја но ву ди мен зи ју и тран сцен дент ни сми сао ка да се по ве же са јед ном 
ви шом ду хов ном ствар но шћу.

У усло ви ма све при сут но сти зла у људ ским од но си ма, на ме ће се пи та ње: 
ко је са др жа је тре ба при ми ти, а ко је од би ти од се бе, ко је пам ти ти и об на вља ти у 
све сти, а кој е за бо ра вља ти? У де луПовратакоцима, Је ро тић раз ли куј е че ти ри 
на чи на ре а го ва ња на зло. Нај ра спро стра ње ни ји је од го вор ста ро за вет ног по ре-
кла ко ји се са сто ји у то ме да на зло тре ба од го во ри ти злом. Дру ги об лик ре ак ци је 
са др жи „не у ро ти за ци ју и со ма ти за ци ју зла“ тј. ње го во по ти ски ва ње у не све сну 
сфе ру. Тре ћи је хри шћан ски, ка да се увре да за др жа ва у све сти, али се пра шта и 
че твр ти, хри стов, ка да се пот пу но пра шта и за бо ра вља (Је ро тић 2000: 347- 350).

На чо ве ка мо гу бла го твор но де ло ва ти не са мо по зи тив не ми сли, осе ћа ња 
и де ла, већ и не во ље и те шко ће уко ли ко им се дâ су бли ми ра ни из раз. Али, уко-
ли ко чо век у то ме не успе ва, он да им не тре ба до зво ли ти при ступ ду ху. На чин да 
то по стиг не ле жи у ње го вој спо соб но сти да са зна ве ли ке исти не, јер га оне мо гу 
учи ни ти „не при јем чи вим за ру го бе“. Та да гу би осе тљи вост за ре а го ва ње на све 
оно што, у крај њем, има ка рак тер про ла зно сти и про па дљи во сти. За бо рав као 
не мар пре ма се ћа њу на зло, чи ни уну тра шњост не до ступ ном и не при сту пач ном 
за зло. За то је гу би так зло пам ће ња до бра за шти та од не га тив но сти, а ти ме и од 
жуд ње за ка жња ва њем, јер се ћа ње на зло ис ти скуј е бла гост, уно си уз не ми ре ња и 
ра ђа по тре бу за осве том. За про чи шће ну ду шу за бо рав је „при род на за шти та од 
не до стој них та ло га“. Осло ба ђа ју ћу моћ за бо ра ва зла пре по зна је мо и у сле де ћем 
ста ву: „Не по сред ни је не го нај у спе ли ји про тив на пад, те же не го хлад но сми шље-
на осве та, деј ству је на не при ја те ље нео спор но уви ђа ње да су по ста ли не спо соб-
ни да у на ма уз не ми ре но сти про из во де. За то смо по бед ни ци он да, кад успе мо да 
гроб но, без вас кр сну ћа, јед ном за у век из бри ше мо из сво јих гра ни ца не под но-
шљи ве љу де, и ка да они убе дљи во осе те да је наш за бо рав по ло мио оруж је ко јим 
су нас га ђа ли“(Ата на си је вић 1929: 185).

По зва ност чо ве ка да зло не умно жа ва, нај бо ље се оства ру је кроз пра шта-
ње. ме ђу тим, оно увек отва ра сум њу пре ма мо гућ но сти пле ме ни тог по сту па ња 
да от кло ни рђа вост у чо ве ку. Бла го твор но деј ство пра шта ња тре ба ло би да се 
по ка же не са мо у за шти ти се бе од зла, ње го вим од би ја њем и не чи ње њем, већ и у 
под сти ца њу до бра у дру гом. Чи ње ње зла и ње го во пра шта ње прет по ста вља обо-
стра ну свест о по губ но сти зла и оно га ко ји га чи ни и оно га ко ји га под но си. У 
су прот ном, пра шта ње као чин мо рал не ду жно сти или са ми ло сти пре ма бли жњем 
не ће има ти пра ви ефе кат.
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За кљу чак

За кључ ном раз ма тра њу о злу тре ба до да ти пан хе лен ску иде ју о до бру као 
свр си сва ке ак тив но сти. Она је осно ва уче ња о за ко ну ло го са ко ји вла да на уни-
вер зал ном пла ну и сво јим де ло ва њем омо гу ћа ва це лис ход ност, це ло ви тост и свр-
хо ви тост све га по сто је ћег. ме ђу тим, за раз ли ку од при ро де у ко јој ова за ко ни тост 
де лу је на ме ха нич ки и не по сре дан на чин, код чо ве ка де лу је по сред но као ње го ва 
бит на, али раз вој на дис по зи ци ја ко ја тек ин те лек ту ал ним и мо рал ним уса вр ша-
ва њем сва ког по је дин ца мо же оства ри ти сво ју де ло твор ност. До бро као нај ви ша 
свр ха у при ро ди се очи ту је кроз прин цип ме ре ко ји не до зво ља ва на ру ша ва ње 
рав но те же, а у људ ском све ту кроз де лат но сти свој стве ним чо ве ку као ра зум ном 
би ћу и то ка ко у сми слу ми шље ња та ко и по сту па ња. Со крат је сма трао да до бру, 
као пра вој вр ли ни, прет хо ди мо рал на свест као спо соб ност раз ли ко ва ња до бра и 
зла. По што је у при ро ди сва ког чо ве ка да те жи до бру, он да се и ње го во чи ње ње 
зла сво ди на „гре шку“ ко ја до ла зи од по гре шне про це не до бра, а не од на ме ре 
да га чи ни. Со крат је то под вео под фор мал ни прин цип:Никонегрешинамерно, 
тј. не чи ни зло из уро ђе не рђа ве скло но сти, не го из не ра зу ме ва ња пра вих усло ва 
сре ће, из не по зна ва ња пу та ко ји во ди пра вом до бру. „Чи ње ње зла је сте по сле ди ца 
вар љи вог мне ња, за блу де и не зна ња“ (ксе но фан 1990: 95; Пла тон 1985: 352). Из 
енер ги је за сно ва не на ин те лек ту ал ним и вољ ним скло но сти ма, чо век је у ста њу 
да, тру дом и на по ром, пу тем под у ча ва ња или на ви ка ва ња, сти че уну тра шње од-
ли ке кој е су из вор нај ду бљег за до вољ ства. ме ђу тим, по ред лич ног до бра, вред-
ност мо рал ног по сту па ња ме ри се и сте пе ном чо ве ко ве по све ће но стиопштем
добруисрећиљудскогрода, тј. сте пе ном ње го ве спрем но сти да, пре ма лич ним 
мо гућ но сти ма, до при но си умно жа ва њу зај ед нич ког до бра.
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EThICAL REFLECTIONS ON EVIL 

Abstract

The paper considers the nature of axiological principle of evil from the angle of philosophical 
ethics. It deals with the problem issues referring to metaphysical and anthropological groundedness 
of evil, its origin in the world, the forms of its manifestation, as well as the ways of getting liber-
ated from it. The teachings are also considered dealing with evil as original sin, viewed not only 
as a “fall”, but also as a moment of consciousness liberation through manifestation of freedom as 
ontological disposition of man’s spirit. Ontological and social dimension of moral consciousness is 
considered as an ability to differentiate between good and evil, as well as the reasons for making 
good deeds in the conditions of current social norms. Is it possible for a man, who is “on this side 
of good and evil”, whose nature is divided, who has evil as his inborn quality, to make right choices 
and act properly, or this is possible only “beyond good and evil”? The necessity of evil in the world 
implies various ways of its acceptance or rejection through: struggle, contempt, oblivion, retaliation, 
suffering or forgiving. 

Key words: good, evil, ethics, free will, moral. 

Д-р Ружица Петрович ягодина

ЭТИЧЕСкОЕ ОТРАЖЕНИЕ ЗЛА 

Резюме

В настоящей работе, с точки зрения философской этики, автор рассматривает характер 
аксиологического принципа зла. Автор рассматривает пробемы, то есть вопросы касающиеся 
метафизической и антропологической обоснованности зла, его источника в мире, формы его 
проявления и способы избавления от него. В работе речь идёт об учениях о зле как о перво-
начальном грехе, рассматривемом не только как «падение», но и как момент освобождения 
сознания через проявление свободы как онтологической предрасположенности челевеческого 
духа. В настоящей работе говорится об онтологической и социальной размерах морального 
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сознания как способности отличать добро и зло и о причинах совершения добра в условиях 
действия общественных норм» может ли человек находящийся «с этой стороны добра и зла», 
характер которого разделён, которому зло прирождённое, правильно выбирать и поступать, 
или это возможно только «вне добра и зла»? Наличие зла в мире подразумевает и разные фор-
мы его принятия или отрицания через: боевой дух, презрение, забвение, отмщение, терпение 
или прощение.

Опорные слова: добро, зло, этика, свободная воля, мораль
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Уни вер зи тет При вред на ака де ми ја, Но ви Са д 

АНА ЛИ ЗА И СИН ТЕ ЗА У МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈИ  
НА УЧ НО И СТРА ЖИ ВАЧ КОГ РА ДА1

Резиме

Анализаисинтезаспадајуунајранијеразвијенеикоришћенепоступкеу
методологијинаучноистраживачкограда.Анализасебазиранарашчлањавању
сложенихпредметаипојмованаједноставнијеелементе,бавећисеињиховим
својствимаимеђусобномповезаношћу.Постојебројнекласификацијеанализе
узависностиодширокогспектракритеријумаподелекаоштосугносеолошка
функција,предметициљанализе,сложеност,степенконкретности,карактер
делатностисубјекта,итд.

Поступаксинтезеуметодологијинаучноистраживачкоградауизвесном
смислупредстављапроцессупротананализијерсетокомсинтезеидеод„једно
ставногкасложеном“илиод„општегкапосебном“.Тусеспајајупојмови,судови,
закључци,друштвенииприродни,уодређенецелине.Погносеолошкојфункцијипо
стоједваосновнатипасинтезе,формалнологичкаидијалектичкаилиобјективна
синтеза.Улитературисеналазеикласификацијесинтезепосложености,поциљу,
односноусмерености,премаприродиобјектаипремаделатностисубјекта.

Поред описа и класификације анализе и синтезе каометода у научним
истраживањима,уовомпрегледномрадуједатикомпаративниприказмеђуза
висностиовадваметода.

Кључнеречи: анализа,синтеза,методологија,научноистраживачкирад
1  Овај рад на пи сан је у скло пу про јек та „Дру штве ни, по ли тич ки, кул ту ро ло шки, еко ном ски, 

еко ло шки и тех но ло шки па ра ме три оп ти ми за ци је ар хи тек тон ског про јек то ва ња“ ми ни стар-
ства про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је, одо бре ног 2010. го ди не.

ПОГЛЕДИ И МИШЉЕЊА
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УВОД 

Нај јед но став ни ја де фи ни ци ја ме то до ло ги је на уч но-ис тра жи вач ког ра да је 
да је то на у ка о ме то да ма, од но сно по ступ ци ма спро во ђе ња на уч них ис тра жи ва-
ња у ци љу до ла ска до но вих објек тив них на уч них са зна ња. ме то до ло ги ја из у ча-
ва на у ку и на уч не ме то де у свим фа за ма на уч но и стра жи вач ког ра да узи ма ју ћи у 
об зир те о риј ско-ло гич ка на че ла на уч них са зна ња, при ро ду и свој ства до би је них 
по да та ка, њи хо ву си сте ма ти за ци ју и ре зул та те на осно ву ко јих до би је ни по да ци 
мо гу да се ко ри сте као на уч но зна ње (Ца рић, Ца рић, 2011).

Ана ли за и син те за спа да ју у нај ра ни је раз ви је не и ко ри шће не ме то де у на-
уч но и стра жи вач ком ра ду, те су то ком вре ме на на ста ле и мно го број не раз ли чи те 
де фи ни ци је ових ме тод ских по сту па ка, ко ји се у овом ра ду при ка зу ју и раз ма тра-
ју, као и њи хо ва ме ђу за ви сност. 

АНА ЛИ ЗА 

Де фи ни са ње ана ли зе
С об зи ром да ана ли за спа да ме ђу нај ра ни је от кри ве не и ко ри шће не ме тод-

ске по ступ ке у на уч ном са зна њу, след ствен јој је ве ли ки број раз ли чи тих де фи-
ни ци ја ко је су по ку ша ле да што бли же од ре де овај по сту пак. Та ко су фи ло зо фи и 
на уч ни ци де фи ни са ли ана ли зу као „кре та ње ми шље ња од да то га, од ефек та или 
усло вље но га ка прин ци пу, од но сно узро ку или усло ву, Ари сто тел“ „по сту пак ми-
шље ња у кре та њу од по себ но га ка оп штем, хе гел“, „пре о бра жа ва ње пред ста ва у 
пој мо ве, хе гел и кант“, „про цес ре дук ци је не јед на ко га на све ве ћу јед на кост“ (у 
За је ча ра но вић, 1987, стр.78). 

Оп шти пред мет ана ли зе је сло же на це ли на ко ја мо же да има ма ње од два 
ме ђу соб но по ве за на де ла а ко ја се на ла зе у ме ђу соб ним од но си ма. ка рак те ри сти ке 
це ли на и де ло ва су да они има ју сво ју про стор ну и вре мен ску од ред бу, сво је ква-
ли та тив не и кван ти та тив не од ред бе и свој ства, свој са став, сво је спо ља шње и уну-
тра шње од но се и ве зе, кре та ња, про ме не, свој раз вој итд. Сло же на це ли на упу ћу је 
на ис тра жи ва ње пред ме та це ли на или са мо јед ног ње го вог свој ства, де ла, јед ног 
или ску па од но са, у јед ном или ви ше де фи ни са них вре мен ских је ди ни ца, на са мо 
јед ном од ре ђе ном про сто ру или на свим про сто ри ма на ко ји ма се ја вља.

Ана ли тич ко са зна ње се за сни ва на раш чла њи ва њу сло же них об ли ка на 
јед но став не јер је њен циљ да об ја сни чи ње ни це (пој мо ве) и да осве тли њи хо ву 
по ве за ност, омо гу ћи упо ре ђи ва ње и об ја сни на ста нак или не ста нак по ја ве (Жи-
гић, Ја но ше вић-До тлић, Иван ко вић, Пер тот и кон стан ти но вић, 1992, стр.136). 

Вр сте ана ли за  
Ана ли за се мо же по сма тра ти у ужем и ши рем сми слу, где се ана ли за у 

ши рем сми слу од но си на раш чла њи ва ње сло же них це ли на – пред ме та, по ја ва и 
про це са на про сте де ло ве, док је ана ли за у ужем сми слу раш чла њи ва ње пој мо ва, 
су до ва, за кљу ча ка и си сте ма су до ва, пој мо ва и за кљу ча ка на њи хо ве еле мен те. 
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Са оп штег фи ло зоф ско-ме то до ло шког аспек та, од но сно при сту па, раз ли-
ку ју се фор мал но-ло гич ка и ди ја лек тич ка ана ли за. По де лу ана ли зе од но сно ова 
два при сту па, на ши ауто ри раз ли чи то на зи ва ју. Та ко Ше шић го во ри о фор мал но-
ло гич кој и ди ја лек тич кој ана ли зи, За је ча ра но вић о де скрип тив ној и екс пли ка тив-
ној ана ли зи, а Жи гић et al. о фор мал но-ло гич кој (објек тив ној) ана ли зи. 

Формалнологичкаанализа опи су је еле мен те јед не це ли не. Ше шић (1980) 
је опи су је као „ми са о но ра ста вља ње сло же них об ли ка са зна ња на њи хо ве про сте 
са став не де ло ве“ да кле, ова ана ли за се за вр ша ва ра ста вља њем сло же не ства ри 
или по ја ве на еле мен тар не са став не де ло ве при че му се не ана ли зи ра ју њи хо ви 
ме ђу соб ни ути ца ји. Ше ши ће ва ти пич на фор мал но-ло гич ка ана ли за пред ста вља 
ра ста вља ње са др жа ја пој ма на ње го ве про сте „озна ке“ и при ка за на је на сли ци 1. 

 

 

   

 

Slika 1. Formalno-logička analiza pojma „čovek“ – prilagođeno iz Šešić (1980, str.47)  

Šešić smatra da tipična formalno-logička analiza (i sinteza) koja je zasnovana na 

formalnom elementarno logičkom i metafizičkom shvatanju predmetne određenosti kao prosto 

identične, izolovane, neprotivrečne i nerazdvojne zbog ove svoje metodološke osnove poseduje 

osnovne nedostatke. 

Dijalektička analiza „uvek je analiza samih predmeta (pojava, procesa itd.) a ne samo 

njihovih mislenih odraza: predmet stvarne dijalektičke analize su pojave objektivne stvarnosti, a 

njen cilj je saznanje pojava te stvarnosti“ (Šešić, 1980, str51). Dijalektička analiza rastavlja 

predmet na njegove delove pri čemu otkriva veze i odnose tih delova međusobno, a  „celina nije 

dovoljno raščlanjena ako nije utvrđena povezanost elemenata i njihov međusobni odnos“. (Žigić 

et al., 1992, str.136)  Zaječaranović (1987) navodi da se kod eksplikativne analize kako je on 

naziva, „radi o pokušaju objašnjenja te celine na osnovu njenih delova“. (str.79) Ova podela 

analize je od velikog značaja, jer subordinira svakoj drugoj podeli, bez obzira na korišćene 

kriterijume. 

Podela analize po kriterijumu predmeta i cilja 

Zaječaranović (1987, str.79) prema cilju, odnosno usmerenosti analize razlikuje 

strukturalnu, genetičku i komparativnu analizu, dok Žigić et al. (1992, str.136) pored navedenih 

dodaje i funkcionalnu analizu. Šešić (1980, str.47) analizu prema formalno-logičkom odnosno 

metafizičkom shvatanju, a u pogledu predmeta i cilja deli na: 

  
Čovek 

Dvonožac 
Razumno 

biće 

Živo 
biće 

... 

Слика 1. Формалнологичка анализа појма „човек“ – прилагођено из
Шешић(1980,стр.47)

Ш ешић см атра да т ипи чна фо рма лно-л оги чка ан ал иза (и си нт еза) к оја је 
з асн ов ана на фо рма лном ел еме нта рно л оги чком и м ет аф изи чком схв ат ању пре-
дме тне о др еђ ен ости као пр осто иде нти чне, из ол ов ане, н епр от ивре чне и н ера-
здво јне због ове св оје м ет од ол ошке осн ове п ос ед ује осно вне н ед оста тке.

Д иј але кти чка ан ал иза „увек је ан ал иза с амих пре дм ета (п ој ава, пр оц еса 
итд.) а не с амо њ их ових м исл ених о др аза: пре дмет ства рне д иј але кти чке ан-
ал изе су п ој аве обје кти вне ства рн ости, а њен циљ је с азн ање п ој ава те ства рн-
ости“ (Ш ешић, 1980, стр. 51). Д иј але кти чка ан ал иза р аст авља пре дмет на њ ег ове 
д ел ове при ч ему о ткр ива в езе и о дн осе тих д ел ова м еђ усо бно, а  „ц ел ина н ије 
д овољно ра шчл ањ ена ако н ије утв рђ ена п ов ез аност ел ем ен ата и њ ихов м еђ усо-
бни о днос“ (Ж игић et al., 1992, стр.136). З ај еч ар ан овић (1987) н ав оди да се код 
ек спл ик ати вне ан ал изе, к ако је он н аз ива, „р ади о п ок уш ају о бј ашњ ења те ц ел-
ине на осн ову њ ених д ел ова“ (стр.79). Ова п од ела ан ал изе је од в ел иког зн ач аја, 
јер су бо рд ин ира св акој др угој п од ели, без о бз ира на к ор ишћ ене кр ит ер иј уме.
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Поделаанализепокритеријумупредметаициља
З ај еч ар ан овић (1987, стр.79) пр ема ц иљу, о дн осно усм ер ен ости ан ал изе 

ра зл ик ује стру кт ура лну, г ен ети чку и ко мп ар ати вну ан ал изу, док Ж игић et al. 
(1992, стр.136), п оред н ав ед ених д од аје и фун кц и она лну ан ал изу. Ш ешић (1980, 
стр.47) ан ал изу пр ема фо рма лно-л оги чком о дн осно м ет аф изи чком схв ат ању, а у 
п огл еду пре дм ета и ц иља д ели на: 
1. Структуралнаанализа– утв рђ ује стру кт уру п ој аве, пре дм ета или д ог ађ-

аја. Св аки ел ем енат се ра шчл ањ ује на своје на јје дн оста вн ије ч ин и оце и 
утв рђ ује се њ ихов м еђ усо бни о днос.

2. Функционалнаанализа – о дв ија се ист овр ем ено са стру кт ура лном и ук аз-
ује на м еђ усо бну з ав исност и о дн осе и зм еђу ел ем ен ата ра шчл ањ ене ц ел-
ине к оји, к ако Ж игић et al. н ав оде, м огу да б уду “квантитативнииликв
алитативни,статичкиилидинамички”(стр. 137) 

3. Компаративнаанализа - ра зм атра о днос п ој ед иних ел ем ен ата и п ој ава, с 
о бз иром на ел еме нте из к ојих се с аст оји; Она се, пр ема Ж игић et al., о дн-
оси на “уп ор еђ ив ање стру кту рних и фун кц и оних к ара кт ер ист ика два или 
в ише и стр аж ива чких пре дм ета, п ој ава и пр оц еса” (стр. 137) 

4. Генетичкаанализа – циљ је да се о ткр ије н аст анак и ра звој п ој аве. 
У л ит ер ат ури се н ав оде п од еле ан ал изе још и по сл ож ен ости, ст еп ену 

ко нкре тн ости, к ара кт еру д ела тн ости с убје кта – З ај еч ар ан овић (1987, стр.79) 
и пр ема пре дм ету о дн осно о б ухв ату пре дм ета и стр аж ив ања - м иљ евић (2007,  
стр.120).

Класификацијаанализепремасложености
1. Елементарнаанализа – и стр аж ив ање ел ем ен ата ц ел ине.
2. Каузална,узрочнаанализа – утв рђ ив ање узро чно-п осле дни чких в еза ел-

ем ен ата с ист ема.
3. Функционалнаанализа – и сп ит ив ање фун кц ија п ој ед иних ел ем ен ата к оји 

ул азе у стру кт уру д ате ц ел ине или п ој аве.
Класификацијаанализепремастепенуконкретности

1. Објективнаанализа – ан ал иза с амих пре дм ета као обје кти вних пре дм ета.
2. Субјективнаанализа– ан ал иза по јм ова пре дм ета.
Класификацијаанализепремакарактеруделатностисубјекта

1. Репродуктивнаанализа – р епр оду кц ија ч ин и оца к оји већ п ост оје у обје-
кту п осм атр ања, као и п осе бних в еза и о дн оса.

2. Продуктивнаанализа– ук ол ико се в рши м ис а оно р аст ављ ање н ера здв ој-
ивих стр ана, о др ед аба н еког пре дм ета.

Поделаанализепремапредметуистраживања,односнообухватупре
дметаистраживања

1. Потпунаилитотална – о б ухв ата ан ал изу свих ч ин ил аца пре дм ета, њ ег-
ових сво јст ава, и нте рних и ек сте рних о дн оса и фун кц ија у ц ел оку пном 
вр ем ену тр ај ања и уку пној ра спр остр ањ ен ости тог пре дм ета. Пре дмет 
ове ан ал изе угла вном су д ел ови пр иро дне, др уштв ене, о дн осно п ол ити чке 
ства рн ости.
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2. Парцијална односно секвенцијална анализа - о б ухв ата с амо део, аспект, 
сво јство, о дре дбу, вр еме нску или пр осто рну ј ед ин ицу н еке ц ел ине. Пр-
ема кр ит ер иј уму пре дм ета и стр аж ив ања, м ог уће су сл ед еће па рц ија лне 
ан ал изе: 
	Анализасадржаја, к ојом се н ау чно с азн аје с ад рж ина д ок уме нта као 

пре дм ета.
	Структуралнаанализа или ан ал иза с аст ава пре дм ета к ојом се н ау чно 

с азн ају ч ин и оци с аст ава пре дм ета. Д акле, стру кт уру ч ине би тни ч ин-
и оци без к ојих тај пре дмет н ије онај к оји је, већ н еки др уги. С астав је 
ш ири п ојам и о б ухв ата све ч ин и оце пре дм ета од к ојих су н еки н еби-
тни, н ек ара кт ер исти чни, па п он екад и сл уча јни и с ув ишни. 

	Функционална анализа к ојом се с азн аје а кти вност, о дн оси (в езе и 
м еђу з ав исн ости) ун утар пре дм ета и стр аж ив ања. 

	Компаративнаанализа к ојом се с азн ају о др еђ ене сли чн ости и ра зл ике 
ч ин ил аца пре дм ета и стр аж ив ања (или и зм еђу два и в ише пре дм ета), 
сли чност и ра зл ике а кти вн ости, фун кц ија, в еза и о дн оса, кр ет ања, пр-
ом ена и ра зв оја у о рг ан из ац ији м ат ер ије  и м ат ер ија лној о рг ан из ац ији.

	Генетичкаанализа к ојом се с азн аје н аст анак и ра звој пре дм ета и стр-
аж ив ања, што по др аз ум ева кр ет ање и пр ом ене њ ег овог ква нт ит ета и 
кв ал ит ета у вр ем ену и пр ост ору.

	Каузалнаанализа к ојом се с азн ају о др еђ ене пр ави лн ости и з ак он ит-
ости о дн осно з ак они п ост ој ања о др еђ еног пре дм ета и стр аж ив ања; 

	Структуралнофункционалнаанализа се см атра на јпо тп ун ијом ан ал-
изом к оја м оже да з ам ени све ост але ан ал изе. 

	Факторска анализа за пре дмет с азн ања п ос ед ује би тне д ел уј уће, 
д ете рм ин ир ај уће ч ин и оце (м иљ евић, 2007, стр.121).
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П ро це дура п ри мене а на лизе 

 Genetička analiza kojom se saznaje nastanak i razvoj predmeta istraživanja, što 

podrazumeva kretanje i promene njegovog kvantiteta i kvaliteta u vremenu i 

prostoru; 

 Kauzalna analiza kojom se saznaju određene pravilnosti i zakonitosti odnosno 

zakoni postojanja određenog predmeta istraživanja;  

 Strukturalno - funkcionalna analiza se smatra najpotpunijom analizom koja može 

da zameni sve ostale analize;  

 Faktorska analiza za predmet saznanja poseduje bitne delujuće, determinirajuće 

činioce.  (Miljević, 2007, str.121) 

Procedura primene analize  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2. Procedura primene analize u ulozi osnovne metode,  
prilagođeno iz Miljević (2007, str.14) 
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Слика2. Процедураприменеанализеуулозиосновнеметоде,
прилагођеноизМиљевић(2007,стр.14)

П ри меном ове п ро це дуре  с ло женост, р азв ојност, ид ент ичност и п рот ивр-
ечност,  нису п реп река, већ су  дост упне п род укт ивне ос нове  на учног  саз нања.

С ИН ТЕЗА

 Де фи ни сање с ин тезе
С ин теза, као и а на лиза, с пада у н ај ра није  отк ри вене и  ко риш ћене  мет одске 

 пост упке у  на учном  саз нању, и  самим тим  током в ре мена р аз ви јене су р аз ли чите  де-
фи ни ције  које пр едс тављају  пос тупак с ин тезе као: „ нап ре до вање од ј ед ност авног ка 
с ло женом“; „ток  мишљења од  општег ка  пос ебном“; „п роцес с пе ци фи ка ције  општег 
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 за кона“; „ток  мишљења у  коме из  општих пр ин ципа или ус лова  из во димо  пос ле дице 
 од носно оно што је ус ловљено“; „ начин  сис те ма ти за ције з нања по  за ко нима ф орм-
алне  ло гике, као п роцес  изгр адње  т еор ијског з нања у пр авцу од  пос ебног ка  општем, 
 од носно од  врсте п рема  роду“. ( За је ча ра новић, 1987, стр.80-81)

 С ин теза је  ми с аони п роцес  саз нања с ло жених пр ед мета,  по јава и п ро цеса 
 сас тављених од п ростих е ле ме ната  који су  ме ђус обно  по ве зани у ј едну  це лину. 
( Жигић et al., 1992, стр.138)

Пр едмет с ин тезе  могу  бити п ој мови, с та вови,  су дови,  закљ учци, д рушт-
вени и п рир одни  р еа ли тети, али не у  истој  мери и на исти  начин. Да би  могли да 
с по јимо  неке  чи н иоце у  од ре ђене  це лине,  потр ебно је они да и мају  од го ва ра јућа 
св ојства. С ваки  по је дин ачни  чи нилац не  може  не поср едно да  пос тане део  било 
 које с ло же није и  опш тије  це лине, већ  само  од ре ђене,  од го ва ра јуће. У  на учном 
 раду с ин теза се п ре тежно  ко ристи у  ми с аоном  об лику, али се у  од ре ђеним с лу-
ча је вима  може  ко рис тити и као  ми с аоно- физ ичка с ин теза (п ри ликом ф ор ми рања 
 од ре ђених е кс пе рим ент алних  об лика, п ро це дура  из вр ша вања р адњи,  ко му ни ка-
ција, итд.). ( миљевић, 2007, стр.134)

К ла си фи ка ција с ин тезе
П рема г но се олшкој фу нк цији, р аз ли кују се два осн овна  типа с ин тезе, иако 

их ау тори  Шешић (1980),  Жигић et al. (1992) и  За је ча ра новић (1987)  на зи вају 
р аз ли чито.  Шешић и   Жигић et al.  први тип  на зи вајуформалнологичкасинтеза,
аЗа је ча ра новић е ксп ли кат ивна с ин теза. Д руги тип  Шешић  на зива  дијалектичка
синтеза,  Жигић et al. обј ект ивна с ин теза док је  За је ча ра новић  на зива е ксп ли кат-
ивна с ин теза. 

Формалнологичкасинтеза –  ми с аоно  сас тављање п ростих е ле ме ната, оз-
нака п ојма у с ло жену  це лину,  за не ма ру јући њи хове  ме ђус обне  везе и у ти цаје; 

Дијалектичкасинтеза – за р аз лику од ф орм ално- лог ичке с ин тезе  самих 
п ој мова –  не за висно од об је ката „ств арна  ди јал ект ичка с ин теза је увек  ми с аона 
с ин теза  самих пр едм етних  од ре даба“ ( Шешић, 1980, стр.58).

Шешић  на води и  од лике  ди јал ект ичке с ин тезе  на супрот ф орм ално- ло-
гичкој: 1. Сх вата с ваку  по јаву као  ди јал ект ичко  јед инство  раз но врсних, али 
у ну тар  по ве заних  чи ни лаца у  јед инст вену  це лину. 2. Сх вата  јед инство не  само 
 раз но врсних већ и  супр отних, па чак и п рот ивр ечних  чи ни лаца,  закљ учно са ид-
ен ти тетом п рот ивр еч ности у ј едном  јед инст веном пр ед мету. 3. П ер ци пира и  об-
јашњава  ге незу и р аз витак  нових  по јава с тарим и п реко с тарог (стр.59).

 За је ча ра новић р аз ли кује с ин тезу још по с ло же ности ус ме ре ности а на лизе, 
п ри роди обј екта,  кар ак теру  дел ат ности  субј екта и п одр учју.

Класификацијасинтезепосложености
1. Е лем ент арна с ин теза –  на ла жење  це лине на ос нову е ле ме ната.
2.  к ауз ална, узр очна с ин теза –  до ла жење до  це лине  по моћу узр очно- посл е-

дичких  веза е ле ме ната.
3. Фу нк ц ион ална с ин теза –  на ла жење  це лине на ос нову  ис пи ти вања фу нк-

ција  по је диних е ле ме ната.
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Класификацијасинтезепремациљуодносноусмерености
1. Стр ук тур ална с ин теза – ут вр ђује стр ук туру  по јаве.
2.  Ге нет ичка с ин теза –  отк ри вање р аз воја,  наст анка  по јава.

Класификацијасинтезепремаприродиобјекта
1.  ма те риј ална с ин теза – с ин те ти зо вање  ма те риј алних об је ката из њи хових 

 де лова.
2. И де ална с ин теза – с ин те ти зо вање п ој мова од  нижих, е лем ент арних п ој-

мова.
Класификацијасинтезепремакарактеруделатностисубјекта

1.  Реп род укт ивна с ин теза –  са купљање,  са жи мање, с је диња вање  де лова 
 неког пр ед мета  који су ут вр ђени  по моћу а на лизе.

2. П род укт ивна, ст ва рал ачка с ин теза –  до ла жење до  новог обј екта у п ро цесу 
с ин тезе. ( За је ча ра новић, 1987, стр.81)

 МЕ ЂУ ЗА ВИСНОСТ А НА ЛИЗЕ И С ИН ТЕЗЕ 

 За је ча ра новић (1987)  из носи став да је пр инцип а на лит ичког  саз нања,  од-
носно  саз нања до  кога се  до лази  поср едством п ри мене а на лит ичког  пост упка 
- пр инцип ид ен ти тета. П рема  томе, а на лит ичко  саз нање је  такво  саз нање у  коме 
 нема  нап ре до вања у  са држ ајном с мислу. Ако се све  од вија по пр ин ципу ид ен ти-
тета, к реће се у к ругу  поз на тога јер је сав  са држај у ок виру  кога се к реће већ дат 
и  самим тим не иде се  напред. Што се  тиче с ин тезе пр инцип је д ру га чији, јер се 
 по лази од е ле ме ната  који су  сами по  себи р аз ли чити, па је пр инцип с ин тет ичке 
 ме тоде  зап раво пр инцип р аз лике, чак  супр от ности –  по ве зи вања оног што је р аз-
ли чито и оног што је  супр отно. 

Шешић (1980)  на води  од носе  из међу а на лизе и с ин тезе:
1. Обј ект ивну ос нову – пр едмет и а на лизе и с ин тезе  чини обј ект ивно  јед-

инство  це лине  неког пр ед мета и ње гових  де лова или  од ре даба, тј. ди јал ект ичко 
 јед инство  раз но врс ности  од ре ђеног пр ед мета или  по јаве.

2. А на лиза и с ин теза и мају  зај едн ички  општи циљ: то је  саз нање  самих 
ст вари-п ро цеса пр ед мета у опште као  ди јал ект ичких  јед инс тава  раз но врс ности, 
 од носно као  це лине  де лова.

3. А на лиза као п роцес  мишљења пр едс тавља к ре тање  мишљења од  це лине, 
од ј ед ности пр ед мета ка ње говим  де ло вима, ка ње говој дв ој ности, ка ње говим  чи-
н ио цима, док с ин теза као п роцес  мишљења пр едс тавља к ре тање  мишљења од  де-
лова ка  це лини, од  чи ни лаца ка њи ховом  јед инству и ј ед ности у  од ре ђеном пр ед-
мету, од  пос ебних  мо ме ната  општег ка ј ед ности  општег ( стр. 62-63).

 миљевић (2007), са д руге ст ране,  на води да  на лазе  ме то до лога да  из међу 
с ин тезе и а на лизе  пос тоје  из ра зите  везе, не т реба п ре наг ла ша вати. Он с матра да 
је с ин тези и а на лизи  зај едн ички  само  општи пр едмет: то су с ло жени с тат ички и 
 ди нам ички пр ед мети  ми с аоног и  физ ичког с вета. (стр.134) 

 За је ча ра новић и  Шешић за р аз лику од ос талих ау тора, п раве р аз лику у сх-
ва тању а на лизе и с ин тезе у ф ор малој  ло гици и  ди јал ект ичкој  ло гици. 
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Формалнологичкосхватање је уп рош ћено, оно п од ра зу мева ид ент ичност, 
 неп ро мењивост, ст ално ст по је диних е ле ме ната од  којих се ст вари  сас тоје.  Тако се 
у ф орм алној  ло гици ст рого од ваја а на лиза од с ин тезе и њихов  однос се у зима као 
 однос  супр отс тављања. ( За је ча ра новић, 1987, стр.84) Ф орм ална  ло гика  дакле, не 
п риз наје да су а на лиза и с ин теза  нер аздв ојне у  саз нању.

 За је ча ра новић (1987, стр.84) на води да  дијалектичко схватање  ис тиче 
да се ови „ мет одски  пост упци  могу п ри мењи вати не  само у заст опно,  један за 
д ругим,  један  поред д ругог,  него се они у зај амно пр ет пос тављају у  саз нању, да се 
они  ме ђус обно  до пуњују, да а на лиза  често п ре лази у с ин тезу и с ин теза у а на лизу, 
и н ајзад да се те  ме тоде у  на учном  мишљењу п ро жи мају“ –  дакле  пос тоји ј една 
 јед инст вена а на лит ичко-с ин тет ичка  ди јал ект ичка  ме тода.

 
 

  

Slika 3. Kretanje mišljenja kod analize i sinteze (Sotirović i Adamović, 2002, str.30) 

Miljević (2007) međutim, smatra da su tvrdnje da se analiza i sinteza uzajamno 

pretpostavljaju, prelaze jedna u drugu i da su jedna u drugoj sadržane teško prihvatljive. „Ove 

tvrdnje opstaju samo onda ako se pretpostavi da je sve što se sintezom obrazuje u jednu složenu 

celinu prethodno rastavljeno nekom analizom, odnosno da je sve što se može podvrći analizi 

prethodno nastalo nekom sintezom. Kada je reč o mišljenju i tvorevinama duhovne prirode, pa i 

društvenih realiteta, ovo bi se moglo prihvatiti za period prapočetka. Međutim, ako se sinteza i 

analiza shvate kao osnovne metode o kojima postoji naučna svest, koje su oformljene i koje se 

svesno primenjuju u naučnom saznanju,  prethodni stavovi su bar prenaglašeni“. (Miljević, 2007, 

str.134-135) 

 Dijalektička analiza i dijalektička sinteza, samo su dva dijalektički suprotna ali 

jedinstvena metodološka postupka jedinstvene složene osnovne analitičko-sintetičke metode 

saznanja. (Šešić, 1980, str. 65) Ona je osnovna posebna metoda saznanja i na njoj se zasnivajuv 

ostali metodski postupci poput apstrakcije i konkretizacije i generalizacije i specijalizacije. 
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ми љевић (2007)  м еђутим,  сматра да су т врдње да се  ан ализа и  си нтеза 
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тешко  при хват љиве. „Ове т врдње  оп стају  само  онда ако се п ре тпо стави да је 
све што се  си нтезом о бр азује у  једну  сл ожену  ц елину п рет ходно  ра став љено  
неком  ан ализом,  односно да је све што се  може  по дврћи  ан ализи п рет ходно  на-
стало  неком  си нтезом.  када је реч о  миш љењу и  тв ор ев инама  ду ховне  пр ироде, 
па и  друш твених   ре ал итета, ово би се  могло  при хв атити за  период  пр апо четка.  
м еђутим, ако се  си нтеза и  ан ализа с хвате као ос новне  м етоде о  к ојима  по стоји  
н аучна свест,  које су оф орм љене и  које се  свесно  пр име њују у  н аучном  са знању,  
п рет ходни  ст авови су бар  пр ена гл ашени“  (ми љевић, 2007, стр.134-135).

Диј але ктичка  а нализа  и  диј але ктичка  с интеза , само су дв а  диј але ктичк и 
су протна ал и ј един ствен а  ме то долошк а по ступк а ј един ствене  с ложене о сновне  
а нал итичко -с инт етичк е  метод е с азнања  (Шешић, 1980, стр. 65). Она је о сновн а 
п осебн а  метод а с азнања и на њој с е з ас нивају  остал и м етодск и по ступц и попу т 
апс тр акције и  конкре ти зације  и  ге не ра ли зације и  с пе ци ја ли зације.
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Slika 3. Kretanje mišljenja kod analize i sinteze (Sotirović i Adamović, 2002, str.30) 
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ЗАКЉУЧАК

На  основ у свег а  п ро учаван ог, може  се з ак ључити д а  анализа  и  синтеза  пр-
едст авља ју  и зразит о з начај не  методс ке п оступке  у  н а учно ис тра живачк ом раду, 
те да се о не вр ло чес то мог у  при ме њива ти  си мултан о.  Чи њеница д а  анализа  и 
 синте за чи не  ди јал ектич ко  јединст во с уп ротности, г де  неп рекидн о једн а дру гу  
до пуњуј у, довољ но  говори да ј е  ана литичк о  син тетич ки метод  с прав ом назв ан 
виши м  степеном  у  развој у  анализе  и  синтезе .

Л ИТ ЕРАТУ РА

Царић, О ., Царић, м. (2011 ).  м ет од ологи ја  научн их  ис тр аживањ а,  Педагошка
стварност, 57 (1-2), стр. 26-31 . 

Jonas, w. (2007 ).  Research  throu gh DESIgN  throu gh  research: A  cy bernet ic model  of 
 designi ng desi gn  f ou ndation s.  R etrieved 23. 7., 2010., from http://ww w.e mer-
aldinsight.c om /journals.h tm? articleid=1640447&show=htm l 

 миљевић, м., (2007).  Скрипта  из  м ет од ологиј е   научн ог рад а. Пал е:  Фи лозофс ки 
 факултет , У ни верзитет  у  Источн ом  С араје ву

Шешић, Б. (1980 ). Опш та  м ет од ологиј а . Београ д:  Научна  књиг а. 
S otirović, V.,  &  Adamović, Ž. (2002 ).  M et od ologi ja  nauč no- is tra živačk og rada . 

Z renjani n. 
З ај еч арановић, Г. (1987).  Осно ви  м ет од ологи ј е наук е . Београ д:  Научна  књиг а.
Жигић, Д .,  Ј аношев ић-Дотлић, С.,  И ванковић, Д. , Пертот, В. , ко нс та нтиновић, 

Д. (1992 ).  м ет од ологи ја  научн ог  ис тр аживањ а . Београд : Српс ко  лекарск о 
друштво . 



мр О. Смиешко, О. Царић, др м. Царић: АНА ЛИ ЗА И СИН ТЕ ЗА У мЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈИ ...

27

ПОПИ С СЛИК А

Слика 1. Ф ормал но- логичк а  анализ а појм а „човек“  –  пр ил агођено  из Шешић 
(1980, стр.47)  

Слика2.  Пр оцедур а  примен е  анализе  у улози  основ не  метод е ( миљевић, 2007, 
стр.14 )

Слика 3.  кретање м ишљења ко д  анализе  и  синтез е  (С отировић  и  Адамовић, 
2002, стр.30 )

Слика4. Прик аз то ка  науч но- ис тра живачк ог рада  и улог е  анализе  и  синтезе у 
ово м  процес у (Jonas, 2007)

Olivera Smieško, MA 
Olga Carić, MA
Prof Dr Marijana Carić 
Novi Sad 

ANALySIS AND SyNThESIS IN SCIENTIFIC RESEARCh METhODOLOgy 

Abstract

Analysis and synthesis are scientific research methodology procedures to be developed and 
used at the earliest stages of its development. Analysis is based on dividing of complex objects 
and notions into simpler elements, dealing with their features and interconnectedness. There are 
numerous classifications of analysis depending on the broad range of classification criteria, like, 
e.g. gnoseological function, subject and aim of analysis, complexity, the level of concreteness, the 
character of subject’s activity, etc. 

Synthesis in scientific research methodology is in a sense a procedure opposite to analysis, 
having in mind that it develops from “simpler to more complex” or “from general towards particu-
lar”. It amalgamates notions, judgements and conclusions, social and natural features into certain 
units. According to gnoseological function there are two main types of synthesis, i.e. formal-logical 
and dialectic or objective synthesis. The literature also offers synthesis classifications according to 
complexity, aim, i.e. direction, as well as according to the object’s nature or subject’s activity. 

Apart from the description and classification of analysis and synthesis as scientific research 
methods, the review article also offers comparative account of interconnectedness between the two 
methods. 

Key words: analysis, synthesis, methodology, scientific-research work.
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АНАЛИЗ И СИНТЕЗ В мЕТОДОЛОГИИ  
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛьСкОЙ РАБОТА

Резюме

Анализ и синтез являются первыми развитыми и используемыми поступками в ме-
тодологии научноисследовательской работы. Анализ опирается на распределение сложных 
предметов на более простые элементы, рассматривая и их свойства и взамосвязи. Существуют 
многие классификации анализа в зависимости от широкого спектра критериев деления как 
следующие: гносеологическая функция, предмет и цель анализа, сложность, степень конкрет-
ности, характер деятельности субъекта, итд.

Поступок синтеза в методологии научноисследовательской работы в определённом 
смысле является процессом противоположным анализу, так как в течение синтеза процесс 
идёт от “простого к сложному” или от “общего к отдельному”. В синтезе объединяются по-
нятия, положения, заключения, общественные и природные, в определённое целое. Согласно 
гносеологической функции существуют два основных типа синтеза, формально-логический 
и диалектический или объективный синтез. В литературе существуют и классификации по 
сложности, по цели, то есть направленности, по природе объекта и по деятельности субъекта.

кроме описания и классификации анализа и синтеза как методов в научных иссле-
дованиях, в настоящей наглядной работе дан и сравнительный обзор взаимосвязи этих двух 
методов.

Опорные слова: анализ, синтез, методология, научноисследовательская работа



29

Проф. др Радмила Николић UDK  378.1:37.014.3.332.05-05-7-87
Проф. др Миленко Кундачина Прегледни чланак
Учитељски факултет Примљен: 27. I 2012.
Ужицe bIbLID 0553–4569, 58 (2012), 1, p. 29–43.

ПРИ МЕ НА БО ЛОЊ СКИХ ПРИН ЦИ ПА  
ИЗ УГЛА СТУ ДЕНТ СКИХ ПЕР ЦЕП ЦИ ЈА1

Резиме

Предметистраживањауовомраду је усмереннамишљењаиставове
студенатаопредностимаинедостацимареформенауниверзитету.Циљис
траживањајеусмереннаупознавањестањаисагледавањеусловаподкојимсе
одвијапроцесприменеБолоњскихпринципа.Собзиромдајеположајстудената
уфокусуреформскихпроменаувисокомобразовању,намерајебиласазнатика
костудентиоцењујузаједничкестандардефункционисањауниверзитетаико
ликосуспремнииспособнидасеприлагоденовимпотребамаиочекивањимаре
форме.Наосновуперцепцијестудената,хтелосесагледатинакомнивоујеква
литетпроцесањиховогобразовањаиколикосуциљевиреформеуниверзитета
достигнути.Задациистраживањасусеодносилина:(1)Утврђивањемишљења
студенатаоопштемстањуиусловимаодвијањаБолоњскогпроцеса(2)Сагле
давањеначинаинформисањaстуденатакаопретпоставкеваљаногпровођења
Болоњског процеса и (3)Сагледавање квалитета евалуацију рада студената.
Уистраживањујекоришћенаserveyистраживачкаметода.Анкетнимупит
никомсаскаламапроцене,уоквируанкетирањакаоистраживачкогпоступка,
прикупљенисурелевантниподацинаузорку248испитаника,изабраномслучај
нимизборомизпопулацијестуденатаобразовнихпрограмаучитељииваспита
чинафакултетимауСрбијиуакадемској2010/2011.години(Београд,Ужице,
Сомбор,Јагодина,ВрањеиЛепосавић). Дошлоседосазнањадаупогледуоп
штих услова одвијања реформефакултета, као и појединачних услова–  ин
формисањаиоцењивањастудената,постојијошдостапросторазаподизање
квалитетастудирањанавишиниво.Резултатиистраживања,отварајумнога

1 Рад је настао у оквиру Пројекта Наставаиучење–проблеми,циљевииперспективе, број 
179026, који се финансира од стране министарства просвете и науке Републике Србије.

ВАСПИТНИ РАД ШКОЛЕ
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питањапровођењаБолоњскогпроцесаитимеиницирајуопширанпросторис
траживања,пасеовајрадможесматратипретходнимистраживањем.

Kључнеречи:студенти,Болоњскипринципи,реформа,квалитет,факул
тети,мишљења,ставови.

1. ТЕ О РИЈ СКИ ОКВИР ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Већ де сет го ди на у си сте му ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји уво де се про ме не, 
а че ти ри го ди не при ме њуе за кон о ви со ком обра зо ва њу ускла ђен са Бо лоњ ском 
де кла ра ци јом чи ји је циљ ства ра ње је дин стве ног европ ског обра зов ног про сто-
ра. Ње не ка рак те ри сти ке су: ства ра ње хо мо ге ног и упо ре ди вог си сте ма ви со ког 
обра зо ва ња, лак ша екви ва лен ци ја ди пло ма, пре нос упо ре ди вих бо до ва, мо бил-
ност сту де на та и на став ни ка, из да ва ње до дат ка ди пло ми, по бољ ша ње ква ли те та 
обра зо ва ња, скраћивањe ду жи не тра ја ња сту ди ја, из ме ње на уло га уни вер зи те та 
у са вре ме ном дру штву, ве ћа при мен љи вост зна ња сте че них то ком сту ди ја, сте-
пе но ва ње сту ди ја по прин ци пу основ них, ди плом ских и док тор ских, пре ци зно 
кван ти фи ко ва ње сту диј ских са др жа ја пре ма бо дов ном си сте му (ЕСПБ), ус по ста-
вља ње европ ског си сте ма пре но са бо до ва, по де ла на став них са др жа ја у те мат-
ске бло ко ве – мо ду ле, акре ди та ци ја сту диј ских про гра ма и њи хо ва упо ре ди вост, 
тран спа рент ност по ну де сту диј ских про гра ма, ус по ста вља ње раз ли чи тих ни воа 
ком пе тен ци ја као ис хо да сва ког од три ни воа ака дем ских сту ди ја, ус по ста вља ње 
чвр сте по ве за но сти уни вер зи те та са тр жи штем ра да, сма ње ње бро ја сту де на та 
ко ји ни ка да не окон ча ју сво је сту ди је, про мо ви са ње европ ске са рад ње у обез бе-
ђе њу ква ли те та ра ди ства ра ња упо ре ди вих кри те ри ју ма и ме то до ло ги ја.

мо ра се има ти у ви ду да је ме ња ње уни вер зи те та са ци љем ње го вог да љег 
раз во ја и уна пре ђи ва ња, и у пр вом ре ду уна пре ђи ва ња ква ли те та обра зо ва ња, 
про цес са мно го за сто ја и пре пре ка. „Ну жност за ре фор ма ма ви со ког обра зо ва-
ња об ја шња ва се тзв. „по љем тен зи ја“ у ко ме су се фа кул те ти на шли, ство ре ним 
из ме ђу ста рих и но вих по тре ба и ста во ва, при че му ста ро не тре ба уру ши ти до 
те ме ља већ но во ин те гри са ти у по сто је ће и склад но сје ди ни ти (Ни ко лић, 2011: 26). 
Уни вер зи тет има из гле да на успех уко ли ко се ускла ди кон цеп ци ја ње го вог раз во-
ја и ор га ни зо ва ња са ци ље ви ма и стра те ги јом ко је се те ме ље на нај зна чај ни јим 
те ко ви на ма ре ле вант них на уч них ди сци пли на, и ем пи риј ским са зна њи ма о то ку 
и ни воу про ме на. Ем пи риј ских са зна ња за са да ско ро да не ма, не до ста ју су до ви 
на став ни ка, са рад ни ка и сту де на та о ре фор ми и јав не рас пра ве уну тар ака дем ске 
за јед ни це о ка рак те ру, ци ље ви ма и оче ки ва ним ре зул та ти ма ве ли ких про ме на.

Про ме не на уни вер зи те ту зах те ва ју ева лу а ци ју ква ли те та, кри тич ко про-
ми шља ње, те мељ ну ана ли зу и упо ре ђи ва ња. „ква ли тет у ви со ком обра зо ва њу је 
ви ше ди мен зи о нал ни ди на мич ки кон цепт са ви ше ни воа ко ји се од но се на обра-
зов ни мо дел, на ми си ју ин сти ту ци је и њен пред мет, као и на спе ци фич не стан-
дар де уну тар да тог си сте ма. ко ри сти се ши рок спек тар де фи ни ци ја „ака дем ског 
ква ли те та“: ква ли тет као из вор ност, ква ли тет као не што што од го ва ра свр си – 
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кон цепт ко ји на гла ша ва по тре бу ускла ђи ва ња пре ма при хва ће ним стан дар ди ма; 
ква ли тет као про ши ре ње или по пра вља ње где се усме ра ва па жња на про цес пер-
ма нент ног уса вр ша ва ња и по пра вља ња“ (Ни ко лић, 2011: 29). ме ђу тим, за са-
да је вр ло ма ло јав но сти до ступ них ем пи риј ских по да та ка ко ли ко је обра зов ни 
си стем ре фор ми сан у скла ду са ин тен ци ја ма европ ског обра зо ва ња: ко ли ко је 
из ме њен по ло жај сту де на та, ко ли ко је ус по ста вљен са рад нич ки од нос сту ден та 
и на став ни ка, ко ли ко се про жи ма ју на уч ни и на став ни рад, ка кви су ис хо ди на-
ста ве и уче ња, ко ли ко је ре фор ма при хва ће на од на став ни ка и са рад ни ка бу ду ћи 
да је ње но спро во ђе ње от по че ло „од о зго“, ка кве су раз ли ке уво ђе ња про ме на по 
фа кул те ти ма. „Још увек не ма мо ја сне и све о бу хват не пред ста ве о пред но сти ма 
али и о из ве сним не до ста ци ма све из ра же ни је „бо ло њи за ци је ви со ког обра зо ва-
ња“ и у Евро пи и код нас“ (ку лић, 2008: 537). Иако је им пле мен та ци ја Бо лоњ ске 
де кла ра ци је ком плек сан и тра јан по сао, а ева лу а ци ја ква ли те та про ме на трај на 
и стал на оба ве за струч но-на уч них ор га на фа кул те та и уни вер зи те та, ре зул та ти 
та квих са мо е ва лу а ци ја ско ро да не до пи ру до на уч не и струч не јав но сти. ма ло је 
и ем пи риј ских ра до ва тог ка рак те ра. Из у зе так су ра до ви: Е. ко пас-Ву ка ши но вић 
и С. Ан ђел ко вић (2006), З. Лу жа нин (2009) и Б. Mикановић и м. Оља ча (2010). 
Нео п ход но је да се на осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња осми шља ва ју да ље про ме-
не, те да ре зул та ти бу ду до ступ ни ака дем ској за јед ни ци и ши рој јав но сти.

2.  МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ОКВИР ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Има ју ћи у ви ду да је у ви со ком обра зо ва њу по ло жај сту де на та у фо ку су ре-
форм ских про ме на, пред на ма се по ста ви ло пи та ње ка ква је њи хо ва пер цеп ци ја 
ква ли те та Бо лоњ ског про це са. За пред мет ис тра жи ва ња из дво је на су ми шље ња 
и ста во ви сту де на та о про це су од ви ја ња ре форм ских про ме на. Циљ ис тра жи ва ња 
је усме рен на упо зна ва ње ста ња и са гле да ва ње усло ва под ко јим се од ви ја про-
цес при ме не Бо лоњ ских прин ци па. У том кон тек сту на ме ра је би ла са зна ти ка ко 
сту ден ти оце њу ју свој по ло жај и ко ли ко су спрем ни и спо соб ни при ла го ди ти се 
но вим по тре ба ма и оче ки ва њи ма ре фор ме уни вер зи те та. хте ло се са гле да ти на 
ком ни воу је ква ли тет обра зо ва ња сту де на та, ко ли ко су ци ље ви ре фор ме уни вер-
зи те та до стиг ну ти и ко ли ко су објек тив на ме ри ла за ева лу а ци ју њи хо вог ра да..

За да ци ис тра жи ва ња су се од но си ли на: (1) Утвр ђи ва ње ми шље ња сту де-
на та о оп штем ста њу и усло ви ма од ви ја ња Бо лоњ ског про це са, (2) Са гле да ва ње 
на чи на информисањa сту де на та као прет по став ке ва ља ног про во ђе ња Бо лоњ ског 
про це са и (3) Са гле да ва ње ква ли те та ева лу а ци ју ра да сту де на та.. У ис тра жи ва-
њу је ко ри шће на ser vey ис тра жи вач ка ме то да. Ан кет ним упит ни ком са ска ла ма 
про це не, у окви ру ан ке ти ра ња као ис тра жи вач ког по ступ ка, при ку пље ни су ре-
ле вант ни по да ци на узор ку 248 ис пи та ни ка, иза бра ном слу чај ним из бо ром из 
по пу ла ци је сту де на та обра зов них про гра ма учи те љи и вас пи та чи на фа кул те ти ма 
у Ср би ји у ака дем ској 2010/2011. го ди ни. (Бе о град, Ужи це, Сом бор, Ја го ди на, 
Вра ње и Ле по са вић). 
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По да ци су до би је ни са мо про це на ма сту де на та, тј. ди јаг но сти фи ко ва њем 
ста ња у при ме ни Бо лоњ ских прин ци па на фа кул те ти ма на ко јим сту ди ра ју. Ра ди-
ло се о про це су са ку пља ња и ана ли зи ра ња по да та ка, од но сно ин фор ма ци ја, при 
че му су су до ви про це њи ва ња би ли ори јен ти са ни ка кри те ри ју ми ма и стан дар ди-
ма про ме на. То је у од ре ђе ној ме ри пред ста вља ло ева лу а ци ју ква ли те та си сте ма 
ви со ког обра зо ва ња по по је ди ним сег мен ти ма про ме на на гло бал ном ни воу, и 
ти ме обез бе ди ла да ља по др шка оства ри ва њу. хте ло се са зна ти ко ли ко је пе да-
го шка прак са на уни вер зи те ти ма из гра ди ла ори ги нал не мо де ле при ме не гло бал-
них про ме на, има ју ћи у ви ду да су сту ден ти основ ни су бјек ти обра зов ног про це-
са. Овим тран спа рент ним ем пи риј ским при сту пом чи ни мо ре зул та те ква ли те та 
оства ре ња Бо лоњ ског про це са на ис тра жи вач ки на чин јав но сти до ступ ним.

3. РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ис тра жи вач ке за дат ке усме ри ли смо на утвр ђи ва ње до стиг ну тог ква ли те-
та обра зов ног про це са, пре ко по је ди нач них аспек те ра да фа кул те та фо ку си ра ју-
ћи се на оп ште ста ње усло ва од ви ја ња ре форм ских про ме на ма, ин фор ми са ност 
сту де на та и ева лу а ци ју  њи хо вих по стиг ну ћа. Ти ме смо на ни воу пер цеп ци је сту-
де на та до шли до са зна ња ка ко функ ци о ни ше обра зов ни про цес на уни вер зи те ту 
у скла ду са ре форм ским зах те ви ма.

3.1. Оп ште про це на успе шно сти при ме не Бо лоњ ских прин ци па

ми шље ња сту де на та о оства ри ва њу Бо лоњ ских прин ци па на уни вер зи-
те ти ма у Ср би ји су по де ље на. Да је Бо лоњ ским про це сом олак ша но сту ди ра-
ње ми сли чак 72,2% сту де на та  (27,8% „сва ка ко да је сте“ и 44,4% „је сте“), док  
16,6% сма тра да ни је олак шао сту ди ра ње („ни је олак шао“ 14,8% и „уоп ште ни је 
олак шао“ 1,8%). Сво ју оце ну у том по гле ду ни је да ло 11,1% ис пи та ни ка. Да се 
зна чај но про ме нио по ло жај сту де на та у сту ди ра њу по Бо лоњ ским прин ци пи ма 
ми шље на је 17,3% сту де на та, „углав ном да“ 42,3%, „углав ном не“ 13,7% и „не“ 
2,8%, док 23,8% ни је мо гло да про це ни.

Пред но сти сту ди ра ње по Бо лоњ ском про це су су ран ги ра не од 1 до 7 та ко 
што је ранг 1. зна чио нај ве ћу оце ну (Та бе ла 1).

Та бе ла 1. ПредностистудирањапоБолоњскимпринципима
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. N м Ранг

Ве ћи број ис пит них 
ро ко ва.

75
30,9

41
16,9

26
10,7

28
11,5

21
8,6

18
7,4

34
14,0 243 4,7 2.

Ре дов ни је са вла да вање 
на став них са др жа ја.

35
14,5

40
16,5

50
20,7

37
15,3

37
15,3

25
10,3

18
7,4 242 4,4 4.

Ак тив ни је уче шће сту-
де на та на пре дава њи ма 
и ве жба ма.

44
18,1

49
20,2

39
16,0

32
13,2

45
18,5

22
9,1

12
4,9 243 4,6 3.
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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. N м Ранг

Олак ша ва ње по ла гања 
ис пи та пред ис питним 
оба ве за ма.

59
24,4

46
19,0

36
14,9

40
16,5

25
10,3

16
6,6

20
8,1 242 4,8 1.

Ве ћи број јед но се ме-
страл них ис пи та уме сто 
дво се ме страл них.

38
15,7

27
11,2

34
14,0

19
7,9

42
17,4

45
18,6

37
15,3 242 3,8 6.

Сма ње на оп те ре ћеност 
обим ном ли тера ту ром 
(огра ни чен број стра-
ни ца).

38
15,6

34
15,6

27
14,0

39
11,1

35
16,0

40
14,4

30
16,5 243 4,0 5.

Ве ћа по све ће ност на-
ста ви на став ни ка и са-
рад ни ка.

24
10,0

21
8,7

23
9,5

27
11,2

33
13,7

48
19,9

65
27,0 241 3,2 7.

С аспек та пер цеп ци је пред но сти сту ди ра ња по Бо лоњ ском про це су, ранг 
1. ме ста са про се ком м = 4,8 за у зе ла је став ка – олакшавањеполагањаиспита
предиспитнимобавезама, ранг 2. ме ста са про се ком м = 4,7 при па да мо да ли-
те ту већибројиспитнихрокова, а ранг тре ћег ме ста са про се ком м = 4,6 за у зи-
ма активнијеучешћестуденатанапредавањимаивежбама,док је најлошијe 
про це ње на став ка, по след ња по ран гу са про се ком м = 3,22 –  већапосвећеност
наставинаставникаисарадника.

 Да је са да шње ста ње сту ди ра ња по Бо лоњ ском про це су по треб но ме ња-
ти ми сле ско ро сви ис пи та ни ци и то „да је ве о ма по треб но“ ми сли 38,9% а „да 
је по треб но“ 55,6% ис пи та ни ка. Ста ње у том по гле ду ни је мо гло да оце ни 5,6% 
ис пи та ни ка. Ови на ла зи упо зо ра ва ју да и по ред утвр ђе ног ста ња о по вољ ни јем 
по ло жа ју сту де на та, у про во ђе њу ре фор ме има од ре ђе них не до ста та ка и за сто ја 
те има још мно го про сто ра за уна пре ђе ње ква ли те та сту ди ра ња.

Да ће рад фа кул те та по Бо лоњ ским кри те ри ју ми ма ство ри ти усло ве за ква-
ли тет ни је сту ди ра ње, ве ћи ни во зна ња и бр же за вр ша ва ње сту ди ја 8,6% сту де на-
та „уоп ште не сум ња“ у тај про је кат,  24,9% „не сум ња“ у тај про је кат, док њих 
13,5% „сум ња“ и 5,3% „пот пу но сум ња“. Око по ло ви на ис пи та ни ка, 47,8%, ни је 
мо гла да про це ни да ли ће ор га ни за ци ја уни вер зи те та по Бо лоњ ским прин ци пи-
ма омо гу ћи ти ква ли тет ни ја зна ња.

Око став ке „да је презаузетостиоптерећеностобавезамапрограма пре-
пре ка за оства ри ва ње Бо лоњ ског про це са“ сту ден ти има ју по де ље на ми шље ња. 
Њих 40,0% ми шље ња је „да је сте“, док 35,5% ми сли „да ни је“. 

           Сту ден ти су про це њи ва ли и успе шност ра да фа кул те та у но во на стал-
ним окол но сти ма при ме не Бо лоњ ске де кла ра ци је, и то ква ли тет ра да на став ни ка, 
аси сте на та, сту де на та и сту дент ске слу жбе (Та бе ла 2).
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Та бе ла 2. УспешностираданафакултетимапоБолоњскомпроцесу
Ве о ма 

успе шан Успе шан Осред ње 
успе шан

Не у спе-
шан

Ве о ма не-
у спе шан Све га

Рад на став-
ни ка

25
     10,1

 106
     42,9             

102
     41,3

14
       5,7 

     _
                          

247
100,0

Рад аси сте-
на та

46
     18,7

127
     51,6

62
   25,2

11
        4,5

     _
     

246
100,0

Рад сту де на та 16
       6,5

 103    
     41,7 

113
     45,7

13
       5,3

2
         0,8

247
100,0

Рад сту дент-
ске слу жбе

12   
       4,9

 32
     13,0

94
    38,1

61
       24,7

48
        19,4

247
     100,0

Рад аси сте на та је оце њен по вољ ни је у од но су на на став ни ке (70% : 50%). 
Сту ден ти су ве о ма кри тич ни у вла сти тој про це ни ра да. Та ко са мо 6% ис пи та ни ка 
рад сту де на та про це њу је „ве о ма успе шним“. Рад сту дент ске слу жбе је про це њен 
са 45% као „не у спе шан“ и „ве о ма не у спе шан“, што је упо зо ре ње да упра ве фа-
кул те та том про бле му мо ра ју по све ти ти ве ћу па жњу.

Сту ден ти су на пе то сте пе ној ну ме рич кој уни по лар ној ска ли од је дан до 
пет про це њи ва ли ва ља ност усло ва од ви ја ња обра зов ног про це са (ве ли чи на гру-
па на ве жба ма, до ступ ност ко ри шће ња ра чу на ра, до ступ ност ин тер нет ске мре же, 
рад би бли о те ке и чи та о ни це, аде кват ност фа кул тет ског про сто ра (5 – нај ви ша 
оце на, 1– нај ни жа оце на) (Та бе ла 3).

Та бе ла 3. Ваљаностусловаобразовногпроцесанафакултету
5 4 3 2 1 N м

Ве ли чи на гру па на 
ве жба ма    

43 

  18,1

75  
 
 31,5

94

39,5

20

8,4

6   

    2,5

238

100,0        
3,5

До ступ ност ко ри-
шће ња ра чу на ра

75
     
31,4

64
     
26,8

50
     
20,9

31
     
13,0

19
       
7,9

239 

100,0       
3,6

До ступ ност ин тер-
нет ске мре же

69
     
28,8

58
     
24,2

57
     
23,8

37
     
15,4

19
       
7,9

240 

100,0       
3,5

Ра да би бли о те ке и 
чи та о ни це

85
           
35,6

70
       
29,3

60
     
25,1

19
       
7,9

5
       
2,1

239 

100,0       
3,9

Аде кват ност фа кул-
тет ског  про сто ра

57
     

24,5

69
     

29,6

66
     

28,3

26
     

11,2  

15
       
6,4

233

100,0
3,5
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Ва ља ност по је ди них усло ва од ви ја ња обра зов ног про це са на фа кул те ти ма 
про це ње на је од стра не сту де на та до ста ви со ко, про се ком оце на ве ћим од м = 3,5 
што се мо же сма тра ти ве о ма по вољ ним пред у сло ви ма за оства ре ње Бо лоњ ских 
прин ци па. Рад би бли о те ка и чи та о ни це са оце ном 5 оце ни ло је 35,5% сту де на та. 
Око 8,0% сту де на та ло шом оце ном оце њу је до ступ ност ко ри шће ња ра чу на ра и 
ин тер нет ске мре же на фа кул те ту. Оце на пер ци пи ра них усло ва је ва ља на има ју ћи 
у ви ду да је рад сту дент ске слу жбе оце њен до ста не по вољ но. 

Сту ден ти су про це њи ва ли сво ју оп те ре ће ност пре ко оби ма про грам ских 
са др жа ја, бро ја ча со ва на ста ве и ве жби, рас по ре да ча со ва и бро ја ко ло кви ју ма 
(Та бе ла 4).

Та бе ла  4. Оптерећеностстудената
мно го Осред ње ма ло Све га

Обим про грам ских са др-
жа ја

109
       44,7    

129
          52,9 

6
           2,5             

244
      100,0

Број ча со ва на ста ве и ве-
жби

91
        37,3

148
            60,7

5
            2,0

244
      100,0

Рас по ред ча со ва 94
        38,5

136
            55,7

14 
            5,7

244
      100,0

Број ко ло кви ју ма 44
        18,1

161
            66,3

38
          15,6

243
      100,0

Сту ден те нај ви ше оп те ре ћу је обим про грам ских са др жа ја што је би ло и 
оче ки ва ти. Ви ше од јед не тре ћи не сту де на та се бе сма тра „мно го оп те ре ће ним“ 
у по гле ду оби ма про грам ских са др жа ја (44,7%), бро ја ча со ва на ста ве и ве жби 
(37,3%) и са мог рас по ре да ча со ва ко ји је раз ву чен у то ку да на (38,5%). Број ко ло-
кви ју ма ве ли ко је оп те ре ће ње за са мо 18,1% сту де на та.

Од по те шко ћа у сту ди ра њу ко је сту ден ти на во де из два ја мо: мно го сва ко-
днев них оба ве за, ло ша ко му ни ка ци ја са про фе со ри ма, ма ло струч не прак се, ви-
со ка шко ла ри на, згу сну тост ис пит них тер ми на, стро ги усло ви за упис у на ред ну 
го ди ну, ма ла ко рист од из во ђе ња ве жби, не до вољ на ин фор ми са ност у сту дент ској 
слу жби, не за ин те ре со ва ност сту де на та за ре до ван рад, из о ста ја ње сту де на та са 
на ста ве по себ но пре да ва ња, кра так вре мен ски пе ри од за при пре ма ње ис пи та, не-
по треб ни са др жа ји у пред ме ти ма, пре кла па ње са др жа ја у два и ви ше пред ме та, 
не у ва жа ва ње ре зул та та ко ло кви ју ма на ис пи ту, пре ви сок ни во зах те ва по је ди них 
про фе со ра, не при др жа ва ње бо лоњ ских зах те ва, не до ста так уџ бе ни ка за по је ди не 
пред ме те, не у јед на че ни кри те ри ју ми на став ни ка у оце њи ва њу, не до ста так вре-
ме на за кон сул та ци је са про фе со ри ма, не до вољ но по све ћи ва ње па жње свим сту-
ден ти ма, за ви сност оце њи ва ња на ис пи ту од рас по ло же ња про фе со ра, пре о вла-
да ва ње су бјек тив них кри те ри ју ма у оце њи ва њу, ло ша оба ве ште ност о пра ви ма 
сту де на та, пре на тр па ност ко ло кви ју ми ма, не мо гућ ност об на вља ња го ди не, ма ли 
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број бу џет ских ме ста, ве ли ки број сту де на та на ве жба ма, не у са гла ше ност зах те ва 
про фе со ра и аси сте на та, ве ли ки број пред ме та, пре ви ше пред ис пит них оба ве за.

3.2. Ин фор ми са ност сту де на та 

Пра вил на и пра во вре ме на ин фор ми са ност о усло ви ма сту ди ра ња је зна-
чај на прет по став ка за успе шност сту ден та у на ста ви и уче њу. У том по гле ду све 
ин фор ма ци је не ма ју под јед на ку вред ност за сту ден та, већ за ви се од ауто ри те та 
лич но сти ко ја их са оп шта ва.  Ин фор ма ци је ко је су по са др жа ју исте  мо гу има-
ти раз ли чи ти ефе кат, у за ви сно сти од то га ко је озна чен као из вор ин фор ма ци је. 
Не до ста так ин фор ма ци ја за сту ден та има од ра за и на ње го во пси хич ко ста ње.  
Би ло ка кве ког ни тив не не из ве сно сти за ње га су по год но ста ње за ма ни пу ла ци је. 
Пот пу на ин фор ми са ност сту ден та ја ча ње го ву од го вор ност а ти ме и успех. Ин-
фор ма ци ја за сту ден та пред ста вља са зна ње тек ка да је схва ће на, при хва ће на и 
спрем на да се пре не се на дру ге чла но ве ака дем ске за јед ни це.

У на шем ис тра жи ва њу ни је се ра ди ло о утвр ђи ва њу објек тив не ин фор-
ми са но сти из ра же не по стиг ну ћем на те сту ин фор ми са но сти већ о су бјек тив ним 
про це на ма ис пи та ни ка о вла сти тој ин фор ми са но сти. По да ци ис тра жи ва ња по-
ка зу ју да сту ден ти о сту ди ра њу до ла зе до нај ве ћег бро ја ин фор ма ци ја од: ко ле-
га сту де на та (41,6%), на став ни ка фа кул те та (30,7%), из ин фор ма то ра фа кул те та 
(10,2%), пре ко Сај та фа кул те та (6,6%) и пре ко мас ме ди ја (6,6%). За ма њи про-
це нат сту де на та (5,3%) на ве де ни из во ри ин фор ма ци ја ни су би ли из вор са зна ња о 
Бо лоњ ском про це су. Ин фор ма ци је ко је ну де ко ле ге сту ден ти не ка да мо гу има ти 
и су про тан ефе кат од оно га што да је упра ва фа кул те та.

Пред мет ин фор ми са ња сту де на та мо гу би ти: са др жа ји сту диј ских про гра-
ма, ис пит на ли те ра ту ра, кри те ри ју ми оце њи ва ња, вре ме и ме сто кон сул та ци ја, 
усло ви упи са за на ред ну го ди ну, пред ис пит не и ис пит не оба ве зе, струч ни ли сто-
ви ча со пи си, о че му су сту ден ти из ра жа ва ли сво ју ин фор ми са ност на тро чла ној 
ска ли про це не кроз мо да ли те те до вољ но, де ли мич но, ло ше (Та бе ла 5).

Та бе ла 5. Информисаностстудената
Пред мет ин фор ми са но сти До вољ но Де ли мич но Ло ше Све га

Са др жај сту диј ских про гра ма 130
        52,8   

95
        38,6

21
          8,5 

246
     100,0

Оба ве зна ли те ра ту ра 147
        59,8 

87
            35,4

12
          4,9

246
      100,0

кри те ри ју ми оце њи ва ња 120
        48,6

91
            36,8

   36
        14,6 247

Вре ме и ме сто кон сул та ци ја 114
        46,7

108
            44,3

22
          9,0

244
      100,0
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Пред мет ин фор ми са но сти До вољ но Де ли мич но Ло ше Све га

Усло ви за упис у на ред ну го-
ди ну сту ди ја

114
        46,3     

83
            33,7

49
        19,9

246
      100,0

Оба ве зе сту де на та 170
        69,1    

68
            27,6

8
          3,3

246
      100,0

Струч ни ли сто ви и ча со пи си 33
      13,5

121
            49,4

91
        37,1

245
      100,0

Сту ден ти су нај бо ље ин фор ми са ни о сво јим оба ве за ма за по је ди не сту диј-
ске пред ме те. Њих 69,1% до вољ но је ин фор ми са но о то ме и 27,6% де ли мич но. 
ме ђу тим, си ту а ци ја је са свим дру га чи ја ка да је у пи та њу ин фор ми са ност о усло-
ви ма за упис у на ред ну го ди ну. Јед на пе ти на сту де на та (19,9%) о то ме не ма ва ља-
ну ин фор ма ци ју, док је јед на тре ћи на (33,7%) ин фор ми са на „де ли мич но“. То је 
и ра зу мљи во с об зи ром да и по ред за кон ски утвр ђе них кри те ри ју ма ско ро сва ке 
го ди не се во де по ле ми ке у уни вер зи тет ској и ши рој јав но сти о по треб ном бро ју 
кре ди та за упис на ред не го ди не, та ко да то сту ден ти ма оста је не ја сно до са мог 
ро ка за упис у но ву ака дем ску го ди ну. Не до вољ на ин фор ми са ност о струч ним 
ли сто ви ма и ча со пи си ма (49,4% ин фор ми са них „де ли мич но“ и 37,1% ин фор ми-
са них „ло ше“) по ка зу је да се сту ден ти ма не пре по ру чу је до дат на ли те ра ту ра у 
ви ду на уч них и струч них чла на ка иако су они нај бр жи пре но си о ци ин фор ма ци ја. 
Очи глед но је да је у про це на ма до шла до из ра жа ја са мо кри тич ност сту де на та.

У прак си ра да фа кул те та је и ре дов но об ја вљи ва ње ин фор ма то ра ко ји се 
сту ден ти ма уру чу ју на по чет ку ака дем ске го ди не. У том по гле ду про це њи ва на је 
функ ци о нал ност ин фор ма то ра пре ко три кри те ри ју ма про це не: са др жа ја, пре-
глед но сти и је зи ка и сти ла ин фор ма ци ја (Та бе ла 6).

Та бе ла 6. Функционалностинформаторафакултета
До бра Осред ња Ло ша Све га

Са др жај ин фор ма ци ја 129
        53,1 

97
        39,9

  17
          7,0

243
     100,0

Пре глед ност ин фор ма ци ја 126
        51,9

99
         40,7

18
          7,4

243
     100,0

Је зик и стил 160
        65,8

74
       30,5

  9
          3,7

243
      100,0

Функ ци о нал ност ин фор ма то ра фа кул те та пре ма ми шље њу сту де на та у сва 
три кри те ри ја про це не (са др жај, пре глед ност, је зик и стил) за до во ља ва по тре бе 
ви ше од по ло ви не сту де на та), док је та ин фор ми са ност осред ња за око 40% сту-
де на та за са др жај и пре глед ност. Је зик и стил ин фор ма ци ја у ин фор ма то ру оце-
ње ни су као „до бра“ и „осред ња“ од ско ро свих сту де на та (96,3%).
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 Фа кул тет ски сајт је нај бр жи и пра во вре ме ни из вор ин фор ми са ња сту де на-
та по свим пи та њи ма ра да фа кул те та, уз услов да се ва ља но одр жа ва и пра во вре-
ме но до пу ња ва. У том по гле ду сту ден ти су про це њи ва ли: са др жај, пре глед ност, 
пра во вре ме ност, ви зу ел ни иден ти тет и је зик и стил ин фор ма ци ја (Та бе ла 7). 

Та бе ла  7. Функционалностфакултетскогсајта

Еле мен ти про це не До бар Осред-
њи Лош Све га

Са др жај ин фор ма ци ја 123
        50,6

94
       38,7

 26 
       10,7  

243
     100,0

Пре глед ност ин фор ма ци ја 125
        51,6

86
       35,5

31
       12,8

242
     100,0

Пра во вре ме ност по ста вља ња ин-
фор ма ци ја

70
     28,9

106
       43,8

66  
       27,3  

242
     100,0

Ви зу ел ни иден ти тет ин фор ма ци ја   102
        42,3

115
       47,7

24
       10,0

241
     100,0

Је зик и стил ин фор ма ци ја 153
      63,0

79
      32,5

11
         4,5

243
     100,0

Све га јед на тре ћи на ис пи та ни ка (28,9%) оце њу је да је у по гле ду пра во-
вре ме но сти пла си ра ња ин фор ма ци ја ста ње сајт „до бар“. По оста лим еле мен ти-
ма про це не (са др жај, пре глед ност, ви зу ел ни иден ти тет, је зик и стил) ста ње сај та 
мо же се сма тра ти за до во ља ва ју ће. До би је ни по да ци упо зо ра ва ју да је дан број 
сту де на та ни је у до вољ ној ме ри ин фор ми сан о чи ње ни ца ма ве за ним за рад фа-
кул те та по прин ци пи ма про во ђе ња Бо лоњ ске де кла ра ци је. 

3.4. Ева лу а ци ја ра да сту де на та

С об зи ром да се ква ли тет ра да тре ти ра као ко на чан ис ход и оце на успе-
шно сти сва ке де лат но сти па и сту ди ра ња, то је тре ћи за да так усме рен на са гле-
да ва ње ева лу а ци је ра да сту де на та, тј. оце њи ва ње. По је ди нач ном оце ном од 5 до 
10 из ра жа ва се ни во успе шно сти сту ден та у сва ком сту диј ском пред ме ту. Оце на 
мо ра да је: објек тив на, јав на, да об у хва та све еле мен те (пред ис пит не и ис пит не 
оба ве зе), од про фе со ра обра зло же на, те да су сту ден ти прет ход но упо зна ти са 
кри те ри ју ми ма оце њи ва ња свих еле ме на та. По пи та њу тих од ред ни ца сту ден ти 
су се из ја шња ва ли на пе то сте пе ној уни по лар ној ну ме рич кој ска ли про це не (Та-
бе ла 8).        
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Та бе ла 8. Ваљаностоцењивања
5 4 3 2 1 N M Rang

Објек тив ност       
22

      
9,1

78
    

32,2

82

33,9

31

12,8

29

12,0

242

100,0
3,1 4.

Об у хват ност 
свих еле ме на та 
про це не

49
    

20,2

81
    

33,5

67

27,7

22

9,1

23

9,5

242

100,0
3,5 2.

Јав ност                  
43

17.7

76
    

31,3

85

35,0

29
  

11,9

10
            

4,1      

243

100,0
3,6 1.

Упо зна тост са 
кри те ри ју ми ма                   

50
    

20,7

62
    

25,7

81
    

33,6

31
    12,9

17
           

7,1

241

100,0
3,4 3.

Обра зла га ње 
ис пит не оце не

33
    

13,7

41
    

17,0

63
     

26,1

59
     

24,5

45
           

18,7

241

100,0
2,8 5.

Из сред њих оце на мо же се за кљу чи ти да су на фа кул те ти ма обез бе ђе ни у 
ве ли кој ме ри: јав ност оце њи ва ња (м = 3,6) и об у хват ност оце ном свих еле ме на та 
(пред ис пит них и ис пит них оба ве за (м = 3,5), док је обра зла га ње оце не оце ње но 
ве о ма ни ско (м = 2,8).  

Ис тра жи ва ње је об у хва ти ло и про це ну ева лу ци је ви ших ког ни тив них про-
це са усва ја на зна ња: ства ра лач ки на чин ми шље ња, раз у ме ва ње и при ме на зна ња 
као и са мо ста лан рад сту де на та у од но су на са мо ме мо ри са ње и ре про дук ци ју 
зна ња (Та бе ла 9).

Та бе ла 9. Елементиуоцењивањустудената
До ста Осред ње ма ло Све га

Ства ра лач ки на чин раз ми шља ња 71
      29,2

139
        57,2

 33  
          13,6

243
     100,0

Са мо ста лан рад сту де на та 94 
      38,7

135
        55,6

14
            5,8

243
     100,0

Са мо ме мо ри са ње и ре про дук ци ја  66
      27,3

148
        61,2

28
          11,6

242
      100,0

Раз у ме ва ње и при ме на зна ња   92
      37,9

120
        49,4

31
          12,8

243
      100,0
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По да ци да су са мо ме мо ри са ње и ре про дук ци ја рас про стра ње ни „до ста“ 
(27,3%) и „осред ње“ (61,2%), упо зо ра ва ју на по тре бу по све ћи ва ња ве ће па жње 
ко нач ним ис хо ди ма на ста ве и уче ња у функ ци ји стру ке.

За кључ ци

Има ју ћи у ви ду да су сту ден ти основ ни су бјек ти обра зов ног про це са, по-
да ци у ис тра жи ва њу су до би је ни њи хо вим про це на ма у по гле ду ди јаг но сти фи-
ко ва ња ста ња у усло ви ма при ме не Бо лоњ ских прин ци па на фа кул те ти ма на ко-
јим сту ди ра ју. Ра ди ло се о про це су са ку пља ња и ана ли зи ра ња по да та ка, од но сно 
ин фор ма ци ја, при че му су су до ви про це њи ва ња би ли ори јен ти са ни ка кри те ри-
ју ми ма и стан дар ди ма про ме на, што је у од ре ђе ној ме ри пред ста вља ло ева лу а-
ци ју ква ли те та си сте ма ви со ког обра зо ва ња на гло бал ном ни воу и по по је ди ним 
сег мен ти ма, и ти ме обез бе ди ла да ља по др шка њи хо вом оства ре њу. До шло се до 
са зна ња да у по гле ду оп штих усло ва од ви ја ња ре фор ме фа кул те та, као и по је ди-
нач них усло ва - ин фор ми са ња и оце њи ва ња сту де на та по сто ји још до ста про сто-
ра за по ди за ње ква ли те та сту ди ра ња на ве ћи ни во.

У ши рем ис тра жи ва њу по треб но је са зна ти ко ли ко је пе да го шка прак са 
на уни вер зи те ти ма из гра ди ла ори ги нал не мо де ле при ме не гло бал них про ме на. 
Овим тран спа рент ним ем пи риј ским при сту пом чи ни мо ре зул та те оства ре ња Бо-
лоњ ског про це са на ис тра жи вач ки на чин јав но сти до ступ ним. Ре зул та ти ис тра-
жи ва ња мо гу до при не ти бо љој кон цеп ци ји си сте мат ских ис тра жи ва ња ква ли те та 
ра да ви со ко школ ских уста но ва, од но сно сту диј ских про гра ма, пре све га про це су 
спро во ђе ња са мо вред но ва ња и екс тер ног вред но ва ња. Ре зул та ти ис тра жи ва ња, 
отва ра ју и не ка пи та ња про во ђе ња Бо лоњ ског про це са и ти ме по ста вља ју зах тев 
за оп ши ран про грам ис тра жи ва ња, па се овај рад мо же сма тра ти прет ход ним ис-
тра жи ва њем.
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Abstract

The paper outlines a research dealing with the opinions and attitudes of students on the ad-
vantages and shortcomings of university reform. The research aim is to gain an insight into the current 
state and to consider the conditions under which the process of the bologna principles implementation 
develops. having in mind that reform changes within higher education have focused on the position of 
students, the intention was to find out how students evaluate common standards of university function-
ing and to what an extent they are ready and able to adjust to new needs and expectations of the reform. 
The research aimed at considering the quality level of education process according to students’ percep-
tions and at establishing to what an extent the university reform targets have been met. Research tasks 
referred to the following: (1) to establish students’ opinions on the current state in general in the condi-
tions of the bologna process; (2) to consider the ways of informing students, having in mind that this is 
the assumption of the process developing properly and (3) to consider the quality of student evaluation. 
Survey research method was used. According to a questionnaire containing the assessment scale within 
the survey as a research method, relevant data have been gathered at the sample of 248 subjects, chosen 
according to a random choice. The subjects belong to student population attending educational univer-
sity programs, i.e. future lower grades primary school teachers and preschool teachers at the faculties in 
Serbia in the academic 2010/2011 year (belgrade, Uzice, Sombor, Jagodina, Vranje and Leposavic). It 
has been found that in view of general conditions of carrying out the reform at the faculties, as well as 
particular conditions – informing and evaluating students – there seems to be significant space left for 
increasing quality of studying to a higher level. The research results have opened a number of questions 
regarding the bologna process, initiating further research. Consequently, the paper could be considered 
a prior research. 

Key words: students, bologna principles, reform, quality, faculties, opinions, attitudes.
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ПРИмЕНЕНИЕ БОЛОНьЙСкИх ПРИНЩПОВ ИЗ УГЛА ЗРЕНИя СТШ1НЧЕСкОГО 
ВОСПРИяТИя

Резюме

Предметом исследования в настоящей работе являются мнения и положения студен-
тов о преимуществах и недостатках реформы в университете. Целью исследования является 
ознакомление с положением и рассмотрение условий в которых происходит процесс примене-
ния принципов Болоньи. Имея в виду, что положение студентов является в фокусе реформен-
ных изменений в высшем образовании, авторы хотели узнать как студенты оценивают общие 
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стандарты функционирования универ ситета и насколько они готовы и способны приспосо-
биться новым требованиям и ожиданиям, касающимся реформы. На основании восприятия 
студентов, авторы настоящей работы хотели узнать на каком уровне качество процесса их 
образования и в какой мере цели реформы университета реализованы. Задания исследования 
относились к следующему: 1.Oбнаружение мнения студентов об общем состоянии и условиях 
развития процесса Болоньи; 2. Рассмотрение формы и способа информирования студентов, 
как условия для хорошего проведения Болоньиского процесса; и 3.Oбзор качества и оценки 
работы студентов. В исследовании использован servey исследовательский метод. С помощью 
вопросника с шкалами оценки, в рамках анкеты как исследовательского поступка, собраны 
релевантные данные. В анкете участвовали 248 студентов подобранных случайным выбором 
из группы студентов образовных программ для учителей и воспитателей на факультетах в 
Сербии 2010/2011 учебного года (Белград, Ужице, Сомбор, ягодина, Вране и Лепосавич). Ре-
зультаты анкеты показали то, что касается общих условий проведения реформы факультетов, 
как и отдельных условий - информирование и оценка студентов, существует ещё достаточно 
пространства для повышения качества и уровня обучения. Результаты исследования открыва-
ют многие вопросы проведения процесса Болоньи и таким образом побуждают обширное про-
странство исследования, и поэтому это исследование можно считать вводным исследованием.

Опорные слова: студенты, Принципы Болоньи, реформа, качество, факультеты, мне-
ния, положения
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ПРЕГЛЕД НОВИЈИХ ИСТРАЖИВАЊА  
ПЕДАГОШКЕ КЛИМЕ 1

Резиме

Проучавањапедагошкеклименаосновурезултатаистраживањаизстра
неидомаћелитературеуказујудасупредметпроучавањанајчешћебили:емпи
ријскапроучавањапонашањауучионици,интеракцијеизмеђуученикаинастав
ника,односученичкихпостигнућаипонашањанаставника. Већинаистраживања
себавилаиспитивањемобележјапедагошкеклиме,итокакоученици,настав
ницииродитељиописујупедагошкуклиму. Упоследњимгодинамапрошлогвека
објављенјезначајанбројрадоваукојимасупредстављенеконцепцијскеосновеис
траживањаимерењаразличитихаспекаташколскеиразреднеклиме. Креирање
позитивнеклимеушколизахтевасталненапоресвихучесникаваспитнообра
зовногпроцеса,азакрајњирезултатимаунапредивањерадашколе.Одржавање
позитивнепедагошкеклиме,обезбедивањеусловазаквалитетнообразовањесве
деце,смањивањепроблематичногпонашањаученика,отварањешколепремапо
родициилокалнојзаједницииуспешноуправљањешколом,циљевисукојебишкола
требалодаоствариупроцесусвогунапређивања.

Кључнеречи: проучавањапедагошкеклиме,школскаклима,квалитетно
образовање.

При сту пи у са вре ме ним  ис тра жи ва њи ма пе да го шке кли ме

Пре глед при сту па у про у ча ва њи ма пе да го шке кли ме, ко ји је са чи њен на 
осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња из стра не и до ма ће ли те ра ту ре, ука зу је да су 
пред мет про у ча ва ња нај че шће би ли: ем пи риј ска про у ча ва ња по на ша ња у учи о-
ни ци, ин тер ак ци је из ме ђу уче ни ка и на став ни ка, од нос уче нич ких по стиг ну ћа и 
по на ша ња на став ни ка. Вре ме ном се уве ћа вао број ис пи ти ва ња ко ја се од но се на 

1  Рад је извод из експозеа са одбране магистарског рада на тему:  Педагошкаклимакаофак-
торсаморазвојаученика,одбрањене24.01.2011.годиненаФилозофскомфакултетууНо-
вомСадупредкомисијомусаставу:дрРадованГрандић,ментор;дрОливераКнежевић
Флорић,члан;дрБранкоЈовановић,члан.
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утвр ђи ва ње спе ци фич но сти пе да го шке кли ме. Уоче но је да ин те ре со ва ње ис тра-
жи ва ча за утвр ђи ва ње усло ва за по сти за ње ускла ђе но сти из ме ђу осо би на лич но-
сти уче ни ка и од го ва ра ју ће сти му ла тив не раз ред но на став не  кли ме и свр ху ути-
ца ња, ме ња ња и по бољ ша ња пе да го шке кли ме ра ди по сти за ња ве ће ефи ка сно сти 
на став ног про це са (Fra ser i Fic sher, 1994).

Пре гле дом до ступ них до са да шњих ис тра жи ва ња у обла сти ис тра жи ва ња 
пе да го шке кли ме, а на узор ку осо ба ре ле вант них за школ ску прак су, на ме ће се 
за кљу чак да се ве ћи на ис тра жи ва ња ба ви ла ис пи ти ва њем обе леж ја пе да го шке 
кли ме, и  то ка ко уче ни ци, на став ни ци и ро ди те љи опи су ју пе да го шку кли му. 
По је ди на ис тра жи ва ња (Бо шњак, 1997) од но си ла су се  на утвр ђи ва ње раз ли ка у 
про це на ма опа же не пе да го шке кли ме од стра не уче ни ка, те раз ли ка у про це на ма 
опа же не пе да го шке кли ме од стра не на став ни ка. мо же се при ме ти ти да се  ма њи 
број  ис тра жи ва ња ба ви опа жа њем  по је ди них фак то ра  пе да го шке кли ме и њи-
хо вим ути цај на са мо ра звој уче ни ка.

По че ци мо дер ни јих на уч них ис тра жи ва ња кли ме вас пит но обра зов них 
уста но ва се ве зу ју за ка сне ше зде се те го ди не ка да h.wal berg раз ви ја ши ро ко при-
ме њи ва ни ин стру мент „Ска ле кли ме уче ња“ у скло пу но вог при сту па уче њу фи-
зи ке (har vard Pro ject Physics: wal berg, 1968, pre ma bo šnjak 1997). У исто вре ме 
је и R.Mo os за по чео раз ви ја ти не ке од сво јих свет ски по зна тих ска ла со ци јал не  
кли ме, укљу чу ју ћи и оне за пси хи ја триј ске бол ни це, вој не уста но ве, уче нич ке и 
сту дент ске до мо ве.

У по след њим го ди на ма про шлог ве ка  об ја вљен је зна ча јан број ра до ва у 
ко ји ма су пред ста вље не кон цеп циј ске осно ве ис тра жи ва ња и ме ре ња раз ли чи тих 
аспе ка та школ ске и раз ред не кли ме. За илу стра ци ју је до вољ но спо ме ну ти не ке 
од њих, као што је књи га о школ ској и раз ред ној кли ми  (Mo os, 1979; wal berg 
1974. ab; Dre e sman, 1982; Fra ser, 1986 a; Oswald ef al. 1989; Fra ser i wal berg, 1991, 
пре ма Бо шњак 1997), мо но гра фи је о спе ци фич ним про бле ми ма обра зов не кли ме 
(Fra ser, 1981; Fra ser i Fis her, 1983god.), ме та ана ли зе спро ве де них по је ди нач них 
ис тра жи ва ња (An drer son, 1982), ано ти ра не би бли о гра фи је (Mo os i Spin rad, 1984), 
као и ве ли ки број са мо стал них чла на ка. Нај ин тен зив ни ја ис тра жи ва ња школ ске 
и раз ред не кли ме да нас се спро во де у Аустра ли ји где је ba rry Fra ser (Cur tin Uni-
ver stity of Tec hno logy, Perth) во де ћи ис тра жи вач. 

Ис тра жи ва ња спро ве де на у ра зним др жа ва ма и обра зов ним си сте ми ма по-
ка зу ју да су де вој чи це и у основ ној и у сред њој шко ли за до вољ ни је аспек ти ма 
ква ли те та  школ ско га жи во та не го де ча ци (нпр. gil, 1996; Kong, 2008; Le o nard i 
sar, 2000). Ови на ла зи по ка зу ју да шко ле у ве ћој ме ри за до во ља ва ју по тре бе де-
вој чи ца не го де ча ка, што мо же би ти на ро чи то ис так ну то у основ ним шко ла ма. 
На и ме, Kong је (2008) у свом ис тра жи ва њу са 19.477 уче ни ка основ них и сред-
њих шко ла у хонг кон гу по ка зао да је раз ли ка у опа же ном ква ли те ту  школ ског 
жи во та де ча ка и де вој чи ца ма ња у сред њим не го у основ ним шко ла ма. До да нас 
је раз ви јен ве ћи број ис тра жи вач ких ин стру ме на та за ис пи ти ва ње пси хо со ци јал-
не кли ме  раз ли чи тих школ ских под си сте ма ко ји се при ме њу ју ши ром све та. У 
свет ским ре ла ци ја ма од 1985, а под по кро ви тељ ством Аме рич ког удру же ња за 
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обра зов на ис тра жи ва ња, де лу је и ме ђу на род но удру же ње ис тра жи ва ча пе да го-
шке кли ме ко је јед ном го ди шње одр жа ва свој спе ци ја ли зо ва ни скуп, а об ја вљу је 
и свој ча со пис и збор ник ра до ва (Бо шњак 1997).     

Број на ис тра жи ва ња су по твр ди ла ре ци проч ну по ве за ност из ме ђу ло шег 
ака дем ског по стиг ну ћа и по ре ме ћа ја у по на ша њу (Tro ut и сар., 2003). У свом ра-
ду ауто ри (Tro ut i сар., 2003) на во де ре зул та те ис тра жи ва ња ко ја по твр ђу ју да, у 
у по ре ђе њу  с дру гим гру па ма уче ни ка, уче ни ци с по ре ме ћа ји ма у по на ша њу и 
емо ци ја ма ре ђе за вр ша ва ју шко лу, по сти жу ло ши је ре зул та те у чи та њу и арит ме-
ти ци, те ре ђе на ста вља ју обра зо ва ње. Слич ни су ре зул та ти до би је ни и у ис тра жи-
ва њи ма хр ват ских ауто ра (Син гер и сар.,). На ве де но се од ра жа ва на дис функ ци-
о нал но по на ша ње у ка сни јим жи вот ним раз до бљи ма (не за по сле ност, скло ност 
де лин квент ном по на ша њу и др.). Ис тра жи ва ња та ко ђе по ка зу ју да по на ша ње у 
школ ском окру же њу знат но усме ра ва ква ли тет раз ред но-на став не кли ме. При-
том по зи тив но, по др жа ва ју ће и кул ту рал но осве шће на школ ска и раз ред на кли ма 
до при но си ака дем ском по стиг ну ћу уче ни ка (Mar shall, 2002). У том је по гле ду 
у струч ној јав но сти рас про стра ње но ми шље ње да се пер ци пи ра ње по зи тив не  
школ ске и раз ред но-на став не кли ме тре ти ра као про тек тив ни чи ни лац у раз во ју 
по ре ме ћа ја у по на ша њу. Број ни ауто ри ис ти чу ка ко ће и де ца из не склад них и 
не у спе шних по ро ди цаи че шће би ти от пор на на де лин квент но по на ша ње уко ли ко 
по ха ђа ју шко лу ква ли тет не ака дем ске ре пу та ци је и  бри жног и па жљи вог на став-
нич ког осо бља (Ба шић и кран же лић Та вра, 2004).

У ис тра жи ва њу Школскоиразредноозрачјеиученичково(не)задовољство
школом Ри ја вец, м ; миљ ко вић, Д. (2009) циљ је био  ис пи та ти од нос школ ске 
кли ме, по др шке на став ни ка, пер цеп ци је стро го сти и пра вед но сти на став ни ка у 
оце њи ва њу и за сту пље но сти са вре ме них при сту па у на ста ви са уче нич ким за-
до вољ ством шко лом и не га тив ним осе ћа њи ма пре ма шко ли. У ис тра жи ва њу је 
уче ство ва ло 4999 уче ни ка ви ших раз ре да (5. до 8) из 49 хр ват ских основ них 
шко ла. Уче сни ци су по пу ња ва ли ска ле за са мо про це ну оп штег за до вољ ства шко-
лом, не га тив них осе ћа ња пре ма шко ли, школ ске кли ме, по др шке на став ни ка и 
уче ста ло сти са вре ме них при сту па у на ста ви те су од го ва ра ли на пи та ња о пер-
цеп ци ји пра вед но сти и стро го сти на став ни ка у оце њи ва њу. Ре зул та ти су по ка-
за ли да де вој ке и мла ђи уче ни ци по зи тив ни је оце њу ју школ ску кли му у сво јој 
шко ли, про це њу ју да при ма ју ви ше по др шке од сво јих на став ни ка те сма тра ју 
сво је на став ни ке пра вед ним у оце њи ва њу. Де ча ци и ста ри ји уче ни ци сма тра ју 
на став ни ке стро жи ма у оце њи ва њу. Уче ста лост при ме не са вре ме них при сту па у 
на ста ви сма њу је се у ви шим раз ре ди ма.

Спро ве де не су ре гре си о не ана ли зе у ко ји ма су кри те ри ју ми би ли оп ште 
за до вољ ство уче ни ка шко лом и не га тив на осе ћа ња пре ма шко ли, а пре дик то ри 
пол, раз ред, школ ски успех, школ ска кли ма, уче ста лост са вре ме них при сту па у 
на ста ви, по др шка на став ни ка те пра вед ност и стро гост на став ни ка у оце њи ва њу. 
Зна чај ни пре дик то ри за до вољ ства уче ни ка шко лом би ли су по зи тив на школ ска 
кли мае, по др шка на став ни ка и уче ста лост ко ри шће ња са вре ме них при сту па у 
на ста ви. По зи тив ни ја школ ска кли ма зна ча јан је пре дик тор и ма ње за сту пље но-
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сти не га тив них осе ћа ња пре ма шко ли ме ђу уче ни ци ма, а не за до вољ ни ји су шко-
лом уче ни ци ко ји има ју сла би ји школ ски успех. У ра ду се рас пра вља о им пли ка-
ци ја ма ових на ла за за ства ра ње кли ме у школ ском и учи о нич ком окру же њу ко ја 
ће по бољ ша ти за до вољ ство уче ни ка шко лом и сма њи ти стрес ко ји до жи вља ва ју 
у шко ли.

Пре глед до ма ћих  ис тра жи ва ња пе да го шке кли ме зна чај них  
за школ ску прак су

Са да ће мо из ло жи ти не ке од ре ле вант них ис тра жи ва ња за овај рад, ко-
ја су спро ве де на  у на шој сре ди ни. Ин те ре сант но је да ви ди мо ка ко пе да го шка 
кли ма ути че на по стиг ну ћа уче ни ка про у ча ва њем  ме ђу соб не по ве за но сти школ-
ске кли ме и по стиг ну ћа уче ни ка. Овим про бле мом су се  ба ви ли м. Ву ја чић и 
Ј.Ста ни шић у свом ра ду Креирањепозитивнеклимеушколи. ка да го во ри мо о 
школ ској кли ми и уче нич ком по стиг ну ћу, на гла сак се са про у ча ва ња лич них ка-
рак те ри сти ка уче ни ка по ме ра на про у ча ва ње школ ског кон тек ста и ква ли те та 
ин тер ак ци ја из ме ђу уче ни ка, уче ни ка и на став ни ка, шко ле и по ро ди це, шко ле и 
ло кал не за јед ни це. 

У ра ду је дат при каз ре зул та та до би је них у окви ру ТИмСС 20072 проб-
ног ис тра жи ва ња оба вље ног то ком 2006. го ди не у 34 основ не шко ле у Ср би ји. 
При ка за ни ре зул та ти од но се се на школ ску кли му као је дан од кон тек сту ал них 
сег ме на та об у хва ће них овим ис тра жи ва њем. Про у ча ва ње школ ске кли ме у окви-
ру ТИмСС 2007 проб ног ис тра жи ва ња об у хва ти ло је ана ли зу раз ли чи тих ин ди-
ка то ра школ ске кли ме ко ји се од но се на све бит не ак те ре вас пит но-обра зов ног 
про це са – уче ни ке, на став ни ке и ро ди те ље. 

До би је ни на ла зи ис тра жи ва ња су по ка за ли да ди рек то ри, на став ни ци и 
уче ни ци по зи тив но оце њу ју кли му у сво јим шко ла ма3. По след њих де це ни ја ин-
те ре со ва ње ауто ра усме ра ва се ка про у ча ва њу школ ских ефе ка та на уче ни ке и 
њи хо во по стиг ну ће. По себ но за ни мљи во пи та ње је сте ка ко шко ле мо гу уна пре-
ди ти уче нич ко по стиг ну ће и ква ли тет школ ског жи во та. У скла ду са тим, про у-
ча ва ње школ ске кли ме по ста је ве о ма ак ту ел но. ме ђу ауто ри ма ко ји се ба ве овом 
про бле ма ти ком по сто је број на не сла га ња око де фи ни са ња пој ма школ ске кли ме. 
Нај ши ре гле да но, школ ска кли ма под ра зу ме ва скуп свих окол но сти у ко ји ма се 
од ви ја про цес обра зо ва ња и вас пи та ња, као и мре жу од но са ко ји по сто је ме ду 
уче сни ци ма обра зов но вас пит ног про це са (Јок си мо вић и Бо гу но вић, 2005). Сто-
га она пред ста вља ва жан кон тек сту ал ни услов за раз вој и адап та ци ју уче ни ка у 
шко ли. Ин тер ак ци је и ис ку ства ко ја уче ник сти че у окви ру шко ле од ра жа ва ју се 
и на ње го ва ка сни ја по стиг ну ћа и сна ла же ње у раз ли чи тим жи вот ним си ту а ци-
ја ма. 
2  ТИмСС 2003 (Trends in In ter na ti o nal Mat he ma tics and Sci en ce Study  ) 
3 Чла нак пред ста вља ре зул тат ра да на про јек ту »Обра зо ва ње за дру штво зна ња« број 149001 

(2006–2010), чи ју ре а ли за ци ју фи нан си ра ми ни стар ство на у ке и жи вот не сре ди не Ре пу бли-
ке Ср би је.
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У про у ча ва њи ма школ ске кли ме, по ред оста лог, по ла зи се и од ве ро ва ња да 
је она у ве зи са обра зов ним ци ље ви ма ко ји се же ле по сти ћи, по себ но са по стиг-
ну ћем уче ни ка. По да ци до би је ни ис тра жи ва њем хај нса и са рад ни ка ( haynes, 
1997) го во ре у при лог то ме да је из ме ђу школ ске кли ме и уче нич ке сли ке о се би, 
уче ни ко вог по на ша ња, ње го вог од су ство ва ња из шко ле и по стиг ну ћа при сут на 
по ве за ност. Ис тра жи вач ки по да ци (Јок си мо вић, Шев ку шић и Ја ње то вић, 2002) 
ука зу ју да мла ди ни су за до вољ ни ни ста њем у сред њој шко ли у по гле ду раз ви-
је но сти де мо кра ти је, а основ ни раз лог не за до вољ ства је сте не а де ква тан од нос 
на став ни ка пре ма њи ма. Уче ни ци за ме ра ју на став ни ци ма да их не ува жа ва ју, да 
ни су спрем ни да чу ју њи хо во ми шље ње, да не не гу ју парт нер ске од но се, те да 
су не пра вед ни. 

Ве ћи на ис пи та них уче ни ка сма тра да у њи хо вој шко ли не ма де мо кра ти-
је, док ма њи број ука зу је на по сто ја ње од ре ђе них об ли ка де мо кра ти је као што 
су мо гућ но сти да сло бод но ис ка жу сво је ми шље ње, ко рек тан од нос на став ни ка 
пре ма уче ни ци ма, рав но пра ван трет ман уче ни ка. Из ве стан број ис пи та ни ка као 
при ме ре де мо кра ти је у шко ли на во ди од ре ђе не ви до ве по мо ћи и олак ши це за 
уче ни ке у ве зи са ис пи ти ва њем и оце њи ва њем. Про ме не у ку ри ку лу му ко је уче-
ни ци пред ла жу ве за не су за мо гућ ност уче ство ва ња у кре и ра њу на став ног пла на 
и про гра ма, из бо ра са др жа ја ко је ће учи ти и ути ца ја на на чин из во ђе ња на ста ве и 
оце њи ва ње, што све го во ри о по тре би и же љи уче ни ка да има ју ак тив ни ју уло гу 
у про це су обра зо ва ња.  

Јед на од нај че шће на во ђе них про ме на ко ју уче ни ци же ле у шко ли, ка ко би 
се они у њој бо ље осе ћа ли и бо ље учи ли је по бољ ша ње од но са из ме ђу уче ни ка и 
на став ни ка. Ово го во ри о мо гућ но сти ма на став ни ка да кре и ра ју пси хо со ци јал ну 
кли му. На ла зи ис тра жи ва ња (Спа се но вић и ми ла но вић-На ход, 2001)  по ка зу ју 
да би уче ни ци же ле ли да на став ни ци има ју ви ше раз у ме ва ња за мла де и њи хо ве 
лич не про бле ме, да ви ше по шту ју ми шље ње уче ни ка, да са на став ни ци ма мо гу 
да раз го ва ра ју и о те ма ма ко је ни су ве за не за на став не са др жа је. Ови од го во ри 
ука зу ју на по тре бу уче ни ка за ква ли тет ни јом ко му ни ка ци јом са на став ни ци ма, 
ко је уче ни ци до жи вља ва ју као мо де ле и ауто ри те те у ко је има ју по ве ре ње, од ко-
јих оче ку ју по др шку и ува жа ва ње и са ко ји ма же ле да се иден ти фи ку ју. 

ме ђу тим, прет ход но на ве де ни по да ци о за мер ка ма ко је уче ни ци упу ћу ју 
на став ни ци ма и по да ци о пар ти ци па ци ји уче ни ка у школ ском жи во ту су ге ри шу 
да на став ни ци не оства ру ју у пот пу но сти сво ју уло гу и не ис пу ња ва ју оче ки ва ња 
уче ни ка.

Сло бо дан ка Га шић -Па ви шић (2004) у свом ра ду Мереипрограмизапре
венцију насиљаушколи  ука зу је на зна чај школ ске кли ме кроз при каз не ких вр ло 
по пу лар них и не ких ма ње по зна тих ме ра и про гра ма пре вен ци је ко ји се ко ри сте 
у ра зним зе мља ма. Ани ли зи ра ју ћи по дат ке аме рич ке сту ди је о школ ском на си љу 
и ње го вој пре вен ци ји, С. Га шић -Па ви шић (2004), на во ди да су на по ри шко ла да 
спре чи про бле ма тич но по на ша ње уче ни ка би ли гру пи са ни у ви ше ка те го ри ја, а 
јед ну од тих ка те го ри ја чи ни ла је школ ска кли ма. Ве ћи на ис тра жи ва ча, ко ји су 
вр ши ли по сма тра ње у шко ла ма у овом ис пи ти ва њу, из ве шта ва ла је о то ме да је 
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до бра ко му ни ка ци ја из ме ђу на став ни ка и уче ни ка и да је кли ма у шко ли до бра.” 
Број на ис тра жи ва ња су по ка за ла да па жљи во при ме ње ни про гра ми пре вен ци је 
мо гу бит но да сма ње на си ље ме ђу уче ни ци ма у шко ли. 

Успе шни про гра ми мо гу да сма ње си ле џиј ство уче ни ка, ван да ли зам, ту че, 
кра ђе, из о ста ја ње из шко ле, а исто вре ме но, мо гу да раз ви ју по зи тив но по на ша ње 
код уче ни ка, да ство ре до бре од но се ме ђу уче ни ци ма у шко ли и до бру школ ску 
кли му, да раз ви ју по зи тив ни је ста во ве код уче ни ка пре ма школ ском ра ду и шко-
ли и да по бољ ша ју школ ски успех, ред  и ди сци пли ну у раз ре ду.”С. Га шић -Па-
ви шић (2004). На во де ћи при ме ре не ких пре вен тив них про гра ма (Ol we us, 1999),  
аутор ка на гла ша ва да је њи хов циљ био ства ра ње то пле и по зи тив не школ ске ат-
мос фе ре, као и уво ђе ње ја сних пра ви ла про тив не при хва тљи вог по на ша ња пре ма 
вр шња ци ма. Ем пи риј ски по да ци (Га шић-Па ви шић, 1998) ука зу ју на по тре бу да 
се и у на шим шко ла ма при ме не по де сни про гра ми пре вен ци је на си ља ме ђу уче-
ни ци ма.

Про у ча ва ња школ ске кли ме под ра зу ме ва ју ис пи ти ва ња ути ца ја школ ских 
фак то ра на по стиг ну ће уче ни ка, од но сно на чи на на ко ји школ ско осо бље по др-
жа ва и под сти че раз вој уче нич ких по тен ци ја ла. Да кле, ка да го во ри мо о школ ској 
кли ми и уче нич ком по стиг ну ћу, на гла сак се са про у ча ва ња лич них ка рак те ри сти-
ка уче ни ка по ме ра на про у ча ва ње школ ског кон тек ста и ква ли те та ин тер ак ци ја 
из ме ђу уче ни ка, уче ни ка и на став ни ка, шко ле и по ро ди це, шко ле и ло кал не за-
јед ни це. По ве за ност школ ске кли ме и уче нич ког по стиг ну ћа по твр ђу ју и по да ци 
по је ди них ис тра жи ва ња (Pritchard, Mor row & Mar shall, 2005), ко ји по ка зу ју да 
уче ни ци са бо љим школ ским по стиг ну ћи ма по зи тив ни је оце њу ју кли му у шко ли 
у од но су на уче ни ке ко ји има ју ни жа по стиг ну ћа. Пре ма не ким ауто ри ма (Јок си-
мо вић и Бо гу но вић, 2005), бит ни еле мен ти или по ка за те љи по зи тив не школ ске 
кли ме је су: уза јам но по што ва ње уче ни ка и на став ни ка, ко рект ни од но си ме ђу 
чла но ви ма школ ског ко лек ти ва и успе шна са рад ња шко ле са ро ди те љи ма.  

У ин ди ка то ре по зи тив не школ ске кли ме убра ја ју се: осе ћа ње при пад но-
сти шко ли и гру пи, по др шка на став ном ка дру у по гле ду кон ти ну и ра ног струч-
ног уса вр ша ва ња и са рад ња ме ђу на став ни ци ма (Johnson, Johnson & Zim mer man, 
1996; Kelly, 1999;)  па у по ка за те ље школ ске кли ме убра ја ју: мо ти ва ци ју уче ни ка, 
груп но до но ше ње од лу ка, јед на кост и пра вед ност, без бед ност, ред и ди сци пли-
ну, укљу чи ва ње ро ди те ља, са рад њу шко ле и ло кал не за јед ни це, по све ће ност и 
оче ки ва ња на став ни ка, уло ге ди рек то ра у упра вља њу шко лом, из глед школ ске 
згра де, школ ске ре сур се, бри гу и осе ћај ност, по зи тив не со ци јал не ин тер ак ци је.  

Има ју ћи у ви ду на ве де не по ка за те ље, ја сно је да је кре и ра ње по зи тив не 
кли ме у шко ли ве о ма сло жен за да так, да зах те ва стал не на по ре свих уче сни ка 
вас пит но-обра зов ног про це са, а за крај њи ре зул тат има уна пре ђи ва ње ра да шко-
ле. Одр жа ва ње по зи тив них ме ђу људ ских од но са, уна пре ђи ва ње про це са на ста-
ве, обез бе ђи ва ње усло ва за ква ли тет но обра зо ва ње све де це, сма њи ва ње про бле-
ма тич ног по на ша ња уче ни ка, отва ра ње шко ле пре ма по ро ди ци и ло кал ној за јед-
ни ци и успе шно упра вља ње шко лом ци ље ви су ко је би шко ла тре ба ло да оства ри 
у про це су свог уна пре ђи ва ња.
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Ис тра жи ва ња школ ске кли ме  ин тен зив ни је за по чи њу ше зде се тих го ди на 
про шлог ве ка, и то углав ном у  ан гло фон ским зе мља ма. У по след ње че ти ри де-
це ни је, ова су ис тра жи ва ња ре зул ти ра ла об ја вљи ва њем ве ли ког бро ја  ра до ва, у 
ко ји ма су при ка за ни ре зул та ти ме ре ња раз ли чи тих аспе ка та школ ске кли ме. Оно 
што је за јед нич ко раз ли чи тим ис тра жи ва њи ма у овом под руч ју,  је сте ме ре ње 
кли ме на осно ву пер цеп ци ја, од но сно опи са школ ског жи во та од стра не на став-
ни ка и/или уче ни ка.

Пре гле дом до ступ них до са да шњих ис тра жи ва ња у обла сти ис тра жи ва ња 
пе да го шке кли ме, а на узор ку осо ба ре ле ван тих за школ ску прак су, на ме ће се за-
кљу чак да се ве ћи на ис тра жи ва ња од но си на  обе леж ја пе да го шке кли ме, и на то 
ка ко уче ни ци, на став ни ци и ро ди те љи  опи су ју пе да го шку кли му, док ма њи број 
ис пи ту је ка ко зна чај ни су бјек ти (уче ни ци) опа жа ју и од ре ђу ју ути цај пе да го шке 
кли ме на њи хов са мо ра звој. 

Је дан од основ них по во да за ре а ли за ци ју овог ис тра жи ва ња је не по сто ја-
ње ис тра жи вач ких ра до ва у на шој сре ди ни ко ји се ти чу схва та ња ути ца ја фак то-
ра пе да го шке кли ме на са мо ра звој уче ни ка, од стра не са мих уче ни ка, што за по-
сле ди цу да је вр ло ма ло про сто ра за из во ђе ње оп шти јих за кљу ча ка. ме ђу спро-
ве де ним ис тра жи ва њи ма у обла сти пе да го шке кли ме у на шој сре ди ни уоча ва се 
и то да у њи ма ни су при ме њи ва ни сло же ни ји ста ти стич ки по ступ ци. Упра во у 
овим чи ње ни ца ма ле жи по се бан зна чај овог ис тра жи ва ња. По ред то га, на ње гов 
зна чај ука зу ју и ра ни ји ис тра жи вач ки на ла зи о по ве за ност школ ске кли ме и уче-
нич ког по стиг ну ћа (Pritchard, Mor row & Mar shall, 2005), као јед не од ди мен зи ја 
лич ног раз во ја тј. основ ног прав ца ко ји ма се осо ба кре ће у свом на пре до ва њу и 
са мо ра зво ју). Ови на ла зи  по ка зу ју да уче ни ци са бо љим школ ским по стиг ну ћи-
ма по зи тив ни је оце њу ју кли му у шко ли у од но су на уче ни ке ко ји има ју ни жа по-
стиг ну ћа, што пред ста вља још је дан од мо ти ва за спро во ђе ње овог ис тра жи ва ња. 
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AN OUTLINE OF RECENT RESEARCh ON PEDAgOgIC CLIMATE

Abstract

A study on pedagogic climate research undertaken according to a survey of the literature 
published both in the country and abroad has shown that most frequently the research dealt with the 
following: empirical study of behaviour in the classroom, interaction between students and teachers, 
the correlation between student achievements and teacher’s behaviour. Majority of studies refer to 
the research on the features of pedagogic climate – how students, teachers and parents describe peda-
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gogic climate. A significant number of papers were published in the last years of the former century 
presenting the concept grounds of research and measurement of various aspects of school and class 
climate. Creation of positive climate at school demands constant efforts of all those participating in 
the upbringing-educational process, leading to the improvement of school work. Nurturing of posi-
tive pedagogic climate, provision of the conditions for high quality of schooling of all the children, 
decrease of problematic behaviour of students, opening up the school towards family and local com-
munity and successful school management are the aims a school should reach within the process of 
its improvement. 

Key words: pedagogic climate research, school climate, qualitative education. 

М-р Мира Йованович, Валево

ОБЗОР НОВЕЙШИх ИССЛЕДОВАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСкОГО кЛИмАТА

Резюме

Исследования педагогического климата, педагогической атмосферы, на основании 
результатов исследований в зарубежной и домашней ли тературе, указывают на то, что пред-
метом изучения и рассмотрения чаще всего были: эмпирические исследования в классе, вза-
имодействие между учениками и учителями, отношение успеваемости учащихся и по ведения 
учителей. Большинство исследований изучало характеристики педагогического климата, то 
есть как ученики, учителя и родители описывают педагогический климат. В последние годы 
прошедшего века опубликовано значительное число работ в которых представлены кон цепции 
основ исследований и измерений разных аспектов школьного и классного климата, атмос-
феры. Создание положительного климата в школе требует постоянные усилия всех участни-
ков в воспитательно-образовательном процессе, а результатом является продвижение вперёд 
работы школы. Сохранение положительного педагогического климата, обеспечение условий 
для качественного образования всех детей, уменьшение плохого проблематичного поведения 
учеников, открытие школы к семье и местному сообществу и успешное управление школой, 
являются целями, которые школа должна реализовать в процессе сво его усовершенствования.

Опорные слова: исследование педагогического климата, школьный климат, качествен-
ное образование
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НИВО ИНФОРМАТИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ РУКОВОДЕЋИХ  
КАДРОВА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА  

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Резиме

Проблеминформационеписмености,каоглобалнаполитичкаиобразовна
одредница,затекаојемногеобразовнесистемеусветусапитањем«какода
ље».Концепт«целоживотногучења»подразумеваобразовнисистемкојићеу
свакомтренутку,свакомпојединцу,пружатимогућностдаовладановим,функ
ционалнимзнањима.

Информационаиинформатичкаписменостморајупостатифокусобра
зовниминституцијаманасвимнивоима.Стога,информатичкаписменостди
ректораи стручних сарадника, каоносиоца великогбројапрограмерских, ор
ганизаторских, педагошко инструктивних, евалуаторких, истраживачких и
функцијаруковођења,морајубитиназавидномнивоу.

Полазећиоднаведеног,потребнојеистражитиукојојмерисудиректо
риистручнисараднициуосновнимшколамаинформатичкиписмени.

Кључнеречи:информатичкаписменост,ECDL,руководећикадар,струч
нисарадници

Увод

Ин фор ма тич ка пи сме ност гра ђа на Евро пе ме ри се бро јем сер ти фи ко ва-
них осо ба, што под ра зу ме ва спо соб ност да ко ри сте ра чу на ре у сва ко днев ним ак-
тив но сти ма. Стра те ги јом раз во ја ин фор ма тич ког дру штва у Ср би ји при хва ћен 
је ECDL. ме ђу тим, пре ма бро ју сер ти фи ко ва них гра ђа на по ECDL стан дар ду, 
Ср би ја за о ста је за зе мља ма у ре ги о ну три до пет пу та, а у од но су на чла ни це EU 
чак из ме ђу пет и 15 пу та. При ме ра ра ди, у Ср би ји сер ти фи кат по се ду је 18.000 
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гра ђа на, у хр ват ској 50.000 гра ђа на, у Ру му ни ји 350.000, ма ђар ској 500.000, Грч-
кој 850.000, у Ита ли ји 1,6 ми ли о на. Пре ма ста ти сти ка ма, у Ита ли ји 16 ми ли јар ди 
евра го ди шње се из гу би на ре ша ва ње про бле ма „ком пју тер ског не зна ња”, око 
по ма га ња они ма ко ји ра де на ра чу на ру а ни су опи сме ње ни... Нор ве шки и швед-
ски ана ли ти ча ри су из ра чу на ли да у то ку не де ље др жав ни слу жбе ник три са та 
не дељ но из гу би тра же ћи по моћ за рад на ра чу на ру, нај че шће од ко ле ге, па се 
вре ме дво стру ко гу би, што при це ни ра да од де сет евра на сат ко шта 1.700 евра 
го ди шње по за по сле ном. Узи ма ју ћи све на ве де но у об зир, ни је слу чај но EU од лу-
чи ла да опи сме ни 20 ми ли о на гра ђа на го то во у це ло сти о тро шку бу џе та: по да ци 
Европ ског ин сти ту та за тен хо ло ги ју по ка зу ју да се на 136 евра уло же них у ECDL 
обу ку го ди шње вра ћа чак 2. 260 евра.

Стра те ги јом „Ср би ја у 21. ве ку - Ин фор ма ци о но и те ле ко му ни ка ци о но 
дру штво” Ре пу бли ка Ср би ја је од лу чи ла да по све ти зна чај ну па жњу ин фор ма-
ци о ним и ко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма. Да на 05.10.2006. го ди не на сед ни ци 
Вла де Ср би је до не се на је „Стра те ги ја раз во ја ин фор ма ци о ног дру штва у Ре пу-
бли ци Ср би ји” ко ја тре ба да омо гу ћи да љи раз вој на ци о нал не при вре де и гло бал-
ну кон ку рент ност Ср би је европ ским иза зо ви ма. „ка ко би се у пот пу но сти ис ко-
ри сти ле мо гућ но сти ко је нам пру жа ју ИкТ нео п ход но је це ло куп ну по пу ла ци ју 
при пре ми ти за ин фор ма ци о но дру штво пу тем обра зо ва ња за основ ну ком пју-
тер ску пи сме ност и по ди за ње оп ште све сти о зна ча ју ин фор ма тич ког дру штва”. 
Еду ка ци ја гра ђан ства опи са на у ста ву 7. Стра те ги је, би ло да се ра ди о мла дим 
ге не ра ци ја ма на ни воу основ них и сред њих шко ла, или до пун ској еду ка ци ји од-
ра слих, по угле ду на све зе мље у све ту, пред ви ђе на је да се спро во ди по ECDL 
стан дар ду. („Стра те ги ја раз во ја ин фор ма ци о ног дру штва у Ре пу бли ци Ср би ји” 
Слу жбе ни гла сник РС број 51/2010).

ме ђу тим, ин фор ма тич ка пи сме ност гра ђа на Ср би је ни је на за до во ља ва-
ју ћем ни воу. Ускла ђи ва ње срп ског прав ног си сте ма са EU и при вла че ње стра ног 
ка пи та ла не мо гу ће је ако др жа ва не поч не да при о ри тет но фи нан си ра ин фор ма-
тич ко опи сме ња ва ње. С тим ци љем кре ну ла су и ми ни стар ства у Ср би ји, та ко 
да, да нас од сво јих за по сле них ECDL сер ти фи ка те од сво јих за по сле них зах те-
ва ју ми ни стар ство од бра не, ми ни стар ство фи нан си ја, ми ни стар ство еко но ми-
је, ми ни стар ство здра вља, ми ни стар ство за рад и со ци јал ну по ли ти ку, По ре ска 
упра ва Ср биј е, итд.

На пи та ње шта се де ша ва са ECDL сер ти фи ка ци јом у ми ни стар ству обра-
зо ва ња и на у ке, од но сно ин фор ма тич ком пи сме но шћу ди рек то ра шко ла, на став-
ни ка и струч них са рад ни ка у на шем обра зов ном си сте му, те шко је од го во ри ти.

ми ни стар ства обра зо ва ња Бел ги је, Не мач ке, Аустри је, Ита ли је, Чи леа, 
Егип та, ма ђар ске, хо лан ди је, Швај цар ске, Есто ни је, Пољ ске, Нор ве шке, ку вај-
та, Ру му ни је, Јор да на, Ли тва ни је, Ир ске и Ве ли ке Бри та ни је спа да ју у ред во де-
ћих у све ту што се ти че ин фор ма тич ке обу ке за по сле них у обра зо ва њу у скла ду 
са ECDL стан дар ди ма. Про јек том ре фор ме обра зо ва ња на ко со ву из де цем бра 
2009. го ди не око 27.000 на став ни ка до би ло је оба ве зу да у дво го ди шњем пе ри о ду 
про ђу ECDL сер ти фи ка ци ју.
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Имајућиу видунапредизложено,циљистраживањаприказаногуовом
радубиоједасеутврдикаузалнаилиузрочнавезаизмеђунивоаинформатичке
писменостируководећихкадроваистручнихсарадникауосновнимшколамаи
повећањаефикасностиусопственомраду,односнообразовномпроцесу.Задаци
истраживањабазиралисусенаследећимпитањима:дасеиспитаиутврдико
ликиукојојмеридиректориистручнисарадницинасвомрадномместукористе
рачунар,дасеиспитаиутврдиукојојмерисудиректориистручнисарадници
научилидарачунаркористенанекомодстручнихкурсеваподстручнимназо
ромидасеиспитаиутврдибројдиректораистручнихсарадникакојипоседују
ECDLсертификат,даседођедоегзактнихпоказатељаисазнањаукојојмери
судиректориистручнисараднициинформатичкиписмени.Заприкупљањепо
датакакоришћенајеистраживачкатехникаанкетирања,акаоистраживачки
инструментпримењенјеупитник.

Упит ни ком су об у хва ће на пи та ња ко ја су се од но си ла на: ко ри шће ње ра-
чу на ра на рад ном ме сту, на чин на ко ји се по сти гло од ре ђе но зна ње или ве шти-
на ко ри шће ња ра чу на ра, ко ри шће ње Ин тер не та, ко ри шће ње елек трон ске по ште, 
без бед ност ра да на ра чу на ру, ко ри шће ње ра чу на ра у не по сред ном из вр ша ва њу 
над ле жно сти, ко ри шће ње ба за по да та ка, ко ри шће ње ин фор ма ци о но-ко му ни ка-
ци о них тех но ло ги ја (ИкТ) у во ђе њу пе да го шке до ку мен та ци је, софт вер ске ала-
те ко ји се ко ри сте за пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње и оси гу ра ње ква ли те та на ста-
ве, ECDL сер ти фи ка ци ју и по ха ђа ње оба ве зних и из бор них про гра ма за област 
Ин фор ма ти ка из ка та ло га про гра ма стал ног струч ног уса вр ша ва ња на став ни ка, 
вас пи та ча, струч них са рад ни ка и ди рек то ра.

Ис тра жи ва ње је спро ве де но у 26 основ них шко ла са те ри то ри је оп шти на 
Но ви Сад, Фу тог, Жа баљ, Ириг и Ру ма и об у хва ти ло је 55 ди рек то ра и струч них 
са рад ни ка.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња

При ме ном на ве де них ин стру ме на та и њи ма од го ва ра ју ћих ста ти стич ких 
про це ду ра из вр ше но ис тра жи ва ње ни воа ин фор ма тич ке пи сме но сти ди рек то ра 
и струч них са рад ни ка у основ ним шко ла ма да ло је ре зул та те ко ји су при ка за ни 
у Та бе ли 1.

Питање Одговор Број одговора %

Да ли на Вашем радном месту 
користите рачунар?

да 52 94.54
не 3 5.46
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како сте у највећој мери научили 
да користите рачунар?

самостално 33 63.46
током школовања 5 9.61

на семинару 
за стручно 

усавршавање у 
организацији школе

9 17.65

на курсу у 
сопственој 

организацији 
(школа рачунара)

5 9.61

Да ли користите Интернет?
да 51 98.07
не 1 1.93

користите ли Интернет за лично 
стручно усавршавање?

не 4 7.69
ретко 14 26.92

често 34 65.38

колико често користите е- пошту?

не користим 3 5.76
једном недељно 12 23.53

више пута недељно 10 19.60
свакодневно 27 51.92

користите ли е-пошту за 
комуникацију са наставницима?

да 29 55.76
не 23 44.24

Да ли Ваша школа има web сајт?
да 44 84.61
не 8 15.39

Да ли путем web сајта школе 
користите могућности рачунарског 

система и Интернета у 
комуникацији са

ученицима и родитељима 
(download разних садржаја)?

да 15 34.09

не 29 65.91

Да ли сте посетили сајт www.
kliknibezbedno. rs

да 30 57.69

не 22 42.31
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колико рачунар користите за 
припрему активности на Вашем 

радном месту?

увек 8 15.38
често 33 63.46

повремено 9 17.32
никад 2 3.84

Да ли у школи користите 
могућности ИкТ у вођењу 
педагошке документације?

да 34 65.38

не 18 34.62

Да ли примена рачунара у 
обављању Ваших свакодневних 

послова доприноси бољој 
ефикасности при обављању 

Ваших послова?

нимало се не 
слажем 0 0

не слажем се 1 1.94

неодлучан сам 9 17.32

слажем се 42 82.78

Шта је ECDL?

ECDL је 
међународно 

признат сертификат 
о достизању знања и 
вештина применом 

форми учења на 
даљину

13 25

ECDL је 
међународно 

признат сертификат 
о познавању рада на 

рачунару

25 48.07

ECDL је сефтификат 
за

усвојена савремена 
знања о менаџменту 

у образовању, 
стицању вештина 
у организовању 

и управљању 
установом

14 26.93

Да ли поседујете сертификат о 
савладаности ECDL модула?

да 3 5.76

49 94.24



ПЕДАГОШкА СТВАРНОСТ LVIII, 1 (2012), Нови Сад

58

коликом броју обавезних или 
изборних програма за област 

Информатика сте присуствовали у 
оквиру Плана

стручног усавршавања за стручне 
сараднике и директора у школској 
2010/2011. години? (унесите број 
реализованих програма-семинара 

којим сте присуствовали)

0 42 80.77

1-2 9 17.30

више 1 1.93

колико обавезних и изборних 
програма за област Информатика 

сте планирали за школску 2011/12. 
годину, у оквиру Плана стручног 

усавршавања за стручне сараднике 
и директора? (унесите број 

планираних програма-семинара 
које сте планирали)

0 39 73.07

1-2 11 21.16

више 2 3.87

Табела1.Нивоинформатичкеписменостидиректораистручнихсарадникау
основнимшколама

На осно ву од го во ра ис пи та ни ка, утвр ђе но је сле де ће:
1.  великибројиспитаника,односно94.54%испитаника,насвомрадномме

стукористирачунар;
2.  ве ли ки број ис пи та ни ка, од но сно 98.07% ис пи та ни ка, ко ри сти Ин тер нет;
3.  ве ли ки број ис пи та ни ка, од но сно 65.38% ис пи та ни ка, ко ри сти Ин тер нет 

за лич но струч но уса вр ша ва ње;
4.  ве ли ки број ис пи та ни ка, од но сно 71.52% ис пи та ни ка; сва ко днев но или ви-

ше пу та не дељ но ко ри сти елек трон ску по шту;
5.  великибројиспитаника,односно78.84%испитаника,честоилиувекко

ристирачунарзаприпремуактивностинарадномместу;
6.  великибројиспитаника,односно82.78%испитаника,сматрадапримена

рачунарауобављањусвакодневнихпословадоприносибољојефикасности
приобављањупослова;

7. ве ћи на ис пи та ни ка, од но сно 63.46% ис пи та ни ка, је на у чи ла са мо стал но да 
ко ри сти ра чу нар;

8.  напитање„ШтајеECDL“?тачнојеодговорило48.07%испитаника;
9.  сертификатосавладаностиECDLмодуланепоседује94.24%испита

ника;
10.  ушколској2010/2011.години80.77%испитаниканијеприсуствовалооба

везнимилиизборнимпрограмимазаобластИнформатикауоквируПлана
стручногусавршавања
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11.  зашколску2011/12.годину73.07%испитаниканијепланиралостручно
усавршавањезаобластИнформатикауоквируПланастручногусаврша
вања.

За кључ на раз ма тра ња

кон ти ну и ран и убр зан на уч но-тех но ло шки раз вој, по себ но екс пан зи ја мо-
дер них и пост мо дер них фор ми тех но ло ги ја, прет по ста вља ви со ко о бра зо ва ну по-
пу ла ци ју ко ја је у ста њу да ефи ка сно пар ти ци пи ра у со ци јал ним про це си ма и 
ко ри сти рас по ло жи ву ИкТ, од но сно по се ду је ин фор ма тич ку пи сме ност. То се 
по себ но од но си на ру ко во де ће ка дро ве и струч не са рад ни ке јер су они но си о-
ци ве ли ког бро ја про гра мер ских, ор га ни за тор ских, ру ко во де ћих, пе да го шко-ин-
струк тив них, ева лу а тор ских и ис тра жи вач ких функ ци ја у шко ла ма.

Ис тра жи ва ње ј е по ка за ло да ве ли ки број ру ко во де ћих ка дро ва и струч них 
са рад ни ка на свом рад ном ме сту ко ри сти ра чу нар и сма тра да им ко ри шће ње 
ра чу на ра у оба вља њу сва ко днев них по сло ва до при но си бо љој ефи ка сно сти при 
оба вља њу по сло ва.

ме ђу тим, ис тра жи ва ње је по ка за ло да је ма ли број ди рек то ра и струч них 
са рад ни ка осно ве ин фор ма тич ке пи сме но сти сте као на не ком од струч них кур се-
ва под струч ним на зо ром. Та ко ђе, ве о ма ма ли број ди рек то ра и струч них са рад-
ни ка по се ду је ECDL сер ти фи кат.

У ци љу по ве ћа ња и стан дар ди за ци је ин фор ма тич ке пи сме но сти ди рек то ра 
и струч них са рад ни ка, у на ред ном пе ри о ду нео п ход но је да ми ни стар ство про-
све те и на у ке у са рад њи са JI SA-Је дин стве ни ин фор ма тич ким са ве зом Ср би је 
ор га ни зу је и из вр ши обу ку ру ко во де ћих ка дро ва и струч них са рад ни ка по ECDL 
стан дар ди ма, од но сно про гра му сер ти фи ка ци је по зна ва ња ра да на ра чу на ру при-
зна том у 148 зе ма ља све та. 

Ли те ра ту ра

Euro pean Co mu ter Dri ving Li cen ce (www. ecdl.org)
Слу жбе ни гла сник РС број 51/10 „Стра те ги ја раз во ја ин фор ма ци о ног дру штва у 

Ре пу бли ци Ср би ји”
JI SA-Је дин стве ни ин фор ма тич ки са вез Ср би је (www.jisa .rs)
к ат ал ог  прог рама  с талног  ст ру чног усав ршавањ а н ас тавника , в ас питача, ст-

ручних сарадник а  и директора за школску 2011/12. годину (www.zuov.
gov.rs/m-cpr-katalog) Закон о основама система образовања и васпитања 
(Службени гласник РС, бр. 72/09 и 52/11) Правилник о сталном стручном 
усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника 
(“Сл. гласник РС”, бр. 14/04 и 55/05)
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ThE LEVEL OF IT LITERACy OF MANAgEMENT PERSONNEL AND 
PROFESSIONAL ASSOCIATES IN PRIMARy SChOOL 

Abstract

The problem of IT literacy, as global political and educational determinant, has come as a sur-
prise to many educational systems in the world faced by the question “how to go on”. The concept of 
the “lifelong learning” assumes such an educational system that will in any moment to any individual 
open up possibilities to acquire new, functional knowledge.

Educational institutions at all levels have to focus on information and IT literacy. As a conse-
quence, IT literacy of principals and professional associates has to be of high quality level, having in 
mind that they are the main agents of programming, organizational, pedagogic-instructional, evalua-
tion, research and management functions. 

Starting from the above stated, it is necessary to investigate to what an extent the principals 
and professional associates in primary schools are IT literate. 

Key words: IT literacy, ECDL, management personnel, professional associates.

М-р Драган Граховац Новый Сад
Д-р Бранислав Эгич Зренянин

УРОВЕНь ИЩОРмАТИЧЕСкОИ ГРАмОТНОСТИ РУкОВОДяЩИх кАДРОВ И 
СПЕЦИАЛьНых СОТРУДНИкОВ В НАЧАЛьНОЙ ШкОЛЕ

Резюме

Проблема информационной грамотности, как глобальное политическое и образова-
тельное определение, застал многие образовательные системы в мире с вопросом “как даль-
ше”. концепт “пожизненного образования” подразумевает образовательную систему, которая 
в каждую минуту, каждому человеку, даст возможность обладать новыми, функциональными 
знаниями.

Информационная и информатическая грамотности должны стать фокусом образова-
тельных заведений на всех уровнях. Поэтому информатческая грамотность директоров и спе-
циальных сотрудников, как носителей больших программных, организационных, педагогиче-
ско-инструк- ционных, оценочных и исследовательских функций руководствования, должна 
быть на высоком уровне.

Исходя из всего приведённого, необходимо исследовать в какой степени директора и 
специальные сотрудники в начальных школах информатически грамотны.

Опорные слова: информатическая грамотность, ECDL, руководящие кадры, специаль-
ные сотрудники
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УВОЂЕЊЕ ЛОГАРИТАМСКЕ ФУНКЦИЈЕ ПОМОЋУ 
ИНТЕГРАЛА – МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП 

Резиме 

У раду је изложен методички приступ у настави математике који се 
односи на могућност утврђивања знања о основним својствима логаритамске 
функције y=lnx. Приступ се заснива на наставном низу: интеграл-логаритам-
ска функција-експоненцијална функција. У првом делу рада дате су теоријске 
поставке предложеног низа и опис његове реализације у рачунарском окруже-
њу са ученицима средње школе. Неформални докази и визуелизација основних 
својстава природног логаритма су спроведени уз помоћ образовног софтвера 
GeoGebra. Формални докази ових својстава су спроведени на основу раније 
стечених знања из диференцијалног и интегралног рачуна, да би се затим увео 
број е и коначно функција y=ex као инверзна функција испитиваној. У другом 
делу рада је описано спроведено истраживање које је имало за циљ да утврди 
да ли предложени низ при утврђивању и продубљивању наведених наставних 
садржаја утиче на квалитет наставе и на структуираност, функционалност, 
трајност и флексибилност знања ученика. 

 
Кључне речи: број е, визуелизација, GeoGebra,  интеграл, корелација, 

природни логаритам, функција. 
 

Увод 
 

У савременим концепцијама средњошколске и високошколске наставе 
налаже се захтев за повезивањем различитих математичких садржаја у логичке 
целине које су свеобухватне, и организоване око једног проблема или наставне 
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теме у оквиру које су математичка знања ученика у функцији вишестраног ра-
светљавања проблема или теме која се истражује. 

Интерпретација једног математичког појма кроз форме другог утиче да 
ученици лакше уочавају и схватају суштину, а при том увежбавају и стичу ру-
тину у примени раније стечених знања, умења, вештина. Знање које се стиче 
кроз различита представљања лакше се задржава, способност да се знање тран-
спонује у други облик повећава флексибилност и успех код решавања матема-
тичких проблема. Ученици који повезују различита представљања исте ствари, 
појма, лакше ће моћи да препознају више ситуација у којима се та ствар, појам, 
појављује. 

На овај начин у настави је заступљен оперативни принцип, који пред на-
ставника поставља задатак да ученику објасни задржавање особина, односа и 
функционалне зависности математичких објеката при операцијама трансфор-
мације. 

Посебно је значајна визуелизација корелације одабраних садржаја, што 
се може постићи  употребом рачунара. У раду је коришћен бесплатан образов-
ни софтвер GeoGebra, рачунарски алат који обухвата појмове геометрије, алге-
бре и калкулуса, а повезивањем иконичког и симболичког представљања доно-
си бројне могућности. Иконичка презентација је представљање или предочава-
ње на степену који је прелаз између дословне, реалистичке презентације, и 
симболичке, потпуно апстрактне презентације. Иконичка презентација задржа-
ва основне елементе или контуре стварности, док је у симболичкој веза са 
стварношћу само конвенционална. GeoGebra нуди иконичко и симболичко 
представљање објеката паралелно у геометријском и алгебарском прозору. Ово 
паралелно представљање среће се у теорији електронског учења, а често и у ди-
дактикама природних наука. Стечено знање се овде појављује као активно – 
кроз активност, обраду и рад; као иконичко – кроз слике; симболичко – кроз 
симболе и језик. Могућност интерактивне манипулације објектима је главна и 
највећа предност нових медија у односу на традиционално учење. Ученици мо-
гу да откривају нове особине самостално, могу наслућене особине да провере, 
докажу их, ако је потребно и да их коригују. Кроз активну компоненту учења 
долази до изражаја и принцип активног учења. Знање које се стиче кроз разли-
чита представљања лакше се задржава. Способност да се знање транспонује у 
други облик повећава флексибилност и успех код решавања проблема. Ово је и 
основна дидактичка идеја GeoGebrе. Ученик који повезује различита предста-
вљања исте ствари, појма, лакше ће моћи да препозна више ситуација у којима 
се та ствар, појам, појављује. (Херцег & Херцег, 2007) 

Приступ проблему 

Према важећем Наставном плану и програму за природно-математички 
смер Гимназије, у другом разреду ученици треба да усвоје одређена знања о 
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експоненцијалној функцији, а затим о логаритамској као њеној инверзној у 
оквиру наставне теме: Експоненцијална и логаритамска функција.  У четвртом 
разреду се стечена знања утврђују и проширују у оквиру наставне теме: Реалне 
функције једне реалне променљиве, која претходи наставној теми: Диференци-
јални и интегрални рачун. Независно изучавање одређених тематских целина 
карактеристично је за традиционалну наставу. Међутим, у савременој настави, 
при обради и утврђивању наведеног наставног садржаја, могуће је применити и 
другачију методичку концепцију; у том случају се концепт базира на следећем 
наставном низу : 

интеграл → логаритамска функција → експоненцијална функција 
У раду је описана анализа логаритамске функције облика  у 

складу са предложеним низом и у рачунарском окружењу, као и спроведено 
истраживање које је имало за циљ да утврди да ли, и у којој мери, овако конци-
пиран приступ датим садржајима утиче на квалитет, трајност и применљивост 
ученичких знања. 

xy ln

У методици наставе математике развијени су материјали који се односе 
на наведени низ, овде се концентришемо на оне који су прилагођени средњо-
школском нивоу.  

Својства интеграла могуће је означити као математичку подлогу за уче-
ње и подучавање о основним својствима природног логаритма, која даље пред-

стављају базу за увођење функције облика (Buchanan, 2010). e xy 
Такође се у књигама и радовима појединих аутора (Ghorpade & Limaye, 

2006) који се баве калкулусом, односно појмовима више математике, посебно 
посвећује пажња елементарним трансцедентним функцијама где се логаритам-
ска и експоненцијална истичу као најзначајније. Ови аутори анализу функције 

спроводе помоћу диференцијалног и интегралног рачуна, затим следи 

формално увођење броја е, и потом на исти начин анализирају функцију 

. Наведене функције су означили као главне репрезенте логаритамских 

и експоненцијалних функција у ширем смислу. 

xy ln

exy 

Наведени низ карактерише и одговарајући дидактичко – методички зна-
чај. Након што ученици усвоје одређена знања о функцијама, диференцијалном 
и интегралном рачуну, финални корак се може постићи кроз научну дебату 
ученика о корелацији ових појмова. Подстицање ученика на претпоставке о ве-
зама које владају међу њима свакако је делотворније него да се дати појмови 
обрађују независно. Наставник овде може да ученицима укаже на следеће : 

Ако је дат интервал I на скупу реалних бројева, а фиксни елемент интерва-
ла I, x произвољни елемент интервала I, и ако је f интеграбилна функција на I,  

можемо дефинисати функцију F: , 
x

a
dttfxF )()(
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а затим да се реализује дискусија које су претпоставке зависности: „ ако f....он-
да F“. Ученици кроз постојећа знања конструишу нова, о новоуведеној функ-
цији F, развија се процес логичког, дивергентног мишљења о својствима које 
ће поседовати функција F, али све то уз строго дефинисање и логичку дедукци-
ју. 
У даљим разматрањима се указује на чињеницу да је преко интеграла могуће 

дефинисати и испитати својства логаритамске функције: 0,
1

1
)ln(  xdt

x

t
x , а 

затим дефинисати експоненцијалну, као њену инверзну. (Tall, 1975,1992) 

Методолошки оквир спроведеног истраживања 

Да би се наставни експеримент у методичком смислу правилно реализо-
вао, потребно је конструисати његову методолошку основу (Мужић, 1973), уз 
поштовање формалних правила која важе у педагошким истраживањима. 

Проблем истраживања дефинисан је на следећи начин: колико примена 
диференцијалног и интегралног рачуна и примена рачунара у изучавању свој-
става природног логаритма помажу у настави, и да ли је такав начин учења 
сврсисходнији за ученике и наставнике у односу на традиционалну наставу? 

Предмет истраживања је реализација савременог дидактичког модела на-
ставе, усмереног према циљевима наставе математике, конкретно математичке 
анализе, применом образовног софтвера GeoGebra. 

Први циљ истраживања је: утврдити да ли усвајање и утврђивање мате-
матичких садржаја у њиховој корелацији и међудејству утиче на квалитет на-
ставе. Други циљ је: утврдити да ли ученици лакше и трајније усвајају знања 
путем традиционалне методе или у рачунарском окружењу путем хеуристичке 
и проблемске методе у чијим основама су учење откривањем односно истражи-
вачки усмерена настава, са акцентом на свеобухватнијем прожимању матема-
тичких знања. 

Сходно претходно утврђеним циљевима истраживања, могу се одредити 
његови задаци: 1) да се дође до показатеља и сазнања да се применом дефини-
саног наставног низа повећава квалитет наставе, 2) да овакав приступ у настави 
утиче на повећање мотивације код ученика, 3) да дефинисани корелацијски 
приступ доприноси квалитетнијем разумевању наставних садржаја из области 
математичке анализе, 4) да се утврди у којој мери предложени концепт утиче 
на трајност и применљивост раније стечених знања из математике, 5) да се 
утврди да ученици стечена математичка знања могу да примењују и на друге 
сродне наставне садржаје.  

Истраживање је спроведено са ученицима 4. разреда природно-матема-
тичког смера гимназије „Исидора Секулић“ у Новом Саду, у току школске 
2011/2012. године. Обухваћено је 57 ученика: 29 ученика експерименталне (Е) 
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групе - одељење 4-1, и 28 ученика контролне (К) групе - одељење 4-3. Са уче-
ницима К-групе су математички садржаји обрађени на класичан начин. Са уче-
ницима Е-групе је, након упознавања са калкулусом, реализован предложени 
наставни низ, односно приступило се утврђивању знања о функцији облика 

 применом интеграла, а затим се експоненцијална функција облика 

 дефинисала као њена инверзна. Наставник и ученици су у реализацији 

користили образовни софтвер GeoGebra. 

xy ln

e xy 

Постављена је хипотеза и њена алтернативна : 
Х0: Разлика К-групе и  Е-групе  у знању из математике које се односи на назна-
чене функције није статистички значајна. 
Ха: Разлика К-групе и  Е-групе  у знању из математике које се односи на назна-
чене функције је статистички значајна. 

На основу дефинисаног проблема истраживања, циљева и задатака, у 
овом истраживању су примењене дескриптивна, статистичка и експериментал-
на метода. Дескриптивна метода је примењена  код прикупљања података, об-
раде и интерпретације, те у разматрању и описивању основних теоријских по-
ставки, практичних решења предмета истраживања и добијених резултата екс-
перименталног истраживања. Такође, у анализи резултата и статистичкој обра-
ди добијених података коришћена је статистичка метода. Експериментална ме-
тода са паралелним групама  је примењена у делу рада који се односи на утвр-
ђивање и упоређивање знања ученика контролне и експерименталне групе. 

Техником теоријске анализе садржаја извршена је анализа садржаја На-
ставног плана и програма, уџбеника и наставних приручника за математику у 
другом и четвртом разреду гимназије. Техником тестирања која подразумева 
,,стандардизован поступак, помоћу којег се изазива нека одређена активност, а 
онда се тa активност мери и вреднује тако да се индивидуални резултат упоре-
ди с резултатима који су добијени код других индивидуа у једнакој ситуацији 
или упоређивањем са једнозначно постављеним критеријумом“ испитана су 
знања ученика према дефинисаним циљевима и задацима истраживања.  

Васпитно-образовни материјал употребљен у току истраживања је класи-
фикован на (Вукобратовић, 2010): материјале експеримента (уџбеници, збирке 
задатака, рачунар, и други материјали намењени наставнику и/или ученицима; 
протокол који је вођен од стране наставника у Е-групи и К-групи за време реа-
лизације истраживања ) и испитни инструмент (задаци објективног типа, одно-
сно тест знања). 
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Рад са експерименталном групом 

Нека је дата функција Rf ),0(: дефинисана са 
t

tf
1

)(  . Како је 

функција f непрекидна на интервалу ( ),0  , 

)
следи да је интеграбилна на сваком 

затвореном подинтервалу од ,0(  . Због тога је могуће ученицима навести 

следеће: 
За ),0( a дефинишемо природни логаритам броја а као интеграл 


a

dt
t

a
1

1
ln R. Функција ),0(:ln позната је као логаритамска функција. 

(Spivak, 2008; Buchanan, 2010) 
С обзиром на дефиницију одређеног интеграла, следи да је  

дефинисан као површина испод криве 

ay ln

t
y

1
  у границама од 1 до а, за све 

. Одавде следи да се за различите вредности а добијају различите 
вредности интеграла. Али, поставља се питање где ће се налазити тачке облика 

, где је b површина испод криве 

),0( a

),( baA 
t

y
1

   у границама од 1 до а? Да ли 

заиста дате тачке описују логаритамску функцију? Развија се дискусија о могу-
ћим одговорима, један од ученика каже да дате тачке припадају кружници, што 
је нетачно. Узимамо у разматрање предлог другог ученика који ће довести до 
тачног одговора, што је даље реализовано применом GeoGebrе. Ученици су ко-
ристили опцију Uključi trag за тачку А и померали задати Klizač за вредности а. 
Уочавају сви да тачка А описује логаритамску функцију. Као додатну проверу 
су нацртали у истом прозору график логаритамске функције директним задава-
њем , тачка А се креће по датом графику (слика 1). xy ln
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Слика 1: Визуелизација дефиниције природног логаритма 

 
Даље се испитују својства природног логаритма: 

1. На основу дефиниције, ученици закључују да је домен функције 
),0(  . D

2. Како важи да је  
1

1
0

1
1ln dt

t
, следи да је нула функције тачка )0,1( . 

3. За свако ),0( важи следеће: ba, ba ab lnlnln  . Ученици закљу-

чују да збир површина представљених са 
a

dt
t1

1
и треба да буде једнак 

површини 
ab

dt
t1

1
.  

Доказ: 

       
a b a b

badu
u

dt
t

adu
ua

dt
t

ab a ab

a
dt

t
dt

t
dt

t
ab

1 1 1 1
lnln

1111

1 1

111
ln (сме-

на:
a

t
u  ) 
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4. За свако ),0( важи следеће: , ba ba
b

a
lnlnln  . Доказ ове особине 

сваки ученик самостално изводи, по сличном принципу као код претходне осо-
бине. Визуелизација ове особине (GeoGebrа) је веома значајна, зато што су уче-
ници могли и визуелно да закључују о односима ових површина, а у алгебар-
ском прозору да нумерички прате зависност вредности датих површина, за раз-
личите а и b (слика 2).( Spivak, 2008) 

5. За свако ),0(  и важи следеће: ak .  a ak lnln 

Доказ:    
ak a a

akdu
u

kduukk
uk

dt
t

ak

1 1 1
ln

1111
ln  (смена: k tu  ). 

6. Ако су дати ),0(, ba такви да је ba  , тада је 

  
a b

bdt
t

dt
t

a
1 1

ln
11

ln , па следи да је функција монотоно растућа на интерва-

лу ),0(  .(Ghorpade & Limaye, 2006) Графички, закључак ученика је следио из 
чињенице да што је већа горња граница интеграла, површина испод криве је 
већа (слика 3).  
 

 
Слика 2: Визуелизација збира и разлике логаритама 
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Слика 3: Визуелизација монотоности функције 

 
7. Померајући Klizač за различите вредности а, ученици долазе до не-

формалног доказа да је функција позитивна за ),1( a , а негативна за 
)1,0(a , као што је приказано на слици 4. У свакој етапи рада, наставник је 

сугерисао на значај формалног доказа, што се овде такође реализује помоћу ин-
теграла:  

за је ),1( a  
a

dt
t

a
1

0
1

ln , а за  )1,0(a је   
a

a
dt

t
dt

t
a

1

1
0

11
ln . 

 
Слика 4: Визуелизација знака функције 

 

8. Како је функција Rf ),0(:  дефинисана са 
t

tf
1

)(   непрекидна 

на датом интервалу, следи да је функција xy ln  на том интервалу диферен-

цијабилна (Кечкић, 2006). Да би графички приказали изводну функцију, учени-
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ци су користили наредбу Izvod[ )ln(x ], добијају график функције 
x

y
1

 . Међу-

тим, овде је било потребно дискутовати која се од две настале гране функције 

x
y

1
  узима у разматрање, посматра се она која је у 1. квадранту, с обзиром да 

се ради испитивање функције и њеног извода на ),0(  . Користећи наредбу If 


x

x
1

,0  ученици добијају функцију првог извода на посматраном интервалу. 

На основу графичког приказа функције другог извода 
x

y
2

1
  следи да је 

функција xy ln  на посматраном интервалу конкавна (слика 5). 

9. Функција xy ln  је строго растућа, па је инјективна. Како x  

када 0

ln

x , постоји број ),0(0 x  такав да је yx 0ln . Како xln  

када x , постоји број ),0(1 x  такав да је yx 1ln . Како је функција не-
прекидна на сваком затвореном подинтервалу од ),0(  , онда је непрекидна и 

на  xx 1,0 . То значи да постоји број  xx 1,0  такав да је yxx ln . 

 

 
Слика 5: Визуелизација изводних функција 
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Након што је са ученицима доказано да је функција xy ln  бијекција, 
било им је постављено питање које су последице наведене чињенице? 

Прво, постоји јединствени позитиван реалан број x такав да је . 
Нека је то број , . Значи да смо дефинисали број , требало је још утврдити 
која му је приближна вредност. (Spivak, 2008) Поједини ученици су се снашли 
на следећи начин: на графику функције утврдили су тачку М чија је ордината 
једнака 1, на основу чега добијају да је вредност апсцисе једнака . Тачку М су 
добили користећи наредбу Preseci[ ] (слика 6). 

1ln x
e e

e
)ln(,1 x

Друго, ако је логаритамска функција бијекција, онда постоји њена ин-
верзна функција. Поставља се питање како је одредити? 

За сваки реалан број x  дефинисан је број за који важи 

. Функција облика позната је као експоненцијална функ-

ција. Даље се тражило од ученика да прикажу графички везу између експонен-
цијалне и логаритамске функције, што су урадили на следећи начин: дефиниса-
ли су тачку 

e xy 

xexy  lnln e xy 

),1,
1

,( 



A t

x
Integralt , и опцијом Uključi trag нацртали логаритамску 

функцију(траг тачке А). Следила је помоћ наставника: инверзна функција ће 
бити симетрична датој, у односу на праву xy  . Због тога су сви даље дефини-

сали нову тачку А’ симетричну тачки А у односу на праву xy   помоћу наред-

бе Osnasimetrija. Активирањем опције Uključi trag за тачку А’ добили су график 

функције , што је приказано на слици 7. ey  x

 
Слика 6: Број e 
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Слика 7: Експоненцијална функција 

 
У току наредних часова је, по предложеном концепту, настављено са 

анализом својстава функције  где је знање о логаритамској функцији 

означено као основа за даље проширивање и продубљивање знања о њеној ин-
верзној функцији.  

e xy 

Резултати истраживања 

Коришћен је дидактички тест знања са циљем да се утврде очекиване на-
стале разлике у знању између Е-групе и К-групе. Тест припада групи тестова 
брзине и дијагностичких тестова. У анализи резултата се узимао у обзир број 
тачних одговора које је дао ученик у прописаном времену (овде одређено 20 
минута за израду теста), а са циљем да наставник добије представу (дијагнозу) 
о напредовању ученика, односно о утицају реализованог концепта на знање 
ученика Е-групе. Тест је комбинованог типа и садржи шест задатака: први, че-
тврти и шести су задаци слободне форме (допуњавања/есејски), а други, трећи 
и пети су задаци везане форме (вишеструког избора)(Милошевић, 2009). 
Тест знања је дат ученицима у следећој форми: 
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1. Решење једначине ba x   за Ra  \ 1  и 0b  је 
______________________________ 
 

2. График које функције је приказан на слици? (заокружити тачан одговор) 
 

 

 
А) xy 2ln            

 
Б) )2ln( xy    

 
В) xy 2ln      

    
Г) )2ln( xy    
 

 
 

3. На слици су приказани графици две функције. Које две? (заокружити та-
чан одговор) 

 

 

 

А)  и      e xxf )( e xxg )(

e xxf )( e xxg

      

Б)  и )(

xxf ln)(

  

 

В)   и      e xxg )(

xxf ln)(
    
Г) )ln()( xxg  и   

 

 
 
 
4. На слици је дат график функције 2)2ln(  xy . На истој слици ски-

цирати график њене инверзне функције. 
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5.  

 
 

6. Дата је функција e xxf )2(
3

1
3)(  . Која је њена инверзна функција? 

(заокружити тачан одговор) 

А) 233)(1  e xxf                  Б) 23ln
3

1
)(1  xxf   

В)  23
3

1
)(1  e xxf                 Г) 2

3
ln3)(1  x

xf  

7. Решити по x  једначину: 

))ln()22(ln(
3

1
)ln(

2

1
ln2lnln zyzyzyzxzax   

_____________________________________________________________ 
 

*** 
Сваки задатак на тесту је бодован једним бодом, за погрешан одговор, 

или неурађен задатак ученику се доделило 0 бодова. Резултати теста су прика-
зани у табели 1. и слици 8.  
 

ЗАДАТАК Е-ГРУПА К-ГРУПА 
1. 62,069% 53,571% 
2. 93,103% 60,714% 
3. 72,414% 39,286% 
4. 82,759% 42,857% 
5. 65,517% 46,429% 
6. 68,966% 53,571% 
Табела 1: Успех ученика на тесту 
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Слика 8: Упоредни хистограм 

          
Ученици Е-групе су урадили 74,138% теста, и у просеку освојили 4,448 

бодова. Ученици К-групе су урадили 49,405% теста, и у просеку освојили 2,964 
бодова. Сваки задатак је решио бар један ученик, а у обе групе су постојали 
ученици са максималним бројем бодова и они који нису освојили ни један бод. 
Статистичка обрада теста знања реализована је на основу бодовног постигнућа 
ученика, Студентовим t-тестом разлике аритметичких средина који показује да 
ли постоји значајна разлика у резултатима Е-групе и К-групе. Добијени стати-
стички резултати су представљени у табели 2. 
 

СТАТИСТИЧКА ВЕЛИЧИНА E – ГРУПА К - ГРУПА 
Бројност узорка 29 28 
Средња вредност броја бодова 4,448 2,964 
Варијанса 1,470 1,962 
Стандардна девијација 1,213 1,401 
Коефицијент варијације 27,250% 47,249% 
Проценат освојених бодова 74,138 49,405 
Стандардна грешка аритметичке средине 0,225 0,265 
Апсолутна разлика аритметичких средина 1,484 
Стандардна грешка разлике аритметичких 
средина 0,348 

Критички однос t 4,281 
Степени слободе 55 
Ниво значајности на 0,05 2,00 
Ниво значајности на 0,01 2,66 

Табела 2: Статистички резултати теста 
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Дискусија 

За Е-групу је стандардна девијација 1,213, што је мање од трећине сред-
ње вредности броја бодова на тесту, и коефицијент варијације је 27,250%, што 
је мање од 30%. На основу ових резултата можемо да закључимо да је Е-група 
релативно хомогена у знању које је испитано на тесту. Међутим, за К-групу је 
стандардна девијација 1,401, што је веће од трећине средње вредности броја 
бодова које је ова група освојила на тесту, и коефицијент варијације је 
47,249%, што је веће од 30%. Ово су показатељи да је К-група релативно нехо-
могена у тестираном знању. 

На основу података добијених у табели 2 може се приступити статистич-
ком тестирању нулте и алтернативне постављене хипотезе : како је t = 4,281 > t 
(55; 0,05) =2,00, одбацује се нулта хипотеза за ниво ризика p=0,05 односно са си-
гурношћу од 95%. Како је t = 4,281 > t (55; 0,01) =2,66, одбацује се нулта хипотеза 
за ниво ризика p=0,01. То значи да се са сигурношћу од 99% може прихватити 
алтернативна хипотеза. Разлика у резултатима Е-групе и К-групе на тесту је 
статистички значајна. 

Закључак 

Резултати истраживања указују на позитивне ефекте повезивања матема-
тичких садржаја у логичку целину која је била организована око теме везане за 
основна својства функције y=lnx. Настава која је конципирана на принципу ко-
релације назначених појмова развија математичке компетенције ученика, у на-
веденом пројекту су посебно истакнуте: способност истраживања, различити 
погледи на проблем, математичко аргументовање, флексибилно математичко 
мишљење и закључивање, комуникација, презентовање резултата и употреба 
алата и образовних технологија.  

Корелација математичких појмова утиче на интегративне процесе у ма-
тематици, на примене знања у пракси, на сагледавање појмова у њиховој цело-
витости и аутентичности, затим на мултидимензионалне флексибилне процесе 
сазнања који осветљавају проблем са различитих страна, и такође, утичу на жи-
вотнији приступ у стицању знања. 

Због наведених чињеница, закључујемо да постоји потреба за даљим 
проучавањима повезаности између научно-теоријских знања и појмова у цело-
купној настави математике. Перспективу даљих проучавања проблема повеза-
ности знања у настави треба да чине теорија развијајуће наставе, као и форми-
рање нових варијанти и концепција које би обезбеђивале повезаност матема-
тичких знања у систем, у настави и код ученика. 
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THE INTRODUCTION OF LOGARITHM FUNCTION ACCORDING  
TO INTEGRALS - TEACHING METHODOLOGY APPROACH –  

 
Abstract 

 
The paper presents teaching methodology approach to mathematics teaching referring to 

the possibility to reinforce knowledge on basic features of logarithm function y=lnx. The approach 
is based on the teaching progression: integral – logarithm function – exponential function. The first 
part of the paper offers theoretical grounds of the suggested progression and a description of its re-
alization in computer environment with secondary school students. Informal proofs and visualiza-
tion of the basic features of the natural logarithm have been carried out according to the educatio-
nal software GeoGebra. Formal proofs of these features have been undertaken according to prior 
knowledge on differential and integral calculation in order to subsequently introduce the number e 
and, finally, the function y=ex as the inverse function of the one investigated. The second part of 
the paper deals with the research aiming at establishing whether the suggested progression in the 
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process of reinforcement and deepening of the stated teaching contents influences quality of teac-
hing and the structure, functionality, duration and flexibility of student knowledge.  

 
Key words: the number e, visualization, GeoGebra, integral, correlation, natural logarithm, 

function.  
 
 
 
Ивана Миланович 
Д-р Джурджица Такачи 
М-р Ружица Вукобратович 
 

ВВЕДЕНИЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ С ПОМОЩЬЮ  
ИНТЕГРАЛА -МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 
Резюме 

 
В настоящей работе представлен методический подход в процессе обучения матема-

тике, касающийся возможности подтверждения знаний об основных свойствах логарифми-
ческой функции у=lnx. Подход опирается на учебный ряд: интеграл-логарифмическая функ-
ция-показательная /экспоненциальная/функция. В первой части работы даны теоретические 
тезисы предложенного ряда и описание его реализации в компьютерном окружении с учени-
ками средней школы. Неформальные доказательства и визуализация основных свойств при-
родного логарифма, проведены с помощью образовательной программы GeoGebra. Форма-
льные доказательства этих свойств проведены на основании раньше приобретённых знаний 
дифференциального и интегрального исчисления, чтобы потом ввести число е в конце функ-
ция у=ex как обратная функция исследуемой.Во второй части работы представлено прове-
дённое исследование целью которого было подтвердить оказывает ли влияние предложен-
ный ряд при усвоении и углублении настоящих учебных содержаний, на качество процесса 
обучения и на структуру, функциональность, прочность и флексибильность знаний учени-
ков. 

 
Опорные слова: число е, визуализация, GeoGebra, интеграл, корреляция, природный 

логарифм, функция 
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НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ У ЧИТАНКАМА ВЕСЕЛИНА  
ЧАЈКАНОВИЋА И МАРЦЕЛА КОЛИНА

Сажетак

Урадусеиспитујезаступљеностусменекњижевностиучитанкамакоје
суприредилиВеселинЧајкановићиМарцелКолиниз1916.и1918.године.Раз
матрасевезаспецифичногисторијскогпериода,временанепосреднопреиза
времеПрвогсветскогратаизаступљеностнароднекњижевности,и,каовеома
специфично,разматрасепитањеузрастакојемсунамењенеовечитанке.

Кључнеречи:народнакњижевност,читанке,узраст,системвредности.

По че так Пр вог свет ског ра та 1914. го ди не на го ве шта вао је по че так не из-
ве сне бу дућ но сти бал кан ским зе мља ма. Ср би ја ни је би ла из у зе так. На пре дак ко-
ји је оства рен у пр вој де це ни ји 20. ве ка на из глед је пот пу но об у ста вљен. Иако 
су шко ле у Ср би ји 1914. го ди не пре ки ну ле са ра дом, под оку па ци јом је до шло 
до об на вља ња на став ног про це са, и по је ди не шко ле др жа ле су на ста ву на ту-
ђем на став ном је зи ку (нпр. бу гар ском у Ни шу и По жа рев цу). Упр кос ова квим 
околностима „српска вла да је на сто ја ла да ве ли ком бро ју ђа ка (вој ни ка) и дру гих 
уче ни ка и сту де на та, ко ји су с вој ском на пу сти ли Ср би ју, омо гу ћи да ље шко-
ло ва ње у основ ним шко ла ма, гим на зи ја ма, сред њим струч ним шко ла ма и на 
фа кул те ти ма у Фран цу ској, Ен гле ској, Швај цар ској, Ита ли ји, Ру си ји и Грч кој” 
(Pot ko njak-Ši mle ša 1989: 330). Иако се чи ни ло да ће се про свет ни рад у зе мљи 
пре ки ну ти, он је по ла ко, али ин тен зив но, на ста вљао да се од ви ја и у тим те шким 
да ни ма срп ске исто ри је.

У то ку Бал кан ских ра то ва (1912-1913) са зре ва ла је иде ја о ује ди ње њу ју-
го сло вен ских на ро да у јед ну др жа ву, али до то га је до шло тек кра јем Пр вог свет-
ског ра та (1918), про гла ше њем кра ље ви не Ср ба, хр ва та и Сло ве на ца 1. де цем бра 
1918. го ди не. Ти ме је на род «три пле ме на» ује ди њен, про ши ре на је те ри то ри ја, 
али то је зах те ва ло и дру ге из ме не, из ме ђу оста лог про ме не и при ла го ђа ва ње 
про све те и школ ства. По че так функ ци о ни са ња но ве др жа ве до нео је и но ве про-
бле ме ко је је тре ба ло ре ши ти. По ве ћа ње те ри то ри је, укљу чи ва ње раз ли чи то раз-
ви је них кра је ва у јед ну це ли ну, ста ви ло је и ми ни стар ство про све те пред но ве 
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иза зо ве. Ра том опу сто ше на зе мља су сре ла се и са раз ли чи том обра зов ном струк-
ту ром ста нов ни штва. Ве ли ки део по пу ла ци је био је не пи смен и жи вео је на се лу.1

У чи тан ка ма ко ри шће ним у овом пе ри о ду на те ри то ри ји Ср би је, не ма ве-
ћих но ви на. Углав ном су у упо тре би по но вље на, не рет ко до пу ње на из да ња, ра-
ни је одо бре них уџ бе ни ка (као, на при мер, чи тан ке ми ло ша Ив ко ви ћа и Во ји сла-
ва Јо ва но ви ћа, Ја ше Про да но ви ћа, Сте ва Чу ту ри ла, ми ла на Ше ви ћа итд.), али за 
јед ну ши ру кул ту ро ло шку сли ку по себ но су ин те ре сант не две пу бли ка ци је ко је у 
свом на сло ву но се од ред ни цу чи тан ке, а штам па не су у из бе гли штву или еми гра-
ци ји. То су чи тан ке Ве се ли на Чај ка но ви ћа и мар це ла ко ли на.

По ред оте жа ва ју ћих исто риј ских околности, аутори су има ли и до дат не 
те шко ће - да ство ре функ ци о нал ни уц бе ник на ме њен раз ли чи тим уз ра сти ма, и 
пот пу но раз ли чи тим ка те го ри ја ма уче ни ка (еми грант ска де ца, ин ва ли ди и вој-
ни ци). У уоби ча је ној при ре ђи вач кој прак си уз ра сни иден ти тет уче ни ка би тан је 
фак тор при ода би ру тек сто ва. У овом случају^тај кри те ри јум је по ти снут дру гим 
фак то ри ма, што је ре зул ти ра ло пот пу но но вом фор мом чи тан ке.

Ве се лин Чај ка но вић2 и Штам па ри ја срп ских ин ва ли да у Би зер ти (Ту нис) 
по кре ћу би бли о те ку «На пред», ка ко би по мо гли вој ни ци ма да об но ве по сто је ћа 
зна ња или на у че не ке но ве по дат ке из вла сти те књи жев не тра ди ци је, од но сно 
при ре де књи ге «ко ри сне за срп ски на род».

У пред го во руСрпскечитанке:започетнике,Чајкановић на во ди да је она 
на ме ње на ин ва ли ди ма у он да шњој ин ва лид ској шко ли, али и као при вре ме на 
лек ти ра уче ни ци ма основ них и ни жих раз ре да сред њих шко ла. Ти ме сам аутор 
ука зу је на ши рок спек тар уз ра сних иден ти те та ко ји ма је чи тан ка по све ће на. Тро-
шко ве штам па ња сно си ла је Штам па ри ја срп ских ин ва ли да3, ти раж је био 1000 
при ме ра ка, а де ље на је бес плат но. Рат не при ли ке и не мо гућ ност уви да у ком-

1  «Pro sjek ne pi sme no sti od ra slog sta nov ni štva iz nad 10 go di na sta ro sti, pre ma po pi su sta nov ni štva 
1921. go di ne, bio je 48, 6 po sto, s ve li kim va ri ja ci ja ma u po je di nim di je lo vi ma ze mlje (na pri mjer, 
u Slo ve ni ji iz no sio je 8, 9, u bo sni i her ce go vi ni 87, 84, a na Ko so vu 95, 5 po sto) [...] oko 9, 5 
mi li o na sta nov ni ka ži vje lo je na se lu, a oko 2, 5 mi li o na u gra du [...] » (Pot ko njak-Ši mle ša 1989: 
336).

2  Српскачитанка:започетнике. [приредио Ве се лин Чајкановић], Би зер та, Штам па ри ја срп-
ских ин ва ли да, 1918.

3  Штам па ри ја срп ских ин ва ли да осно ва на је у ле то 1917. го ди не, а на по ле ђи ни чи тан ке на-
ла зи мо сле де ће по дат ке, пи са не на срп ском и фран цу ском је зи ку: «Циљ јој је 1) да се у 
њој срп ски рат ни ин ва ли ди об у че ти по граф ском, ма шин ском и књи го ве зач ком за на ту, 2) да 
се у њој штам па ју књи ге ко ри сне за срп ски на род. Збир ка тих књи га на зва на је ‚На пред1. 
књи ге штам па не у Штам па ри ји срп ских ин ва ли да 1) да ју се бес плат но, или се 2) про да ју 
ис под це не. Од ових књи га, је дан ве ли ки део при ме ра ка би ће да ван срп ским шко ла ма». У 
окви ру исте би бли о те ке штам па не су и сле де ће књи ге : Чај ка но вић-Офор,Изводизфранцу
скеграмтикеифранцускиразговори; Чај ка но вић-Офор, Францускосрпскиречник; Ал бер 
Офор,Шта ћемо после рата?;ЖенидбаМаксимаЦрнојевића, срп ска на род на пе сма, с 
ко мен та ром;CpncmвoуАфрици.Споменицалиста‚Haпpeд‘; м. Ј. мај ски, Меглинка, при-
по вет ка у сти хо ви ма, по на род ном пре да њу ис под Бе ла си це. У на ја ви су два на сло ва: Убол
ници, фран цу ско-срп ски раз го во ри, иСрпскенароднепесме.IПесмеобојунаКосову.
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плет ну ли те ра ту ру, на те ра ли су Ве се ли на Чај ка но ви ћа да се по слу жи оним до 
че га је мо гао до ћи, те та ко, као из во ре тек сто ва ко је је увр стио у чи тан ку, по ред 
тек сто ва из Ву ко вих збир ки иРијечника, он на во ди пе сме и Ј. Ј. Зма ја, Ње го ша, 
љ. П. Не на до ви ћа, В. Ј. Или ћа, С. Срем ца, С. м. љу би ше, В. ка ри ћа, де ло ве Но-
вог за ве та у Ву ко вом пре во ду, као и тек сто ве м. Ђ. ми ли ће ви ћа. При ре ђи вач је 
ко ри стио и не ка од по но вље них из да ња чи тан ке љуб. м. Про ти ћа и Влад. Сто-
ја но ви ћа (Српскачитанка, пр ва књи га) и м. Ше ви ћа (Српскачитанка, дру га, 
тре ћа и че твр та књи га).

По ред до ма ћих аутора^у овој књи жи ци на шли су се и пре во ди са ла тин-
ског и фран цу ског.4 Што се ре дак ту ре ти че, Чај ка но вић ис ти че да су са мо по је-
ди ни тек сто ви (тек сто ви из Ву ко вогРијечника, по сло ви це, као и не ки тек сто ви 
пи са ни ју жним ди ја лек том) пре ве де ни на ис точ ни ди ја ле кат, док је све оста ло 
штам па но у из вор ном об ли ку. При мет не су ра ни је по зна те ин тер вен ци је у пе сма-
ма Ста ри Вујадин (ка зуј, кур во → ка зуј, мо ре) иСтаринаНовакикнезБогосав 
(До че ку јем Са рај ли је мла де → До че ку јем Тур ке ја њи ча ре)5, али сма тра мо да оне 
ни су ди рект на по сле ди ца Чај ка но ви ће ве ре дак ту ре, већ су би ле део пре у зе тих 
тек сто ва из по ме ну тих чи тан ки ко ји ма се, као из во ри ма, по слу жио.

Иако но си на словЧитанка,ова књи жи ца, по сма тра на у скла ду с да на-
шњим ту ма че њем, то ни је. Пре би се мо гло ре ћи да је реч о из бо ру књи жев них 
тек сто ва ко ји су се чи ни ли нај при ме ре ни јим за по чет ну обу ку по пу ла ци је ко јој 
је чи тан ка на ме ње на. Из бор кра ћих тек сто ва, дат је без на во ђе ња из во ра (ко ји би 
оп те ре ти ли ова ко при ре ђе ну пу бли ка ци ју), а из о ста вља ње на је и ме то дич ко-ди-
дак тич ка апа ра ту ра, што је у скла ду са ра ни јом на по ме ном при ре ђи ва ча да књи га 
мо же би ти ко ри шће на и као лек ти ра.

Има ју ћи у ви ду рат ни пе ри од и из бе гли штво, мо гло се оче ки ва ти да из бор 
тек сто ва на род не књи жев но сти бу де на гла ше но у слу жби ја ча ња на ци о нал ног 
осе ћа ња и по ди за ња рат нич ког, ју нач ког па то са. Ипак, ни је та ко. Од на ро дих пе-
са ма иза бра не су:Сестребез брата,Дијоба Јакшића,СтаринаНоваки кнез
Богосав иСтариВујадин. По ред оп ште на ци о нал не те ма ти ке, ове пе сме су за ба-
вље не и од но си ма уну тар патријархалне по ро ди це. Из бор по сло ви ца је при бли-
жно исти као и у чи тан ка ма м. Ше ви ћа, љ. Про ти ћа и В. Сто ја но ви ћа (о бо гу, 
ју на штву, при ја тељ ству), док су од про зних тек сто ва иза бра не ша љи ве при че, 
ко је, по сво јој осо бе но сти, пре но се од ре ђе не мо рал не по ру ке.

4  Ова чи ње ни ца не чу ди има ју ћи у ви ду да је Ту нис та да при па дао Фран цу ској, а и сам Чај ка-
но вић се пер фект но слу жио с оба је зи ка.

5  «Стих 86 по ме ну те пе сме код ка ра џи ћа гла си: ‚До че ку јем Са рај ли је мла де‘, што Ше вић 
ме ња у ‚До че ку јем Тур ке ја ни ча ре‘ да би за тим, нај ве ро ват ни је због не при ме ре но сти вас-
пит ној функ ци ји, пот пу но из ба цио сти хо ве ко ји сле де: ‚Те оти мам и сре бро и зла то,/ И ли је-
пу чо ху и ка ди фу,/ Оди је вам и се бе и дру штво‘. Ова квим по ступ ком до при но си се осо бе ној 
иде а ли за ци ји хај ду ка: мла де Са рај ли је, ко ји су, пре ма пе сми, мо гли би ти до че ки ва ни због 
свог бо гат ства за ме ње ни су ја ни ча ри ма, ко ји су вој ни ци и, као та кви, до стој ни ји не при ја-
те љи, што је до дат но по тен ци ра но пот пу ним из о ста вља њем ма те ри јал ног мо ти ва хај дуч ке 
бор бе» (ко ла ко вић 2008: 67, 74).
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Сти че се ути сак да је при ре ђи вач, из бо ром тек сто ва же лео да на гла си мо-
рал но-вас пит ну функ ци ју, али и да то ком су мор ног и те шког исто риј ског пе ри о да 
ули је на ду у бо љу бу дућ ност вој ни ци ма, под се ћа ју ћи их на основ не мо рал не и 
по ро дич не вред но сти и на род но ис ку ство.

Дру га чи тан ка, на ко ју же ли мо да скре не мо па жњу, је сте «Ју го сло вен ска 
чи тан ка: за ни же и ви ше раз ре де Ју го сло вен ских пуч ких шко ла», на ста ла 1916. 
у Ан то фа га сти (Чи ле), го то во две го ди не пре Чај ка но ви ће ве, за хва љу ју ћи ен ту-
зи ја зму хр ват ског па ци фи сте и ху ма ни тар ца, Ду бров ча ни на мар це ла ко ли на6.

На шав ши се у да ле ко од ма ти це, са прет ход ним пе да го шким ис ку ством, 
овај не у мор ни ен ту зи ја ста од лу чу је да на пра ви но ву прикладну чи тан ку. Ова 
но ва чи тан ка, ка ко на во ди и сам аутор у пред го во ру, тре ба да од го ва ра вас пит-
но- обра зов ној свр си и да бу де при ла го ђе на вре ме ну (исто риј ском тре нут ку). 
Исто вре ме но, аутор кри ти ку је дотадашње читанке, ко је «оту ђу ју на шу дје цу 
од све га што је на род но». Глав ни циљ при ре ђи ва ча био је да на до ме сти не до ста-
так при клад них тек сто ва и по ну ди мла ди ма гра ди во ко је ће им би ти од ко ри сти 
у уче њу ма тер њег је зи ка. мар цел ко лин по слао је мол бу за са рад њу по је ди ним 
књи жев ни ци ма (њи хо ва име на ни су на ве де на), али и ко ле га ма у се вер ној Аме ри-
ци. С об зи ром на то да до об ја вљи ва ња ове чи тан ке ни је до био за до во ља ва ју ће 
од го во ре (ти ра жи прет ход них из да ња уџ бе ни ка би ли су рас про да ти, а ка ко је у 
до мо ви ни за вла да ло рат но ста ње, на бав ка но вих ни је би ла мо гу ћа), ко лин је уз 
по моћ при ја те ља ми ло сти сла ва Бар ту ли це, са ста вио но ву чи тан ку.

Скро ман ти раж (180 при ме ра ка) и це на од 5 до ла ра (од ре ђе на сим бо лич-
но да при ре ђи вач по кри је део тро шко ва), иду у при лог прет по став ци да је овај 
уџ бе ник био про из вод ету зи ја стич ких на ме ра при ре ђи ва ча да и у те шким усло-
ви ма да ле ко од до мо ви не обез бе ди де ци исе ље ни ка при руч ник ко ји ће не го ва ти 
ма тер њи је зик и под се ћа ти на дух је дин ства и ју го сло вен ства. Иако, на кра ју 
пред го во ра, ко лин на по ми ње да ће се тру ди ти да дру ги део чи тан ке бу де бо љи, 
по зи ва ју ћи на уч ну јав ност на кон струк тив ну кри ти ку, не на ла зи мо по дат ке да је 
дру ги део ика да об ја вљен.

У сво је вр сном про ло гу (ко ји је обе ле жен рим ским бро је ви ма) аутор је дао 
кра так по ли тич ки про глас ју го сло вен ских иде ја, кар ту но ве др жа ве, абе це ду, као 
и по је ди не за на чај не исто риј ске мо мен те за сва ки на род.

Иако са ма чи тан ка не оби лу је тек сто ви ма на род не књи жев но сти, ин те ре-
сант но је да је пр ва пе сма, ко ја је за у зе ла пр ву ну ме ри са ну стра нуКосовкадевој
ка. Пе сма је да та у це ли ни, а на кон ње на ла зи се текст м. Бар ту ли це под на сло-
вомКосовоЈугославије, пи сан у Ан то фа га сти. Текст је про глас о нео п ход но сти 

6  «Mar cel Ko lin (1888-1948) na kon za vr še ne gra đan ske ško le, za vr ša va i uči telj sku ško lu u Ar ba-
na si ma kraj Za dra. Ne ko li ko go di na slu žbo vao je u puč kim ško la ma [...] 1914. go di ne ne že le ći 
bi ti mo bi li zi ran u austrij sku voj sku i su dje lo va ti u na do la ze ćem ra tu, na pu šta slu žbu i emi gri ra u 
Či le. Ne du go na kon do la ska u Ju žnu Ame ri ku, u Ato fa ga sti osni va pr vu tro ra zred nu ško lu za dje cu 
na ših ise lje ni ka, u ko joj je bio uči talj za je zik i gra ma ti ku, a za tim i nje zin rav na telj. Isto ta ko, ob-
ja vlji vao je pri ruč ne knji ge za spo me nu ti uz rast, i po kre nuo pe ri o dič ki pe da go ško-knji žev ni list...» 
(Er ceg 2006: 46).
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је дин ства ју го сло вен ског на ро да, где је стра да ње на ко со ву до би ло ши ру ди мен-
зи ју, од но сно, ка ко Бар ту ли ца ка же: «та ко је ко со во до би ло, у ства ри, народно-
осло бо ди лач ко зна че ње ци је лог Ју го сло вен ства». ко ли ко је сна жна сим бо ли ка 
ко ју по тен ци ра м. Бар ту ли ца, нај бо ље илу стру је по след њи део тек ста:

«Гдје је да нас на ше ко со во? Ци је ла на ша да на шња бор ба је на ста вак до-
са да шњих бор би за сло бо ду у име ко со ва. И ови да нас оби ље жу ју на ше на по ре 
тим симболичким зна че њем. На ше је ко со во, да нас, ци је ла Ју го сла ви ја, јер је 
ци је ла за ро бље на. За то је да на шња на ша бор ба, у овом европ ском ра ту, ко со во

Ју го сла ви је. Цио наш на род има да нас сво је ко со во: и хр ва ти и Сло вен ци 
и Ср би, јед но је ди но ко со во Ју го сла ви је, ко со во осло бо ђе ња и ује ди ње ња свих 
ју го сло вен ских кра је ва.» Овај текст отва ра но ви угао гле да ња на на ци о нал ни мит 
из ра стао из тра ди ци је јед ног на ро да ко ји у исто риј ском тре нут ку у ко ме се ин-
тер пре ти ра до би ја пот пу но но ву ди мен зи ју и ши ре об је ди ња ва ју ће зна че ње.

Од оста лих тек сто ва на род не књи жев но сти, ме сто у овој чи тан ци на шле 
су још пе смаСмртмајкеЈуговића (из ме ње не за вр шни це у од но су на вер зи ју В. 
С. ка ра џи ћа), и део ту жба ли це ко ја је за сту пље на у окви ру тек стаКакоСрпкиње
жалепалесинове. Ови при ме ри, укљу чу ју ћи иКосовкудевојку, пре вас ход но тра-
гич не, стра да лач ке те ма ти ке гра де це ли ну, исто вре ме но осли ка ва ју ћи ко ли но во 
схва та ње исто риј ског тре нут ка у ко ме се др жа ва ју го сло вен ских на ро да на ла зи-
ла. Из све га на ве де ног, мо же се за кљу чи ти да је из бор на род не књи жев но сти м. 
ко ли на при мар но ис ти ца ло ва жност иде је ју го сло вен ског је дин ства, без на гла-
ше ног ука зи ва ња на књи жев но-естет ске вред но сти на род не књи жев но сти.

Иако на сло вље не као чи тан ке, ове две пу бли ка ци је пре ма са вре ме ним де-
фи ни ци ја ма, не ма ју пра ви уџ бе нич ки ка рак тер. Пр ва, Чај ка но ви ће ва, тре ба ла је 
да охра бри ин ва ли де, ули ва ла је на ду и ве ру у бо љу су тра шњи цу, док је ко ли но ва 
пре вас ход но про па ги ра ла па три от ско, ро до љу би во осе ћа ње ју го сло вен ства, од-
но сно, би ла ин стру мент об је ди ња ва ња и про па ги ра ња ми сли о је дин ству, го то во 
сим би ози, три на ро да - Ср ба, хр ва та и Сло ве на ца. Ди ја ме трал но раз ли чи те и на-
ста ле на раз ли чи тим кон ти нен ти ма, ове чи тан ке за слу жи ле су да се за јед но по ме-
ну, јер оне осве тља ва ју и ши ру кул ту ро ло шку сли ку, дух но во на ста ле дру штве не 
си ту а ци је, ко ја ће се тур бу лент но тран сфор ми са ти и у го ди на ма ко је сле де.

Да кле, из пер спек ти ве са вре ме ног ме то ди ча ра и из у ча ва о ца књи жев но-
сти, ове чи тан ке то за пра во и ни су, али узме мо ли у об зир по пу ла ци ју ко јој су 
на ме ње не и исто риј ски тре ну так у ко ме су на ста ле, оне то име с пра вом но се. 
При мар ни фак тор - уз ра сни иден ти тет уче ни ка - ов де по ста је се кун дар ни, ста-
вља ју ћи, за пра во, пред при ре ђи ва ча иза зов да јед ним функ ци о нал ним уџ бе ни ком 
об у хва ти ви ше раз ли чи тих уз ра ста. При том овај за да так по ста је основ осо бе не 
кул ту ро ло шке функ ци о нал но сти, а чи тан ка од књи ге за од ре ђе ни деч ји уз раст 
по но во по ста је књи га на ме ње на нај ши рим на род ним сло је ви ма.
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FOLK LITERATURE IN ThE READERS  
OF VESELIN CAJKANOVIC AND MARCEL KOLIN 

Abstract

The paper investigates the presence of oral literature in the readers edited by Veselin 
Cajkanovic and Marcel Kolin in 1916 and 1918. The relation between the specific historical period, 
i.e. the time immediately before and during the First world war, and the presence of folk literature 
is considered in the paper. Furthermore, as rather specific, the issue of the age of students who were 
supposed to use the readers is also dealt with. 

Key words: oral literature, readers, age, value system. 

М-р Ме ди са Ко ла ко вич Но вый Сад

НА РОД НАя ЛИ ТЕ РА ТУ РА. В хРЕ СТО мА ТИ ях ВЕ СЕ ЛИ НА  
ЧА И кА НО ВИ ЧА И мАР ЦЕ ЛА кО ЛИ НА

Ре зю ме

В на сто я щ ей ра бо те ав тор ис сле ду ет при сут ствие уст ной ли те ра ту ры в хре сто ма ти ях 
ко то рые под го то ви ли Ве се лии Ча й ка но вич и мар цел ко лин в 1916 и 1918 го дах. Ав тор рас-
сма три ва ет свя зи спе ци фи че ско го исто ри че ско го пе ри о да, пе ри о да до и во вре мя Пер вой ми-
ро вой во й ны и при сут ствие на род ной ли те ра ту ры, и, как осо бен но ха рак тер но, рас сма три ва ет 
во прос во зра ста уча щ их ся, ко то рым прд на зна че ны эти хре сто ма тии.

Опор ные сло ва: на род ная ли те ра ту ра, хре сто ма тии, во зраст, си сте ма цен но стей
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА СКЛОНОСТИ ПРЕМА ТРАДИЦИЈИ И 
ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВРЕДНОСТИМА

Резиме

Идејарадајепониклаизнедоумицеизмеђутрадицијеисавремености–
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блематикууоквирународне(их)традиције(а)сасврхомидоприносомзашто
бољимразумевањемовогнаставногпредметауваспитнообразовномсистему
школе.Указујемо,тумачимоитрагамозачињеницамаизкојихпроизилазесви
онисегментикојипоспешујузаинтересованостучениканаизучавањенародне
традицијеиконкретнијегукључивањатрадиционалногмузичкогстваралаштва
увредноснисистемшколе.Алармантниизвештајиетнолингвиниста,етноло
га,фолклориста,етномузикологакојиупозоравајунаодумирањемногихважних
елеменататрадицијскекултуреињиховнестанакизпраксе,оптицајаиизжи
вотасамог,једанјеодпресуднихразлогазаподстицањемладихнаревитали
зацијутрадиције,стицањесвестиосебисамомисвомместуусветусличнихи
различитих.

Кључне речи:традиција, интеркултурализам, идентитет, образовање,
школа,ученик

УВОД

У ту ма че њу иден ти фи ка ци је скло но сти пре ма тра ди ци ји и тра ди ци о нал-
ним вред но сти ма, тра га мо за чи ње ни ца ма из ко јих про из и ла зе мо ти ви, обра сци 
лич но сти, ка рак те ри, дру штве ни од но си, со ци о ло шки и про стор но-ге о граф ски 
аспек ти, као и сви они сег мен ти, ко ји чи не са став ни део тра ди циј ског де ла. При-
сту па ју ћи функ ци о нал но и струк ту рал но, из че га про ис ти чу на сто ја ња да ан тро-
по ло шка или со цио-пси хо ло шка ис тра жи ва ња бу ду што ег закт ни ја, за у зи ма мо 
од ре ђе не ста во ве пре ма тра ди ци ји као пред ме ту из у ча ва ње са ци љем пру жа ња 
по др шке све у куп ном на сто ја њу да се кул тур но на сле ђе очу ва, раз ви ја и вред ну је.

Тра ди циј ска кул ту ра по се ду је вла сти те об ли ке ко ји су за ви сни од дру-
штве ног жи во та и ко ји осли ка ва ју зби ва ња у дру штву. То нам ука зу је да јед ним 
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де лом, тра ди ци о нал но ства ра ла штво мо же да се цр пи из струк ту ре дру штва, а 
дру гим де лом дру штве на струк ту ра се пре по зна је у де ли ма са тра ди ци о нал ном 
те ма ти ком. Та мо где ста во ви ни су об ли ко ва ни тра ди ци јом, пред ста вља ју, на не ки 
на чин, кул тур не ино ва ци је ко је мо гу би ти са др жа не у ра спо ну од сва ко днев них 
по на ша ња до ве ли ких иде ја јер, кул ту ру као ин те грал ни и ви ше знач ни фе но мен 
ту ма чи мо про у ча ва ју ћи тра ди ци ју. Тек на кон упо зна ва ња тра ди ци о нал них вред-
но сти, мо же мо на чи ни ти из ве сна по ме ра ња у ис тра жи ва њу и иден ти фи ко ва њу 
скло но сти пре ма тра ди ци ји, узи ма ју ћи у об зир сву сло же ност дру штва у ко јем 
жи ви мо, кул тур них кру го ва и ни воа. 

Не до у ми ца на ко ју на и ла зи мо у под руч ју ис тра жи ва ња иден ти фи ко ва ња 
скло но сти пре ма тра ди ци ји и по у ча ва ња тра ди ци о нал них вред но сти је сле де ћа: 

да ли је до и ста нео п ход но ин си сти ра ње на на уч ном при сту пу по у ча ва њу 
тра ди ци је, или је за до бро по у ча ва ње до вољ но сти ца ње ве шти на кроз прак тич-
но ис ку ство? Пре нос зна ња у вас пит но-обра зов ном про це су пу тем ис ку ства и 
лич них за па жа ња и за кљу ча ка има од ре ђе не пред но сти у вас пит но-обра зов ној 
прак си али тре ба ис та ћи да је на уч ни при ступ по ка зао да по у ча ва ње те мељ но, 
ис кљу чи во на сва ко днев ном ис ку ству, че сто до во ди до по гре шних за кљу ча ка, 
по вр шних ге не ра ли за ци ја и при стра но сти у из у ча ва њу тра ди ци о нал не те ко ви не. 
На ме ће нам се ди ле ма: ако тра ди ци ја ни је по на ша ње, ако ни је оно што упра во 
за па жа мо, не го је у од но си ма на скри ве ној, им пли цит ној рав ни или ду би ни, ка ко 
он да да је ту ма чи мо и схватaмо? Са ис тра жи вач ког или те о риј ског ста но ви шта? 
Или из ну тра, из ње са ме? 

На мет ну та ди ле ма нас упо зо ра ва на по што ва ње пра ви ла на уч не ана ли зе, 
пре ко ко јих на сто ји мо струк ту рал ним опа жа ји ма опи са ти и об ја сни ти, пре по зна-
ти од но се и смер узроч не по ве за но сти ме ђу по је ди ним по ја ва ма и фе но ме ни ма 
уну тар са мог про бле ма. Та ко ђе нас (ди ле ма) на во ди и упу ћу је на из град њу те о-
риј ских мо де ла ко ји ће омо гу ћи ти пред ви ђа ња, озби љан те о риј ски и прак ти чан 
при ступ де фи ни са њу про це са иден ти фи ка ци је скло но сти пре ма тра ди ци ји и тра-
ди ци о нал ним вред но сти ма у ци љу пре по зна ва ња сво га и „дру гих“ на сле ђа. Иако 
ни јед на на род на умо тво ри на не по сто ји без не ког раз ло га и свр хе, ипак, на род на 
тра ди ци ја се не мо же де фи ни са ти са мо пре ко ци ље ва ко је оства ру је, већ се, као и 
у на у ци, мо ра ју узи ма ти у об зир и ње ни ме то ди и по ступ ци. 

Став ства ра о ца пре ма основ ном ак си о ло шком пи та њу шта је нај ва жни је 
у јед ном на род ном, тра ди ци о нал ном мо ти ву, ве о ма је ва жан. Да ли је то фор ма 
или са др жи на? Да ли је то иде ја или су то емо ци је, опа жа ји, пред ста ва или има-
ги на ци ја? У тра га њу за од го во ри ма на ова основ на пи та ња, опре де љу је мо се за 
те о ри ју, као и за ме то де, по ступ ке и са др жа је ко ји ма ће мо се слу жи ти и ко је ће мо 
об ра ђи ва ти ста вља ју ћи ак це нат на оно што би на род на тра ди ци ја сво јом ра зно-
вр сно шћу хте ла да са оп шти. 

На род но ства ра ла штво, као умет нич ка де лат ност, у се би са др жи низ праг-
ма тич них ци ље ва као што су: спо знај ни, обра зов ни, вас пит ни, иде о ло шки, хе-
до ни стич ки, ко му ни ка тив ни, мо ти ва ци о ни, под сти цај ни, од чи јих вред но сти 
за ви се ве ли чи на и ра зно вр сност за да та ка ко је оно ис пу ња ва, као и по тре бе ко-
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је за до во ља ва. Иден ти фи ка ци ја скло но сти пре ма тра ди ци ји и тра ди ци о нал ним 
вред но сти ма се не мо же схва ти ти са мо као по себ на ди сци пли на (област), ко ја 
свој трет ман пре но си на јед но дру го по ље – кул ту ру, већ сво је уто чи ште тре ба 
тра жи ти у не пре глед ном по љу сва ко днев ног, ка ко би био об у хва ћен и екс пли-
цит ни и им пли цит ни ни во, са на дом, да ће у вре ме ну пред на ма, обо га ти ти наш 
„кул тур ни про стор“.

ИСТО И ДРУ ГА ЧИ ЈЕ – ЈА И ДРУ ГИ

За ту ма че ње јед ног тра ди ци о нал ног обра сца у све тлу иден ти фи ко ва ња 
скло но сти пре ма тра ди ци ји, по треб но је ис та ћи да пој мо ви оста ју као трај на по-
тре ба. Опо зи ци о ни пој мо ви исто и дру га чи је и ја и дру ги су у осно ви на ше све-
сти о се би, јер при род но је да сва ки чо век про ми шља и пре и спи ту је соп стве ну 
ствар ност. мно ги се ауто ри сла жу са кон ста та ци јом да је по јам ин те ре со ва ња 
са др жај но то ли ко ши рок да се те шко мо же и де фи ни са ти тим пре ако зна мо да 
су мно га пи та ња у ве зи са иден ти фи ка ци јом скло но сти пре ма тра ди ци ји још не-
до вољ но осве тље на упр кос на по ри ма да се афир ми шу пре ко мул ти кул ту рал ног 
обра зо ва ња као аде ква тан пе да го шки од го вор на иза зо ве са вре ме не шко ле.

Али, шта нам ка зу ју пој мо ви по пут: тра ди ци ја, тра ди циј ско де ло, свет, 
ствар ност? мно ги од ових пој мо ва да нас су те шко ра зу мљи ви, да ле ко од то га да 
има ју јед но знач ну и ја сну при ме ну. Те шко ћа је што ови пој мо ви на про блем ски 
на чин пред ста вља ју не до у ми це из ме ђу гло бал ног и ло кал ног ко је за си гур но тре-
ба пре вла да ти на те ме љу ви зи је бу ду ћег и ху ма ни јег све та у ко јем ће се ува жа ва-
ти и по што ва ти раз ли чи то сти и где ће по сто ја ти про дук тив на и кре а тив на раз ме-
на те са рад ње ме ђу дру ги ма и дру га чи ји ма. љу ди тре ба ју по ста ти гра ђа ни све та, 
а при том не за бо ра ви ти сво је ко ре не, не за не ма ру ју ћи по себ но сти по је дин ца и 
раз ли чи то сти кул ту ра. кул ту ра се са да схва та као нај ви ши из раз људ ског ду ха и 
као нео п ход но сред ство за из град њу чо ве ко ве лич но сти и от кри ва ње ме ђу соб них 
раз ли ка и ме ђу соб них слич но сти јер, до бро је ре као клод Ле ви-Строс: „От кри ва-
ње дру гих је от кри ва ње од но са, а не пре пре ка” (Klod Le vi-Stra uss, 1958). 

Про у ча ва ње со ци јал них и кон цеп ту ал них зна ња и ве шти на, уте ме ље но 
на тра ди ци о нал ним вред но сти ма, об у хва та ис ка зи ва ње мо де ла ин те ре со ва ња са 
дру гим кул тур ним кру го ви ма или, пак, при хва та ње ин тер кул ту рал но сти као вид 
кул тур ног тран сфе ра, ко ји, обе ле жа ва ју ћи ту ђе кул тур не осо бе но сти го во ри о 
вла сти тој кон струк ци ји ин те ре со ва ња. Зна ња и ве шти не се нај че шће свр ста ва ју 
у две ши ре ску пи не: ко му ни ка циј ске и кон цеп ту ал не ве шти не, ко је сво је уте ме-
ље ње ви де у ре ша ва њу про бле ма из под руч ја ме ђу људ ских, ет нич ких од но са. 
Оне нам омо гу ћа ва ју да, у ин тер ак ци ји са дру ги ма, де лу је мо гло бал но и фу ту ри-
стич ки, јер гло ба ли за ци ја уоп ште но и прак са као је дан од гло ба ли за циј ских аспе-
ка та, ма ни фе сту ју се као екс по нен ци јал но ап стракт ни. Не над ма ку ље вић ис ти че 
да се „кул тур ни мо де ли фор ми ра ју на осно ву ак ту ел них, идеј них, вер ских, обра-
зов них, др жав них, дру штве них и при вид но еко ном ских кре та ња и тра ди циј ске 
прак се, док на пре ди спо зи ци је раз во ја кул ту ре ути чу и ге о граф ско-кли мат ска 
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обе леж ја и др жав ни оквир” (Ma ku lje vić, 2006). На рав но, те шко је ство ри ти исто-
вет не усло ве за из ра жа ва ње ве ли ког бро ја раз ли чи тих кул тур них обра за ца а да се 
не осло ни мо на на уч не спо зна је раз вој не, ког ни тив не и со ци јал не пси хо ло ги је.

Са зна ње ком плек сно сти дру штва зах те ва ве ли ку оба зри вост и до ста огра-
да у ис тра жи ва њи ма кул тур них мо де ла по сма тра них кроз тра ди ци ју као ви ше-
знач ни фе но мен. Све је ак ту ел ни је ис тра жи ва ње де ло ва и це ли не, ве ли ких и ма-
лих иде ја и по гле да на свет, усме не и мо дер не кул ту ре, пре ко ко је тра ди ци о нал но 
ства ра ла штво ува жа ва све кул ту ре, без об зи ра на на чин жи во та и ци ви ли за циј ски 
ни во ње них тво ра ца.

ИН ТЕР КУЛ ТУР НИ НЕ СПО РА ЗУ МИ

Ако су гра ни це на ших ин те ре со ва ња гра ни це на ших све то ва ко је се отва-
ра ју у бу дућ ност, са мо тра ди ци ја, из ко је смо по ни кли, вра ћа нас у про шлост, јер 
је је ди на на ко јој се хра не успо ме не ко је по ти чу од ствар них осе ћа ја и емо ци ја из 
мла до сти што нам је у дру гим тра ди ци ја ма стра но и не до ступ но.

Ис ти чу ћи ва жност гра нич ног про сто ра као не за о би ла зан то пос су сре та 
иден ти те та, кре ћу ћи се у окви ри ма од но са и дру го сти, нео п ход но је ис та ћи да 
„гра нич ни ан га жма ни кул тур не раз ли ке мо гу под јед на ко че сто да бу ду спо ра-
зум ни ко ли ко и кон фликт ни; они мо гу да по му те (на ша) од ре ђе ња тра ди ци је и 
мо дер но сти” (ba ba, 2002). 

Окру же ни де ли ма са тра ди ци о нал ном те ма ти ком, на род ним умет ни ци ма 
(игра чи, пе ва чи, сви ра чи… ) ко је гле да мо и слу ша мо док ту ма че сво ју де лат ност, 
осе ћа мо да нам је ин те ре со ва ње за тра ди ци ју ве о ма бли ско, да по сто ји, по нај ви-
ше за то да би смо учи ни ли ви дљи вим свој од нос спрам све та као и при ро ду тог 
све та. Исто вре ме но зна мо да нам сва та ква де ла ни су ни јед на ко бли ска, ни јед на-
ко ра зу мљи ва. За мно га тра жи мо ту ма че ња, хо ће мо да их пре ве де мо „из њи хо вог 
у на ше“ и обич но до ла зи мо до за кључ ка да је тај про цес не мо гућ. Ин тен зив но 
осе ћа ње при пад но сти сво јој тра ди ци ји, у од но су на оста ле тра ди ци је, је упра-
во раз лог по тен ци ра ња раз ли ка ме ђу њи ма. Увек оста је не што „са оне стра не“. 
Осе ћа мо ка ко ту има не чег та јан стве ног, не из ре ци вог. Не при хва та ње на мет ну тих 
тра ди ци о нал них об ли ка, от пор пре ма стра ном се кон кре ти зу је, не у усме ре њу на 
ори ги нал ни стра ни тра ди ци о нал ни обра зац, већ из ме ђу при пад ни ка две стру је: 
оних ко ји од ба цу ју и оних ко ји усва ја ју стра не ути ца је. По ме ну ти су коб из ме ђу 
по што ва ла ца на сле ђа и при ста ли ца стра них ути ца ја имао је че сто ге не ра циј ско 
обе леж је па је до ин тер кул тур них не спо ра зу ма до ла зи ло, не из ме ђу при пад ни-
ка две ју раз ли чи тих кул ту ра, већ раз ли чи тих ге не ра ци ја. „ко лек тив не ми са о не 
пред ста ве сва ког дру штва увек су обе ле же не ја сним ет но цен три змом: соп стве не 
сли ке увек се од ли ку ју по зи тив ном ко но та ци јом, док сли ке о дру ги ма […] без 
из у зет ка са др же стиг ма ти за ци ју оног дру гог“ (Đor da no, 2001).

кон фликт ме ђу тра ди ци ја ма, ви ше у ви ду не тр пе љи во сти не го кон крет ног 
су ко ба, но си у сво јој осно ви от пор пре ма стра ном, пре ма дру гом. У си ту а ци ја-
ма где се угро же ност од стра не дру гог ал те ри те та ја вља као основ но осе ћа ње, 
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усва ја ње, па, чак, и уз ди за ње бли жег стра ног ути ца ја од но сно дру го сти у окви ру 
соп стве ног мо де ла, по ста је са став ни део бор бе за очу ва ње иден ти те та. „Оту да 
не ки ис тра жи ва чи […] кул тур ни кон фликт по сма тра ју као сво је вр сно па то ло шко 
ста ње, од но сно као је дан дис функ ци о нал ни фе но мен ко ји је у дру штве ном по-
гле ду ште тан“ (Đor da no, 2001). Они, не стр пљи ви, до би ју же љу да диг ну ру ке 
од ба вље ња тра ди ци о нал но-обра зов ним ин те ре со ва њи ма, на при мер на род ном 
умет но шћу-тра ди ци о нал ним му зич ким ства ра ла штвом, јер, по њи ма, она тре ба 
да бу ди ужи ва ње а не раз ми шља ње о ње ној су шти ни. Ни је, сто га, ни ма ло слу чај-
но што је дан од нај зна чај ни јих есте ти ча ра XX ве ка при ме ћу је ка ко је „по ста ло 
са мо по се би ра зу мљи во да ни шта што се ти че умет но сти, ни у њој са мој ни у 
ње ном од ра зу у од но су на це ли ну, ни је ви ше са мо по се би ра зу мљи во, па, чак, ни 
ње но пра во на ег зи стен ци ју“ (Ador no, 1980).

На ша про шлост нас ја сно де фи ни ше и кон сти ту и ше сво јом за вр ше но шћу 
и свој ди на мич ни део ве же уз на ше же ље, на де и стра хо ве. Не до у ми ца из ме-
ђу тра ди ци је и са вре ме но сти – ка ко се при ла го ди ти раз во ју, а не окре ну ти ле ђа 
про шло сти, чи ни про блем ко ји зах те ва ре ше ње у сми слу омо гу ћа ва ња сви ма да 
ис ко ри сте сво је по тен ци ја ле ка ко би из гра ди ли ду хов не вред но сти на те о ри ји о 
уче њу и ин те ре со ва њу ко је ис ти че ди на мич ки од нос из ме ђу ин ди ви ду ал ног и 
дру штве но-кон тек сту ал ног.

За успе шну ко му ни ка ци ју ме ђу соб но раз ли чи тих тра ди ци о нал них мо де-
ла, бит на је спо соб ност вер бал ног из ра жа ва ња пра ће на ем па ти јом. Сте ин (2002) 
ис ти че да је ем па ти ја из вор на рад ња ко јом су бјект вр ши екс пе ри мент, до слов но 
ис ку ша ва ис ку ства дру гих: хва та осе ћај, но ву спо зна ју ко ју ко му ни ка ци ја из но си 
су бјек ту ко ји осе ћа и при хва та емо ци ју ко ју дру ги пре но си. Нео п ход на је ре флек-
си ја, ми шље ње о тра ди ци о нал ним вред но сти ма ко ји не би тре ба ли по чи ва ти на 
вар љи вим су до ви ма уку са јер ако зна мо да се у про су ђи ва њу уку са не ра ди о осе-
ћа ју ле пог, већ о су ду о пред ме ти ма и по ја ва ма ко ји та кав осе ћај иза зи ва ју, та кви 
су до ви уку са ни су ни исти ни ти ни ла жни. Они ни су са знај ни су до ви у стро гом 
сми слу ре чи, већ при вид ни „сен зи тив ни“ су до ви. 

Не ма сум ње да нај ва жни ја уло га у сти му ли са њу ак тив ног од но са и ан-
га жо ва ња на под сти ца њу тра ди ци о нал но-обра зов них ин те ре со ва ња при па да 
на став ни ци ма и шко ли. У ко хе зив ној школ ској за јед ни ци, уз по моћ и по др шку 
на став ни ка, уче ни ци се оспо со бља ва ју за при хва та ње ме ђу соб не раз ли чи то сти 
(тра ди ци ја), ка ко би се осе ћа ли до стој ним и рав но прав ним чла ном за јед ни це ко-
јој при па да ју, од но сно, при пре ма ју се за лич ни и про фе си о нал ни стил жи во та у 
ко ме ће раз ли чи тост (тра ди ци је) до жи вља ва ти као вред ност. Усме ра ва ју ћи ин-
те ре со ва ња на трет ман на род ног ства ра ла штва ука зу је мо на тра го ве огром ног 
про то ка вре ме на, ко ји су и да ље уоч љи ви у раз ли чи тим сег мен ти ма са вре ме не 
кул ту ре.

На ме ће се по тре ба за ис тра жи ва њем мо гућ но сти ко је би под ста кле мла де 
на кре а тив ни ју пре ра ду на сле ђа и на ди на мич ни ју про ли фе ра ци ју те пре ра де са 
ак ту ел ним трен до ви ма ка ко би ука за ли на осно ва ност из у ча ва ња ста ња. На тај 
на чин би смо ис та кли ја сне пре по ру ке за да ље кре та ње, чи ме би се сте кли усло ви 
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за по др шку про гра му пре по зна ва ња скло но сти пре ма тра ди ци ји и тра ди ци о нал-
ним вред но сти ма не гу ју ћи „исто и дру га чи је – ја и дру ги“.

ПОД СТИ ЦА ЊЕ МЛА ДИХ НА ИЗ У ЧА ВА ЊЕ ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НОГ 
МУ ЗИЧ КОГ СТВА РА ЛА ШТВА

У плу ра ли стич ком дру штву, дру штву ет нич ке, тра ди циј ске, је зич ке, ре ли-
гиј ске, кул тур не раз ли чи то сти ње го вих чла но ва, ак ту ел ни цен трал ни про блем 
је сте ка ко под сти ца ти уче ни ке на из у ча ва ње тра ди ци о нал ног му зич ког ства ра-
ла штва ка ко би оства ри ли успе шну ко му ни ка ци ју са пред став ни ци ма дру гих и 
дру га чи јих му зич ких оства ре ња. На шта би се тре ба ло усред сре ди ти при ли ком 
из у ча ва ња и ис тра жи ва ња тра ди ци о нал ног му зич ког ства ра ла штва у учи о ни ци и 
дру гим кон тек сти ма уче ња и пре да ва ња у бу дућ но сти? ка ко при пре ми ти уче ни ка 
за ства ра лач ко до жи вља ва ње и ин тер пре та ци ју тра ди ци о нал ног му зич ког де ла? 

Да би смо од го во ри ли на ова пи та ња, по треб но је по ста ви ти стан дар де ко ји 
се од но се на уло гу шко ле у по ступ ку мо ти ва ци је уче ни ка за ба вље њем тра ди ци-
о нал ним му зич ким ства ра ла штвом у свр ху не го ва ња и очу ва ња сво је му зич ке, 
ет нич ке кул ту ре. За тим, омо гу ћи ти ин тер кул ту ра ли зму да оства ри ин тер ак ци ју 
ме ђу при пад ни ци ма раз ли чи тих тра ди ци ја (кул ту ра) ка ко би се тра ди ци о нал но 
му зич ко ства ра ла штво кроз вас пи та ње и обра зо ва ње зна чај ни је оства ри ло пре ко 
мо де ла кул тур не ко му ни ка ци је.

Ако узме мо у об зир да је мо ти ви са ност за из у ча ва ње тра ди ци о нал ног му-
зич ког ства ра ла штва усло вље но мо гућ но шћу и уче ста ло шћу ње го ве при ме не 
у прак си, ста ту сом пред ме та на род на тра ди ци ја у од но су на оста ле пред ме те у 
шко ли, број но шћу и де фи ни са но шћу по ну де еду ко ва ња (кур се ва), ла ко се при-
ме ћу је да ни је дан од ових фак то ра не под сти че уче ни ке да се по све те из у ча ва њу 
тра ди ци о нал ног му зич ког ства ра ла штва a ти ме и сво је тра ди ци је.

Уз до бро по зна ва ње на уч ног под руч ја, по треб не су још и спе ци фич не ве-
шти не упра вља ња и под сти ца ња на из у ча ва ње тра ди ци о нал ног му зич ког ства-
ра ла штва, на род не те ко ви не и тра ди ци је, ис ти чу ћи зна чај и нео п ход ност да се 
ин те ре со ва ња за тра ди ци о нал но му зич ко ства ра ла штво укљу че у школ ски кон-
текст тим пре, што се у мно гим шко ла ма пре ћут но под ра зу ме ва да уче ни ци из 
раз ли чи тих кул ту ра тре ба да оста ве тај „лич ни пр тљаг” пред вра ти ма учи о ни це 
у ко јој ће се по на ша ти у скла ду са под ра зу ме ва ју ћим ве ћин ским тра ди ци о нал но-
кул тур ним обра сцем (brown, 2007). 

У ра ду са де цом, да нас на став ник по ста је парт нер у пе да го шкој ко му ни-
ка ци ји, струч њак ко ји про ми шља вла сти ту прак су, а по сто је ћа зна ња ин те гри ше 
у но ва, тим пре што са вре ме на шко ла већ да нас тре ба по ста ти дру га чи ја, јер су 
и но ве ге не ра ци је мла дих дру га чи је. Ја сно је да се и на став ни ци и уче ни ци ме-
ђу соб но раз ли ку ју у по гле ду при сту па иден ти фи ко ва њу скло но сти пре ма тра ди-
ци о нал ном му зич ком ства ра ла штву, што се од ра жа ва на њи хо ве ком пен тен ци је 
из те обла сти, ко је се, као и мно ге дру ге, мо гу под сти ца ти и раз ви ја ти на два 
основ на на чи на:
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1. спон та но, у од го ва ра ју ћим жи вот ним усло ви ма кул тур ног плу ра ли зма;
2. план ски, ор га ни зо ва ним пе да го шким ра дом у учи о ни ци, од но сно у шко ли.

То нам ука зу је на по тре бу пла ни ра ња и осми шља ва ња бу ду ћих ко ра ка ко ји 
ће нас во ди ти иден ти фи ка ци ји ин те ре со ва ња са мо ти вом ор га ни зо ва ња по треб-
них рад њи за оства ри ва ње ци ље ва у свр ху под сти ца ња уче ни ка на из у ча ва ње 
тра ди ци о нал ног му зич ког ства ра ла штва, кроз на став ни план и про грам пред-
ви ђен за пред мет на род на тра ди ци ја у основ ној шко ли. У про це су под сти ца ња 
скло но сти пре ма тра ди ци о нал ном му зич ком ства ра ла штву код уче ни ка, по треб-
на је тач на про це на ста ња у ко ме се на ла зи мо, ста ња у ко ме би смо же ле ли да бу-
де мо и раз ра да до бре стра те ги је ко ја би нас од ве ла до же ље ног ци ља. 

На осно ву раз ли чи тих при сту па, у све тлу оп ште по тре бе да се на став ни ци 
оспо со бе за де ло ва ње на про мо ци ји и из у ча ва њу тра ди ци о нал ног му зич ког ства-
ра ла штва у шко ли, уоча ва мо две за јед нич ке ка рак те ри сти ке ко је у се би са др же 
мо гу ћи план за по др шку оства ри ва њу про гра ма и за шти те му зич ког на сле ђа и 
фол кло ра. 

Пр ва ка рак те ри сти ка је сте да се про грам у окви ру на став ног пред ме та на-
род на тра ди ци ја ин кор по ри ра у струч но уса вр ша ва ње на став ни ка за ис тра жи ва-
ње обра зов них ин те ре со ва ња из до ме на тра ди ци о нал ног му зич ког ства ра ла штва 
у фор ми до дат них се ми на ра, кур се ва, про је ка та, пла но ва, ра ди о ни ца и сл. Дру га 
ка рак те ри сти ка је про фе си о нал ни раз вој на став ни ка на ис тра жи ва њу скло но сти 
и обра зов них ин те ре со ва ња пре ма тра ди ци о нал ном му зич ком ства ра ла штву у 
ин тер ак ци ји са пред ме ти ма мул ти кул ту рал ног обра зо ва ња у ини ци јал но обра-
зо ва ње бу ду ћих на став ни ка. Обе ка рак те ри сти ке уна пре ди ле би рад на став ни ка 
и до при не ле тра ди ци о нал ном му зич ком ства ра ла штву да са сво јим вред но сти-
ма кроз школ ски ку ри ку лум за у зме сво је ме сто у вас пит но-обра зов ном про це-
су шко ле, омо гу ћу ју ћи про све ти тељ ској фи ло зо фи ји да пре у зме глав ну уло гу у 
обра зо ва њу и ус по ста вља њу но вих мо рал них вред но сти. 

кон крет но, иден ти фи ка ци ја скло но сти пре ма тра ди ци о нал ном му зич ком 
ства ра ла штву у шко ли од но си ла би се на при пре ма ње уче ни ка за уче ње у учи о-
ни ци и ван ње, ка ко би се у тој ком би на ци ји оства ри ва ли спе ци фич ни ци ље ви, 
ко ји под ра зу ме ва ју не ко ли ко ме ђу соб но по ве за них ни воа исте ва жно сти као што 
су:
-  Усва ја ње зна ња о тра ди ци о нал ном му зич ком ства ра ла штву уоп ште и о ње ном 

ути ца ју на ин ди ви ду ал но и груп но по на ша ње.
-  Уче ње о соп стве ном тра ди ци о нал ном му зич ком ства ра ла штву и ства ра ла штву 

дру гих.
- Раз вој по зи тив них дру штве но-при хва тљи вих ста во ва, као што су по што ва ње  

кул тур них раз ли чи то сти кул тур ног иден ти те та дру гих. 
-  Од ба ци ва ње дис кри ми на ци је и не то ле ран ци је. 
-  Сти му ли са ње ак тив ног од но са ан га жо ва ња на про мо ци ји тра ди ци о нал ног   му-

зич ког ства ра ла штва, тра ди ци о нал них вред но сти мул ти-кул тур ног дру штва.
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-  Сти ца ње од го ва ра ју ћих ве шти на по ве за них са тра ди ци о нал ним му зич ким ства-
ра ла штвом, жи во том  и ра дом у ет но окру же њу и  мул ти кул ту рал ном  дру штву:

•	 раз вој све сти о чо ве ко вој де тер ми ни са но сти тра ди ци о нал ним му зич ким 
ства ра ла штвом, кул ту ром, тра ди ци јом, пред ра су да ма ис те ре о ти пи ма;

•	 оспо со бља ва ње за ње но пре по зна ва ње ка ко код се бе та ко и код дру гих;
•	 под сти ца ње отво ре но сти за раз ли чи те пер спек ти ве;
•	 не го ва ње тра ди ци о нал ног му зич ког ства ра ла штва „на род них” тра ди ци-

о нал них оби ча ја и ве шти на.

ЗА КЉУ ЧАК

Не дво сми сле но је да тра ди ци о нал но-обра зов на ин те ре со ва ња вр ло те шко 
на ла зе пут свог оства ри ва ња у под руч ју вас пи та ња и обра зо ва ња и по ред то га ако 
зна мо да је на ше дру штво мул ти кул ту рал но.

Го во ри мо ли о на род ној тра ди ци ји као гла сни ку (про мо те ру) те о ри ја ин-
тер кул ту ра ли зма, ко јој при па да ве ли ка и зна чај на уло га у про мо ви са њу ди ја ло га 
с дру ги ма и дру га чи јим, ви дљи ва је по тре ба за кри те ри ји ма ко ји би у се би са др-
жа ли ди мен зи ју пре вла да ва ња сте ре о ти па и пред ра су да у сми слу ста во ва, зна ња, 
од но са, от кри ва ња, ин тер ак ци ја кул тур не све сно сти кроз из бор на став них са др-
жа ја у окви ру на став них про гра ма.

По ла зе ћи од на че ла са вре ме не ме то дич ке на уч но сти, ис ку ства и ин те ре со-
ва ња уче ни ка, ука за ли смо на мо гу ће при сту пе тра ди ци о нал но-обра зов ним ин-
те ре со ва њи ма ко ји омо гу ћа ва ју „...та кву на ста ву ко ја не би би ла се би циљ […] 
ри јеч је о уза јам ном обо га ћи ва њу пре ко раз ли ка, а то се по нај при је мо же по сти ћи 
са мо отво ре ним ста вом и по зна ва њем оног дру гог, при хва та ју ћи га, исто доб но, 
као друк чи јег и као слич ног“ (Ro san dić, 2005).

Овај рад је по ку шај да се ука же на од ре ђе не про ме не школ ског дис кур са 
(ку ри ку лу ма) ко је тре ба да до не су из ме не у про гра ми ра њу на став ног про це са са 
по себ ним освр том на сег мен те ко ји се од но се на уло гу шко ле у по ступ ку мо ти ва-
ци је уче ни ка на из у ча ва ње на сле ђа. 
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IDENTIFICATION OF INCLINATION TOwARDS TRADITION  
AND TRADITIONAL VALUES 

Abstract

The idea for the paper has arisen from the dilemma between tradition and modernity – how 
to adjust to development not turning one’s back to the past. Such a dilemma is a problem demanding 
a solution in the sense of drawing one’s attention to the treated problem issue within folk tradition(s) 
in order to purposefully contribute to better understanding of the subject matter in educational-up-
bringing school system. we point to, explain and search for the facts containing all those segments 
that drive students’ interest in folk traditions and encourage more concrete involvement of traditional 
musical creativity into school value system. Alarming reports of ethno-linguists, ethnologists, folk-
lorists, ethno-musicologists warning us that many important elements of traditional culture have been 
disappearing, abandoning practice and the life itself, are one of the decisive reasons for encouraging 
young people to revitalize tradition, to gain awareness on themselves and their own place in the world 
of those similar and versatile. 

Key words: tradition, interculturalism, identity, education, school, student. 

Слободан Балач, кикинда

ИДЕНТИФИкАЦИя ПРЕДРАСПОЛОЖЕНИя к ТРАДИЦИИ И ТРАДИВДОНШм 
кАЧЕСТВАм

Резюме

Идея настоящей работы возникла из-за недоумения между традицией и современностью 
- каким способом приспособиться развитию, а не повернуться спиной к прошлому. Это 
недоумение является проблемой требующей решения в смысле направления внимания на 
проблему в рамках народной/народных/ традиции/традиций/ с целью и вкладом в как можно 
лучшее понимание настоящего учебного предмета в воспитательно-образовательной системе 
школы. Автор указывает, толкует и ищет факты из которых происходят все те сегменты, ко-
торые повышают заинтересованность учеников к изучению народной традиции и более кон-
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кретного включения традиционного музыкального творчества в ценностную систему школы. 
Тревожные информации этно-лингвистов, этнологов, фольклористов, этномузыкологов, кото-
рые обращают внимание на исчезновение многих важных элементов традиционной культуры 
и их исчезно вение из практики и из жизни вообще, являются одной из важнейших причин для 
побуждения молодых людей на обновление традиции, приобретение сознания о себе самом и 
о своём месте в мире похожих и разных.

Опорные слова: традиция, интеркультуральность, идентитет, образование, школа, 
ученик
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ЗНАЧАЈ ЕКСПЕРИМЕНТА У ЕКОЛОШКОМ ОБРАЗОВАЊУ 
И ВАСПИТАЊУ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Резиме

Урадусеуказујенапотребуимогућеначинеподизањасвестиученика
основношколскедобипремаприроди,њенојулозиичувању.Пажњајеусмерена
намогућностисавремененаставе,апосебноназначајиулогуексперименталне
методеунаставиприроднихнаука,каоједнојодзначајнихметоданаставног
рада.Истицањемдоприносаексперименталнеметодееколошкомобразовањуи
васпитањуученика,полазисеодуказивањанапредностиупотребеексперимен
талнеметодеуциљупостизањаактивногипозитивногодносаученикапрема
природи.Крозразличитеврстеексперимената,апосебнотзв.дуготрајнеекс
перименте,ученицисувећуситуацијидаградеактиван,хуманипозитиванод
носпремаприроди,дајудоприносњеномочувањуибудууситуацијидаразвијају
својуеколошкусвест.

Кључнеречи:експерименталнаметода,еколошкиексперимент,еколошко
образовањеиваспитање,еколошкасвест,природненауке.

Увод

Јед на од уло га и ду жно сти са вре ме не шко ле је да обез бе ди еко ло шко и 
дру штве но обра зо ва ње и од го вор ност.У мо дер ној на ста ви при род них на у ка се 
све ви ше на сто ји да се, при ме ном ра зно вр сних ме тода, до ђе до по сто ја них, ко-
ри сних и упо тре бљи вих зна ња. Чо век је одав но за ин те ре со ван за про у ча ва ње 
при ро де, али на жа лост, број ни су до ка зи да има ве о ма мно го нео д го вор ног по-
на ша ња пре ма при ро ди, што се мо же за кљу чи ти из чи ње ни це да се да нас не ра-
ци о нал но ко ри сте при род на бо гат ства. Во да, ва здух и зе мља су да нас угро же ни 
ви ше не го ика да, а свест љу ди о по тре би чу ва ња и за шти ти при ро де на не баш 
за вид ном ни воу. По ди за ње све сти о зна ча ју при ро де и по тре би ње ног чу ва ња био 
би пр ви и нео п ход ни ко рак у ци љу спре ча ва ња да љег не мар ног од но са пре ма 
при ро ди и ње ним ре сур си ма. То под ра зу ме ва бри гу, за шти ту, очу ва ње и љу бав 
пре ма при ро ди, ка ко од ра слих, та ко и нај мла ђих.
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У том кон тек сту, тре ба ло би пред у зе ти све нео п ход не ме ре ка ко би се еко-
ло шка свест код де це и мла дих раз ви ја ла још од нај ра ни јих да на, укљу чу ју ћи 
ак тив но сти пред школ ских уста но ва, а за тим кроз на став не пред ме те о при ро ди, 
то ком основ не шко ле, по кла ња ти стал ну па жњу овим са др жа ји ма, ка ко би се де-
ца на у чи ла да има ју пра ви лан од нос пре ма при ро ди и све ту ко ји их окру жу је.У 
овом ра ду, па жња ће би ти усме ре на на зна чај екс пе ри мен та у на ста ви при род них 
на у ка, као јед ном од зна чај них фак то ра и до при но са еко ло шком обра зо ва њу и 
вас пи та њу де це  основ но школ ске до би.

Са вре ме на на ста ва при ро де
У са вре ме ним на став ним то ко ви ма већ одав но је на гла ше на по тре ба пер-

ма нент ног укљу чи ва ња по је дин ца (де те та, уче ни ка) у све у куп ну при род ну ре-
ал ност. кроз при род не на у ке, али и пу тем еко ло шког вас пи та ња и обра зо ва ња, 
по треб но је, и мо гу ће, ис ку стве но обра зо ва ти и вас пи та ва ти уче ни ке да са гле да ју 
и уоче зна чај при ро де и уло гу чо ве ка у од но су на при ро ду. Са вре ме на на ста ва 
при ро де под ра зу ме ва рад уче ни ка, као и ње го ву, ка ко фи зич ку, та ко и мен тал ну, 
вољ ну ак тив ност  у про це су обра зо ва ња. У на ста ви при ро де, сва ки се уче ник 
тре ти ра као це ло ви та лич ност (Цвје ти ћа нин, 2009).  У са вре ме ној на ста ви при-
род них на у ка већ ду же вре ме се на гла ша ва на сто ја ње  да се, при ме ном ра зно вр-
сних ме то да, до ђе до по у зда них и трај них зна ња.

Са вре ме на на ста ва при род них на у ка же ли да мак си мал но ак ти ви ра уче ни-
ка у про це су обра зо ва ња, во де ћи ра чу на о уче ни ко вим скло но сти ма, афи ни те ти-
ма, мо ти ва ци ји, спо соб но сти ма и мо гућ но сти ма (Цвје ти ћа нин, 2009: 8). ме то де 
ра да у мо дер ној на ста ви при род них на у ка мо ра ју би ти ра зно вр сне и та кве да 
по мог ну уче ни ку да оства ри свој мак си мум из об ра ђи ва них са др жа ја о при ро ди. 
При ода би ру и ко ри шће њу ових ме то да мо ра се во ди ти ра чу на о ра ци о нал но-
сти и еко но мич но сти, али и о то ме да та ква на ста ва мак си мал но ак ти ви ра де цу, 
тј. уче ни ке. Ова ква на ста ва тре ба да се осла ња на прет ход на уче нич ка зна ња и 
ис ку ства о при ро ди, да их про блем ски ор га ни зу је, да се са сто ји од мно штва уче-
нич ких пи та ња, ди ле ма и ис ку ста ва, ка ко би се до при не ло раз во ју раз ли чи тих 
об ли ка ми шље ња код уче ни ка и под сти ца ла ра до зна лост за про у ча ва ње при ро де, 
раз ви ја ла спо соб ност за  раз у ме ва ње при род них по ја ва и не го ва ла по тре ба за из-
град њом по зи тив них ста во ва пре ма при ро ди.

На став ни час би тре ба ло ор га ни зо ва ти та ко да се ода бра ни са др жа ји на 
нај лак ши и нај јед но став ни ји  на чин при бли жи уче ни ку, да на ста ва бу де ди на-
мич на, да уче ни ци мо гу да ди ску ту ју, да се до го ва ра ју, па, чак, и сло бод но кре ћу 
по учи о ни ци за вре ме оба вља ња од го ва ра ју ће ак тив но сти. Ова ква на ста ва тре ба 
да до при не се раз во ју уче ни ко ве лич но сти и ин ди ви ду ал но сти.У том кон тек сту, 
та ко схва ће на на ста ва при род них на у ка, до при не ла би сми сле ном, ква ли тет ном, 
ре цеп тив ном и ства ра лач ком уче њу, а ме ха нич ко уче ње би би ло све де но на нај-
ма њу мо гу ћу ме ру.

Да би се уче ни ци ста ви ли у ак ти ван од нос пре ма на став ном гра ди ву, нео-
п ход но је у на ста ви при род них на у ка им пле мен ти ра ти оне ме то де ра да ко је ће 
том за дат ку на нај бо љи и на нај е фи ка сни ји на чин до при не ти. Ак ти ван од нос при 
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уче њу са др жа ја при род них на у ка и сва ра лач ке спо соб но сти, уче ник нај бо ље мо-
же да по ка же кроз пре зен то ва ње ре зул та та раз ли чи тих ми ни про је ка та, екс пе ри-
ме на та, пред ла га ња ре ше ња за од ре ђе не екс пе ри мен те, бе ле же ње по сма тра них 
при род них по ја ва и од но са у при ро ди (Цвје ти ћа нин, 2009).

кроз овај рад, па жња  је усме ре на на по се бан зна чај и уло гу експеримен
таиексперименталнеметоде у из у ча ва њу при род них на у ка, као и до при но су 
ова квог ра да це ло куп ном раз во ју уче ни ка, а по себ но до при но су еко ло шког обра-
зо ва ња и вас пи та ња.

Екс пе ри мен тал на ме то да и њен до при но се ко ло шком  
обра зо ва њу и вас пи та њу

Екс пе ри мен тал ном ме то дом се у нај ве ћој ме ри оства ру је ак тив ност уче-
ни ка и до при но си раз во ју са мо стал но сти при про у ча ва њу и раз у ме ва њу по ја ва и 
од но са у при ро ди. Екс пе ри мен тал на ме то да, од но сно ме то да прак тич ног и ла бо-
ра то риј ског ра да, је та кав на чин ре а ли за ци је на став ног про це са у ко ме се зна ња 
сти чу кроз прак ти чан рад и екс пе ри мен ти са ње на став ни ка и уче ни ка (Ви ло ти је-
вић, 1999:271). Из са мог на зи ва ме то де не сле ди за кљу чак да се она при ме њу је 
са мо у ра ди о ни ца ма и ла бо ра то ри ја ма, већ се мо же успе шно при ме њи ва ти и на 
дру гим ме сти ма: школ ском вр ту, зо о кут ку, воћ ња ку. Ова ме то да се мо же при ме-
ни ти и у мно гим дру гим на став ним пред ме ти ма, док је у при род ним на у ка ма она 
нео п ход на и не за мен љи ва (Ви ло ти је вић, 1999).

Екс пе ри мен ти у на ста ви при род них на у ка су на чин да уче ни ци сте че на 
зна ња прак тич но про ве ре и утвр де, а исто вре ме но да фор ми ра ју ве шти не да сво-
ја зна ња бр зо и ла ко при ме њу ју у жи во ту и као крај њи ре зул тат фор ми ра ју пра-
ви лан и по зи ти ван од нос пре ма це ло куп ној при ро ди и ме сту чо ве ка у њој.

Же ле ћи да при бли же ме то де екс пе ри мен та, прак тич ног ра да и ра ди о ни-
чар ске игре са еко ло шким са др жа ји ма, мно ги ауто ри об ја вљу ју ра до ве ко ји се 
ба ве овом про бле ма ти ком, ука зу ју ћи по себ но на зна чај еко ло шког екс пе ри мен та 
и ње го вог до при но са укуп ном раз во ју уче ни ка и фор ми ра њу еко ло шке све сти 
(ку ка, 2002, Бе лам, 2004).При ме ном ме то де екс пе ри мен та знат но се по ди же ква-
ли тет на став ног про це са, то да ље до при но си бо љем при је му и раз у ме ва њу са др-
жа ја при род них на у ка од стра не уче ни ка, а у крај њем, во де ка бо љем раз у ме ва њу 
при ро де уоште и фор ми ра њу пра вил ног од но са пре ма њој. У то ку при ме не екс-
пе ри мен та, уче ни ци су у си ту а ци ји да про ве ра ва ју би о ло шке, хе миј ске и фи зич ке 
за ко ни то сти и овла да ва ју од ре ђе ним тех ни ка ма ра да. У то ку екс пе ри мен ти са ња, 
уче ни ци су у ак тив ном од но су, они ме ре, за па жа ју, упо ре ђу ју, до но се за кључ ке, 
про ве ра ва ју. То је ујед но и до бар пут ка мак си мал ном раз во ју са мо стал но сти и 
са мо о бра зо ва њу уче ни ка.

Ва жан услов за по сти за ње од го ва ра ју ћих ефе ка та при ме не екс пе ри мен-
тал не ме то де је до бра при пре ма са мог на став ни ка. ка да при пре ма рад не за дат ке, 
на став ник мо ра да во ди ра чу на о њи хо вој ди дак тич кој функ ци ји, а то зна чи да 
до бро про у чи на став ни са др жај и да ви ди ко је обра зов но-вас пит не за дат ке њи ме 



ПЕДАГОШкА СТВАРНОСТ LVIII, 1 (2012), Нови Сад

98

тре ба оства ри ти, а по себ но ко ји се за да ци мо гу оства ри ти екс пе ри мен тал ним, 
прак тич ним ра дом (gel man,  bren ne man, 2004).

као и дру ге на став не ме то де, та ко и екс пе ри мен тал на ме то да има и сво је 
не сум њи ве пред но сти и ква ли те те, али и од ре ђе не сла бо сти, о ко ји ма се исто та-
ко мо ра во ди ти ра чу на при ли ком ње не упо тре бе. Ува жа ва ју ћи  ову чи ње ни це, а 
без на ме ре да се де таљ ни је раз ма тра ју и пред но сти и не до ста ци ове ме то де, овај 
рад се ба ви раз ма тра њем са мо оних по зи тив них фак то ра ко ји се при пи су ју екс-
пе ри мен ту и ука зу је на не сум њи ви зна чај ова квог ра да на раз вој уче ни ка уоп ште, 
а по себ но у обла сти еко ло шког обра зо ва ња и вас пи та ња.

Екс пе ри мент у при род ним на у ка ма  
као фак тор еко ло шког обра зо ва ња и вас пи та ња уче ни ка

Ве за чо ве ка и при ро де не мо же се за сни ва ти на угро жа ва њу и ис ко ри шћа-
ва њу при ро де, јер кри за у при ро ди ука зу је и на рас пад уну тра шње при ро де чо-
ве ка. Еко ло шко обра зо ва ње, као са став ни део оп штег вас пи та ња и обра зо ва ња, 
те жи раз во ју еко ло шких са зна ња, уве ре ња, ста во ва и по на ша ња код де це и од-
ра слих, ко ји ће омо гу ћи ти схва та ње чо ве ко ве ег зи стен ци јал не по ве за но сти са 
при ро дом (Ан дев ски, 1997: 9).

ка ко би уче ни ци раз ви ли од ре ђе не на ви ке и ве шти не (са мо и ни ци ја тив-
ност, од го вор ност, во љу за прак тич но де ло ва ње), са вре ме на на ста ва при род них 
на у ка тре ба да усме ра ва уче ни ке ка са мо стал ном, ак тив ном, очи глед ном, а у 
крај њем ци љу и ства ра лач ком во ђе њу  уче ња. Том ци љу, у ве ли кој ме ри мо же 
до при не ти упра во екс пе ри мет, тј. при ме на екс пе ри мен тал не ме то де. Уз по моћ и 
то ком екс пе ри мен та, ства ра ју се нај бо љи усло ви за са мо стал но во ђе ње уче ња, 
при че му се по сти же раз у ме ва ње ци ље ва уче ња, зах те ва, ко ји се пред уче ни ка 
по ста вља ју и кри те ри ју ма вред но ва ња уче ни ко вог ра да и по стиг ну тих ре зул та та.
кроз при ме ну екс пе ри мен та у на ста ви при род них на у ка, ства ра ју се оп ти мал ни 
усло ви за охра бри ва ње уче ни ка да ис тра жу ју, ис пи ту ју, про ве ра ва ју, по ста вља ју 
пи та ња и тра же од го во рео при ро ди, са ку пљју по дат ке, ме ре и упо ре ђу ју, чи не 
ква ли та тив на про ма тра ња и рас пра вља ју о от кри ве ном (Цвје ти ћа нин, 2009).

кроз на ста ву при род них на у ка, тре ба ло би оства ри ти оп ште на став не ци-
ље ве, од ко јих ће се ов де по себ но на гла си ти сле де ћи:

- раз ви ја ње по зи тив ног ста ва пре ма при ро ди и из у ча ва њу при ро де,
- сти ца ње зна ња ко ја омо гу ћа ва ју бо ље раз у ме ва ње при род них по ја ва, па 

та ко и од го ва ра ју ћег по на ша ња у сва ко днев ном жи во ту,
- ве жба ње при ка зи ва ња ре зул та та екс пе ри ме на та (ме ре ња) та бли ца ма и сл 

(Цвје ти ћа нин, 2009).

Сви ови оп шти ци ље ви су исто вре ме но и ци ље ви, ко ји  у осно ви до при-
но се раз во ју еко ло шке све сти  де це, тј. уче ни ка и они, за јед но са на че ли ма еко-
ло шког обра зо ва ња до при но се успе шно сти еко ло шког обра зо ва ња. У не ка од 
нај зна чај них на че ла успе шног еко ло шког обра зо ва ња, мо гу се убро ја ти сле де ћа: 
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на че ло пра ће ња и под сти ца ња деч јег раз во ја, на че ло ускла ђе но сти са уз ра сним и 
ин ди ви ду ал ним ка рак те ри сти ка ма де це и на че ло ак тив но сти и жи вот но сти (Ра-
дој ко вић, 2006: 6).

Свест о по тре би еко ло шког обра зо ва ња де це и мла дих, у по след ње вре ме 
до би ја на ин тен зи те ту, а еко ло шке иде је до жи ва ља ва ју при ме тан раз вој. ме ђу-
тим, и по ред то га, по сто је  мно го број не пре пе ре ке и ре зул та ти са ко ји ма се не 
мо же би ти за до во љан. Из тог раз ло га, на овом на сто ја њу не тре ба ста ти, не го 
још ви ше мо би ли са ти све сна ге и рас по ло жи ва сред ства у ци љу што бо љег еко-
ло шког обра зо ва ња и вас пи та ња уче ни ка, а том ци љу, ве ли ки до при нос упра во 
мо гу и тре ба да да ју при род не на у ке, кроз са др жа је, ме то де, об ли ке и сред ства, 
ко ји ће и уче ни ци ма би ти за ни мљи ви и пу тем ко јих ће се тај циљ на нај бо љи на-
чин оства ри ти.

У при лог тврд њи, да и по ред  уоч љи ве тенденцијe у раз во ју по зи тив не 
еко ло шке све сти, уоп ште чо ве ка, а по себ но де це и мла дих, по сто је и уоче ни про-
бле ми, го во ри и кон ста та ци ја да се свет ска јав ност већ ду жи низ го ди на ба ви 
пи та њем еко ло ги је. Раз не ор га ни за ци је, фо ру ми и уста но ве, удру жи ли су се у 
бор би за до при нос очу ва њу жи во та на пла не ти, ко ја је услов све оп штег оп стан-
ка. Упр кос то ме, све до ци смо да ове ак ци је ни су уро ди ле же ље ним ре зул та ти ма 
(Ра дој ко вић, 2006: 5). За хва љу ју ћи раз во ју на у ке, тех ни ке и тех но ло ги је, чо век 
да нас све ефи ка сни је ко ри сти при ро ду, али по сто ји опа сност од чо ве ко ве по гре-
шне те жње да при ро дом нео гра ни че но го спо да ри. Уто ли ко пре што је чо век са мо 
део при ро де, а ни ка ко њен не при ко сно ве ни го спо дар.

Раз вој еко ло шког ми шље ња и еко ло шке све сти уче ни ка основ но школ ске 
до би, кроз са др жа је, ме то де и сред ства при род них на у ка, био би основ и пут по-
што ва ња све та при ро де, не са мо за то што је она нео п ход на за по сто ја ње чо ве ка, 
већ и из раз ло га, што и са ма при ро да има пра во на соп стве но по сто ја ње и оп-
сто ја ње.У том сми слу, са вре ме на на ста ва при род них на у ка, а по себ но по је ди не 
на став не ме то де у та квој на ста ви, по пут екс пе ри мен тал не, мо гу да ти зна ча јан 
до при нос. Де ца, тј. уче ни ци, тре ба да схва те да су са мо де лић све та при ро де (не 
из ван или из над ње), а на тај на чин ће исто вре ме но схва ти ти и зна чај за шти те 
све га жи вог у том све ту (То мић, 1994: 3). ка да се овај циљ ис пу ни, он да се мо же 
го во ри ти о успе шној на ста ви при род них на у ка и ње ном до при но су раз во ју де-
те та, уче ни ка уоп ште, а у скло пу то га и раз ви је ној еко ло шкој све сти, еко ло шкој 
обра зо ва но сти и еко ло шком вас пи та њу.

О зна ча ју екс пе ри мен та се мно го пи са ло, а та кав тренд се и да ље при ме-
ћу је. Са вре ме ни пе да го зи, би о ло зи, хе ми ча ри, фи зи ча ри, док то ри, на уч ни ци, све 
ви ше го во ре о по себ ној вр сти екс пе ри мен та, упра во на ме ње них уче ни ци ма раз-
ред не на ста ве, а то су тзв. еколошкиексперименти.

При ме на екс пе ри мен та у раз ли чи тим об ли ци ма на став ног ра да

На став ни про цес под ра зу ме ва раз ли чи те об ли ке ак тив но сти на став ни ка 
и уче ни ка, у окви ру ко јих се сти чу од ре ђе на зна ња, ве шти не и на ви ке, од но сно 
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оства ру ју утвр ђе ни обра зов но-вас пит ни ци ље ви и за да ци. Ла бо ра то риј ско-екс-
пе ри мен тал на ме то да се мо же при ме ни ти и ре а ли зо ва ти у раз ли чи тим об ли-
ци ма ра да, као што су: фрон тал ни, груп ни, рад у па ро ви ма, ин ди ви ду ал ни рад 
(Ви ло ти је вић, 1999). Без на ме ре да се де таљ ни је раз ма тра сва ки од на ве де них 
об ли ка ра да, овом при ли ком ће се са мо на по ме ну ти да сва ки од на ве де них об-
ли ка има и сво је ме сто и зна чај, али и из ве сна огра ни че ња. Оно што ва жи за 
сва ки, ов де на ве де ни об лик ра да је, да се екс пе ри мен тал на ме то да мо же из во ди-
ти са при род ним ма те ри ја лом и пу тем не го ва ња и га је ња би ља ка и жи во ти ња. 
ме то да уче нич ких екс пе ри ме на та се мо же ко ри сти ти при из во ђе њу крат ко трај-
них и ду го трај них екс пе ри ме на та.

крат ко трај ни екс пе ри мен ти се мо гу из во ди ти на по чет ку или у то ку ча са, 
ка да се обич но при ме њу је груп ни об лик ра да или рад у па ру. У ова кве екс пе ри-
мен те спа да ју: ши ре ње те ла при за гре ва њу, пре ла зак во де из теч ног у га со ви то 
ста ње, и из чвр стог у теч но ста ње, рас твор љи вост суп стан ци, при вла че ње и од-
би ја ње елек три ци те та, про сти ра ње зву ка, пре ла ма ње све тло сти – ду га, кре та ње 
– про ме на по ло жа ја у про сто ру и вре ме ну и сл.

Ду го трај ни екс пе ри мен ти зах те ва ју од го ва ра ју ћи, пла ни ра ни на став ни 
про цес, ор га ни зо ва ње си сте мат ских по сма тра ња, утвр ђи ва ње прин ци па во ђе ња 
до ку мен та ци је и сл. У ову гру пу екс пе ри мен та спа да ју: пра ће ње раз во ја би ља ка 
у раз ли чи тим усло ви ма, ути цај во де на раст и раз вој би ља ка, ка ко во да и ми не-
рал не ма те ри је сти жу до оста лих биљ них ор га на, ути цај све тло сти на раст би ља-
ка, раз гра дљи вост раз ли чи тих ма те ри ја ла и сл.

При пре ма екс пе ри мен та об у хва та: ме тод ско при пре ма ње екс пе ри мен та и 
тех нич ко при пре ма ње екс пе ри мен та. При ода би ру екс пе ри мен та на став ник мо ра 
да во ди ра чу на о то ме да екс пе ри мент бу де: ме тод ски до бар, ме тод ски ис пра ван 
и ме тод ски ну жан (ку ка, 2002). Тех нич ка при пре ма екс пе ри мен та са сто ји се, из-
ме ђу оста лог, и из про ве ре ис прав но сти апа ра та, при пре ме сто ла, по ста вља ња 
апа ра ту ре и свих по моћ них и нео п ход них сред ста ва. 

Основ на фа за у ко ри шће њу екс пе ри мен та је сте са мо ње го во из во ђе ње. У 
овој фа зи, на став ник тре ба да оби ла зи све уче ни ке и пра ти њи хов рад, да их 
усме ра ва, ко ор ди ни ра и бла го вре ме но пру жа по моћ, на во де ћи их на пра вил но 
по сма тра ње и за кљу чи ва ње. Осим то га, на став ник, од уче ни ка тре ба да тра жи 
тач ност у ра ду, стал но по бољ ша ње ква ли те та ра да и из во ђе ње екс пе ри мен та до 
кра ја. Уко ли ко се до го ди да екс пе ри мент не успе, и по ред свих по треб них и оба-
вље них при прем них рад њи, по треб но га је по но ви ти, уз до пун ска обра зло же ња.

По за вр шет ку ра до ва, за кључ ци и ре зул та ти се под вр га ва ју за јед нич кој 
ана ли зи. До би је не ре зул та те, до ко јих се до шло у то ку екс пе ри мен та, са оп шта-
ва ју сви уче ни ци или пред став ни ци гру па, за пи си ва њем на та бли или усме ним 
из ла га њем. За вр шно из ла га ње на став ни ка мо ра да бу де до бро при пре мље но, ја-
сно и да се на до ве зу је на чи ње ни це ко је су уче ни ци ма по зна те.Ди ску си ја тре ба 
да бу де жи ва и да во ди ка по ста вље ном ци љу.
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Пре не го што се да ју не ки при ме ри екс пе ри ме на та са де цом основ но школ-
ске до би, по треб но је ука за ти на не ке до са да по зна те еко ло шке екс пе ри мен те, 
ко ји су већ на шли сво ју при ме ну, а не ки од њих су по зна ти под на зи ви ма: До ста 
ви ше ки се ле ки ше, мо же ли се са чу ва ти гру два сне га?, мо же ли се опра ти во да?, 
Ја ја на око пе че на на сун цу, Пра вим бр зу ли му на ду (во да је рас тва рач) и сл. 

Ова кви и слич ни екс пе ри мен ти бу де же љу уче ни ка основ не шко ле за кон-
крет ним упо зна ва њем, раз у ме ва њем, опле ме њи ва њем и чу ва њем це ло куп не 
при ро де, у ко јој је чо век тек са мо је дан њен део.

При ме ри екс пе ри ме на та

1. При мер – крат ко роч ни екс пе ри мент: Ла ва у ча ши
Де мон стра ци о ни екс пе ри мент ко ји от кри ва раз ли ке у гу сти ни и те жи ни 

теч но сти и рас твор љи во сти суп стан ци. За из во ђе ње овог екс пе ри мен та по треб-
но је при пре ми ти јед ну ста кле ну, про вид ну ча шу, јед ну че твр ти ну шо ље биљ ног 
уља, ку хињ ску со или шу ме ће та бле те, во ду и пре храм бе не бо је. По треб но је 
на пу ни ти ча шу до ¾ за пре ми не во дом, за тим до да ти ма ло пре храм бе не бо је (нај-
бо ље цр ве не да ли чи на ла ву) и по ла ко до ли ти уље. мо же се при ме ти ти да уље 
оста је на по вр ши ни во де. Усу ти ка ши ку со ли (или шу ме ћу та бле ту) и по сма тра ти 
ка ко се ме ху ри ћи „ла ве“ кре ћу го ре – до ле ( ht tp: //www .s ciencebob .com/e xperime-
nts/lavacup.php ).

На ос нову овог експе римента м огу ће је стећи знањ а о томе да је  уље ла кше 
од  в оде и  да  с е у вод и не раства ра, до к  је со тежа од  уља и  тон е у доње сло је ве 
повла че ћи  и мало уља у воду, м еђутим со  се у води ра ств ара, а  уље одлази на  п ов-
ршину.  као и  уље, на пр и мер н и нафта  се  не р ас твара  у води и  у след и зл ива ња у 
ре ке, мора или  океане мо же да на не се  велике  ш те те по во дене еко систем е  и живи 
свет  у  њима.

2.  Пр имер  – дуг орочн и експ ер им ент : може  ли семе  кл ијати ак о с е зали ва 
течнос тима к оје нису во да? 

Интересантан  пр имер п ро јекта  за  четврти  р аз ред ос но вне  школе је да 
откр ију да  ли ће семена  клијати уколик о  се  залива ју т ечностима  ка о  што су мл-
еко, в оћ ни сок  и сирћ е.  За ов ај експер им ент пот ребно ј е припремит и три  мал е 
 саксије,  з емљ у, сем ена трав е ил и пасу ља ,  млеко , воћн и  сок,  сир ће , налепни це и 
флом ас те ре.

Прв о је пот ребно  об ел ежити  пр ву  саксију  налепницом н а којо ј ј е  исписано  
„млеко “,  д ругу о бе лежит и налепн ицом „воћ ни со к“  и  трећу, налепни цо м „сирће“,  
напунити сакси је  земљом, з ат им у свак у  посеј ати по 4  до 5 се мена на дуби ну  
о ко 2cm .  Стави ти  с ве сак сије на  сунчан о  место  ( пр озор),  тако  да све доб иј ају 
је днаку коли чи ну  светла. Сваку сакс ију заливати сваки д ру ги  дан течн ош ћу ко-
ј ом је  обележ ен а,  с ве до к  се  у некој од њих (или у неколико) не појави млада 
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биљка. Забележити запажања (ht tp :/ /w ww.ea sy -ki ds-science -e xpe riments .c om/fou-
rt h- grade-s ci ence-proj ec ts.html ). 

Циљ ове  а ктивно сти је  испитивање  по зи тивног  или не гативно г  утица ја 
различитих  течн ости  на  се мена и  земљи ште, стицање знања  о то ме да  ли к ис ел-
ине (сир ће) мог у о штетит и семе,  да л и млек о може по сп ешити развој  б уђи, и д а 
ли о ве  супстанц е мог у  за гадити  ѕемљиш те.

За кљ учак

Дан ас  сваки  чов ек може  да при мет и  да је планета  на к ој ој  ж ивимо све 
 више заг ађена,  о пш те стањ е п рироде  и при родних  ресурса  се нагло погоршава . 
 Св е је в иш е загађ ивача и  по  ж ивот шт е тни х мате рија у  ва зд уху,  води, земљи, дак-
л е с вуда о ко  н ас.Из  те чињен ице,  изме ђу оста л ог , прои стиче и изуз ет но сна жн о 
подвучена м иса о и ста в о  неопх одн им кор а цима кој е ј е хитно п от ребно  преду-
зет и, как о  би се пл ане та очувала .  У  том конте кст у,  настав а приро дн их нау ка , а 
пос ебно оне  мето де кој е  подстич у у ченике  на  актив но ст , стваралаштв о  и допр ин-
ос е у куп ном р аз воју уч ени ка, тр еба  да на ђ у већу при ме ну  у наста ви . Ек олошки  
садржаји , као и п ри мена е кс перимента лн е  ме тоде у  н аст ави прир одн их  наука,  са 
уче ницима ос но вношкол ск е доби ,  су јед ан од м огући х  пут ева у о бе збеђив ању  
квали тет ног, у потреб љи вог знања ,  ка ко би уч ен иц и усвоји ли  п равил ан  од нос пр-
ем а целокупној пр ироди, д остиг ли пот ре бан ни во  еколошк ог  о бр аз овања и  ва-
спитања и фор мирали п озитивн у еколош ку  свест.

 У  раду с у  дати не ки прим ер и еколошких е кс периме ната, с н ам ером  да се  
укаже  на  њихов  зн ачај и доп ринос  ра звоју е ко лош ке свес ти  ученика ,  тј.   разво ју 
свест и  основнош ко лс ке де це  о потре би  заштите  и очу ва ња прир од е. У  позит ивн-
ој еколошкој свести  љ уди и до бр ом  еколош ком вас пит ању на лаз и се б удућност 
наше планете. 
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ThE IMPORTANCE OF EXPERIMENT IN ECOLOgICAL EDUCATION  
AND UPbRINgINg OF PRIMARy SChOOL PUPILS 

Abstract

The paper points to the need and possible ways of raising primary school pupils’ awareness 
on the importance of nature, its role and protection. Attention is paid to possibilities of contemporary 
school and special emphasis is put on the importance and the role of experimental method in science 
teaching, as one of more significant teaching methods. Emphasizing the contribution of experimen-
tal method to ecological education and upbringing of pupils, the advantages of using experimental 
method aiming at and reaching active and positive attitude of a pupil towards nature have been stated 
in the paper. Through various types of experiment, especially according to the so called long-term 
experiments, the pupils are already in a position to build active, humane and positive attitude towards 
nature, to give their contribution to its preservation and to be in a situation to develop their own en-
vironmental awareness. 

Key words: experimental method, ecological experiment, ecological education and upbring-
ing, environmental awareness, sciences. 

Миона Богосавлевич-Шияков Д-р Станко Цвьетичанин Сомбор

ЗНАЧЕНИЕ ЭкСПЕРИмЕНТА В ЭкОЛОГИЧЕСкОм ОБРАЗОВАНИИ  
И ВОСПИТАНИИ УЧЕНИкОВ В НАЧАЛьНОЙ ШкОЛЕ

Резюме

В настоящей работе авторы указывают на необходимость и возможные способы по-
вышения сознания учеников начальной школы о природе, её роли и сохранении. Основное 
внимание направлено на возможности современного процесса обучения, а в особенности на 
значение ; и роль экспериментального метода в процессе обучения естественным наукам, как 
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одного из важнейших методов учебной работы. Подчёркивая вклад экспериментального ме-
тода в экологическое образование и воспитание учеников, авторы исходят из указывания на 
преимущества применения экспериментального метода с целью достижения активного и по-
ложительного отношения учеников к природе. Через разные формы экспериментов, а в осо-
бенности через так называемые продолжительные эксперименты, ученики уже находятся в 
ситуации создавать активное! гуманное и положительное отношение к природе, вносить вклад 
в её сохранение и быть в положении развивать своё экологическое сознание.

Опорные слова: экспериментальный метод, экологический опыт, экологическое обра-
зование и воспитание, экологическое сознание, природные/естественные науки
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УВОД

Уло га пе да го га у мно го ме је од ре ђе на ху ма ни стич ко – раз вој ном кон цеп ци-
јом пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња.

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
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По сло ви и за да ци пе да го га де фи ни са ни су на не ко ли ко ни воа: у од но су на 
де те, вас пи та че, по ро ди цу и дру штве ну сре ди ну.

У од но су на де те, при мар ни за да так пе да го га је по ди за ње ква ли те та „жи во-
та у вр ти ћу“ у скла ду са де те то вим раз вој ним и ак ту ел ним по тре ба ма.

У од но су на вас пи та че, основ ни за да так је по др шка и струч на по моћ у 
оства ри ва њу вас пит но-обра зов ног про це са, као и усме ра ва ње вас пи та ча у лич-
ном про фе си о нал ном раз во ју.

У од но су на ро ди те ље, основ ни за да так је да да је струч ну по др шку од го-
вор ном ро ди тељ ству и до при но си ја ча њу парт нер ских од но са пред школ ске уста-
но ве и по ро ди це.

При мар ни за да так у од но су на дру штве ну сре ди ну је да до при не се бо га-
ће њу деч јег ис ку ства и да афир ми ше дру штве ну сре ди ну као зна ча јан фак тор 
вас пи та ња и обра зо ва ња  де це пред школ ског уз ра ста.

За ква ли тет но оба вља ње свих по сло ва пе да го га од не про це њи ве је ва жно-
сти ње го во кон ти ну и ра но струч но уса вр ша ва ње. Ин тер ди сци пли нар ни при ступ 
и тим ски рад су не за о би ла зни пред у сло ви за уна пре ђи ва ње вас пит но-обра зов ног 
ра да у Пред школ ској уста но ви.

За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња и За ко ном о пред-
школ ском  вас пи та њу и обра зо ва њу од ре ђе ни су за да ци струч ног са рад ни ка пе-
да го га. Ње гов за да так је да сво јим ком пе тен ци ја ма, са ве то дав ним и дру гим об-
ли ци ма ра да уна пре ђу је обра зов но-вас пит ни рад и пру жа струч ну по моћ де ци, 
ро ди те љи ма, од но сно ста ра те љи ма и вас пи та чи ма, по пи та њи ма од зна ча ја за 
вас пи та ње и обра зо ва ње.

Циљ, за да ци и струк ту ра по сло ва ко је оба вља струч ни са рад ник пе да гог у 
пред школ ској уста но ви бли же су од ре ђе ни  Струч ним упут ством за рад струч них 
са рад ни ка на уна пре ђи ва њу вас пит но-обра зов ног ра да у пред школ ској уста но ви  
ми ни стар ства про све те.

Основ ни циљ је да, на осно ву са вре ме них те о риј ских и прак тич них са зна-
ња о де те ту, ути че на ства ра ње усло ва и под сти ца ње раз во ја де це пред школ ског 
уз ра ста.

За да ци струч ног са рад ни ка, ко ји про из и ла зе из овог ци ља, су да:
− кре и ра про гра ме ра да са де цом у скла ду са ци ље ви ма и за да ци ма про гра-

ма вас пит но-обра зов ног ра да.
− Де лу је на ства ра ње по вољ не кли ме за раз вој де це.
− Под сти че ин тер ак циј ски од нос из ме ђу де це и од ра слих и со цио-емо ци о-

нал ни раз вој де це.
− Осми шља ва си стем под сти цај них ак тив но сти.
− Уче ству је у са рад њи пред школ ске уста но ве и по ро ди це у вас пи та њу де це.
− Струч ним уса вр ша ва њем вас пи та ча и ме ди цин ских се ста ра ути че на уна-

пре ђи ва ње вас пит но-обра зов ног ра да.
− Ис тра жи вач ким ра дом уче ству је у уна пре ђи ва њу де лат но сти пред школ-

ског вас пи та ња и обра зо ва ња.
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У скла ду са Струч ним упут ством за рад струч них са рад ни ка на уна пре-
ђи ва њу вас пит но-обра зов ног ра да у пред школ ској уста но ви, по сло ви струч ног 
са рад ни ка пе да го га у пред школ ској уста но ви рас по ре ђе ни су у окви ру сле де ћих 
обла сти:  

1. Про гра ми ра ње и пла ни ра ње
2. Рад на ства ра њу оп ти мал них усло ва за пси хо-фи зич ки раз вој де це и вас-

пит но-обра зов ни рад
3. Ор га ни за ци ја вас пит но-обра зов ног ра да
4. Пе да го шко-ин струк тив ни рад – рад на уна пре ђи ва њу вас пит но-обра зов не 

прак се
5. Пра ће ње оства ри ва ња про гра ма не ге и вас пит но-обра зов ног ра да
6. Струч но уса вр ша ва ње
7. Са рад ња са по ро ди цом
8. Пе да го шка до ку мен та ци ја 

УЛО ГА СТРУЧ НОГ СА РАД НИ КА ПЕ ДА ГО ГА У РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈИ 
ПРО ЈЕК ТА „РЕ ЦИ КЛА ЖА“

Про је кат „Ре ци кла жа“ ре а ли зо ван је у вр ти ћу „Пал чи ца“, П.У. „Ра до сно 
де тињ ство“, Но ви Сад, у две фа зе. У пр вој фа зи је ре а ли зо ван у окви ру јед не 
ста ри је васпитнe гру пе. ка сни је, у дру гој фа зи, у про је кат су се укљу чи ле и све 
оста ле вас пит не гру пе у вр ти ћу.

 кроз овај про је кат про жи ма ју се по сло ви струч ног са рад ни ка пе да го га из 
свих осам обла сти пред ви ђе них Струч ним упут ством за рад струч них са рад ни ка.

1. ПЛА НИ РА ЊЕ И ПРО ГРА МИ РА ЊЕ

1.1. Уче шће у пла ни ра њу и осми шља ва њу вас пит но-обра зов них ак тив но сти

У пр вој фа зи про јек та, кроз раз го вор са вас пи та чи ма о пла ни ра ним еко-
ло шким ак тив но сти ма, вас пи та чи ма је пред ло же но да по ђу од пој ма ре ци кла же 
ко ји би био пр ва сте пе ни ца упо зна ва ња де це са овом про бле ма ти ком јер се кроз 
ње га про жи ма ју от кри вач ке, рад не, здрав стве но-хи ги јен ске, ак тив но сти ко је до-
при но се мо рал ном вас пи та њу, го вор не  и ли ков не ак тив но сти.

У пла ни ра њу вас пит но – обра зов них ак тив но сти, нај пре смо по шли од по-
сто је ћих зна ња де це о пој му ре ци кла жа. Са де цом су ре а ли зо ва не ак тив но сти 
ко је су има ле за циљ да се утвр ди шта де ца под ра зу ме ва ју под овим пој мом. 

На пи та ње шта је ре ци кла жа, де ца су да ва ла раз ли чи те од го во ре. Ве ћи-
на де це је би ла упо зна та са тер ми ном ре ци кла жа и под њим су под ра зу ме ва ла 
раз вр ста ва ње и од ла га ње от па да. Об зи ром да по јам ре ци кла же има мно го ши ре 
зна че ње, ис пла ни ра не су ак тив но сти са ци љем про ши ри ва ња зна ња о пој му 
ре ци кла же у функ ци ји за шти те жи вот не сре ди не. 
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На осно ву овог ци ља, по ста ви ли смо сле де ће за дат ке:
- Рад на сти ца њу еко ло шке кул ту ре пу тем са гле да ва ња на чи на на ко ји се 

љу ди осло ба ђа ју от па да, ис пи ти ва ња где и ка ко се од ла же от пад у њи хо-
вом окру же њу.

- Са ку пља ње и раз вр ста ва ње ам ба ла жног от па да уз ак тив но уче шће по ро-
ди це ра ди за јед нич ког ути ца ја на раз ви ја ње еко ло шког ми шље ња код де-
це.

- От кри ва ње раз ли чи тих мо гућ но сти ко ри шће ња ам ба ла жног от па да.
На осно ву ис ку ста ва у окви ру пр ве фа зе про јек та, ко ји је ре а ли зо ван у јед-

ној вас пит ној гру пи, ис пла ни ран је на чин укљу чи ва ња оста лих вас пит них гру па 
и ода бир ак тив но сти и њи хо во струк ту ри ра ње у од но су на уз раст де це чи ме по-
чи ње дру га фа за.

1.2. Пру жа ње струч не по мо ћи вас пи та чи ма у пла ни ра њу  
       са рад ње са по ро ди цом

Ре а ли за ци ја и пр ве и дру ге фа зе про јек та под ра зу ме ва ла је ак тив но укљу-
чи ва ње ро ди те ља. Пру же на је струч на по моћ вас пи та чи ма у пла ни ра њу  са рад ње 
са по ро ди цом. План је пред ви ђао ак тив но сти ве за не за ин фор ми са ње и укљу чи-
ва ње по ро ди це, на по чет ку, то ком и по за вр шет ку про јек та.

2. РАД НА СТВА РА ЊУ ОПИТ МАЛ НИХ УСЛО ВА ЗА  
ПСИ ХО-ФИ ЗИЧ КИ РАЗ ВОЈ ДЕ ЦЕ И ВАС ПИТ НО-ОБРА ЗОВ НИ РАД

2.1. Су ге ри са ње на чи на за при ку пља ње и ко ри шће ње пе да го шки  
       нео бли ко ва ног ма те ри ја ла

У пр вој фа зи про јек та вас пи та чи ста ри је гру пе су ре а ли зо ва ли ак тив но сти 
ко је су има ле за циљ да се де ца бли же упо зна ју са пој мом „ре ци кла жа“ и от пад-
ним ма те ри ја ли ма ко ји мо гу да се ре ци кли ра ју и по но во ко ри сте.

Вас пи та чи ма је су ге ри са но да, на кон ових ак тив но сти, пред ло же де ци да 
се у њи хо вој гру пи ор га ни зу је ми ни про је кат „Ре ци кла жа“.

 Је дан од за да та ка, био је да се де ца под стак ну на раз ми шља ње шта од от-
пад ног ма те ри ја ла мо же да се ску пи у вр ти ћу, а шта код ку ће. У скла ду са тим, 
ку ти је за раз вр ста ва ње и при ку пља ње ма те ра ла, ко је су де ца прет ход но де ко ри-
са ла и обе ле жи ла, по ста вље не су у рад ној со би и ис пред со бе. У ку ти је ко је су у 
рад ној со би де ца су од ла га ла от пад ни ма те ри јал при ку пљен у вр ти ћу, а ис пред 
со бе су од ла га ла ма те ри јал ко ји су до но си ла од ку ће.

ку ти је су би ле по ста вље не на сто ли це ка ко би озна ке, на осно ву ко јих су 
де ца раз вр ста ва ла от пад ни ма те ри јал, би ле ви дљи ве, а са ме ку ти је би ле до ступ-
не де ци.
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Вас пи та чи ма је су ге ри са но да то ком ак тив но сти по са мо стал ном из бо ру 
де це, ови ма те ри ја ли бу ду до ступ ни де ци, чи ме би им се пру жи ла мо гућ ност да 
при ку пље ни ма те ри јал ко ри сте у овим ак тив но сти ма.  

У до го во ру са вас пи та чи ма ис пла ни ра не су ли ков не ак тив но сти у ко ји ма 
ће се ко ри сти ти пе да го шки нео бли ко ван ма те ри јал за из ра ду груп ног ра да. Вас-
пи та чи су иза бра ли об ра ду при че Ду ша на Ра до ви ћа „кро ко до ко дил“ као мо ти-
ва ци ју за из ра ду груп ног ра да: кро ко дил од ам ба ла жног ма те ри ја ла. кро ко дил се 
са сто јао од пет де ло ва. Де ца су, по гру па ма, из ра ђи ва ла гла ву, те ло (из три де ла) 
и реп ко ри сте ћи при то ме раз ли чи те ли ков не тех ни ке.

Пред ло же но је да се по себ на па жња по све ти раз го во ру о тек сту ри ко же 
кро ко ди ла, ка ко би се де ца под ста кла да ко ри сте раз ли чи те вр сте при ку пље ног 
ма те ри ја ла у пла ни ра ним ли ков ним ак тив но сти ма.

2.2. Да ва ње иде ја за из ра ду ди дак тич ког ма те ри ја ла од ам ба ла жног  
       ма те ри ја ла

Об зи ром на то да су се то ком дру ге фа зе про јек та ро ди те љи и де ца по себ но 
ан га жо ва ли, при ку пље на је ве ли ка ко ли чи на ам ба ла жног ма те ри ја ла. 

Раз ми шља ју ћи о на чи ни ма на ко ји се при ку пљен ма те ри јал мо же ис ко ри-
сти ти, а са ци љем да се еко ло шке ак тив но сти ре а ли зу ју и у на ред ном пе ри о ду, у 
са рад њи са пе да го гом Та ја ном Ди вилд осми шљен је ди дак тич ки ма те ри јал „На-
ђи па ра“.

Так тил на дик тич ка игра под ра зу ме ва по сто ја ње пар них сли ка/пред ме та, 
ко ји су за ле пље ни на кар тон чи ће (два ма ња пла стич на че па, два плу та на че па, 
два пар че та ре бра стог кар то на....) По ло ви на пар них сли ка/пред ме та се ста вља 
у ку ти ју са ма лим отво ром где де те мо же да про ву че ру ку, а по ло ви на оста је на 
сто лу. Сва ко де те узи ма по јед ну сли чи цу/пред мет са сто ла, по гле да је, опи па, а 
за тим тра жи па ра у ку ти ји, опи па ва ју ћи.

Вас пи та чи ма сред ње вас пит не гру пе је по ну ђе но да са де цом ре а ли зу ју ак-
тив но сти у ко ји ма ће де ца, уз по моћ вас пи та ча и струч них са рад ни ка, из ра ди ти 
ди дак тич ки ма те ри јал ко ри сте ћи при ку пље ни ам ба ла жни ма те ри јал.

Из мно штва при ку пље ног ма те ри ја ла тре ба из дво ји ти па ро ве, а за тим их 
за ле пи ти на исе че не кар тон чи ће (ин ди ви ду ал ни об лик ра да). У дру гој фа зи де ца 
осли ка ва ју ку ти ју (груп ни об лик ра да).

Зна чај ове игре пре по зна је се у про жи ма њу раз ли чи тих вр ста ак тив но сти: 
ли ков них, от кри вач ких, пер цеп тив них... 

2.3. Уче шће у ра ду на естет ском и пе да го шком об ли ко ва њу про сто ри ја

У дру гој фа зи про јек та, у ко јој су би ле укљу че не све гру пе и вр ти ћу, ак-
це нат је био на ко ри шће њу при ку пље ног ма те ри ја ла за естет ско и пе да го шко 
об ли ко ва ње про сто ри ја.

Об зи ром на ин те ре со ва ње вас пи та ча и ме ди цин ских се ста ра да се сли чан 
про је кат ре а ли зу је и у дру гим вас пит ним гру па ма, на са стан ку Ти ма вр ти ћа је  
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пред ло же но да се за но во го ди шњу де ко ра ци ју ко ри сте укра си ко је ће де ца пра ви-
ти ко ри сте ћи от пад ни ма те ри јал.

На осно ву до го во ра са вас пи та чи ма, из ра ђен је та бе лар ни рас по ред ак тив-
но сти за све вас пи та че и ме ди цин ске се стре у вр ти ћу. Рас по ред је под ра зу ме вао 
за ду же ња ве за на за де ко ри са ње и обе ле жа ва ње ку ти је за при ку пља ње од ре ђе не 
вр сте от пад ног ма те и ја ла, као и за пла ни ра ње и ре а ли за ци ју ли ков них ак тив но-
сти у ко ји ма ће се из ра ђи ва ти еле мен ти за но во го ди шњу де ко ра ци ју рад них со ба 
и ход ни ка вр ти ћа.

Вас пи та чи ма и ме ди цин ским се стра ма су да те су ге сти је у ве зи ода би ра 
ма те ри ја ла ко ји ће би ти без бед ни за ма ни пу ли са ње и при ла го ђе ни уз ра сту де це.

3. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ВАС ПИТ НО-ОБРА ЗОВ НОГ РА ДА

3.1. Да ва ње иде ја за ра зно вр сно ор га ни зо ва ње вас пит но-обра зов ног  
       ра да – са рад ња ви ше гру па

У дру гој фа зи про јек та, у из ра ди ку ти ја за при ку пља ње ам ба ла жног ма те-
ри ја ла, уче ство ва ла су де ца из свих вас пит них гру па, а у при ку пља њу ма те ри ја ла 
ро ди те љи из свих вас пит них гру па. Сход но то ме, на мет ну ла се иде ја о са рад њи 
две или ви ше гру па на из ра ди но во го ди шње де ко ра ци је.

Об зи ром на то да су у про је кат би ле укљу че не че ти ри ја сле не гу пе (две 
мла ђе и две ста ри је), у ко ји ма је су же на мо гућ ност из бо ра от пад ног ма те ри ја ла 
и ли ков них ак тив но сти, пред ло же на је са рад ња ви ше гру па на из ра ди но во го-
ди шњих укра са. Пред ло же на је са рад ња ја сле них вас пит них гру па и при прем-
них пред школ ских гру па, ко јих је та ко ђе би ло че ти ри. Са де цом из при прем не 
пред школ ске гру пе ре а ли зо ва не су ак тив но сти у ко ји ма су де ца се кла од ре ђе не 
еле мен те од ам ба ла жног ма те ри ја ла, а за тим су у за јед нич ким ак тив но сти ма са 
де цом из ја сле не гру пе осли ка ва ла те еле мен те и пра ви ла укра се.

Та ко ђе је вас пи та чи ма су ге ри са но да се у сва кој од три мла ђе вас пит не гру-
пе ре а ли зу ју ли ков не ак тив но сти у ко ји ма ће де ца пра ви ти укра се за јел ку ко ју ће 
ка сни је за јед нич ки оки ти ти. По истом прин ци пу су за јед нич ки оки ти ла јел ку и 
де ца из три сред ње вас пит не гру пе.

Вас пи та чи ма че ти ри ста ри је вас пит не гру пе је пред ло же но да се ре а ли зу ју 
ак тив но сти у ко ји ма ће две гру пе де це пра ви ти јел ку од ам ба ла жног ма те ри ја ла, 
а у две гру пе пра ви ти укра се за те јел ке. 
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4. ПЕ ДА ГО ШКО-ИН СТРУК ТИВ НИ РАД  
– РАД НА УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊУ В-О ПРАК СЕ

4.1. Пру жа ње по мо ћи вас пи та чи ма за ре а ли за ци ју еко ло шких ак тив но сти

У то ку тра ја ња обе фа зе про јек та, кон ти ну и ра но је пру жа на по моћ вас пи-
та чи ма за ре а ли за ци ју еко ло шких ак тив но сти. Вас пи та чи ма је ука за но на зна чај 
пра ће ња ин те ре со ва ња де це. На тој осно ви су по ста вља ни ци ље ви и за да ци и 
би ра ни са др жа ји.

По ла зе ћи од успе шно сти пр ве фа зе про јек та, ка да је „Ре ци кла жа“ би ла ре-
а ли зо ва на у јед ној, ста ри јој вас пит ној гру пи, код не ких вас пи та ча је пре по зна та 
скло ност да се по ста вље ни ци ље ви, за да ци и ода бра ни са др жа ји пре у зму и при-
ме не у њи хо вој вас пит ној гру пи. Вас пи та чи ма је у тој си ту а ци ји ука за но на зна-
чај про це не  ни воа гру пе и при ла го ђа ва ња зах те ва ко ји се пред де цу по ста вља ју 
њи хо вим спе ци фич но сти ма. 

На осно ву про у ча ва ња струч не ли те ра ту ре и ис ку ста ва и ак тив но сти ко је 
су ре а ли зо ва не у „Еко ло шким вр ти ћи ма“, вас пи та чи ма су пред ло же не ак тив но-
сти ко је су при ме ре не уз ра сту де це и усло ви ма у вр ти ћу. Тач ни је, ак тив но сти ко је 
су пред ло же не у по сто је ћим збир ка ма ак тив но сти су ана ли зи ра не и при ла го ђа ва-
не уз ра сту де це, њи хо вим ин те ре со ва њи ма и усло ви ма у вр ти ћу.

4.2. Са чи ња ва ње про то ко ла за пра ће ње  ак тив но сти у овом про јек ту

За по тре бе пра ће ња ак тив но сти, са чи њен је протоколзапраћењеактив
ностипосамосталномизборудеце.Пр ви део про то ко ла се од но си на пра ће ње 
ра да вас пи та ча (на ко ји на чин је струк ту и ра на сре ди на, до ступ ност ма те ри ја ла, 
вр ста и ко ли чи на по ну ђе ног ма те ри ја ла). Дру ги део про то ко ла се од но си на ак-
тив ност де це (да ли ко ри сте по ну ђе ни ма те ри јал у игри, ко ју вр сту ма те ри ја ла 
ко ри сте, у ко јим игра ма ко ри сте по ну ђе ни ма те ри јал).

4.3. Уоп шта ва ње ис ку ста ва из пе да го шке прак се, из ра да пре зен та ци је  
        и уче шће на струч ним су сре ти ма

Уоп шта ва њем ис ку ста ва пр ве фа зе про јек та, за јед нич ким ра дом струч-
ног са рад ни ка пе да го га и вас пи та ча, са чи ње на је пре зен та ци ја, у ко јој су, ко рак 
по ко рак, пред ста вље не све фа зе про јек та. По ла зе ћи од ци ља и за да та ка ко ји су 
на по чет ку по ста вље ни, пре ко опи са свих ак тив но сти ко је су до при но си ле ре-
а ли за ци ји по ста вље ног ци ља, за кључ но са те шко ћа ма на ко је смо на и ла зи ли и 
до би ти ма за све уче сни ке вас пит но-обра зов ног про це са, ис ку ства на овом про-
јек ту су уоб ли че на у пи са ни рад, на осно ву ко јег је на пра вље на po wer po int пре-
зен та ци ја.

Апли ци ра но је за уче шће на Струч ним ску по ви ма „Вас пи та чи вас пи та-
чи ма“ и рад је увр штен у про грам XVI Про лећ них струч них су сре та „вас пи та чи 
– вас пи та чи ма“.
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5. ПРА ЋЕ ЊЕ ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА НЕ ГЕ И В-О РА ДА

5.1. Пра ће ње вас пит но-обра зов них ак тив но сти са ци љем сти ца ња  
       уви да у ре а ли за ци ју пла ни ра них ак тив но сти  
       у окви ру ми ни про јек та „ре ци кла жа“

То ком обе фа зе про јек та пра ће не су и усме ре не ак тив но сти и ак тив но сти 
по са мо стал ном из бо ру де це. Пра ће ње се од но си ло на оп сер ва ци ју по на ша ња 
де це и ра да вас пи та ча.

У то ку усме ре них ак тив но сти пра ће ни су на чи ни мо ти ви са ња де це, од нос 
де це пре ма по ну ђе ним са др жа ји ма, сте пен уче шћа и ан га жо ва но сти де це. 

У то ку ак тив но сти по са мо стал ном из бо ру де це, пра ће на је до ступ ност и 
вр ста по ну ђе ног ма те ри ја ла, за сту пље ност от пад ног ма те ри ја ла у де чи јој игри.

У свр ху пра ће ња ових ак тив но сти, ко ри шће ни су ин стру мен ти: Протокол
за праћење усмеренихактивности (Вујков,Дивилд), ко ји је пре у зет у це ли ни, 
Чеклистазапраћењерадаваспитача(педагошкиипсихолошкиаспекти)(Вуј
ков,Дивилд), ко ја је ре ви ди ра на и Протоколзапраћењеактивностипосамо
сталномизборудецеко ји је из ра ђен за по тре бе овог про јек та.

На осно ву пра ће ња усме ре них ак тив но сти, мо же се за кљу чи ти да су де ца 
нај че шће би ла ве о ма мо ти ви са на, а вас пи та чи су то чи ни ли по мо ћу при че и ства-
ра њем до жи вља ја (во ђе на фан та зи ја). као ре зул тат то га, де ца су ра до при хва та ла 
ак тив но сти и у њи ма ак тив но уче ство ва ла. 

На осно ву пра ће ња ак тив но сти по са мо стал ном из бо ру де це, мо же се за-
кљу чи ти да су вас пи та чи на раз ли чи те на чи не струк ту ри ра ли сре ди ну, од но сно 
от пад ни ма те ри јал се на ла зио на раз ли чи тим ме сти ма у рад ним со ба ма (на по ду 
– до ступ но де ци, на по ли ци – ви дљи во, али не до ступ но без по мо ћи вас пи та ча и 
у ку ти ја ма, по ред ула зних вра та – до ступ но, али ни је уоч љи во). Уоче но је да су 
де ца ко јој је ма те ри јал био до ступ ни ји, че шће ко ри сти ла исти без об зи ра на вр-
сту по ну ђе ног ма те ри ја ла. При ме ће но је да су де ца от пад ни ма те ри јал нај ви ше 
ко ри сти ла у кон струк тор ским игра ма, као и у игра ма ма ште и уло га.

5.2. Пра ће ње во ђе ња пе да го шке до ку мен та ци је вас пи та ча  
       и ме ди цин ских се ста ра

При ли ком пра ће ња во ђе ња пе да го шке до ку мен та ци је вас пи та ча, по себ-
но је ана ли зи ра на по ве за ност етап них, не дељ них и днев них пла но ва ра да, са ак-
цен том на ак тив но сти из обла сти со цио – емо ци о нал ног и ду хов ног раз во ја – еко-
ло шке ак тив но сти.
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6. СТРУЧ НО УСА ВР ША ВА ЊЕ

6.1. Про у ча ва ње ли те ра ту ре из обла сти еко ло шког  
       вас пи та ња и обра зо ва ња

То ком тра ја ња про јек та про у ча ва на је ли те ра ту ра из обла сти еко ло шког 
вас пи та ња и обра зо ва ња ка ко би се што ја сни је са гле да ли ци ље ви вас пи та ња и 
обра зо ва ња за за шти ту жи вот не сре ди не и ка ко би се пре по зна ле ак тив но сти у 
ко је се мо гу „утка ти“ еко ло шки са др жа ји.

По себ но су ана ли зи ра не збир ке еко ло шких и ли ков них ак тив но сти ко је су 
по слу жи ле у не ким си ту а ци ја ма као ин спи ра ци ја, а у дру гим као мо дел ко ји је, 
у ве ћој или ма њој ме ри, при ме њив у по сто је ћим усло ви ма. Ана ли за збир ки еко-
ло шких ак тив но сти ра ђе на је са ци љем да се ода бе ру оне ко је ће се, у са рад њи 
са вас пи та чи ма, при ла го ди ти де ци и усло ви ма у вр ти ћу. У збир ка ма ли ков них 
ак тив но сти пре по зна те су и ода бра не оне  ко је мо гу би ти у функ ци ји ре а ли за ци је 
еко ло шких са др жа ја.

За по тре бе ре а ли за ци је овог про јек та, по себ но су про у ча ва на ка ко пу бли-
ко ва на та ко и на ин тер не ту до ступ на ис ку ства Еко ло шких вр ти ћа код нас и у 
све ту. 

У обе фа зе про јек та вас пи та чи су упу ћи ва ни на про у ча ва ње до ступ не ли-
те ра ту ре.

6.2. Уче шће на струч ним су сре ти ма „Вас пи та чи - вас пи та чи ма“

У пе ри о ду од 17 – 20. мар та 2011, у кла до ву су би ли ор га ни зо ва ни Струч-
ни су сре ти „Вас пи та чи – вас пи та чи ма“ на ко ји ма је пре зен то ван овај  рад са на-
сло вом  „Ре ци кла жа, ког ни тив ни раз вој - от кри вач ке ак тив но сти“

Рад су на струч ном ску пу пре зен то ва ли вас пи та чи и струч ни са рад ник пе-
да гог. Уче сни ци ма су, на кон пре зен та ци је, по де ље ни ева лу а ци о ни ли сти ћи, ко ји 
су има ли тро сте пе ну ну ме рич ку ска лу (проценауспешностипрезентацијеипре
зентера) и пи та ња отво ре ног ти па (допаломисе...нијемиседопало...) Пре зен-
та ци ја је оце ње на ви со ким оце на ма. За по тре бе овог ра да је зна чај но ис та ћи да 
су се као фре квент ни од го во ри, у пи та њи ма отво ре ног ти па, по ја ви ли они ко ји су 
ис ти ца ли да се кроз пре зен то ван рад ви ди са рад ња вас пи та ча и струч ног са рад-
ни ка, ко ја је пре по зна та као зна чај на јер је до при не ла ква ли те ту ра да.

6.3. При пре ма, ор га ни за ци ја и уче шће на са стан ци ма Ти ма вр ти ћа  
       и са стан ци ма Струч них ак ти ва вас пи та ча, са стан ку  
       Струч ног ак ти ва струч них са рад ни ка

На кон по зи тив них ис ку ста ва у пр вој фа зи про јек та, вас пи та чи и ме ди цин-
ске се стре вас пи та чи би ли су за ин те ре со ва ни да се у пред сто је ћем пе ри о ду ре а-
ли зу је сли чан про је кат на ни воу це лог вр ти ћа. На са стан ку ти ма вр ти ћа, на ком 
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су уче ство ва ли сви вас пи та чи и ме ди цин ске се стре вас пи та чи, пред ло же но је да 
се но во го ди шња де ко ра ци ја вр ти ћа из ра ди упо тре бом от пад ног ма те ри ја ла.

Са чи њен је та бе лар ни рас по ред ак тив но сти за све вас пи та че и ме ди цин ске 
се стре у вр ти ћу, ко ји је под ра зу ме вао за ду же ња ве за на за де ко ри са ње и обе ле-
жа ва ње ку ти је за при ку пља ње от пад ног ма те и ја ла, као и за пла ни ра ње и ре а-
ли за ци ју ли ков них ак тив но сти у ко ји ма ће се из ра ђи ва ти од ре ђе ни еле мен ти за 
но во го ди шњу де ко ра ци ју.

Вас пи та чи ма и ме ди цин ским се стра ма су да те су ге сти је у ве зи ода би ра 
ма те ри ја ла ко ји ће би ти при ла го ђе ни уз ра сту де це. 

На кон по врат ка са Струч них су сре та „Вас пи та чи вас пи та чи ма“, при пре-
мљен је Струч ни ак тив вас пи та ча на ко ме је у са рад њи са вас пи та чи ма пре зен-
то ван рад „Ре ци кла жа, ког ни тив ни раз вој – от кри вач ке ак тив но сти“. За по тре бе 
Струч ног ак ти ва су ана ли зи ра ни ра до ви дру гих пред школ ских уста но ва ко ји су 
би ли пре зен то ва ни на Струч ним су сре ти ма, а ко ји има ју слич ну те ма ти ку, а за-
тим су пре зен то ва ни њи хо ви си жеи као при ме ри до бре прак се.

Рад „Ре ци кла жа, ког ни тив ни раз вој - от кри вач ке ак тив но сти“је пре зен то-
ван и на Струч ном ак ти ву струч них са рад ни ка. За по тре бе овог ак ти ва по сто је ћа 
po wer po int пре зен та ци ја је про ме ње на, од но сно при ла го ђе на. За по тре бе Струч-
них су сре та „Вас пи та чи – вас пи та чи ма“ про је кат је пре зен то ван из угла вас пи та-
ча, док је на ак ти ву про је кат пре зен то ван из угла струч ног са рад ни ка пе да го га. 

По за вр шет ку про јек та, ор га ни зо ван је са ста нак Ти ма вр ти ћа са ци љем да 
се ева лу и ра про је кат. Вас пи та чи су оце њи ва ли успе шност про јек та ко ја се од но-
си ла на про це ну до бро би ти за све уче сни ке вас пит но – обра зов ног про це са – де-
цу, вас пи та че и по ро ди цу.

7. СА РАД ЊА СА ПО РО ДИ ЦОМ

7.1. Из ра да ма те ри ја ла за ПЕ– ПСИ ку так за ро ди те ље

У то ку дру ге фа зе про јек та из ра ђен је ма те ри јал за ПЕ – ПСИ ку так за ро-
ди те ље са  те мом „Еко ло ги ја је сву да око нас“. 

ма те ри јал је осми шљен са ци љем да ука же на зна чај еко ло шког вас пи та ња 
као и на мо гућ но сти да се у окви ру по ро дич ног вас пи та ња ор га ни зу ју еко ло шке 
ак тив но сти са де цом. Ро ди те љи ма су да ти пред ло зи еко ло шких ак тив но сти ко је 
се мо гу ор га ни зо ва ти код ку ће. 

7.2. Осми шља ва ње на чи на укљу чи ва ња ро ди те ља  
       у ми ни про је кат „Ре ци кла жа“

У са рад њи са вас пи та чи ма, ис пла ни ран је на чин укљу чи ва ња по ро ди це у 
овај про је кат. Вас пи та чи ма је пред ло же но да укљу чи ва ње по ро ди це бу де на ре-
ла ци ја ма: де те – ро ди тељ, вас пи тач – ро ди тељ. До го во ре но је да се, ра ди бо ље 
ин фор ми са но сти ро ди те ља, из ра де ли фле ти и ифор ма тив ни пла ка ти. 
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7.3. Уче шће на кон кур су „Нај леп ша јел ка“

Ро ди те љи из ста ри је вас пит не гру пе су да ли пред лог да се фо то гра фи ја 
јел ке из ра ђе не од от пад ног ма те ри ја ла по ша ље на кон курс за „Нај леп шу јел ку“.

Фо то гра фи ја је по сла та на кон курс. На кон кур су је јел ка  до би ла спе ци-
јал ну на гра ду ко ја је под ра зу ме ва ла по зо ри шну пред ста ву за сву де цу из вр ти ћа. 

Уло га пе да го га се огле да ла у апли ци ра њу на кон курс и ор га ни зо ва њу по-
зо ри шне пред ста ве за де цу.

8. ПЕ ДА ГО ШКА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА

8.1. Во ђе ње лич не до ку мен та ци је

кон ти ну и ра но је во ђе на до ку мен та ци ја о ра ду пе да го га. У Днев ни ку ра да 
струч ног са рад ни ка у пред школ ској уста но ви, ме сеч ним и не дељ ним пла но ви ма, 
пред ви ђе ни су за да ци и са др жа ји, ко ји ма су де фи ни са ни по сло ви и уло га струч-
ног са рад ни ка пе да го га у про јек ту „Ре ци кла жа“.

То ком тра ја ња про јек та, та ко ђе је во ђен и при прав нич ки днев ник.
У до ку мен та ци ји о ра ду пе да го га на ла зе се ис пу ње не чек ли сте и про то ко-

ли ко ји ма су пра ће не усме ре не ак тив но сти и ак тив но сти по са мо стал ном из бо ру 
де це. Та ко ђе, у до ку мен та ци ји по сто је и днев ни ре до ви, ма те ри ја ли и за пи сни ци 
са са стан ка Струч ног ак ти ва вас пи та ча, и са ста на ка Ти мо ва вр ти ћа. 

8.2. Пра вље ње фо то до ку мен та ци је

То ком тра ја ња обе фа зе про јек та, фо то гра фи са не су ак тив но сти ко је су ре-
а ли зо ва не и са чи ње на је бо га та фо то до ку мен та ци ја. Та ко ђе су фо то гра фи са ни и 
про дук ти де чи јег ли ков ног ства ра ла штва ко ји су на ста ја ли то ком тра ја ња про-
јек та. 

Фо то гра фи је и po wer po int пре зен та ци ја су са став ни део до ку мен та ци је о 
ра ду пе да го га.

8.3. При пре ма са др жа ја за ле то пис пе да го шке је ди ни це

Из по сто је ће фо то до ку мен та ци је, ода бра не су фо то гра фи је и са чи њен је 
ма те ри јал за ле то пис Пе да го шке је ди ни це. ма те ри јал је, по ред фо то гра фи ја, са-
др жао и кра так опис про јек та ко ји је ре а ли зо ван у вр ти ћу.  

ЗА КЉУЧ ЦИ

Про је кат „Ре ци кла жа“, ко ји је ре а ли зо ван у вр ти ћу „Пал чи ца“, П.У. „Ра до-
сно де тињ ство“, Но ви Сад, је дан је од мо гу ћих на чи на уна пре ђи ва ња  вас пит но 
- обра зов ног ра да. Овај и ње му слич ни про јек ти, пру жа ју мо гућ ност ин те гра ци је  
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раз ли чи тих по сло ва пред ви ђе них Струч ним упут ством за рад струч них са рад ни-
ка на уна пре ђи ва њу вас пит но-обра зов ног ра да.

На осно ву  ева лу а ци је про јек та од стра не вас пи та ча и ме ди цин ских се ста-
ра, мо же се за кљу чи ти да су ви ше стру ке до би ти за све уче сни ке вас пит но-обра-
зов ног про це са - за де цу (сти ца ње но вих са зна ња уз ви сок сте пен лич ног ан га жо-
ва ња, про ши ри ва ње са др жа ја пој ма ре ци кла жа, раз ви ја ње ме ђу соб не са рад ње), 
вас пи та че (сти ца ње но вих ин фор ма ци ја о де ци и ро ди те љи ма, иде је за уна пре-
ђи ва ње са рад ње са по ро ди цом, иде је за ор га ни зо ва ње раз ли чи тих ак тив но сти 
у свом да љем ра ду, про ши ри ва ње са рад ње са струч ним са рад ни ци ма – тим ски 
рад) и ро ди те ље (за до вољ ство сво јим укљу чи ва њем у ак тив но сти и рад вр ти ћа, 
за до вољ ство због да ва ња иде ја за за јед нич ке ак тив но сти ро ди тељ-де те код ку ће).

Olgica Pušić
Novi Sad

ThE ROLE OF A PEDAgOgUE IN ThE IMPLEMENTATION  
OF ThE PROJECT “RECyCLINg”

Abstract

The role of a pedagogue is significantly determined by humanistic-developmental concept of 
preschool upbringing and education. 

The job and the tasks of a pedagogue are defined at several levels: in regard to a child, pre-
school teachers, family and social setting. 

Permanent professional improvement of a pedagogue is crucial for his/her qualitative work. 
Interdisciplinary approach and team work are undisputable and ever-present preconditions for im-
provement of upbringing and educational work in a preschool institution. 

The project “Recycling” realized in the kindergarten Palčica in the preschool institution 
Radosnodetinjstvo in Novi Sad is one of the possible ways to improve upbringing-educational work. 
This project and those alike offer possibility of integration of various activities anticipated by the 
Professionalguideforworkofprofessionalassociatesleading to higher quality of upbringing-edu-
cational work. 

According to project evaluation carried out by preschool teachers and medical nurses it can 
be concluded that there are multiple benefits for all those participating in upbringing-educational 
process – children, kindergarten teachers and families. 

Key words: the role of a pedagogue, a project in preschool institution, improvement of up-
bringing-educational work. 
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Олгица Пушич Новый Сад

РОЛь СПЕЦИАЛьНОГО СОТРУДНИкА ПЕДАГОГА  
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕкТА “РЕВДкЛяЖ”

Резюме

Роль педагога главным образом определена гуманистической и концепцией развития в 
дошкольном воспитании и образовании.

Работа и задачи педагога определены на нескольких уровнях: в отношении к ребёнку, 
к воспитателям, к семье и общественной среде.

Для качественной реализации всех задач исключительно важно регулярное и беспре-
рывное повышение квалификации педагогов. Интердисциплинарный подход и групповая ра-
бота являются важнейшим условием для улучшения воспитательно-образовательной работы 
в Дошкольных учреждениях.

Проект «Рецикляж» (переработка отходов), реализованный в детском саду “Палчица” 
в рамках дошкольного заведения “Радостное детство” в Новом Саде, является одним из спо-
собов улучшения воспитательно- образовательной работы. Настоящий и подобные проекты 
дают возможность интеграции разных задач содержащихся в Специальной рекомендации для 
работы специальных сотрудников с целью развития и улучшения воспитательно-образова-
тельной работы.

На основании иценки проекта со стороны воспитателей и медсестёр можно заключить, 
что пользы многосторонние для всех участников воспитательно-образовательного процесса - 
и для детей, воспитателей и семьи.

Опорные слова: роль педагога, проект в дошкольном учреждении, улучшение воспита-
тельно-образовательной работы
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СТРЕС-ПРОЦЕС И ПЕРФЕКЦИОНИЗАМ  
– УЛОГА НЕУРОТИЦИЗМА И РЕСУРСА  

ЗА СУОЧАВАЊЕ СА СТРЕСОМ1

Резиме

Истраживање приказано у раду претендује да испитамогућност пре
дикцијеразличитихдимензијаперфекционизма,наосновусложајапсихолошких
варијабликојесетичуличнихресурсазасуочавањесастресом(конструктоп
ште самоефикасности итри димензије локуса контроле – унутрашњи локус
контроле,факторисрећеимоћнедругеособе),тенеуротицизмакаоцртелич
ности.Релевантниподацисуприкупљениследећиминструментима:скалапер
фекционизмаAPRR,скалаопштесамоефикасностиGSE,скалалокусаконтро
леMLCS,тескаланеуротицизмаиз„BigFive“инвентараличности.Применом
поступкамултиплерегресије,обављеномутринаврата,установљеноједаје
оваквимсетомпредикторскихваријаблимогућепредвидетијединомаладаптив
нудимензијуперфекционизма,којасетичедискрепанцеизмеђупостављенихи
остварених циљева.Но, уколико се предикторскимоделмодификује претход
нимсвођењемлокусаконтроленасамодведимензије(унутрашњииспољашњи
локусконтроле),стичесемогућностпредвиђањакакомаладаптивногперфек
ционизма,такоидимензијеперфекционизмакојасетиченазначавањависоких
стандарда.

Кључне речи: перфекционизам, лични ресурси за суочавање са стресом,
неуротицизам

1  Ис тра жи ва ње при ка за но у ра ду спро ве де но је у окви ру про јек та „Ефек ти ег зи стен ци јал не 
не си гур но сти на по је дин ца и по ро ди цу у Ср би ји“ (бр. 179022) ко ји фи нин си ра ми ни стар-
ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

ПСИХОЛОГИЈА
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УВОД 

Реч перфекционизам је у сва ко днев ном жи во ту је дан од вр ло че сто по гре-
шно ра бље них и зло у по тре бља ва них тер ми на, ко ји уно си при лич ну смут њу у 
ко му ни ка ци ју због не до вољ не ин тер су бјек тив не са гла сно сти у ње го вом де фи-
ни са њу.  По не ки ма, ова осо би на пред ста вља зна чај ну вр ли ну, док дру ги на пер-
фек ци о ни зам гле да ју као на не по жељ ну, па, чак, и опа сну ка рак те ри сти ку. Пре ма 
ре зул та ти ма, са да већ не ма лог бро ја ем пи риј ских ис тра жи ва ња, пер фек ци о ни-
зам чи ни по је дин це вул не ра бил ним за че сту по ја ву (и) не кли нич ких, али из у-
зет но не при јат них пси хо ло шких по сле ди ца, као што су фре квент на не га тив на 
осе ћа ња, че ста осци ли ра ња у рас по ло же њу, не у спех у ака дем ском жи во ту и по-
слу, про бле ма тич ни ин тер пер со нал ни од но си и сл. (Mal lin ger, 2009). Са да је већ 
на уч но ви ше стру ко по твр ђе на чи ње ни ца да су пер фек ци о ни стич ки на стро је не 
осо бе под по ве ћа ним ри зи ком за про жи вља ва ње дис тре са као из ла зне ва ри ја бле 
мно го број них стре сних тран сак ци ја (Sla ney et al., 2001).

У на у ци је пер фек ци о ни зам пр во био де фи ни сан као уни тар ни кон структ. 
Ово од ре ђе ње се фо ку си ра ло ис кљу чи во на скло ност пер фек ци о ни ста да се би 
по ста вља ју не ре ал но ви со ке ци ље ве и на њи хо ву се лек тив ну па жњу окре ну ту ка 
не у спе ху. ме ђу тим, ис тра жи ва чи из ове но ве обла сти убр зо су уви де ли да је реч 
о фе но ме ну ко ји је мно го сло же ни ји по сво јој струк ту ри. Је дан од нај по зна ти јих 
те о риј ских при сту па пер фек ци о ни зму је Слеј ни је ва кон цеп ту а ли за ци ја, ко ја на 
ову цр ту гле да као на ви ше ди мен зи о нал ни кон структ (Toz zi et al., 2004). Слеј ни 
је ми шље ња да је из јед нча ва ње пој ма пер фек ци о ни зма са мо са ње го вим не га-
тив ним, не по жељ ним аспек ти ма пре ви ше уско и да за не ма ру је по зи тив не стра не 
овог фе но ме на. Сто га, он се сма тра во де ћим ауто ром у до ме ну раз ли ко ва ња ада-
па тив ног и ма ла дап тив ног пер фек ци о ни зма (Sud darth, Sla ney, 2001). Овај аутор 
је по знат по кон струк ци ји крај ње сим па тич но на зва ног упит ни ка: TheAlmostPer
fectScale (Ско ро са вр ше на ска ла), ко ји је за ду жен за ре ги стро ва ње три раз ли чи те 
ди мен зи је пер фек ци о ни зма: фак тор ко ји ме ри скло ност ка по ста вља њу ви со ких 
пер со нал них стан дар да, ди мен зи ју ко ја опи су је осо бе ко је по зи тив но вред ну ју 
уред ност, а тре ћи фак тор про це њу је дис кре пан цу ко ја по сто ји из ме ђу ви со ких 
оче ки ва ња ко ја осо ба се би по ста вља и ути ска да ти стан дар ди ско ро ни ка да ни су 
ис пу ње ни (No u no po u los et al, 2006). Пр ва два фак то ра ње го вог упит ни ка слу же 
ре ги стро ва њу здра вог пер фек ци о ни зма. С дру ге стра не, ди мен зи ја дис кре пан це 
све до чи о вр ло уче ста лој бри зи због по тен ци јал них гре ша ка којe осо ба мо же 
да учи ни у нај ра зли чи ти јим до ме ни ма функ ци о ни са ња, о сум њи у ис прав ност 
соп стве них по сту па ка, о те шко ћа ма у ме ђу људ ским од но си ма и о фре квент ном 
до жи вља ва њу не при јат ног и спу та ва ју ћег ста ња анк си о зно сти (Dun kley et al, 
2000). ка да по стиг ну не ки успех, ма ла дап тив ни пер фек ци о ни сти га ми ни ма ли-
зу ју, те про це њу ју да он не до при но си по ра сту са мо по у зда ња и са мо по што ва ња, 
због че га та кве осо бе оста ју у за ча ра ном кру гу осе ћа ња ин фе ри ор но сти (Ri ce 
& Ashby, 2007) и „ти ра ни је мо ра ња“ ко ја се од но си на ком пул зи ван труд ка по-
сти за њу не до сти жног са вр шен ства (Dunn, whel ton & Shar pe, 2006). Пре ма то ме, 



ПЕДАГОШкА СТВАРНОСТ LVIII, 1 (2012), Нови Сад

120

основ на раз ли ка из ме ђу адап тив них и ма ла дап тив них пер фек ци о ни ста се до ми-
нант но ма ни фе сту је у се кун дар ним ког ни тив ним и емо ци о нал ним ре ак ци ја ма на 
не у спех. Не ис пу ња ва ње ви со ких пер со нал них стан дар да здра ве пер фек ци о ни сте 
са мо мо ти ви ше на ула га ње ин тен зив ни јег тру да. Не а дап тив ни пер фек ци о ни сти, 
ме ђу тим, услед су бјек тив но пре ци пи ра ног не у спе ха, ко ји уоп ште не мо ра да но-
си и објек тив на обе леж ја ни ског по стиг ну ћа, за гли бе у крај ње ис цр пљу ју ћем cir
culus vitiosusу и сво јим са мо хен ди ке пи ра ју ћим по ступ ци ма то ну све ду бље и 
ду бље у са мо пре зир (No u no po u los, et al, 2006).

У по след ње две – три де це ни је ис тра жи ва ње до ме на стре са зна чај но се 
про ме ни ло. Ове про ме не се пре све га од но се на пре ме шта ње фо ку са па жње са 
из у ча ва ња па то ло шких по сле ди ца стре са на чи ни о це ко ји функ ци о ни шу као про-
тек тив ни фак то ри (Oláh, 2005). ка ко би от кри ли ме ха ни зме ко ји су од го вор ни 
за по зи тив не ис хо де бор бе са стре сом, ис тра жи ва чи по ку ша ва ју да ана ли зи ра-
ју пер со нал не ка рак те ри сти ке ре зи ли јент них осо ба ко је се ли те ра ту ри спо ми њу 
као ресурсиилиослонцизасуочавање(Snyder, Di noff, 1999). Ре сур си су кључ не 
ме ди ја тор ва ри ја бле у окви ру стрес-про це са и пред ста вља ју ге не рич ки по јам ко-
ји се од но си на људ ски, со ци јал ни и ма те ри јал ни ка пи тал упо тре бљен у свр ху 
по сти за ња здра ве адап та ци је (Folk man, 2008). За овај рад су од по себ ног зна ча ја 
ре сур си ко ји се од но се на по јам ло ку са кон тро ле и фе но мен оп ште са мо е фи ка-
сно сти.

Је дан од нај те жих аспе ка та стре сних си ту а ци ја је ути сак да ни смо у мо гућ-
но сти да их у пот пу но сти кон тро ли ше мо (ху дек-кне же вић, кар дум, 2005). као 
што зна мо, уну тра шњи ло кус кон тро ле од но си се на ве ро ва ње да до га ђа ји за ви се 
од по на ша ња по је дин ца, док спо ља шњи ло кус кон тро ле под ра зу ме ва уве ре ње да 
до га ђа ји за ви се од сре ће, слу ча ја, суд би не или моћ них дру гих, да кле, фак то ра 
ко ји се на ла зе ван до ма ша ја осо бе (La za rus, Folk man, 2004). Ви ше ауто ра на во ди 
да се ло кус кон тро ле по на ша као ме ди ја тор у од но су из ме ђу стре со ра и из ла зних 
ва ри ја бли стрес-про це са. Ин тер нал ни ло кус кон тро ле сма тра се јед ним од нај-
зна чај ни јих ре сур са за су о ча ва ње са стре сом (Co tlar graf feo, Sil ve stri, 2006).

Оп шта са мо е фи ка сност пред ста вља са мо е ва лу а тив ни кон структ ко ји се 
де фи ни ше као ве ро ва ње у соп стве ну ком пе тент ност у су о ча ва њу са ши ро ком ле-
пе зом стре сних си ту а ци ја (her ring ton, 2005). 

Пре ма не дав но по ста вље ној хи по те зи, адап тив ни и ма ла дап тив ни пер-
фек ци о ни сти ме ђу соб но се ве ро ват но раз ли ку ју у ре сур си ма на ко је се осла ња ју 
при ли ком су о ча ва ња са стре сом. Ова прет по став ка је до са да, по на шем са зна њу, 
про ве ра ва на је ди но у кон тек сту ака дем ских стре со ра, као што су ви со ко стре сне 
ева лу а тив не си ту а ци је. Ис тра жи ван је са мо ма ли број ге не рал них осло на ца по-
пут ака дем ског са мо по у зда ња, по ро дич не по др шке и при хва та ња од стра не вр-
шња ка (blank stein, Dun kley, wil son, 2008). ме ђу тим, још увек не по сто је ис тра-
жи ва ња ко ја ис пи ту ју сло же не од но се из ме ђу пер фек ци о ни зма, не ких ста бил них 
ка рак те ри сти ка лич но сти по пут не у ро ти ци зма и спе ци фич них ре сур са за су о ча-
ва ње са стре сом, као што су ло кус кон тро ле и са мо е фи ка сност. Ово ис тра жи ва-
ње пре тен ду је да по ну ди од го вор на пи та ње да ли је, и у ко јој ме ри, мо гу ће об-
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ја сни ти раз ли чи те ди мен зи је пер фек ци о ни зма, на осно ву сло жа ја пси хо ло шких 
ва ри ја бли ко је се ти чу лич них ре сур са за су о ча ва ње са стре сом (кон структ оп ште 
са мо е фи ка сно сти и три ди мен зи је ло ку са кон тро ле - уну тра шњи ло кус кон тро ле, 
фак то ри сре ће и моћ не дру ге осо бе), те не у ро ти ци зма као цр те лич но сти. Сход но 
ова ко де фи ни са ном про бле му, ис тра жи ва ње је упра вље но ка два основ на ци ља. 
Пр ви циљ се ти че про ве ре фак тор ске струк ту ре кон стру ка та пер фек ци о ни зма и 
ло ку са кон тро ле, ко ја се у ра ни јим ис тра жи ва њи ма по ка за ла мул ти ди мен зи о нал-
ном у оба слу ча ја, а дру ги мо гућ но сти пре дик ци је раз ли чи тих ди мен зи ја пер-
фек ци о ни зма на осно ву прет ход но по ме ну тог сло жа ја пси хо ло шких ва ри ја бли. 

МЕ ТОД

Ва ри ја бле и ин стру мен ти. Скуп не за ви сних или, пре ци зни је ре че но, пре-
дик тор ских ва ри ја бли об у хва тао је оп шту са мо е фи ка сност, ло кус кон тро ле и ди-
мен зи ју не у ро ти ци зма, док је у свој ству за ви сне или кри те ри јум ске ва ри ја бле фи-
гу ри сао кон структ пер фек ци о ни зма. У ис пи ти ва њу оп ште са мо е фи ка сно сти при-
ме ње на је ска ла gSE (The ge ne ral Self-Ef fi cacy Sca le, Schwar zer, Je ru sa lem, 1995), 
ко ја са др жи 10 ај те ма и ис пи ту је оп шту са мо е фи ка сност, као спе ци фи чан лич ни 
ре сурс за су о ча ва ње са стре сом. Ло кус кон тро ле је ме рен 24-ај тем ском ска лом 
LMLC (Mul ti di men si o nal Lo cus of Con trol Sca le, Le ven son, 1981), ко ја са др жи јед ну 
суб ска лу на ме ње ну ис пи ти ва њу уну тра шњег ло ку са кон тро ле и две суб ска ле ко-
је ис пи ту ју под вр сте спо ља шњег ло ку са кон тро ле (ути цај моћ них љу ди и ути цај 
срећ них, од но сно не срећ них окол но сти). За ме ре ње ди мен зи је не у ро ти ци зма упо-
тре бље на је суб ска ла не у ро ти ци зма из “big Fi ve” ин вен та ра лич но сти (big Fi ve In-
ven tory – bFI, John, Do na hue & Ken tle, 1991), ко ја овај кон структ опе ра ци о на ли зу је 
пре ко 8 ај те ма. На по слет ку, за ис пи ти ва ње пер фек ци о ни зма ко ри шће на је 24-ај-
тем ска ска ла APS-R (The Al most Per fect Sca le-Re vi sed, Sla ney, et al., 2001), ко јом се 
про це њу је адап тив на и ма ла да тив на фор ма пер фек ци о ни зма. 

Узо рак. Ис тра жи ва ње је спро ве де но на при год ном узор ку од 180 сту де на-
та Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, пре те жно жен ског по ла, са раз ли чи тих 
сту диј ских гру па и го ди на сту ди ја.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ И ДИ СКУ СИ ЈА

Про ве ра фак тор ске струк ту ре ска ла ло ку са кон тро ле и пер фек ци о ни зма

За свр ху ре а ли за ци је пр вог ис тра жи вач ког ци ља, ко ји се ти че ис пи ти ва ња 
ла тент не струк ту ре кон стру ка та ло ку са кон тро ле и пер фек ци о ни зма, при ме њен 
је по сту пу пак фак тор ске ана ли зе са Про макс ро та ци јом фак то ра. Иако је у слу ча-
ју про ве ре фак тор ске струк ту ре оба упит ни ка (LMLC и APS-R) Гут ман-кај зе ров 
кри те ри јум је ди нич ног ко ре на су ге ри сао из два ја ње ви ше од три фак то ра, у оба 
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слу ча ја су у да љој ана ли зи за др жа на са мо три фак то ра, оту да што је на кон тре-
ћег фак то ра ре ги стро ва но мо но то но опа да ње про цен та об ја шње не ва ри јан се оба 
ску па ма ни фест них ва ри ја бли. У на став ку сле де та бе ле са вред но сти ма ка рак те-
ри стич них ко ре на и про цен том укуп не ва ри јан се ко ји је об у хва ћен три ма за др-
жа ним фак то ри ма пре оба вља ња ро та ци је, нај пре за кон структ ло ку са кон тро ле, 
а по том и за кон структ пер фек ци о ни зма (та бе ла 1 и 2).

Та бе ла 1. Укуп на ва ри јан са об ја шње на фак то ри ма: ло кус кон тро ле
Фак то ри Ка рак те ри стич ни

корени
Про це нат об ја шње не 

ва ри јан се
Ку му ла тив ни 

про це нат
1 3,901 16,254 16,254
2 2,358 9,825 26,079
3 2,149 8,954 35,032

Та бе ла 2. Укуп на ва ри јан са об ја шње на фак то ри ма: пер фек ци о ни зам
Фак то ри Ка рак те ри стич ни

корени
Про це нат об ја шње не 

ва ри јан се
Ку му ла тив ни 

про це нат
1 6,506 28,288 28,288
2 4,497 19,552 47,840
3 2,222 9,663 57,503

На осно ву са др жа ја став ки из упит ни ка LMLC ко је са изо ло ва ним фак то-
ри ма оства ру ју нај ви ше ко ре ла ци је, ди мен зи ја ма ло ку са кон тро ле су до де ље ни 
сле де ћи на зи ви: 1) унутрашњилокусконтроле („ка да пра вим пла но ве, ско ро у 
пот пу но сти сам си гу ран/на да ћу их и оства ри ти.” (r=.712), „У ве ли кој ме ри од 
ме не за ви си шта ће се де ша ва ти у мом жи во ту” (r=.638), „Обич но сам у ста њу да 
за шти тим сво је лич не ин те ре се“ (r=.510)); 2) факторисреће („мо јим жи во том 
у ве ли кој ме ри упра вља ју слу чај но сти“ (r=.771), „Че сто не по сто ји мо гућ ност да 
лич не ин те ре се за шти тим од не срећ ног спле та окол но сти“ (r=.592), „ка да до-
би јем оно што же лим, то је обич но за то што имам сре ће“ (r=.482)); 3) моћне
другеособе („Имам ути сак да де ша ва њи ма у мом жи во ту углав ном упра вља ју 
љу ди ко ји по се ду ју моћ“ (r=.696), „Иако мо жда по се ду јем до бре спо соб но сти, 
не ћу по ста ти во ђа уко ли ко се не до пад нем осо ба ма на ути цај ним по зи ци ја ма“ 
(r=.502), „мо јим жи во том пр вен стве но упра вља ју не ки моћ ни љу ди“ (r=.639)). 
Ова ква „рас по де ла“ ма ни фест них ва ри ја бли у од но су на екс тра хо ва не ди мен зи је 
од го ва ра тро фак тор ском ре ше њу ко је пред ла же аутор ска ле (Le ven son, 1981), те 
упу ћу је на за кљу чак о ста бил но сти фак тор ске струк ту ре овог ин стру мен та. Дру-
гим ре чи ма, и на узор ку ис пи та ни ка из Ср би је је уста но вље но да ва ри ја бла ло кус 
кон тро ле има ви ше ди мен зи о нал ну струк ту ру, што зна чи да је у окви ру овог кон-
струк та мо гу ће ди фе рен ци ра ти три ква ли та тив но раз ли чи те ди мен зи је, од ко јих 
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се пр ва ти че ве ро ва ња да до га ђа ји за ви се од по на ша ња по је дин ца, им пли ци ра ју-
ћи спрем ност за при хва та ње лич не од го вор но сти, док пре о ста ле две ди мен зи је 
пред ста вља ју под вр сте  спо ља шњег ло ку са кон тро ле, од ра жа ва ју ћи уве ре ње да 
до га ђа ји ма и зби ва њи ма у жи во ту упра вља ју не ки спољ ни фак то ри ко ји су из ван 
до ма ша ја осо бе, а ко ји се ти чу сре ће, слу ча ја, суд би не, од но сно моћ них дру гих 
осо ба (La za rus, Folk man, 2004).

Ин спек ци јом ма три це фак тор ске струк ту ре до би је не ис пи ти ва њем ла тент-
ног про сто ра ска ле пер фек ци о ни зма, уоче но је да став ке ко је у нај ве ћој ме ри 
са ту ри ра ју три екс тра хо ва на фак то ра до при но се да фак то ри бу ду име но ва ни на 
сле де ће на чи не: 1) дискрепанцаизмеђу високихличних стандардаиперци
пираногуспеха („Че сто сам фру стри ран/на, јер не мо гу да оства рим сво је ци ље-
ве“ (r=.675), „Чак и ка да дам све од се бе, ни сам за до во љан/на со бом“ (r=.697), 
„Рет ко успе вам да ис пу ним ви со ке зах те ве ко је се би по ста вљам“ (r=.742)); 2) 
високиличнистандарди („кад је у пи та њу успех на фа кул те ту или на по слу, 
по ста вљам се би ви со ке зах те ве“ (r=.652), „Пу но оче ку јем од се бе“ (r=.679), „По-
ста вљам се би ве о ма ви со ке стан дар де“ (r=.688)); 3) склоносткаредуиорга
низацији („Ја сам уред на осо ба“ (r=.558), „Ја сам осо ба ко ја во ли ред“ (r=.539), 
„Сма трам да ства ри тре ба да сто је та мо где им је и ме сто“ (r=.627)). као и у 
слу ча ју ска ле ло ку са кон тро ле, ко ре ла ци је став ки APS ска ле са екс тра хо ва ним 
ди мен зи ја ма ну де по твр ду фак тор ске струк ту ре ори ги нал не вер зи је овог ин стру-
мен та (Sla ney, et al., 2001). На и ме, пр ви фак тор, ко ји од сли ка ва не склад из ме ђу 
по ста вље них ви со ких лич них стан дар да и пер ци пи ра ног успе ха, ну ди мо гућ ност 
про це не тзв. ма ла дап тив ног пер фек ци о ни зма. Оста ле две ди мен зи је ме ре адап-
тив не пер фек ци о ни стич ке тен ден ци је, и то та ко што дру га ди мен зи ја про це њу је 
те жњу по је дин ца ка на зна ча ва њу ви со ких ци ље ва (не по кри ва ју ћи, до ду ше, и 
аспект за до вољ ства у од но су на пер ци пи ра но по стиг ну ће), док је тре ћи фак тор 
скоп чан са скло но шћу ка ди сци пли ни и ре ду у раз ли чи тим аспек ти ма жи во та.

Пре дик ци ја ди мен зи ја пер фек ци о ни зма

У на сто ја њу да се про ве ри да ли је, и у ко јој ме ри, мо гу ће оба вља ти пре-
дик ци ју три ју фак то ра пер фек ци о ни зма, на осно ву пре дик тив ног мо де ла ко ји 
удру жу је ди мен зи ју не у ро ти ци зма и ре сур се за су о ча ва ње са стре сом (оп шта 
са мо е фи ка сност и три екс тра хо ва не ди мен зи је ло ку са кон тро ле), оба вље не су 
три стан дард не мул ти пле ре гре си о не ана ли зе. ко е фи ци јент мул ти пле ко ре ла ци је 
се по ка зао зна чај ним са мо у слу ча ју пре дик ци је ма ла дап тив ног пер фек ци о ни за, 
(R=.630, p=.000), док се по ме ну ти пре дик тив ни мо дел по ка зао као сла ба осно ва 
за пред ви ђа ње адап тив них пер фек ци о ни стич ких тен ден ци ја (у слу ча ју пре дик-
ци је дру ге ди мен зи је пер фек ци о ни зма R=.169, p=.734, а у слу ча ју тре ће ди мен-
зи је R=.266, p=.411). Оту да је у на став ку при ка за на са мо та бе ла са пар ци јал ним 
до при но си ма пре дик то ра у од но су на ма ла дап тив ни пер фек ци о ни зам као кри те-
ри јум ску ва ри ја блу (та бе ла 3).
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Та бе ла 3. Стан дар ди зо ва ни ре гре си о ни ко е фи ци јен ти
Пре дик то ри β T p
Уну тра шњи ло кус кон тро ле -.300 -2.342 .022*
Фак то ри сре ће .017 .170 .865
моћ не дру ге осо бе -.004 -.038 .970
Оп шта са мо е фи ка сност -.279 -2.189 .032*
Не у ро ти ци зам .262 2.671 .009*

* ко ре ла ци ја је зна чај на на ни воу p<.05

На осно ву вред но сти стан дар ди зо ва них ре гре си о них ко е фи ци је на та, при-
ка за них у та бе ли 3, уоч љи во је  да три ва ри ја бле из пре дик тор ског мо де ла ну де 
зна ча јан пар ци јал ни до при нос у об ја шње њу ва ри јан се кри те ри јум ске ва ри ја бле. 
На и ме, уну тра шњи ло кус кон тро ле и оп шта са мо е фи ка сност не га тив но ко ре ли-
ра ју са фак то ром дис кре пан це, док ди мен зи ја не у ро ти ци зма оства ру је по зи тив ну 
по ве за ност са овом ди мен зи јом пер фек ци о ни зма. То, за пра во, зна чи да до жи-
вљај по се до ва ња кон тро ле над зби ва њи ма у вла сти том жи во ту, као и ве ро ва ње у 
соп стве ну ком пе тент ност у су о ча ва њу са стре сним си ту а ци ја ма, ми ни ми зи ра ју 
дис кре пан цу из ме ђу ви со ких лич них стан дар да и пер ци пи ра ног успе ха, док ви-
со ка по зи ци о ни ра ност по је дин ца на ди мен зи ји не у ро ти ци зма до при но си ње го-
вој при јем чи во сти за ма ла дап тив ну фор му пер фек ци о ни зма. мо гу ће об ја шње ње 
по ве за но сти пре дик то ра ис кљу чи во са ма ла дап ти вим пер фек ци о ни змом би ло би 
у то ме што ова ди мен зи ја пер фек ци о ни зма, за раз ли ку од пре о ста ле две, под ра-
зу ме ва не са мо по ста вља ње ви со ких стан дар да, не го и њи хо ву не ре а ли зо ва ност, 
што се мо же ја сно до ве сти у ве зу са из во ри ма стре са.

С об зи ром да је по ку шај пре дик ци је адап тив них ди мен зи ја пер фек ци о ни-
зма ре зул ти рао те шко ин тер пре та бил ним и, чак, не ло гич ним ис хо дом, оба вљен 
је до дат ни ко рак у ана ли зи ре зул та та, ко ји је под ра зу ме вао из ве сну мо ди фи ка-
ци ју пре дик тив ног мо де ла. На и ме, уме сто укљу чи ва ња свих три ју ди мен зи ја ло-
ку са кон тро ле у пре дик ци ју фак то ра пер фек ци о ни зма, овај пут су у об зир узе-
та са мо два фак то ра ло ку са кон тро ле: фак тор ко ји је за ду жен за ре ги стро ва ње 
уну тра шњег ло ку са кон тро ле и фак тор ко јем су се при дру жи ле све став ке ко је 
се од но се на спо ља шњи ло кус кон тро ле, без об зи ра на то да ли је реч о ути ца ју 
сре ће или моћ них љу ди.  Три но ве мул ти пле ре гре си о не ана ли зе, са ре де фи ни са-
ним ску пом пре дик тор ских ва ри ја бли, да ле су зна чај не ре гре си о не ко е фи ци јен-
те у слу ча ју пре дик ци је пр вог и дру гог фак то ра пер фек ци о ни зма (пр ви фак тор: 
R=.630, p=.000; дру ги фак тор: R=.518, p=.000), док се у слу ча ју тре ћег фак то ра 
не до би ја ста тич ки зна чај на по ве за ност пре дик тор ских ва ри ја бли са кри те ри ју-
мом : R=.243, p=.051). Оту да се у на став ку ра да при ка зу ју пар ци јал ни до при но си 
пре дик то ра са мо у од но су на ма ла дап тив ни пер фек ци о ни зам и ди мен зи ју ко ја се 
ти че скло но сти ка по ста вља њу ви со ких стан дар да (та бе ле 4 и 5).
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Та бе ла 4. Стан дар ди зо ва ни ре гре си о ни ко е фи ци јен ти:  
ма ла дап тив ни пер фек ци о ни зам

Пре дик то ри β T p
Спо ља шњи ло кус кон тро ле .171 2.429 .016*

Уну тра шњи ло кус кон тро ле -.136 -1.736 .085
Оп шта са мо е фи ка сност -.298 -3.745 .000**

Не у ро ти ци зам .216 3.084 .002**
** ко ре ла ци ја је зна чај на на ни воу p<.01
* ко ре ла ци ја је зна чај на на ни воу p<.05

Та бе ла 5. Стан дар ди зо ва ни ре гре си о ни ко е фи ци јен ти: ви со ки стан дар ди
Пре дик то ри β T p
Спо ља шњи ло кус кон тро ле -.036 -.508 .612
Уну тра шњи ло кус кон тро ле .480 6.156 .000**
Оп шта са мо е фи ка сност .077 .975 .331
Не у ро ти ци зам .197 2.838 .005*

као што нам ре ле вант не вред но сти у та бе ли 4 су ге ри шу, фак тор дис кре-
пан це је у по зи тив ној ко ре ла ци ји са спо ља шњим ло ку сом кон тро ле и ди мен зи јом 
не у ро ти ци зма. Об ја шње ње ова квих на ла за мо гло би има ти осло нац у са зна њи ма 
да екс тер нал ци из ве шта ва ју о ве ћем бро ју стре сних епи зо да у свом жи во ту, што 
је та ко ђе ка рак те ри стич но и за осо бе са из ра же ним ма ла дап тив ним пер фек ци о-
ни змом. У прет ход ним ис тра жи ва њи ма утвр ђе но је да по је дин ци са спо ља шњим 
ло ку сом кон тро ле вр ше вр ло слич не ког ни тив не про це не стре со ра као што то 
чи не и осо бе са из ра же ним не у ро ти ци змом. У ви ше на вра та је ем пи риј ски по-
твр ђе на ви со ка по зи тив на по ве за ност из ме ђу не у ро ти ци зма и екс тер нал ног ло-
ку са кон тро ле, због че га на ши на ла зи ни су из не на ђу ју ћи (Co tlar graf feo, Sil ve stri, 
2006). Ре зул та ти до би је ни у овом ис тра жи ва њу мо гу да се пот кре пе и са зна њи ма 
из обла сти ко пин га. По зна то је да су до ми нант не стра те ги је су о ча ва ња код екс-
тер на ла ца усме ре не на емо ци је и из бе га ва ње. Иден тич на тен ден ци ја по сто ји и 
код по је ди на ца са из ра же ним ма ла дап тив ним пер фек ци о ни стич ким тен ден ци-
ја ма, као и код осо ба ко је по сти жу ви сок скор на ска ла ма ко је про це њу ју не-
у ро ти ци зам (Ze i gler-hill, Te rry, 2007). Оп шта са мо е фи ка сност је, пре ма на шим 
на ла зи ма, у ста ти стич ки зна чај ној не га тив ној ко ре ла ци ји са ма ла дап тив ним пер-
фек ци о ни змом. Пре ма то ме, осо бе ко је по сти жу ви сок скор на ди мен зи ји дис кре-
пан це не ма ју раз ви јен овај ре сурс за су о ча ва ње са стре сом, што је у пот пу но сти 
у скла ду са по сто је ћим опи си ма оп ште са мо е фи ка сно сти. По зна то је да осо бе 
са из ра же ним ве ро ва њем у соп стве ну са мо е фи ка сност по ста вља ју се би ви со ке 
ци ље ве, ефи ка сно кон тро ли шу свој труд, ис тра ја ва ју у ре ша ва њу про блем ске си-
ту а ци је све док не до стиг ну успех ко ји би во ле ле, ако на и ђу на пре пре ку упор ни 
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су у по ку ша ји ма ње ног пре вла да ва ња и на кра ју ева лу и ра ју свој учи нак у скла ду 
са оче ки ва њи ма од се бе ко ја су има ли пре ула ска у стре сну тран сак ци ју.

Стан дар ди зо ва ни ре гре си о ни ко е фи ци јен ти у та бе ли 5 све до че о по зи тив-
ној ко ре ла ци ји из ме ђу фак то ра ви со ких лич них стан дар да и уну тра шњег ло ку са 
кон тро ле. Пре ма то ме, осо бе ко је се би по ста вља ју ви со ке ци ље ве ве ру ју да у стре-
сним окол но сти ма ис хо ди оте жа них тран сак ци ја са око ли ном за ви се пре све га од 
њих са мих и осла ња ју се на ин тер нал ни ло кус кон тро ле, као зна ча јан уну тра шњи 
ре сурс за су о ча ва ње са стре сом. Ре зул тат, пре ма ко јем ова вр ста адап тив ног пер-
фек ци о ни зма по ка зу је по зи тив ну по ве за ност са ди мен зи јом не у ро ти ци зма, чи ни 
нам се нео че ки ва ним. ме ђу тим, ка да обра ти мо па жњу на са др жа је ај те ма ко ји се 
гру пи шу око фак то ра ви со ких стан дар да, уоча ва се не до вољ на до ре че ност ових 
став ки. При ме ра ра ди, че сти це по пут: „По ста вљам се би ве о ма ви со ке стан дар-
де“ и „У све му што ра дим мак си мал но се тру дим.“, не го во ре ни шта о пра те ћим 
емо ци о нал ним ре ак ци ја ма ова квих уве ре ња. Да кле, ова ко фор му ли са не став ке 
не ну де ин фор ма ци је о то ме да ли је су бјект ко ји по ка зу је ви сок сте пен сла га ња 
са спо ме ну тим став ка ма за до во љан по стиг ну тим успе хом, као ни ин фор ма ци ју 
да ли је осо ба ко ја оства ру је ни зак скор на овим ај те ми ма раз о ча ра на сво јим по-
стиг ну ћем. У скла ду са тим чи ни се осно ва ним при ме ти ти да не по сто ји ва љан 
раз лог због ко јег би не у ро ти ци зам пред ста вљао кон тра ин ди ка ци ју за по сти за ње 
ви со ког ско ра на овој ди мен зи ји пер фек ци о ни зма. 

ЗА КЉУ ЧАК

као глав ни за кључ ци спро ве де ног ис тра жи ва ња ис ти чу се сле де ћи ре-
зул та ти: 1) по твр ђе на је фак тор ска струк ту ра ори ги нал ног упит ни ка за про це ну 
пер фек ци о ни зма, од но сно ло ку са кон тро ле; 2) утвр ђе но је да осо бе са ма ла дап-
тив ним пер фек ци о ни стич ким тен ден ци ја ма ујед но по ка зу ју из ра жен спо ља шњи 
ло кус кон тро ле и ви сок сте пен не у ро ти ци зма, а оп шту са мо е фи ка сност не ко ри-
сте као осло нац за ко пинг;  3) по је дин ци код ко јих је из ра жен адап тив ни пер фек-
ци о ни зам, у ви ду скло но сти ка по ста вља њу ви со ких лич них стан дар да, осла ња ју 
се на уну тра шњи ло кус кон тро ле као пер со нал ни ре сурс за су о ча ва ње. 
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STRESS – A PROCESS AND PERFECTIONISM – A ROLE OF NEUROTICISM AND A 
RESOURCE FOR FACINg wITh STRESS 

Abstract

The research outlined in the paper pretends to investigate the possibility of production 
of various dimensions of perfectionism, according to the complex of psychological variables 
related to personal resources for facing with stress (the construct of general self-efficacy and three 
dimensions of locus of control – internal locus of control, factors of happiness and possible others) 
and neuroticism as personal feature. Relevant data have been gathered according to the following 
instruments: perfectionism scale, general self-efficacy scale gSE, the scale of locus of control MLSC 
and the scale of neuroticism from “big Five” personality inventory. According to the procedure of 
multiple regression carried out in three steps, it has been established that, according to such a set of 
predictor variables it is possible to predict only maladaptive dimension of perfectionism, regarding 
the discrepancy between the set and the achieved aims. Nevertheless, if the predictor model is 
modified according to prior limitation of locus of control to two dimensions (internal and external 
locus of control), a possibility can be opened up to anticipate not only maladaptive perfectionism, but 
also the dimension of perfectionism that refers to high standards designation. 

Key words: perfectionism, personal resources for facing with stress, neuroticism. 

М-р Ана Генц М-р Ясмина Пекич Новый Сад

СТРЕСС-ПРОЦЕСС И ПЕЩЕкЦИОНИЗм - РОЛь НЕВРОТИЦИЗмА И РЕСУРСОВ ДЛя 
СТОЛкНОВЕНИя СО СТРЕССОм

Резюме

Исследование представленное в настоящей работе претендует иссле довать возмож-
ность предусмотрения разных характеристик перфекционизма, на основании совокупности 
психологических вариабл,переменных, касаю щихся личных ресурсов для столкновения со 
стрессом / конструкт общей самоэфективности и три характеристики локуса контроля - вну-
тренний локус контроли, факторы счастья и сильные другие лица/, и невротицизм как характе-
ристики личности. Релевантные данные собраны с помощью следующих инструментов; шка-
ла перфекционизма APR-R, шкала общей самоэффективности gSE, шкала локуса контроля 
MLCS, и шкала невротицизма из „bIg FIVE” из инвентаря личности. Применением поступка 
мультиплой регрессии применённого трёхкратно, подтверждено что с такой группой предус-
мотрительных вариабл можно предвидеть только малоадаптивную характеристику перфек-
ционизма, касающуюся несоразмерности между заданными и реализованными целями. Но 
если предусмотрительную модель мы модифицируем, сокращая локус контроля на только две 
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характеристики / внутренний и внешний локус контроля/ мы приобретаем возможность пред-
усмотрения малоадаптивного перфекционизма, а также и характеристики перфекционизма, 
касающейся поставления высоких стандартов.

Опорные слова: перфекционизм, личные ресурсы для столкновения с стрессом, невро-
тицизм
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АНКСИОЗНОЗНОСТ, ДЕПРЕСИВНОСТ И АСОЦИЈАЛНА 
АГРЕСИВНОСТ КАО ПРЕДИКТОРИ НЕДОСЛЕДНОСТИ 

РОДИТЕЉА У ВАСПИТАЊУ

Резиме

Уовомрадупосматранајеповезаностнедоследностиродитељакаовас
питногстиласадисоцијацијомличности(анксиозност,депресивностиасоци
јалнаагресивност)дететаадолесцентногузраста.Занималонасједалипри
сутностпојединихконативнихособиналичностидететауадолесцентнојдоби
указујенаприсутностнедоследностиродитељауваспитањуураномдетињ
ствуиспитаника.

Истраживањемјеобухваћено623учениказавршнихразредасредњешко
леуСуботици.Недоследностродитељауваспитањуиспитана јескаломне
доследностикојаједеоЕМБУупитника(Perrisisar.,1983),аанксиозност,де
пресивностиасоцијалнаагресивностсумерени скалама конативних особина
конструисанихнаосновуодређеногбројаајтемаизМомировићевебатеријеко
нативнихтестова(Момировићисар.,1992)искалапсихопатолошкихособина
Шрама(2007).

Резултати показују да присутност дисоцијације, односно, неуротске
струкруреличностиуадолесцентнојдобиимплицирадајеудетињствубила
присутнанедоследностродитељаитонезависноодполаиспитаника.

Кључнеречи:недоследностродитељауваспитању,анксиозност,депре
сивност,асоцијалнаагресивност.

1. Увод

Ис тра жи ва ња ко ја се ба ве про бле мом не до след но сти ро ди те ља, је ма ло и 
но ви јег су да ту ма. мо дел не до след ног по на ша ња ро ди те ља, где се ме ша ју ауто-
ри та ти ван и пер ми си ван стил, по ве зан је са пси хо ло шким по ре ме ћа ји ма код адо-
ле сце на та и до вео је до сла бе по ве за но сти из ме ђу ро ди те ља и њи хо ве де це, тј. 
не ма до брих ве за (Dwa iry, 2008). Dwairy на во ди да не до след ност про из во ди код 
де це ам би ва лент но по на ша ње јер се пре ма деч јим осе ћа њи ма  не по на ша пра вед-
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но. Стал на ве за из ме ђу ауто ри та тив ног ро ди тељ ства и ауто ри та тив не кул ту ре, 
ра ши ре на је у за јед ни ца ма где је ко лек ти ви зам ја чи од ин ди ви ду а ли зма. И Fre ud 
је по ве зао ам би ва лент но по на ша ње са пси хо ло шким кон флик ти ма и не у ро за ма 
(her sov, 1960, пре ма Dwa iry, 2010). Dwa iry је, још 60-тих го ди на про шлог ве ка, 
на шао да не до след но по на ша ње оца и мај ке као ро ди те ља, мо же по ве ћа ти страх 
од одва ја ња и про у зро ко ва ти фо би ју од шко ле. Ross и gill (2002) су уста но ви ли 
да су симп то ми по ре ме ће не ис хра не код жен ске по пу ла ци је на ко ле џи ма у ви со-
кој ко ре ла ци ји са не до след ним по ди за њем и вас пи та њем још у ра ном де тињ ству. 
Kloht (2005) твр ди да је не до след но ро ди тељ ство, у слу ча ју раз во да ро ди те ља, 
је дан од фак то ра ко ји об ја шња ва пси хо ло шке по те шко ће у при ла го ђа ва њу те де-
це на све оп штем ни воу. Fingerman и са рад ни ци (2006) су утвр ди ли зна чај ну ве зу 
из ме ђу ам би ва лент но сти и не у ро за код од ра слих му шка ра ца и же на ко ји су то ком 
це лог свог де тињ ства би ли из ло же ни не до след но сти ма у вас пи та њу. По сто ји ви-
со ка ко ре ла ци ја из ме ђу не до след ног ро ди тељ ства и бро ја по ро дич них кон фли ка-
та (gard ner, 1989). Dwa iry (2010), ис ти че да не до след ни ро ди те љи мо гу про у зро-
ко ва ти ам би ва лент ност ко ја оме та пси хо ло шки раз вој де те та и про у зро ку је стрес 
и кон фу зи ју код де це, што, опет, до во ди до по ја ве да ро ди те љи, с вре ме на на вре-
ме, ис про ба ва ју раз ли чи те по ступ ке, и то не до след но (вре мен ска не до след ност), 
или, је дан ро ди тељ се по на ша на је дан на чин, а дру ги са свим су прот но. 

По сто ји још је дан фак тор ко ји мо же об ја сни ти ве зу из ме ђу ро ди тељ ске не-
до след но сти и пси хич ких по ре ме ћа ја код де це, а то је мен тал но здра вље са мих 
ро ди те ља (Dwa iry, 2010). Ро ди те љи ко ји па те од не ке вр сте пси хич ког по ре ме-
ћа ја су емо ци о нал но не ста бил ни и њи хо во по на ша ње ни је до след но. У та квој 
по ро ди ци те шко је ис кљу чи ти ге нет ске фак то ре ко ји мо гу до ве сти до пси хич ких 
по ре ме ћа ја де це из те по ро ди це.

Pat ter son (1976, pre ma gard ner, 1989) твр ди да, ка да ро ди те љи не до след но 
вас пи та ва ју де цу, ства ра ју код де це от пор пре ма ели ми ни са њу ло шег по на ша ња. 
Он, та ко ђе, твр ди да фак то ри ко ји нај че шће до при но се про бле ма тич ном по на-
ша њу је су обез бе ђи ва ње по зи тив них кон сен квен ци за по зи тив но по на ша ње, а 
ка жња ва ње при хва тљи вог по на ша ња де те та. 

кроз-кул ту рал на ис тра жи ва ња и хи по те зе о не до след но сти, не са мо да по-
ма жу у раз у ме ва њу пси хо па то ло ги је, не го по ма жу и у об ја шње њу те зе за што је 
ауто ри тар но ро ди тељ ство по ве за но са по зи тив ним или нор мал ним пси хо со ци-
јал ним ис хо ди ма у ауто ри та тив ним, тј. ко лек тив ним кул ту ра ма.

И не ка ис тра жи ва ња код нас су по ка за ла ве зу из ме ђу ро ди тељ ске не до-
след но сти и осо би на лич но сти де те та. Не до след ност ро ди те ља и од ба цу ју ћи 
став пре ма де те ту су у ко ре ла ци ји, тј. ро ди тељ ни је аде ква тан у сво јој уло зи и 
јед ним де лом не при хва та де те (То до ро вић, 2005). Ре зул та ти по ка зу ју да су код 
адо ле сце на та са не ста бил ним са мо по што ва њем до ми ни ра ли не до след ни вас-
пит ни сти ло ви мај ке и пре за шти ћи ва ње. Не до след ност пред ста вља по себ ну ва-
ри јан ту вас пит ног сти ла и по ка за тељ је ам би ва лент ног од но са ро ди те ља пре ма 
де те ту (То до ро вић 2005). Не до след ност, као вас пит ни стил, до во ди до по ја ве не-
у рот ских смет њи код де це (Rot, 1984, пре ма То до ро вић, 2005). По ви ше на анк си-
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о зност, де пре сив ност и агре сив ност ме ња ју од го во ре и по на ша ње де те та пре ма 
со ци јал ној сре ди ни, као и уну тра шња до жи вља ва ња, струк ту ру и функ ци је лич-
но сти (Јо ва но вић и сар., 2008). 

1.1. Опе ра ци о на ли за ци ја пој мо ва: не до след ност ро ди те ља, анк си о зност,  
       де пре сив ност и асо ци јал на агре сив ност

Не до след ност под ра зу ме ва ви ше ства ри, упо тре бу са свим раз ли чи тих ме-
то да то ком вре ме на, као и од стра не оба ро ди те ља. Pat ter son (1982, пре ма gard-
ner, 1989) је ука зао да по сто ји цео скуп сти ло ва не до след но сти, ши ро ка ле пе за 
не до след но сти у ро ди тељ ству, ко ји мо гу би ти узроч на ве за ко ја на кра ју до во ди 
до про бле ма тич ног по на ша ња де це, а то све укљу чу је: не до ста так пра ви ла, не-
мо гућ ност над гле да ња (пра ће ња) де те та као и упо тре бу не а де кват них ка зни и 
на гра да.

Не до след ност се од но си на по на ша ње ро ди те ља раз ли чи то од си ту а ци је 
до си ту а ци је, не пред ви ди вост њи хо вих по сту па ка, од но сно, за исто по на ша ње 
де те је на гра ђе но, а дру ги пут ка жње но или ро ди те љи не ре а гу ју на то по на ша ње. 
То до во ди до то га да де те не ма из гра ђе не кри те ри је на осно ву ко јих усме ра ва и 
ко ри гу је сво је по ступ ке. Не до след ност је по ка за тељ ам би ва лент ног од но са ро-
ди те ља пре ма де те ту.

мо гу се раз ли ко ва ти три фор ме не до след но сти (Dwa iry, 2010):
a) временсканедоследност – од но си се на ре ак ци ју ро ди те ља на исту си ту-

а ци ју, али у ра зним вре мен ским ин тер ва ли ма;
b) ситуационанедоследност – то је не до след ност у по на ша њу ро ди те ља из 

јед не си ту а ци је у дру гу;
c) недоследностотацмајка – кад два ро ди те ља има ју раз ли чи ту ре ак ци ју 

на исту си ту а ци ју (је дан хва ли, дру ги ку ди, је дан ка жња ва по на ша ње де-
те та, а дру ги одо бра ва).

Ове три вр сте не до след но сти се сма тра ју у осно ви ве о ма раз ли чи тим. 

Не га тив ни ефек ти ро ди тељ ске не до след но сти об ја шња ва ју се по мо ћу раз-
ли чи тих фак то ра:

1. амбивалентност – до во ди до то га да де те има ам би ва лент на, по ме ша на 
осе ћа ња пре ма се би, час се при хва та, час се од ба цу је, а исти мо дел по на-
ша ња при ме њу је и на ро ди те ље. ка да су ро ди те љи при ја тељ ски на стро-
је ни, ка да има ју раз у ме ва ње за ње го ве по ступ ке, де те има по зи тив но осе-
ћа ње, ка да су по пут кон тро ло ра ко ји са мо кри ти ку је, де те има не га тив на 
осе ћа ња.

2. предвидивост – wa hler и Du mas (1986) у сво јој те о ри ји пред ви ди вог по-
на ша ња твр де да се ро ди те љи ко ји има ју не пред ви ди во по на ша ње пре ма 
де ци, по на ша ју  као не на кло ње ни, про тив ни, вре ђа ју де цу, тј. по вре ђу ју 
де те то ва осе ћа ња и оме та ју ве зу ро ди тељ-де те.
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3. неправда– де ца ко је до жи ве раз ли чи та по на ша ња од стра не ро ди те ља, 
има ће осе ћај да је њи ма при чи ње на не прав да, што оме та про цес ве зи ва ња 
и иден ти фи ка ци је са ро ди те љи ма.

Ова три фак то ра има ју ин тер ак ци ју са три вр сте не до след но сти (вре мен-
ском, си ту а ци о ном и од нос мај ка-отац). Вре мен ска не до след ност се сма тра не-
пред ви ди вом, иза зи ва ам би ва лент ност и осе ћај не прав де. Си ту а ци о на не до след-
ност је пред ви ди ва, мо же про у зро ко ва ти од ре ђе ну ам би ва лент ност и осе ћај да 
се пре ма осо би по сту па не пра вед но. Не до след ност од стра не оца и мај ке, иако 
је пред ви ди ва, до во ди до ду бо ког осе ћа ња про тив не пра вед ног трет ма на, од но-
сно по ступ ка и мо же до ве сти де те у си ту а ци ју да га ји пре ма се би ам би ва лент на 
осе ћа ња.

Анк си о зност озна ча ва „јед но не при јат но емо ци о нал но ста ње у ко ме јед на 
са да шња и кон ти ну и ра на ја ка же ља или на гон из гле да ве ро ват но да ће про ма ши-
ти свој циљ...; ста лан страх ни ског ин тен зи те та; осе ћа ње прет ње, на ро чи то стра-
шне прет ње, а да ли це ни је у ста њу да ка же шта пре ти“ (Ин глиш-Ин глиш, 1972, 
стр. 23). Пси хо па то ло шка фе но ме но ло ги ја анк си о зно сти од ра жа ва се у осе ћа њу 
те ско бе, стреп ње, бо ја зни, уну тра шњег не ми ра и на пе тост ко ји су че сто по пра-
ће ни раз дра жљи во шћу, де кон цен тра ци јом и пре мо ре но сти (Sna ith i Tur pin, 1990). 

Де пре сив ност по ти че од ла тин ске ре чи и озна ча ва ста ње по ти ште но сти. 
Де фи ни ше се и као „ста ње не при сту пач но сти за сти му ли са ње или за по себ не 
вр сте сти му ли са ња, ста ње сма ње не ини ци ја ти ве, мрач них ми сли. мо же да бу де 
симп том мно гих мен тал них по ре ме ћа ја, али и ли ца без ика квог мен тал ног по-
ре ме ћа ја мо гу да до жи ве де пре си ју“ (Ин глиш-Ин глиш, 1972, стр.75). По сто ји 
оп ште сла га ње ко ји су нај у о би ча је ни ји симп то ми де пре сив но сти. beck (1967) 
на во ди пет гру па ма ни фе ста ци ја де пре си је: (1) емо ци о нал не ма ни фе ста ци је  (ту-
га, апа тич но рас по ло же ње, гу би так емо ци о нал них ве за); (2) ког ни тив не ма ни фе-
ста ци је (не га тив на сли ка о са мо ме се би, не га тив на оче ки ва ња, осе ћа ње кри ви це, 
нео д луч ност);  (3) мо ти ва ци о не (ко че ње вољ них ак тив но сти, из бе га ва ње љу ди, 
со ци јал на изо ла ци ја, су и ци дал не же ље, по раст за ви сних тен ден ци ја);  (4) ве ге-
та тив не (гу би так сна, апе ти та и сек су ал них же ља и  (5) де лу зи је (ни хи ли стич ке 
за блу де и об ма не, со мат ске де лу зи је, ха лу ци на ци је). 

Агре си ја по ти че од ла тин ске ре чи аг гре ди, што зна чи на па сти. То је со-
ци јал но не по жељ но по на ша ње, а обич но се под тим под ра зу ме ва на сил на ак ци ја 
на па да ња упра вље на пре ма дру гој осо би (Ста нић, 2008). То је „не при ја тељ ска 
ак ци ја“ (Ин глиш-Ин глиш, 1972, стр.8). Агре сив ност се че сто од ре ђу је као сва ко 
по на ша ње по је дин ца ко ји на но си ште ту дру гој осо би или је по вре ђу је. ме ђу-
тим, не мо ра увек да се на не се ште та. При хва тљи ви ја је де фи ни ци ја  ко ја као 
од ре ђе ње агре сив ног по на ша ња при хва та по на ша ње ко је не мо ра у ствар но сти 
да про у зро ку је ште ту, али при то ме по сто ји на ме ра да се та ква ште та дру го ме 
на не се (Јо ва но вић и сар., 2008, стр. 102). Увек је по пра ће на бе сом, гор чи ном, не-
га тив ним емо ци о нал ним на бо јем.У  ис тра жи ва њу ко ри сти мо тер мин асо ци јал на 
агре сив ност. При дев асо ци ја лан има зна че ње „ин ди фе рен тан пре ма со ци јал-
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ним оби ча ји ма или пра ви ли ма; са не до стат ком со ци јал не вред но сти или сми сла“ 
(Ин глиш-Ин глиш, 1972, стр. 36). 

Циљ овог ис тра жи ва ња је утвр ди ти да ли по сто ји  ко ре ла ци ја из ме ђу не-
до след но сти као васптног сти ла са не ким ко на тив ним осо би на ма лич но сти де те-
та на адо ле сцент ном уз ра сту ко је пред ста вља ју ри зик за успе шно при ла го ђа ва ње 
(анк си о зност, де пре сив ност и асо ци јал на агре сив ност).У ис тра жи ва њу се по ла зи 
од прет по став ке да по сто ји ко ре ла ци ја из ме ђу не до след но сти у вас пи та њу и ди-
со ци ја ци је лич но сти или ге не рал ним не у ро ти ци змом де те та  уну тар му шког и 
жен ског узор ка.

2. Ме тод

2.1. Ис пи та ни ци

Узо рак ис пи та ни ка на ко јем је из вр ше но ис тра жи ва ње фор ми ран је на 
осно ву сред њо школ ске по пу ла ци је за вр шног раз ре да у Су бо ти ци (N=623). У 94% 
слу ча је ва ис пи та ни ци су има ли 18 на вр ше них го ди на. Ан кет но ис пи ти ва ње про-
ве де но је у сле де ћим сред њим шко ла ма: гим на зи ја (21.3%), еко ном ска (14.8%), 
тех нич ка (22.6%), ме ди цин ска (10.3%), гра ђе вин ска (14.6%) и хе миј ска (16.4%). 
У узор ку је би ло 39% му шких и 61% жен ских ис пи та ни ка

2.2. Мер ни ин стру мен ти

Ска ла  не до след но сти у вас пи та њу је део Ем БУ упит ни ка (Per ris i sar., 
1983), са др жи 6 ај те ма и пред ста вља јед ну од ком по нен ти вас пит них сти ло ва, а 
од ре ђе на је као скло ност ро ди те ља да се од си ту а ци је до си ту а ци је раз ли чи то 
по на ша ју пре ма де те ту, не пред ви ди во са ње го вог ста но ви шта и не за ви сно од ње-
го вог по на ша ња (То до ро вић, 2005). Ај те ми се од но се на не ис пу ња ва ње обе ћа ња, 
раз ли ке у зах те ви ма ро ди те ља и не пред ви ди вост њи хо вих ре ак ци ја и зах те ва. 
Ис пи та ни ци су на пе то сте пе ној ска ли Ли кер то вог ти па има ли из бор од го во ра од 
1. пот пу но не тач но до 5. пот пу но тач но. 

Ко на тив не осо би не лич но сти смо ме ри ли ска лом анк си о зно сти, де пре-
сив но сти и асо ци јал не агре сив но сти. Ска ле за ме ре ње анксиозности и депре
сивности кон стру и са не су на осно ву из бо ра од ре ђе ног бро ја ај те ма из мо ми-
ро ви ће ве ба те ри је ко на тив них те сто ва (мо ми ро вић и сар., 1992) и дру гих ска ла 
пси хо па то ло шких осо би на лич но сти (Шрам, 2007).  Ска лу за ме ре ње асоцијалне
агресивности кон стру и са ли смо на те ме љу кон цеп та со ци о пат ске агре сив но сти 
(Шрам, 2007). Од ис пи та ни ка је тра же но да од го во ри у ко јој се ме ри од ре ђе не 
тврд ње од но се на ње га/њу лич но, с мо гућ но шћу од го во ра: 1. пот пу но не тач но, 
2. углав ном не тач но, 3. ни ти тач но ни ти не тач но, 4. углав ном тач но, 5. пот пу но 
тач но.
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3. Ре зул та ти и ди ску си ја

На сто ја ли смо утвр ди ти да ли се на осно ву про сто ра ко на тив них осо би на 
лич но сти мо же из вр ши ти пре дик ци ја вас пит ног сти ла ро ди те ља на зва ног „не до-
след ност ро ди те ља у вас пи та њу“. За ни ма ло нас је да ли при сут ност по је ди них 
ко на тив них осо би на лич но сти де те та у адо ле сцент ној до би, ука зу је на при сут-
ност не до след но сти ро ди те ља у вас пи та њу у ра ном де тињ ству ис пи та ни ка. 

као зна чај ни пре дик то ри не до след но сти ро ди те ља у вас пи та њу по ка за ли 
су се уну тар укуп ног узор ка анк си о зност (бета=.22), де пре сив ност (бета=.17) 
и асо ци јал на агре сив но сти (бета=.23) (табела1). 

Табела1
Резултатирегресионеанализепредиктораконативнихособиналичности
каофакторадругогреданадимензијинедоследностиродитељауваспита

њуунутарукупногузорка(N=623)
Предикторваријабле                                                    Не до след ност
                                                                                   ро ди те ља у вас пи та њу
                                                                                            (бета)
Анк си о зност                                                                         .22***
Де пре сив ност                                                                       .17***
Асо ци јал на агре сив ност                                                      .23***

***p<.001                                                                          R2= .21

И уну тар му шког и жен ског узор ка, све три ди мен зи је ко на тив них осо би-
на лич но сти по ка за ле су се зна чај ним пре дик то ри ма не до след но сти ро ди те ља у 
вас пи та њу (табела2 и табела3). Око 17% ва ри јан се не до след но сти ро ди те ља 
у вас пи та њу об ја шње но је пре дик тор ва ри ја бла ма у му шком узор ку, а око 24% 
ва ри јан се не до след но сти ро ди те ља у вас пи та њу об ја шње но је пре дик тор ва ри ја-
бла ма у жен ском узор ку. 

Табела2
Резултатирегресионеанализепредиктораконативнихособиналичности
каофакторадругогреданадимензијинедоследностиродитељауваспита

њуунутармушкогузорка(N=244)
Предикторваријабле                                                    Не до след ност
                                                                                   ро ди те ља у вас пи та њу
                                                                                            (бета)
Анк си о зност                                                                          .22**
Де пре сив ност                                                                        .15*
Асо ци јал на агре сив ност                                                       .18*

*p<.05, **p<.01                                                                R2= .17
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Табела3
Резултатирегресионеанализепредиктораконативнихособиналичности
каофакторадругогреданадимензијинедоследностиродитељауваспита

њуунутарженскогузорка(Н=379)
Предикторваријабле                                                    Не до след ност
                                                                                   ро ди те ља у вас пи та њу
                                                                                            (бета)
Анк си о зност                                                                       .21***
Де пре сив ност                                                                     .19**
Асо ци јал на агре сив ност                                                    .25***

**p<.01,  ****p<.001                                                      R2= .24

Из та бе ле 3 ви ди мо да је код де во ја ка при сут ност ди со ци ја ци је лич но сти 
или не у рот ске струк ту ре лич но сти из ра же на у ве ћој ме ри и ука зу је на при сут-
ност оног вас пит ног сти ла ро ди те ља за ко ји је ка рак те ри стич на не до след ност ка-
ко у вас пит ним по ступ ци ма, та ко и у раз ли чи тим сфе ра ма емо ци о нал не ин тер ак-
ци је.  Ове ре зул та те по твр ђу ју ис тра жи ва ња Dwa iry (2006) у сми слу да је мо дел 
не до след ног по на ша ња, где се ме ша ју ауто ри та ти ван и пер ми си ван стил, по ве зан 
са пси хо ло шким по ре ме ћа ји ма код адо ле сце на та и до во ди до сла бих ин тер ак ци ја 
из ме ђу де це и ро ди те ља. Та ко ђе, Фин гер ман и са рад ни ци (2005) су утвр ди ли зна-
чај ну ве зу из ме ђу ам би ва лент но сти и не у ро за код од ра слих му шка ра ца и же на 
ко ји су то ком свог од ра ста ња би ли из ло же ни не до след но сти ма у вас пи та њу. И 
Рот (1984, пре ма То до ро вић, 2005) ис ти че да не до след ност, као вас пит ни, стил 
до во ди до по ја ве не у рот ских смет њи код де це. 

4.За кљу чак

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да при сут ност ди со ци ја ци је, од но сно, 
не у рот ске струк ту ре лич но сти де те та у адо ле сцент ној до би им пли ци ра да је у 
де тињ ству би ла при сут на не до след ност ро ди те ља у вас пи та њу и то не за ви сно 
од по ла ис пи та ни ка. С об зи ром да је ис тра жи ва ња ко ја ис пи ту ју ути цај не до след-
но сти ро ди те ља у вас пи та њу, ка ко код нас та ко и у све ту, ве о ма ма ло, овом про-
бле му би тре ба ло по све ти ти ви ше па жње. Ис так ну то је да по сто ји ши ро ка ле пе за 
не до след но сти. Ис тра жи ва њем је об у хва ће на фор ма не до след но сто отац-мај ка. 
До бро би би ло ис пи та ти и оста ле фор ме (си ту а ци о на, вре мен ска не до след ност).
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Nadežda Rodić, MA 
Subotica 

ANXIETy, DEPRESSION AND ASOCIAL AggRESSIVENESS AS PREDICTORS OF 
INCONSISTENCy OF PARENTS IN UPbRINgINg

Abstract

The paper considers the correlation between inconsistency of parents as upbringing style and 
dissociation of personality (anxiety, depression and asocial aggressiveness) of a child at adolescent 
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age. we were interested in whether the presence of certain conative personality features of a child 
in adolescence point to the presence of inconsistency of parents in upbringing in early childhood of 
the subjects. 

The research involved 623 students of final secondary school grades in Subotica. The incon-
sistency of parents in upbringing of the subjects has been studied according to the inconsistency scale 
which is a part of EMbU questionnaire (Perris et al, 1983); anxiety, depression and asocial aggres-
siveness have been measured according to the scales of conative features construed according to a 
number of items taken from Momirovic’s battery of conative tests (Momirovic et al, 1992) and the 
scale of psychopathological characteristics created by Sram (2007). 

The results show that the presence of dissociation, i.e. neurotic structure of personality in 
adolescence implies that inconsistency of parents was present in childhood, regardless of the sex of 
subjects. 

Key words: inconsistency of parents in upbringing, anxiety, depression, asocial aggressive-
ness.

М-р Надежда Родич, Субботица

АНкСИОЗНОСТь, ДЕПРЕССИВНОСТь И АССОЦИАЛьНАя АГРЕССИВНОСТь кАк 
ПРЕДУСмОТРЕВШИ НЕПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАНИИ

Резюме

В настоящей работе говорится о взаимосвязи непоследовательности родителей как 
воспитательного стиля с диссоциацией личности (анксиозность, депрессивность и ассоци-
альная ареcсивность) у ребёнка в подростковом возрасте» Нас интересовало существование 
отдельных конативных характеристик ребёнка в подрастковом возрасте и указывает ли оно на 
непоследовательность родителей в воспитании в раннем детстве участ ников в исследовании.

В исследование включено 623 ученика выпускных классов средней школы в Суббо-
тице.Непоследовательность родителей в воспитании исследо вана при помощи шкалы не-
последовательностей, которая является частью EMbU вопросника (Перрис и сотр., 1983), а 
анксиозность, депрессивность и ассоциальная агрессивность определены с помощью шкал 
конативных особенностей составленных на основании определённого числа задач из группы 
конативных тестов момировича (момирович и сотр.,1992) и шкал психопатологических ха-
рактеристик Шрама (2007).

Результаты указывают на то что существование диссоциации, то есть невротической 
структуры личности в подростковом и тинейджерском возрасте подразумевает непоследова-
тельность родителей независимо от пола опрошенных.

Опорные слова: непоследовательность родителей в воспитании, анксиозность, депрес-
сивность, ассоциальная агрессивность
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Апстракт

Упородицамасаометенимдететомстреснидогађајсенајчешћепоја
вљујеизненадноинеочекивано,первазивногједејства,хроничногјекарактера
иопажасекаотешкорешивилинерешивживотнипроблем.Првобитнистрес
уследсазнањадијагнозедетета,самојеуводуисцрпљујућукризукојусобомно
сиборбазаразвојиоспособљавањедететасахендикепом.Медицинскимодел,
којијошувекпреовладавауздравственимкруговима,сеусредсређујеналечење
детета,притомродитељиумањојмериутичунатокиначинрехабилитације
детета.Професионалци–пружаоципомоћибитребалодапреиспитајусвоје
конструктеувезиометеностииусвојемоделпартнерскогодносакојиподра
зумевауважавањедететасаразвојномсметњомиродитељакаопартнерау
процесупружањапомоћи.Емпатијајебитносвојствоурадусадецомсараз
војнимсметњамаињиховимпородицама. Психосоцијалнапомоћ  је усмерена
наочувањездравихснагапородицеиминимизирањеимодификацијупоследица
стресора.Следећиеколошкиприступпотребнајесистемскаподршкаинклузив
номпроцесукаоизраздемократскеоријентацијеистварногдруштвеногопре
дељењазауважавањеправасвихчлановадруштва.

Кључнеречи: ометеност,породица,стрес,превладавање,социјалнапо
дршка

Увод

„Ни ка да не ће те за бо ра ви ти те ре чи. Док год жи ви те, и у срећ ним, и у ту-
жним вре ме ни ма, те ре чи ће вам се вра ћа ти. Те пр ве ре чи ко је вам је ле кар упу тио 
са оп штив ши вам да не што ни је у ре ду са ва шим де те том. На чин на ко ји ће те то 
при хва ти ти и на чин на ко ји ће те по че ти да се су о ча ва те са си ту а ци јом по чи њу 
упра во тим пр вим ре чи ма ко је чу је те“ (Swirydcyuk, 1991, пре ма Деј вис, 1995).

Из по ро ди це по ла зи мо у свет и по ро ди ци се вра ћа мо. По ро ди ца нам да ру је  
жи вот, али и об ли ку ју на шу ду шу – на чин афек тив ног ве зи ва ња (TAV –те о ри ја), 
омо гу ћа ва (или нео мо гу ћа ва) фор ми ра ње ба зич ног по ве ре ња (Ерик сон). По ро ди-
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ца је при бе жи ште и основ сна ге или сла бо сти сва ког од нас. Тре ба ло би да де лу је 
проактивно,анеретроактивно (Арам ба шић, 2000). „По ро ди ца би тре ба ло да 
бу де из вор до бро би ти за сво је чла но ве. ме ђу тим, са вре ме на са зна ња о ди на ми ци 
по ро дич ног жи во та ука зу ју да то ни је увек мо гу ће“ (То до ро вић, 2005, стр. 10).

Шта се де ша ва кад је озбиљ но уго же на ње на ди на ми ка ро ђе њем де те та са 
раз вој ном смет њом? ка кав је ква ли тет жи во та ро ди те ља и по ро ди це као це ли не? 

Још пре де те то вог ро ђе ња ро ди те љи има ју раз ли чи те кон струк те о свом 
де те ту и ње го вој бу дућ но сти, број не пла но ве, же ље. Све то, у јед ном тре нут ку, 
ру ши ди јаг но за оме те но сти у раз во ју. мно ги сно ви, пла но ви, иде је и же ље мо-
ра ју да пре тр пе озбиљ не про ме не. За ро ди те ље и ши ру по ро ди цу на сту па му чан 
пе ри од пре вла да ва ња и адап та ци је на но во на ста ле по ро дич не при ли ке (или не-
при ли ке). Низ чи ни ла ца ути че ка ко ће (и да ли ће) по ро ди ца пре бро ди ти нај пре 
акут ну (шок) кри зу иза зва ну ди јаг но зом де те та и ка ко ће се но си ти са ис цр пљу-
ју ћом кри зом де те то вог хен ди ке па то ком чи та вог жи во та.

По ро ди ца  и до бро бит 

У ли те ра ту ри се на и ла зи на раз ли чи та де фи ни са ња пој ма по ро ди це; за јед-
нич ко свим де фи ни ци ја ма је да је по ро ди ца дру штве на гру па, док је од нос по-
ро ди ца–дру штво ви ше ди мен зи о на лан – у по ро ди ци те че про цес со ци ја ли за ци је, 
по ро ди ца је нај ви тал ни ји део дру штва – дру штво оп ста је за хва љу ју ћи  сна зи по-
ро ди це; бит на од ли ка по ро ди це је уну тар по ро дич на ин тер ак ци ја и за јед ни штво 
чла но ва по ро ди це. 

Јед на од об у хват ни јих де фи ни ци ја по ро ди це ка же: „По ро ди ца је у са др-
жин ском, струк тур ном и фор мал ном по гле ду исто риј ски про мен љи ва дру штве на 
гру па чи ја су уни вер зал на обе леж ја:

а) по чи ва на хе те ро сек су ал ним ве за ма по мо ћу ко јих му шкар ци и же не за-
до во ља ва ју при род не пол не и дру ге (ду хов не, мо рал не, естет ске) по тре бе и обез-
бе ђу ју ре про дук ци ју дру штва ра ђа њем по том ства (би о ло шке осно ве по ро ди це),

б) за сни ва си стем срод нич ких од но са ко ји пред ста вља ју основ за пол не 
та буе и по де лу уло га уну тар по ро ди це (би о со ци јал не осно ве по ро ди це),

ц) обез бе ђу је и раз ви ја со ци јал не и ин ди ви ду ал не (мо рал не и пси хич ке) 
осо би не лич но сти (со ци јал не осно ве по ро ди це),

д) обез бе ђу је оба вља ње од ре ђе них еко ном ских (про из вод но-по тро шних 
или са мо по тро шних) де лат но сти у окви ру по ро ди це (еко ном ске осно ве по ро-
ди це).

(мла де но вић, 1995, пре ма ми тић,1997, стр. 8)
Ово је при лич но про за ич на де фи ни ци ја по ро ди це, али го во ри о свим бит-

ним ка рак те ри сти ка ма по ро ди це. Пи та ње је ко ли ко по ро ди ца ко ја има де цу са 
раз вој ним смет ња ма оства ру је сва ова обе леж ја. Са аспек та пси хо ло ги је нај зна-
чај ни ја уло га по ро ди це је  у раз во ју и под сти ца њу со ци јал них и ин ди ви ду ал них 
осо би на лич но сти де те та, од но сно ње на вас пит на уло га.
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Бер гер је (пре ма ми тић,1997) кон ци пи рао основ не прин ци пе ста ња и од-
но са у по ро ди ци ко ри сте ћи со ци јал но-пси хо ло шки мо дел по ро ди це и ње го ва 
вред ност је у то ме што је на стао кроз прак су –„об ја шња ва њем при ро де и ло-
ци ра но сти про бле ма брач них парт не ра“ у Са ве то ва ли шту за брак и по ро ди цу 
у Бе о гра ду. Бер ге ров мо дел је по знат као RRRg – мо дел. Он го во ри о че ти ри 
кон цеп та – кон цеп ту Ре да или си сте ма ре гу ла тив них пра ви ла из ме ђу чла но ва по-
ро ди це, по ро ди це и ван по ро дич не сре ди не и тран сге не ра циј ских од но са у по-
ро ди ци. кон цепт Ра да чи не ак тив но сти, по на ша ње и струк ту ри ра ње вре ме на у 
по ро ди ци. Тре ће Р је кон цепт Раз ме не ко ји се од но си на по ро дич ну ин тер ак ци ју 
и ко му ни ка ци ју и он чи ни осно ву по ро дич ног функ ци о ни са ња и оп стан ка. ко-
цепт Г – Гла ди са др жи мо ти ва ци ју, од но сно за до во ље ње же ља и по тре ба чла но ва 
по ро ди це у окви ру по ро ди це.

Зна чај мо де ла је у то ме што је Бер гер кон стру и сао и упит ник УСОП – 
Упит ник ста ња и од но са у по ро ди ци (ми тић, 1997), што да је мо гућ ност пру ча ва-
ња функ ци о ни са ња по ро ди ца,  ка ко ти пич них, та ко и по ро ди ца у про бле му, ка ква 
је по ро ди ца са де те том са раз вој ном смет њом.

Ве ћи на или не ка обе леж ја по ро дич не струк ту ре  мо гу би ти угро же на, уко-
ли ко по ро ди ца има де те са раз вој ним смет њом. До бро бит-ква ли тет жи во та по ро-
ди це озбиљ но је по љу ља на – оства ри ва ње  ва жних функ ци ја по ро ди це, ро ди тељ-
ске уло ге, угро же ни су брач ни од но си, про фе си о нал не уло ге и сл.

Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја (whO, 1993) де фи ни ше ква ли тет жи во-
та као пер цеп ци ју по је дин ца о соп стве ном по ло жа ју у жи во ту у кон тек сту кул ту-
ре и си сте ма вред но сти у ко јем жи ви и као и у од но су на соп стве не ци ље ве, оче-
ки ва ња, стан дар де и ин те ре со ва ња. Овај ши рок кон цепт чи не фи зич ко здра вље, 
пси хо ло шки ста тус, ма те ри јал на не за ви сност (сте пен са мо стал но сти), со ци јал ни 
од но си, од нос пре ма зна чај ним по ја ва ма у окру же њу. До бро бит пред ста вља сво-
је вр сну ког ни тив ну ева лу а ци ју жи во та ко ја ре зул ти ра по зи тив ним или не га тив-
ним афек ти ма, те се сма тра ви ше ди мен зи о нал ним кон струк том, ко ји укљу чу је 
афек те и ког ни ци ју. Дај нер и сар. (1994, пре ма Лац ко вић-Гр гин, 2000) де фи ни шу 
тро ди ме зи о нал ни мо дел до бро би ти – по зи тив на осе ћа ња, не га тив на осе ћа ња и 
ког ни тив не ком по нен те – про це ну за до вољ ства жи во том. 

Оме те ност де те та, у сми слу ква ли те та жи во та, ви ше по га ђа по ро ди цу и 
ро ди те ље, не го са мо де те. Де те ко је има очу ва не ин те лек ту ал не по тен ци ја ле, до 
от при ли ке осме го ди не на свој хен ди кеп гле да она ко ка ко то чи не ро ди те љи (Ло-
рен чић, у Та дић и сар, 2004). Нај ви ше тра у ма по ро ди ца до жи вља ва у тре нут ку 
су о ча ва ња са де те то вом ди јаг но зом – чак 90% по ро ди ца ме ња сво је уста ље не на-
ви ке. Не ки фак то ри ко ји ути чу на ква ли тет жи во та по ро ди це су: ду жи на тра ја ња 
бра ка, ста рост ро ди те ља, број де це у по ро ди ци. Угро же ни ји су бра ко ви ко ји тра ју 
ма ње од шест го ди на, ако су ро ди те љи мла ђи (по себ но мај ке),  уко ли ко је јед но 
де те у по ро ди ци, док нај бо ље функ ци о ни шу по ро ди це у ко ји ма ро ди те љи има-
ју 31 до 40 го ди на са дво је де це  (пре ма www. pliva.n et ). „Те шка обо ље ња (као и 
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те шка оме те ност) зах те ва ју ин ва зив не и ду го трај не тех ни ке ле че ња  и ре ха би ли-
та ци је и пред ста вља ју сна жне стре со ре. „Не чи је здра вље сна жно ути че на до бро-
бит, али и ста ње до бро би ти има зна ча јан ути цај на здра вље“ – овим Гил (1984, 
пре ма Лац ко вић-Гр гин, 2000, стр. 94) ис ти че по врат ну спре гу стре сор –  ста ње 
стре са о ко јој у сво јој тран сак циј ској те о ри ји го во ри и Ла за рус.  

Де те са раз вој ном смет њом и ње го ва по ро ди ца

Про у ча ва ње про бле ма ти ке де це са раз вој ним смет ња ма ука зу је на раз ли-
чи та схва та ња и де фи ни са ња пој ма де те – осо ба са раз вој ном смет њом, те ни је 
ла ко до ћи до је дин стве ног ста ва ко се под овим пој мом под ра зу ме ва. Са вре ме на 
пси хо ло шка и пе да го шка прак са и те о ри ја су ори јен ти са не ка хо ли стич ком при-
сту пу – по ме ра ње фо ку са са те шко ће ко ју де те има на лич ност де те та у це ли ни 
–„сва ко де те са смет ња ма у раз во ју се по сма тра као осо бе но,  је дин стве но би-
ће, а ор ган ско и функ ци о нал но оште ће ње са гле да ва ју се у скло пу деч је лич но-
сти као це ли не“ (хр њи ца, 1997, стр. 16).  При том пре о вла да ва по зи ти ви стич ки 
при ступ – раз ли чи то је ле по и зна чи бо гат ство људ ског ро да, што про кла му ју 
и ме ђу на род на прав на ак та, пре све га кон вен ци ја UN о пра ви ма де те та (1989)  
и ко ја су угра ђе на и у на шу за кон ску ре гу ла ти ву (За кон о по ро ди ци, 2005, За-
кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, 2009, За кон о пред школ ском 
вас пи та њу и обра зо ва њу, 2010). При сут на је еко ло шка ори јен та ци ја – де те са 
раз вој ном смет њом и ње го ва по ро ди ца ни су про блем, ак це нат по сма тра ња је на 
дру штву ко је по ста вља од ре ђе не зах те ве пред де те и ње го ву по ро ди цу. Осо ба 
са по тре бом за по себ ном дру штве ном по др шком је „сва ка ин ди ви дуа ко јој је из 
здрав стве них, пси хо ло шких, со ци јал них или не ких дру гих раз ло га, у од ре ђе ном 
раз до бљу жи во та или ре ла тив но трај но, нео п ход на дру штве на по др шка ка ко би 
успе шно за до во љи ла не ку/не ке од сво јих по тре ба“ (Жи кић, 2008, стр.8). Зна чај-
но је да ова кво од ре ђе ње не во ди стиг ма ти за ци ји и по ме ра фо кус са по је дин ца на 
дру штво – по те шко ће по је дин ца по ста ју иза зов за дру штво на ко ји оно мо ра да 
од го во ри уко ли ко те жи де мо кра тич но сти.

По по да ци ма Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је (whO), око 10% оп ште 
по пу ла ци је има по себ не по тре бе. Не слу жбе ни по да ци (Sa ve the Chil dren UK, Бе-
о град) го во ре да у до ско ра шњој др жав ној за јед ни ци СЦГ има око 142 700 де це 
са по себ ним по тре ба ма (До шен и Бра дић, 2005). По у зда них и но ви јих по да та ка о 
де ци са раз вој ним смет ња ма и њи хо вим по ро ди ца ма у на шој зе мљи не ма.

Оно што пра ти де цу са раз вој ним смет ња ма и њи хо ве по ро ди це је, још 
увек, из ве сна со ци јал на дис тан ца - од стра не про свет них рад ни ка, вр шња ка, су-
се да, ро ђа ка, по зна ни ка; ис кљу че ност из оп штих дру штве них то ко ва, као и ма-
те ри јал на угро же ност. Де ца са раз вој ним смет ња ма још увек те шко оства ру ју 
пра во на ре дов но обра зо ва ње. На ша зе мља још увек прак тич но спа да у зе мље са 
та ко зва ним „тwо трацк“ си сте мом обра зо ва ња – по сто ја ње ре дов них и спе ци јал-
них шко ла; пре ла зак из ре дов не у спе ци јал ну шко лу је „при ро дан“, обр нут пут 
још увек ни је отво рен. Ин клу зи ја се до жи вља ва вр ло уско, као укљу чи ва ње де це 
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са раз вој ним смет ња ма у ре дов не школ ске то ко ве и ти ме из јед на ча ва са ин те гра-
ци јом. У су шти ни, ин клу зив ни про цес у од но су на по јам ин те гра ци је са др жи  
пот пу но дру га чи ју фи ло зо фи ју – дру штво мо ра да оства ри су штин ске про ме не 
сво јих ин сти ту ци ја и да  иза ђе у су срет де ци са раз вој ним смет ња ма и њи хо вим 
по ро ди ца ма, ра ди обез бе ђи ва ња ква ли тет ног раз во ја све, па и де це са те шко ћа ма 
у раз во ју, упра во узи ма ју ћи у об зир ин ди ви ду ал не раз ли ке као бо гат ство и ре-
сурс, а не као огра ни че ње. Ве о ма че сто су де ца са те шко ћа ма у раз во ју и њи хо ве 
по ро ди це у ста њу ма те ри јал не по тре бе. Ди јаг но за озбиљ не и те шке оме те но сти, 
оне мо гу ћа ва ро ди те ље да се оства ре на ака дем ском и про фе си о нал ном пла ну. 
Ис тра жи ва ња по ка зу ју да су по ро ди це са де цом са раз вој ним смет ња ма у ве ћем 
ри зи ку да по ста ну дис функ ци о нал не, њи хо ва ди на ми ка је озбиљ но по ре ме ће на 
– че сти су раз во ди бра ко ва, де те оста је да жи ви нај че шће са мај ком, што до дат но 
усло жња ва про бле ме, ка ко де те та, та ко и ње го ве про ди це (Лац ко вић-Гр гин, 2000, 
Чу ди на-Об ра до вић, Об ра до вић, 2005). 

Ин клу зи ја је на чин жи во та – „тре ба да се  да схва ти као  осе ћај за  за јед-
ни цу и при пад ност и под сти ца ње ин сти ту ци ја и дру гих да се удру же да по др же 
јед ни дру ге и де цу са по себ ним по тре ба ма“ ( Fre de ric kson et all., 2007).

ме ди цин ски мо дел ко ји још увек пре о вла да ва у не ким, нај че шће здрав-
стве ним кру го ви ма, се усред сре ђу је на лечењедетета, при том по ро ди ца – ро ди-
те љи не ма ју ути ца ја на ток и на чин ре ха би ли та ци је де те та. Фло ску ла „ро ди те љи 
као парт не ри“ че сто се ко ри сти као па ра ван за ствар не од но се ро ди тељ-про фе си-
о на лац. Ро ди те љи су још увек па сив ни при ма о ци услу га про фе си о на ла ца (ле ка-
ра, на став ни ка и сл.), при том  се под ра зу ме ва да ро ди тељ морадабудејакида
себоризасвоједете. Шта се де ша ва са по ро ди цом, од но си ма ме ђу ро ди те љи ма, 
бра ћом, се стра ма, ши ром по ро ди цом, не спа да у до мен, ни ти опис по сло ва, про-
фе си о на ла ца.

Чи ње ни ца је да, по ред на вед них те шко ћа, по ро ди це са де цом са раз вој ним 
смет ња ма, има ју низ про бле ма ко ји спа да ју у до мен мен тал ног здра вља. Пр во-
бит ни стрес услед са зна ња ди јаг но зе де те та, са мо је увод у ис цр пљу ју ћу кри зу 
ко ју со бом но си бор ба за раз вој и оспо со бља ва ње де те та са хен ди ке пом. На том 
те гоб ном пу ту ро ди те љи су че сто са ми или се бар та ко осе ћа ју.

Оме те ност као стре сор по ро ди це и пре вла да ва ње

Сва ка по ро ди ца на оме те ност свог чла на – де те та ре а гу је спе ци фич но. 
„Сва ко ста ње на ме ће спе ци фич не стре со ве и по себ не зах те ве из др жљи во сти и 
де те та и по ро ди це. За све њих је за јед нич ка по тре ба за фи зич ком, пси хич ком и 
со ци јал ном адап та ци јом“ (Деј вис, 1995, стр. 23).

По че ци те о ри је по ро дич ног сте са ве за ни су за име Ру бе на хи ла и ње гов 
AbC-X мо дел ко ји под ра зу ме ва стре сни до га ђај (А) ко ји је у ин тер ак ци ји са по-
ро дич ним из во ром кри зе (Б) и у ин тер ак ци ји са де фи ни са њем до га ђа ја од стра не 
по ро ди це (С) што до во ди до кри зе (X) (пре ма Чу ди на-Об ра до вић, Об ра до вић, 
2005).
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мек Гол дрик  (1989, пре ма ми тић, 1997) раз ли ку је вер ти кал не стре со-
ре (из по ро ди це по ре кла и из ра ни јих раз вој них фа за) и хо ри зон тал не стре со ре 
(ак ту ал не стре со ре ко ји де лу ју на по ро ди цу). ку му ли ра ње стре сних до га ђа ја из 
прет ход них фа за раз во ја, или удру же но де ло ва ње ви ше стре со ра, по ја ча ва деј-
ство но вог стре сног до га ђа ја, по ве ћа ва осе тљи вост по је ди них чла но ва по ро ди це 
на стрес и по ве ћа ва опа сност да по ро дич ни си стем по ста не дис функ ци о на лан. 

Ово је на ро чи то при сут но у по ро ди ца ма са де те том са раз вој ном смет-
њом, где се стре сни до га ђај по ја вљу је из не над но и нео че ки ва но, пер ва зив ног је 
деј ства (ути че на раз ли чи те суб си сте ме), хро нич ног је ка рак те ра и опа жа се као 
те шко ре шив или не ре шив жи вот ни про блем. 

Ис пи ти ва ња ре а го ва ња љу ди на кон до жи вље ног стре са ука за ла су на 
уоби ча је не фа зе кроз ко је се про ла зи у та квим си ту а ци ја ма и ко је су ка рак те-
ри стич не и за по ро ди це де це са раз вој ним смет ња ма и де це ко ја има ју озбиљ не 
хро нич не бо ле сти: 

1. Фа за уда ра (шо ка): Због нео че ки ва ног сна жног уда ра и еле мен тар не угро-
же но сти по ја вљу је се пре пла вљу ју ћи афе кат стра ха,  са пра те ћим     ве ге-
та тив ним симп то ми ма. мо гу ће су по ја ве збу ње но сти, су же ња по ља  све-
сти и па жње, по ре ме ћа ји пер цеп ци је и пар ци јал на ам не зи ја за до га ђа је 
из тог пе ри о да, не свр сис ход на хи пе рак тив ност, кон фу зна ста ња, по ве ћа на 
су ге сти бил ност и сл. 

2. Фа за сре ђи ва ња, при би ра ња: Страх се убла жа ва и за по чи њу кон струк тив-
не ак тив но сти. По ја вљу је се    по жр тво ва но ан га жо ва ње ко је до во ди и 
до ис цр пље ња. код пси хич ки ла бил ни јих осо ба мо же опет да се по ја ви 
ста ње па ни ке, са раз дра жљи во шћу, агре си јом, хи сте рич ним ре а го ва њем, 
уз не ми ре но шћу или сту по ро зним ста њи ма. 

3. Фа за еуфо ри је: По ја вљу је се еуфо рич но рас по ло же ње, нео прав да ни оп ти-
ми зам при раз ма тра њу бу дућ но сти и лак ше пре пу шта ње прин ци пу за до-
вољ ства. 

4. Фа за отре жње ња: Са да шње ста ње и бу дућ ност по чи њу да се са гле да ва-
ју ре ал но, па се по ја вљу ју анк си о зност, де пре сив ност, пре о се тљи вост, 
раз дра жљи вост, осе ћа ње бес по моћ но сти, за вист и сл. мо гу ће су и по ја ве 
пси хо со мат ских и не у ро тич них симп то ма.

5. Фа за де фи ни тив ног сре ђи ва ња: Све се сна ге мо би ли шу у из град њу но вог 
жи во та. Евен ту ал ни не у спе си иза зи ва ју анк си о зност, де пре си ју, гу би так 
са мо по у зда ња и по тре бу да се кри ви ца про јек ту је на дру ге.

 (www.fa sper.bg.ac.rs). 

холмс и Ра хе су још дав не 1967. го ди не ран ги ра ли жи вот не до га ђа је на 
осно ву ди мен зи је стре со ге но сти.  Од 43 жи вот на до га ђа ја ко ли ко је ран ги ра но, 
про ме на здра вља чла на по ро ди це се на ла зи на 11. ме сту (Влај ко вић, 2001). ме ђу 
нај стре сни је до га ђа је се убра ја ју до га ђа ји ко ји се про це њу ју као гу би так у ко је 
спа да и ко нач на ди јаг но за де те то ве оме те но сти. Да би оп ста ла као дру штве на 
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гру па и функ ци о ни са ла, по ро ди ца мо ра да се су о чи са стре со ром и да по ку ша да 
га пре вла да.

Ла за рус (пре ма Влај ко вић, 2005, стр. 102) сход но сво јој тран сак ци о ној те-
о ри ји стре са, ме ха ни зме пре вла да ва ња схва та као про цес и де фи ни ше као „ког-
ни тив не и би хеј ви о рал не на по ре ко ји су усме ре ни на са вла да ва ње, ре дук ци ју 
или то ле ран ци ју уну тра шњих и спо ља шњих зах те ва у стре сној ин тер ак ци ји“. 
ме ха ни зми пре вла да ва ња су усме ре ни на ди рект не ак ци је (бек ство-бор ба) или 
па ли а тив не ре ак ци је (нај че шћи су ме ха ни зми од бра не).

По ро дич но пре вла да ва ње стре са чи ни „низ ре ак ци ја ко је се де ша ва ју ка-
да је по ро ди ца по зва на да пре ду зме не у о би ча је не на по ре да оп сер ви ра, до жи-
ви и де фи ни ше но ву си ту а ци ју, као и да пре ду зме по себ не ак ци је да се вра ти у 
уоби ча је не ру ти не сва ко днев ног жи во та“ (Ол сон, 1983, пре ма ми тић, 1997, стр. 
50). По ро дич но пре вла да ва ње се од но си на ин тер ак ци је уну тар по ро ди це, као и 
на ин тер ак ци је по ро ди це са спо ља шњом сре ди ном, ко је се пред у зи ма ју у ци љу 
убла жа ва ња ефе ка та стре сног жи вот ног до га ђа ја. 

Ва лан дер и сар. (пре ма Деј вис, 1995) де фи ни шу фак то ре ри зи ка и фак то ре 
оп то ра ко ји ко ји усло вља ва ју про цес пре вла дав ња по ро ди ца са де цом са раз вој-
ним смет ња ма. Фак то ри ри зи ка су ка рак те ри сти ке оме те но сти, зах те ви у по гле ду 
не ге, ре ха би ли та ци је, ре е ду ка ци је де те та, док су фак то ри от по ра пер со нал ни и 
по ро дич ни ка па ци те ти, ин тер пер со нал ни, ло кал ни и дру ги ре сур си ко ји олак ша-
ва ју пре вла да ва ње.

ка па ци те ти за по ро дич но пре вла да ва ње се са гле да ва ју као уну тра шњи 
по ро дич ни ре сур си – ин ди ви ду ал ни (цр те лич но сти, ло кус кон тро ле, „чвр сти на 
лич но сти“ – ко ба са, пот пор ни си стем – Бер гер) и по ро дич ни – по себ но тип по ро-
ди це, ква ли тет бра ка, ди на ми ка по ро дич них од но са – по сто ја ње кон сен зу са и сл.

Пре ма ми тић, ди мен зи је по ро дич ног жи во та зна чај не као уну тра шњи по-
ро дич ни ре сур си су: 

	ка рак те ри сти ке по ро дич не ко му ни ка ци је (отво ре на или ма ски ра на), 
	про мо ви са ње не за ви сно сти чла но ва по ро ди це и ја ча ње са мо по што ва ња, 
	ја сне по ро дич не гра ни це у сми слу сна ге ко хе рент но сти ста во ва за јед ни-

штва, 
	осна жи ва ње тран сак ци ја са сре ди ном и тра же ње со ци јал не по др шке, 
	на пор да се кон тро ли ше ути цај стре со ра из спо ља шње сре ди не (по ро ди ца 

као за штит ни “фил тра ци о ни ја стук”), 
	адап та бил ност по ро ди це као гру пе
 (ми тић, 1997, стр. 52).

Стра те ги је пре вла да ва ња ко је ко ри сти по ро ди ца слич не су стра те ги ја ма 
ко је ко ри сте по је дин ци. мек ку бин и Па тер сон (пре ма ми тић, 1997; Чу ди на-
Об ра до вић, Об ра до вић, 2005) де фи ни шу два на чи на по ро дич ног пре вла да ва ња:  

а) пре вла да ва ње кроз от пор, као ко лек тив ни по ро дич ни на пор да се ми ни-
ми зу је и ре ду ку је ути цај стре со ра и 
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б) адап тив но пре вла да ва ње – за јед нич ки на по ри да се по ро ди ца ре ор га ни-
зу је, кон со ли ду је и вра ти у уоби ча је ну ру ти ну. 

Ис хо ди де ло ва ња стре са и ње го вог пре вла да ва ња се свр ста ва ју у три гру-
пе:

- по ре ме ћа ји по ро дич ног си сте ма или не ког суб си сте ма по ро ди це,
- до бра адап та ци ја – вра ћа ње на пр во бит ни ни во функ ци о ни са ња и
- про ме не по ро дич ног си сте ма у сме ру раз во ја или ре гре си је или за сто ја у 

раз во ју.
По ро дич но пре вла да ва ње деч је оме те но сти мо же мо об ја сни ти те о ри јом 

из град ње лич них кон стру ка та ке ли ја (Деј вис, 1995). То ком жи во та сва ка осо ба 
гра ди те о ри је или мо де ле о све ту ко ји је окру жу је, дру гим љу ди ма, се би са мом; 
то је не ка вр ста ан ти ци па ци је ко ја омо гу ћа ва ефи ка сну адап та ци ју на но во на-
ста ле жи вот не окол но сти. По ро ди ца као гру па и  ње ни чла но ви као по је дин ци, 
су о че ни са ди јаг но зом де те то ве оме те но сти, да би оп ста ла, при ну ђе на је ме ња 
низ кон стру ка та – о се би као за јед ни ци, о соп стве ној лич но сти (успе шан-не у спе-
шан), о ти пу по ро ди це (ко хе рент на, флек си бил на), о де те ту и ње го вој оме те но-
сти,  ши рој по ро ди ци, при ја те љи ма, про фе си о нал ци ма. Успех про ме не си сте ма 
кон стру ка та и усва ја ње но вих, из ме ње них кон стру ка та је пред у слов успе шног 
пре вла да ва ња. 

Оме те ност де те та је зна ча јан стре сор ко ји ван ред но мо би ли ше по ро ди цу и 
че сто је пре крет ни ца у по ро дич ном жи во ту – „иако сви чла но ви по ро ди це до жи-
вља ва ју стрес и осе ћа ње не сре ће у раз ли чи тим пе ри о ди ма де те то вог раз во ја, на-
и ла зи се на ве ли ки ра спон ре ак ци ја – од оних ко ји се из у зет но до бро адап ти ра ју,  
до оних ко ји се сло ме“ (Деј вис, 1995, стр. 25).

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да мај ке и оче ви де це са раз вој ним смет ња ма има ју 
раз ли чи те стра те ги је пре вла да ва ња (мус, Ла за рус, пре ма Влај ко вић, 2005; Лац-
ко вић-Гр гин, 2000). Оче ви углав ном ко ри сте ори јен та ци ју на про блем, а мај ке 
ори јен та ци ју на емо ци је. У скла ду са сво јом пол ном и со ци јал ном уло гом (оца 
по ро ди це) оче ви тра га ју за ин фор ма ци ја ма и по др шком, пре у зи ма ју ак ци је усме-
ре не на про блем, ис пи ту ју ал тер на тив на ре ше ња. У осно ви ових ме ха ни за ма 
пре вла да ва ња сто ји по ку шај кон тро ле над си ту а ци јом, сна же ње са мо по што ва-
ња и лич не ком пе тен ци је, али то мо же до ве сти и до тра га ња за но вим из во ри ма 
са тис фак ци је – „из га ра ње на по слу“, но ве парт нер ске ве зе и сл. На су прот то ме, 
мај ке, по но во у скла ду са сво јом пол ном и мај чин ском уло гом, че шће при бе га ва-
ју афек тив ној ре гу ла ци ји, емо ци о нал ним бу ра ма, „рап ту си ма“ или ре зиг на ци ји. 
Је дан број мај ки афек тив ном ре гу ла ци јом др жи емо ци је под кон тро лом, „хра бри 
се бе“, али и до пу шта по вре ме но „вен ти ли ра ње“ кроз плач, бес, ре ђа је ре зиг на-
ци ја и ми ре ње са суд би ном (Лац ко вић-Гр гин, 2000). Ори јен та ци ја на емо ци је се 
мо же сма тра ти по зи тив ном, јер  под ра зу ме ва ми ни ми зи ра ње, из бе га ва ње, дис-
тан ци ра ње, из вла че ња по зи тив ног из стре сних до га ђа ја. Ти ме мај ке одр жа ва ју 
на ду и оп ти ми зам, што их и одр жа ва у бор би са број ним стре со ри ма ко ји по ис-
ти чу из де те то вог хен ди ке па. Та ко ђе су мај ке (же не уоп ште) скло ни је да тра же 
пси хо ло шку по др шку и по моћ у од но су на оче ве (му шкар це). 
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Ови на ла зи нас вра ћа ју Ла за ру со вој тран сак циј ској те о ри ји – со ци јал ни и 
кул тур ни кон текст му шка ра ца и же на се раз ли ку је и ме ђу соб но усло вља ва, те су 
и на чи ни пре вла да ва ња стре са раз ли чи ти.

Со ци јал на по др шка – бра ник и из вор сна ге

Пра те ћи нит еко-си стем ског при сту па по ро ди ци, ва жну уло гу у пре вла да-
ва њу стре са има ју, осим уну тра шњих, спо ља шњи по ро дич ни ре сур си, со ци јал на 
по др шка или сре дин ске ва ри ја бле, ка ко их на зи ва Ла за рус. Со ци јал ну по др шку 
чи не ши ра по ро ди ца, при ја те љи, су се ди, шко ла – рад на ор га ни за ци ја, ло кал на 
за јед ни ца и др. 

Со ци јал ну по др шку де фи ни ше мо као рас по ло жи ву по моћ бли ских осо ба 
или ин сти ту ци ја у слу ча ју по тре бе, да би се по ро ди ца ухва ти ла у ко штац са стре-
сом. Со ци јал на по др шка пред ста вља „ин тер пер со на лу раз ме ну ко ја укљу чу је 
емо ци је (на кло ност, ди вље ње, љу бав), по твр ђи ва ње (из ра жа ва ње по што ва ња) и 
по моћ (вре ме, но вац, са вет, вођ ство)“ (Са ра сон и Са ра сон, 1984, пре ма Влај ко-
вић, 2005, стр. 111). мо же мо го во ри ти о два аспек та со ци јал не по др шке – струк-
ту рал ном и про це сном. Струк ту рал ни се од но си на број и вр сту осо ба ко је мо гу 
би ти од по мо ћи, а про це сни аспект го во ри о на чи ну, вр ста ма, ква ли те ту и уче-
ста ло сти по др шке. Та ко ђе, по сто ји раз ли ка из ме ђу опа же не и ре ал но при мље не 
по др шке - пер ци пи ра на по др шка има ве ћу пре дик тив ну вред ност (Ви тинг тон и 
ке слер, 1986, пре ма Лац ко вић-Гр гин, 2000). Пре ма Ше фе ру, со ци јал на по др шка 
мо же да бу де емо ци о нал на, ма те ри јал на и ин фор ма тив на (Влај ко вић, 2005). Емо-
ци о нал на по др шка под ра зу ме ва па жњу, на кло ност и љу бав, ма те ри јал на се од но-
си на кон крет ну по моћ - ма те ри јал ну, не гу, ле че ње и сл. и ин фор ма тив на по др-
шка об у хва та да ва ње са ве та, об ја шња ва ње, упу ћи ва ње на од ре ђе не ин сти ту ци је 
и сл. Со ци јал на по др шка ути че по сред но и не по сред но – ути че на сам стре сор, 
сма њу ју ћи ве ро ват ност стре сног до га ђа ја, мо ди фи ку је га или му сма њу је по тен-
ци јал, ути че на стра те ги је пре вла да ва ња, као и на ис хо де ко ји во де до бро би ти 
по ро ди ца и ње них чла но ва. кит нер и сар. (1990, пре ма Лац ко вић-Гр гин, 2000) 
го во ре о уло зи со ци јал не по др шке у  од би ја њу стре са  (engl. buf fer-mo del), от кла-
ња њу или ума њи ва њу не га тив них пси хо ло шких ефе ка та стре са.

Би ло да на со ци јал ну по др шку гле да ма као на „из вор здра вља“ и до бро би-
ти по је дин ца или као на по сре ду ју ћи – ме ди ја циј ски фак тор, ка ко то чи не раз ли-
чи те те о ри је, до при нос дру гих, вољ них да по мог ну од ве ли ког је зна ча ја, по себ-
но при ли ком ак ци дент них кри за. Ове кри зе су нео че ки ва не, ин тен зив не и ви ше 
мо би ли шу око ли ну у од но су на хро нич не, днев не те шко ће, ко је око ли на са гле да-
ва као ру тин ске по ро дич не при ли ке. 

Ис ку ство го во ри да је со ци јал на по др шка по ро ди ца ма са оме те ном де цом 
нај при сут ни ја у пр вој фа зи уда ра или шо ка ка да по ро ди ца са зна ди јаг но зу де те-
та; ка сни је по др шка је ња ва – око ли на про це њу је да се по ро ди ца при би ре и за по-
чи ње кон струк тив не ак тив но сти. Та ко ђе, при сут но је схва та ње да је стрес при-
ват на ствар (по себ но оме те ност у по ро ди ци), те да по др шку не тре ба на ме та ти 
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по ро ди ци. ме ђу тим, по моћ по ро ди ца ма са де цом оме те ном у раз во ју по треб на 
је на „ду ге ста зе“, це лог жи во та де те та по ро ди ца има по тре бу за не ком вр стом 
со ци јал не по др шке, што би пру жа о ци по др шке мо ра ли да зна ју.

Од нос про фе си о на лац – по ро ди ца – де те са раз вој ном смет њом

Де те са раз вој ном смет њом и ње го ва по ро ди ца су по утвр ђи ва њу ди јаг но зе 
углав ном упу ће ни на раз ли чи те про фе си о нал це - ле ка ре раз ли чи тих спе ци јал но-
сти, спе ци јал не пе да го ге, ре ђе вас пи та че и учи те ље, ко ји би тре ба ло да чи не тим 
за по моћ и по др шку де те ту и ње го вој по ро ди ци. Ја сно је да здрав стве ни рад ни ци 
при ме њу ју ме ди цин ски мо дел у ра ду, што зна чи да сво ју уло гу ви де у ле че њу, 
убла жа ва њу по сле ди ца хен ди ке па, у ре ха би ли та ци ји и ре е ду ка ци ји де те та. Де те 
је пацијент ко ме тре ба по мо ћи. И де те и ро ди те љи се са гле да ва ју као објекти 
пру жа ња по мо ћи, те оста је ма ло или ни ма ло про сто ра (и вре ме на) за истин ски 
ху ман при ступ де те ту и ње го вој по ро ди ци. 

У ра ду са де цом са раз вој ним смет ња ма и њи хо вим по ро ди ца ма по след-
њих го ди на до ла зи до на пу шта ња тра ди ци о нал ног кли нич ког при сту па у ко рист 
кон цеп та пси хо со ци јал не по др шке (хр њи ца, 2008). Уз ме ди цин ску по моћ, и де-
те ту и по ро ди ци по треб на је и пси хо со ци јал на по моћ. Основ ни ци ље ви пру жа ња 
пси хо со ци јал не по мо ћи, пре све га ро ди те љи ма, јер од њи хо вог ан га жо ва ња и 
ком пе тент но сти за ви си ис ход по мо ћи де те ту, су:

- олак ша ва ње на чи на на ко ји се ро ди те љи и оста ли чла но ви по ро ди це адап-
ти ра ју на де те и ње го ву оме те ност и сво ђе ње на ми ни мум или спре ча ва ње 
мен тал них по ре ме ћа ја,

- омо гу ћа ва ње по ро ди ци да нај бо ље што мо гу за до во ља ва ју по тре бе де те-
та, без за по ста вља ња соп стве них по тре ба,

- обез бе ђи ва ње нај бо љег мо гу ћег ква ли те та жи во та де те ту и по ро ди ци. 
У за ви сно сти од вр сте и ду би не оме те но сти де те та, као и струк ту ре и 

по тре ба по ро ди це, де фи ни ше мо и раз ли чи те спе ци фич не ци ље ве пру жа ња по-
мо ћи - под сти ца ње са мо по што ва ња, осе ћа ња соп стве не ефи ка сно сти и осе ћа ја 
кон тро ле над си ту а ци јом, по моћ у про ме ни и ин те гра ци ји но вих кон стру ка та, 
оспо со бља ва ње за ефи ка сну ко му ни ка ци ју са де те том, пру жа ње по др шке де те ту, 
оспо со бља ва ње за по зи тив не стра те ги је пре вла да ва ња, еду ко ва ње ро ди те ља да 
са мо стал но и ком пе тент но до но се од лу ке у ве зи свог де те та и по ро ди це, да ком-
пе тент но ко му ни ци ра ју са про фе си о нал ци ма, да из гра де и про на ђу соп стве не 
ре сур се по др шке, да уна пре ђу ју ква ли тет жи во та и по ро ди це и де те та. 

Осно ва у пру жа њу пси хо со ци јал не по мо ћи је ус по ста вља ње до бре и ква-
ли тет не ко му ни ка ци је из ме ђу чла но ва ти ма про фе си о на ла ца ко ји ра де са де те-
том и ро ди те ља. Да би се по сти гла пра ва ко му ни ка ци ја нео п ход но је да и чла но ви 
ти ма про ме не сво је кон струк те де те ту са раз вој ном смет њом и ње го вим ро ди-
те љи ма – ро ди те љи и де те ни су па сив ни при ма о ци услу га, ро ди те љи  и де те су 
партнери и на тај на чин их мо ра мо са гле да ва ти. 
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ми тлер ка же да „парт нер ство мо же има ти раз ли чи те об ли ке, али мо ра 
оста ти на ба зич ном уви ђа њу да сва ка стра на рас по ла же зна њи ма и ве шти на ма 
ко је омо гу ћа ва ју до при нос за јед нич ком успе ху у раз во ју де те та. За по че так је 
до вољ но да про фе си о нал ци схва те ро ди те ље као активнеучеснике, а не као па-
ци јен те у по слу ко ји ра де“ (1986, пре ма хр њи ца 1997, стр. 145). 

Деј вис (1995) сма тра да парт нер ство ро ди те ља и про фе си о на ла ца тре ба  
за сни ва ти а на сле де ћим прет по став ка ма: 

а) уска са рад ња - сви ко ји су у пи та њу ра де за јед но; што је са рад ња бли жа, 
успех ће би ти бо љи; 
б) за јед нич ки ци ље ви - парт не ри мо ра ју да се до го во ре и сло же око истих 
ци ље ва ко је же ле да по стиг ну; 
в) ком пле мен тар но зна ње - струч но зна ње и ква ли те ти ро ди те ља и струч-
ња ка се раз ли ку ју, али су ком пле ме тар ни и јед на ко зна чај ни; 
д) до го ва ра ње - оно што струч њак пред у зи ма сма тра се као пред лог, ко ји 
се из ла же ро ди те љи ма на раз ма тра ње и до го вор, од лу ке о де те ту се до но се 
за јед нич ки; 
ђ) ко му ни ци ра ње - пре нос ин фор ма ци ја у оба сме ра, ра зу мљив за све стра-
не; 
е) по ште ње - све иде је, осе ћа ња, ин фор ма ци је пре но се се тач но и отво ре-
но, чак и кад ни су по вољ не; 
ж) флек си бил ност - за про ме не ро ди те ља и њи хо вих окол но сти (емо тив не 
кри зе, про мен љи ве стра те ги је бор бе, но ви из во ри по др шке и сл.)

Оно што про фе си о нал ци мо гу и тре ба да чи не је:
- да по шту ју осо бе са ко ји ма ра де,
- да ро ди те љи ма до де ле глав ну уло гу у ре ша ва њу про бле ма са ко ји ма се су-

сре ћу,
- про фе си о нал ци ра де са ро ди те љи ма, а не на њи ма и уме сто њих,
- про фе си о нал ци мо ра ју да зна ју да до бро  слу ша ју...
 ( www: fms-ti vat.me).

Про фе си о нал ци – пру жа о ци по мо ћи би тре ба ло да се у ко му ни ка ци ји са 
де цом са раз вој ним смет ња ма и њи хо вим про ди ца ма не гу ју став ем па ти је.

 Ем па ти ја је спо соб ност ин тер ак ци је – ем па тич на осо ба је у ста њу да осе-
ти и она не из ра же на осе ћа ња, да их од ра зи и ти ме про ши ри са мо свест са го вор-
ни ка. Ро џерс  са гле да ва ем па ти ју као спо соб ност да се за у зме ту ђе ста но ви ште, 
спо зна ва ње осе ћа ње дру ге осо бе и пре не го што је она са ма у ста њу да то учи ни. 
Ро џерс ис ти че те ра пиј ски зна чај ем па ти је: „Тек кад не ко раз у ме ка ко то из гле да 
би ти ја, без на ме ре да ме ана ли зи ра и про це њу је, тек он да и у та квој кли ми мо гу 
да про цве там и да се раз ви јем” (Ро џерс, 1985, стр. 56). “Ем па ти ја је су штин ски 
део нор мал ног со ци јал ног функ ци о ни са ња – омо гу ћа ва нам да бу де мо у скла ду 
са не чи јим осе ћа њи ма или ми шље њем, омо гу ћа ва нам да раз у ме мо на ме ре дру-
гих, пред ви ди мо њи хо во по на ша ње и ужи ви мо се у њи хо ве емо ци је. Украт ко, 
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ем па ти ја  омо гу ћа ва ефек тив ну ин тер ак ци ју у со ци јал ном све ту. Та ко ђе је и “ле-
пак” со ци јал ног све та, под сти че нас да по ма же мо дру ги ма и спре ча ва да дру ге 
по вре ђу је мо” (ba ron-Co hen and whe elw rihgt, 2007). 

Не на сил на ко му ни ка ци ја (ННк) са др жи у осно ви ем па тиј ску ин тер ак ци ју 
ме ђу осо ба ма. „Не на сил на ко му ни ка ци ја је за сно ва на на од но си ма осо ба, под ра-
зу ме ва је зич ке и ко му ни ка ци о не ве шти не ко је уна пре ђу ју на шу спо соб ност да 
оста не мо ху ма ни, чак и у иза зов ним окол но сти ма... Она тре ба да нас под се ти на 
оно што већ зна мо – да смо ми љу ди пред о дре ђе ни да има мо ве зе јед ни са дру ги-
ма и да нам по мог не да жи ви мо на на чин ко ји кон крет но ма ни фе сту је ово зна ње” 
( Ро зен берг, 2002, стр. 120).

Не на сил на ко му ни ка ци ја је   са о се ћај на  ко му ни ка ци ја и ње на свр ха је:
1. ства ра ње та квих ве за ме ђу љу ди ма ко је осна жу ју са о се ћај но да ва ње и 

при ма ње и
2. кре и ра ње ло кал не и кор по ра тив не струк ту ре ко ја по др жа ва са о се ћај но да-

ва ње и при ма ње. 
 (www://cnvc.org/no de/369, www.go o dra di oshws.org/pe a ce TalksL.36html)

Је зик не на сил не ко му ни ка ци је је “је зик ср ца”, до ла зи из ду ше искре но от-
кри ва ју ћи шта се де ша ва у на ма са ми ма без кри ти ко ва ња, су ђе ња, ана ли зи ра ња 
дру ге осо бе. Су ђе ње, мо ра ли са ње, при ди ко ва ње … до ла зи  “из гла ве”, ови пој-
мо ви су ре зул тат мен тал не ана ли зе и ква ли фи ко ва ња дру гих и са мо за ма гљу ју 
и оте жа ва ју ко му ни ка ци ју. „ка да ме слу ша ју и ка да ме чу ју, спо со бан сам да 
по но во до жи вим свој свет на нов на чин и на ста вим да ље. За па њу ју ће је ка ко 
еле мен ти ко ји из гле да ју не ре ши ви по ста ју ре ши ви кад не ко слу ша. ка ко се збр ке 
ко је из гле да ју не ре ши ве пре о бра те у пот пу но ја сне то ко ве кад те не ко чу је“ (Ро-
зен берг, 2002,стр. 117). Ем па ти ја по ма же да не чи је по на ша ње про ту ма чи мо на 
пра ви на чин, да бу де мо у кон так ту са сво јим осе ћа њи ма, да спре чи мо на си ље, 
осло бо ди мо са го вор ни ка ту ге, бо ла. ННк се ко ри сти да се уна пре ди ко му ни ка ци-
ја са дру ги ма, али она има и те ра пиј ски ефе кат – при хва та њем по сто ја ња из бо ра 
у на шим по ступ ци ма,  „до при но си на шем осло ба ђа њу из мен тал них за тво ра ко је 
смо са ми ство ри ли“, осло ба ђа нас око ва  на ше  кул ту ре, до при но си ре ша ва њу 
уну тра шњих кон фли ка та, укла ња њу не ких не у рот ских симп то ма (де пре си је). 
ННк се ко ри сти да бе се ус по ста ви ли аутен тич ни и уза јам ни од но се ме ђу љу ди-
ма, при том по сто ји уза јам ни раст – и про фе си о на лац и онај ко ји при ма по моћ 
има ју ко ри сти од ове вр сте ко му ни ка ци је.

ННк не зах те ва по себ но обра зо ва ње, “ако се др жи мо прин ци па ННк, мо-
ти ви са ни смо ти ме да са о се ћај но да је мо и при ма мо и да чи ни мо све да дру ги ма 
да мо до зна ња да нам је то је ди ни мо тив, та да ће нам се и они при дру жи ти у 
про це су, и ко нач но, би ће мо у ста њу да са о се ћај но ко му ни ци ра мо  јед ни са дру-
ги ма” (www.cnvc.org/node/369). Дакле, и родитељи деце са развојним сметњама 
и деца са развојним сметњама, па и професионалци,  могу да усвоје ненасилну 
комуникацију и тако могу да науче  да компетентно заступају своје ставове и 
личност.
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Сажета психолошка интеграција трауме

„Пси хо ло шка пр ва  по моћ“  је че сто нео п ход на у тре ну ци ма ка да се по ро-
ди ца, ро ди те љи пре свих, су о ча ва ју са стре сом ко ји но си са зна ње да њи хо во де те 
има раз вој ну смет њу. Пси хо ло шку кри зну ин тер вен ци ју чи ни „скуп по сту па ка 
по мо ћу ко јих се, по сле кри зних до га ђа ја, љу ди ма на сто ји да по мог не да лак ше 
пре бро де оно што су до жи ве ли“ (Арам ба шић, 2000, стр. 57). Пси хо ло шка кри зна 
ин тер вен ци ја, чи ји су за чет ни ци ми чел и Евер ли (у САД), Ра фа ел и Ро бин сон (у 
Аустра ли ји), на ме ње на је свим осо ба ма ко је су по го ђе не стре сном си ту а ци јом 
(Ра фа ел – „кру го ви угро же но сти“, 1986, пре ма Арам ба шић, 2000). Циљ кри зних 
ин тер вен ци ја је пр о ра да вр ло ја ких емо тив них ста ња, по бољ ша ње груп не ко хе-
зи је, еду ка ци ја о на чи ни ма су о ча ва ња са стре сом, ула зак и из ла зак из „тра гич не 
уло ге“ и спро во ди се не по сред но по сле кри зног до га ђа ја - на кон не де љу, нај ду же 
12 не де ља (Ша лев, 1995, пре ма Арам ба шић, 2000). крај њи циљ је пре вен ци ја 
пси хич ких по ре ме ћа ја и успе шна ин те гра ци ја стре сног жи вот ног до га ђа ја у жи-
вот но ис ку ство. За ви сно од жи вот ног до га ђа ја пси хо ло шка кри зна ин тер вен ци ја 
се спро во ди ин ди ви ду ал но, у по ро ди ци и у гру пи. ком по нен те пси хо ло шке пр ве 
по мо ћи су пру жа ње уте хе осо ба ма у ста њу стре са, за шти та од до дат них прет њи 
или стре са, за до во ља ва ње фи зич ких по тре ба, усме рав ње и по др шка за но ве оба-
ве зе, по ве зи ва ње са си сте мом по др шке и по мо ћи у за јед ни ци, по др шка лич ној 
ком пе тен ци ји и др.

По ро ди це де це са раз во јим смет ња ма раз ли чи то се су о ча ва ју са сна жним 
стре сом ко ји но си са оп ште ње ди јаг но зе. Ин тен зи тет стре са пре ма Ла за ру со вом 
тран сак ци о ном мо де лу  за ви си  од лич них и сре дин ских, као и по сре ду ју ћих 
фак то ра. На по ма га чи ма је да пр о це не да ли је и ко ме је од чла но ва по ро ди це по-
треб на са же та ин те гра ци ја тра у ме, а у ци љу пре вен ци је мен тал них по ре ме ћа ја. 

Са же та пси хо ло шка ин те гра ци ја тра у ме у по ро ди ци под ра зу ме ва при пре-
му, спро во ђе ње и пра ће ње ефе ка та. Фа за при пре ме об у хва та  – од ре ђи ва ње ме-
ста, вре ме на, уче сни ка, ду жи ну тра ја ња са мог пр о це са. Фа за спро во ђе ња са же-
те ин тер вен ци је се са сто ји из се дам ета па – пр ва је увод (ког ни тив но под руч је) 
у ко ме се раз ја шња ва ју пра ви ла ко му ни ка ци је и са рад ње, слич но ра ди о нич ким 
пра ви ли ма. Дру га ета па та ко ђе об у хва та ког ни ци ју  и чи ни је из но ше ње чи ње ни-
ца (Шта се де си ло?). Тре ћи ко рак, осим ког ни тив ног аспек та, има и емо ци о нал ни 
– ми сли ко је су пр ве до шле у свест по што се де сио тра у мат ски до га ђај. Че твр ти 
ко рак се од но си  на нај те же по је ди но сти (Шта је нај по тре сни је?)  и нај ви ше је 
на би је на емо ци ја ма. Пе та ета па сле ди ло гич ки – по зи ва ју се уче сни ци да опи-
шу зна ко ве стре са ко је пре по зна ју код се бе, те овај ко рак спа да у емо ци о нал-
но-ког ни тив но под руч је. Ше ста ета па спа да у област ког ни ци је – то је еду ка ци ја 
уче сни ка о зна ко ви ма стре са као нор мал ној ре ак ци ји на ненормалнуситуацију. 
По след ња ета па је „за о кру жа ва ње“, об у хва та област ког ни ци је, то је при ли ка за 
до дат на пи та ња  и по ја шња ва ња и под ра зу ме ва за вр ше так кри зне ин тер вен ци је. 
Пра ће ње је фа за по за вр шет ку кри зне ин тер вен ци је (на кон 7 до 10 да на) и њен 
циљ је пр о ве ра ка ко се уче сни ци осе ћа ју. 
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Да би би ла успе шно са же та пси хо ло шка ин те гра ци ја тра у ме мо ра да бу де 
во ђе на од стра не ис ку сних и об у че них по ма га ча. Во ди те љи (обич но их је дво је) 
би мо ра ли да има ју ис ку ства и те о риј ска зна ња о кри зним си ту а ци ја ма, да по се-
ду ју ко му ни ка циј ске ве шти не, по зна ју пра ви ла груп не ди на ми ке, као и пра ви ла 
ра да са тра у ма ти зо ва ни ма. Не кад се у фа зи пр о ве ре за кљу чи  да је кри за пр о гре-
ди ра ла код не ког чла на по ро ди це и у том слу ча ју осо ба се упу ћу је на пси хо ло шко 
са ве то ва ње.

За кљу чак

По ро ди це са де цом са раз вој ним смет ња ма пред ста вља ју спе ци фич ну ка-
те го ри ју по ро ди ца под хр о нич ним стре сом. Ди јаг но за о де те то вој оме те но сти 
пр о жи ма све аспек те по ро дич ног жи во та. Ве о ма је ва жно да уз ме ди цин ску по-
моћ по ро ди ца до би је аде кват ну пси хо со ци јал ну по др шку. Еко со ци јал ни при ступ 
(Бр он фен бре нер) и тран сак ци о ни мо дел (Ла за рус) пр о мо ви шу пре вен тив не ак-
ци је ко је има ју ши ре мо гућ но сти и до мет и усме ре не су на со ци јал ну по др шку у 
пр о це су стре са и пр о тек тив не фак то ре и њи хов зна чај у пре вен ци ји пси хо со ци-
јал них по ре ме ћа ја.

Пси хо со ци јал на по др шка  је ори јен ти са на на очу ва ње здра вих сна га по ро-
ди це и ми ни ми зи ра ње и мо ди фи ка ци ју по сле ди ца стре со ра. Пр о фе си о нал ци – 
пру жа о ци по мо ћи би тре ба ло да пре и спи та ју сво је кон струк те у ве зи оме те но сти 
и усво је моделпартнерскогодноса ко ји под ра зу ме ва ува жа ва ње де те та са раз вој-
ном смет њом и ро ди те ља као парт не ра у пр о це су пру жа ња по мо ћи и по др шке. 

То зна чи на пу шта ње ме ди цин ског мо де ла и при хва та ње ста ва ем па ти је ко ји 
зна чи пот пу ну при сут ност са да и ов де за дру гог без пр о це њи ва ња или вред но ва-
ња. Ем па ти ја или са до жи вља ва ње је бит но свој ство у ра ду са де цом са раз вој ним 
смет ња ма и њи хо вим по ро ди ца ма. Став ем па ти је пру жа осе ћај ег зи стен ци јал не 
си гур но сти, да је сло бо ду абре а го ва ња анк си о зно сти и не га тив них осе ћа ња и при 
том ства ра осно ву за раз вој са мо по што ва ња и асер тив но сти.

Циљ кри зних ин тер вен ци ја је пр о ра да вр ло ја ких емо тив нох ста ња, по-
бољ ша ње груп не ко хе зи је, еду ка ци ја о на чи ни ма су о ча ва ња са стре сом, ула зак 
и из ла зак из „тра гич не уло ге“ и спро во ди се не по сред но по сле кри зног у свр ху 
пре вен ци је пси хич ких по ре ме ћа ја и успе шне ин те гра ци ја стре сног жи вот ног до-
га ђа ја у жи вот но ис ку ство. 

Пру жа о ци по мо ћи мо ра ју да бу ду све сни да је по моћ де те ту са раз вој ном 
смет њом и ње го вој по ро ди ци нео п ход на то ком чи та вог де те то вог жи во та, те 
је по треб но из гра ди ти си стем по др шке и за шти те де це-осо ба са хен ди ке пом и 
њи хо вих по ро ди ца. Пр о цес ин клу зи је под ра зу ме ва из ла же ње у су срет свим по-
тре ба ма (и здра стве ним, и пси хо со ци јал ним) осо ба са хен ди ке пом и њи хо вим 
по ро ди ца ма. Сле де ћи еко ло шки при ступ сма тра мо да је нео п ход на  си стем ска 
по др шка ин клу зив ном пр о це су као из раз де мо крат ске ори јен та ци је и ствар ног 
дру штве ног опре де ље ња за су штин ско ува жа ва ње пра ва свих чла но ва дру штва и 
у то ме је на ше дру штво тек на по чет ку.
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hANDICAP AS PERVASIVE STRESSOR OF A FAMILy 

Abstract

In families with a handicapped child a stressful event most frequently appears suddenly and 
unexpectedly, its effect is pervasive, its character is chronic and it is perceived as almost or com-
pletely unsolvable life problem. The initial stress due to finding out the diagnosis of a child is only 
an introduction into exhausting crisis accompanied by the struggle for development and training of 
a handicapped child. Medical model still prevailing in medical circles focuses on the treatment of 
a child, while parents are those who have little influence on the course and the way of their child’s 
rehabilitation. Professionals – those providing help should reconsider their constructs in regard to 
handicap and adopt a model of partnership in the process of facilitation. Empathy is significant fea-
ture in the work with children with special needs and their families. Psycho-social help is directed to 
preservation of health strength of a family, as well as to minimizing and modification of the conse-
quences of a stressor. According to ecological approach systematic support is necessary to inclusive 
process as an expression of democratic orientation and real social determination for respect of the 
rights of all members of society. 

Key words: handicap, family, stress, overcoming a difficult situation, social support. 

Мирьяна Станкович-Джорджевич, Пирот

ОТСТАЛОСТь кАк ПОСТОяННыЙ СТРЕССОВыЙ ФАкТОР В СЕмьЕ

Резюме

В семьях с ребёнком отстающим в развитии стрессовое событие появляется чаще всего 
внезапно и неожиданно, оно имеет постоянный и хронический характер и воспринимается как 
трудно решимая или нерешимая жизненная проблема. Первоначальный стресс после сообще-
ния диагноза ребёнка, явояется только введением в неисякаемый кризис, который включает 
борьба для развития и приспособления ребёнка с каким-нибудь недостатком. медицинская 
модель, которая ещё преобладает в медицинских кругах, сосредотачивается на лечение ре-
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бёнка, а родители в меньшей степени оказывают влияние на способ реабилитации ребёнка. 
Специалисты оказывающие помощь должны изменить свои, констукции и схемы в связи с 
отсталостью в развитии и свои модели партнёрского отношения, которые подразумевают и 
содержат уважение такого ребёнка и родителей как партнёров в процессе оказывания помощи. 
Эмпатия является важным свойством в работе с отстающими детьми в развитии и их семья-
ми. Психосоциальная помощ направлена на сохранение здоровых сил семьи и уменьшение и 
изменение последствии стресса. Следуя экологическому подходу необходима системная под-
держка процессу инклюзии, как выражению демократической ориентации и действительного 
общественного определения для уважения права всех членов общества.

Опорные слова: отсталость в развитии, семья, стресс, преодоление, социальная под-
держка
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ИНОВАЦИЈЕ У ФУНкЦИЈИ РАЗБИЈАЊА ФОРмАЛИЗмА У 
НАСТАВИ мАТЕмАТИкЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШкОЛЕ 

Резиме

Предметистраживањасуконкретнемогућностипримјенефилозофско
историјскоразвојнихиметодолошкоиновационихелеменатаунаставимате
матикеосновнеисредњешколеуфункцијиразбијањаформализмаиактивизи
рања,тј.динамизирањанаставногпроцесасациљемпружањаприликаучени
цимазаоргиналнаикреативнаразмишљањаузразвијањенавикасамосталног
полиформногмишљења,критичкогоцјењивањаиразумногуопштавања.

Кључне речи:Иновације,филозофскоисторијскоразвојни елементи на
ставе,методолошкеиновације,разбијањеформализма,активизирање,тј.ди
намизирањенаставематематике.

Увод не на по ме не

„Испричајми,паћутозаборавити,покажими,тећусетогасјећати.
Допустидасамизвршимдотичнипосаоитадаћугасхватити...“

Конфучије(551–479.г.п.н.е)

Да нас по у зда но мо же мо ка за ти да је ме то ди ка на ста ве ма те ма ти ке син те-
тич ка на уч на ди сци пли на ко ја има соп стве ни пред мет про у ча ва ња, чи ју суп стан-
ци ју чи не ком по нен те, ма те ма ти ке као на у ке, њен исто риј ски раз вој у сми слу 
раз во ја ма те ма тич ких иде ја и пе да го шки, тј. ди дак тич ко-пси хо ло шки дио, ко ји 
се од но си на кон крет не ме то дич ке тран спо зи ци је по је ди них ма те ма тич ких те ма 
или њи хо вих дје ло ва. 

Ста но ви ште да под ме то ди ком тре ба под ра зу ми је ва ти пе да го шку „умјет-
ност“, као и став да је ме то ди ка ис кљу чи во пе да го шка ди сци пли на, усло вио је 
стаг ни ра ње ме то ди ке и ње но ег зи сти ра ње на ни воу пе да го шких тех ни ка. ме то-

ИЗ СТРАНИХ ЗЕМАЉА
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до ло шко по ве зи ва ње ме то ди ке ма те ма ти ке са ма те ма ти ком као на у ком, исто ри јом 
раз во ја људ ских иде ја, пси хо ло ги јом и ко му ни ко ло ги јом пред ста вља ло је не са-
мо те мељ ну прет по став ку ње ног при род ног ин тер ди сци пли нар ног кон сти ту и са-
ња као упо тре бљи ве по себ не ма те ма тич ко-пе да го шке ди сци пли не и син те тич ке 
на уч не обла сти, већ и као „чу де сни по врат ни за ма јац“ ко ји ути че на фор ми ра ње 
но вих ди дак тич ких иде ја и ори јен та ци ја, пре ма ко ји ма је ра ни је пе да го ги ја би ла 
за тво ре на. По ред то га, ме то ди ка ма те ма ти ке као кре а ци ја, тј. пе да го шко умје ће, 
до би ја упра во од ма те ма тич ко-ме то дич ке на уч но сти мо ти ва ци о не им пул се раз-
вит ка и мо дер ни зо ва ња вла сти тих ра зно вр сних ме то дич ких по сту па ка.

ме то ди ка на ста ве ма те ма ти ке по сма тра на кроз при зму пе да го шке кре а-
тив но сти, спо соб но сти и вје шти на је у спе ци фич ној ко хе зи о ној ве зи са пси хо ло-
ги јом. Ба зич на прет по став ка пе да го шко-ди дак тич ке „умјет но сти“, под ра зу ми је-
ва и про у ча ва ње пе да го шко-ме то дич ке да ро ви то сти, што тре ба има ти на уму, кад 
је ри јеч о кри те ри ју ми ма код се лек ти ра ња про сви јет ног ка дра.

Тра ди ци о на ли стич ка на ста ва ко јој су стра ни че ста про мје њи вост, ра зно-
вр сност, ин ди ви ду а ли за ци ја, ела стич ност, ди на мич ност и слич но се про ти ви ла 
чи ни о ци ма про ис те клим из дру штве но-еко ном ског и са вре ме ног на уч но-тех но-
ло шког раз во ја и пред ста вља ла бра ну и још уви јек је коч ни ца  раз во ја са вре ме не 
ме то дич ке ми сли. 

мо дер на на ста ва ма те ма ти ке тре ба да ин ду ку је и ин кор по ри ра у се бе на-
ве де не еле мен те ко је су стра ни тра ди ци о на ли стич кој шко ли, при че му ће са вре-
ме не учи о ни це пре о бра зи ти од кла сич них слу ша о ни ца у ра ди о ни це ак тив ног, 
ди на мич ког про це са ра да. Са вре ме на на ста ва ма те ма ти ке на сто ји да ели ми ни ше 
ме ха нич ко ме мо ри са ње ве ли ког кван ту ма зна ња, а та ко ђе те жи да из бјег не фор-
мал но раз ви ја ње пси хич ких спо соб но сти уче ни ка. Нор мал но, да та ква на ста ва 
под ра зу мје ва раз ви ја ње уче нич ких спо соб но сти, али не на без ври јед ној ма те ма-
тич кој гра ђи, већ на са др жа ји ма ко ји су ква ли тет ни у обра зов ном и вас пит ном 
по гле ду.

Ов дје се, при је све га, ми сли на на ста ву ко јом до ми ни ра ју нео бич ни за да-
ци, про бле ми, ино ва ци је.

Рје ша ва ње про бле ма, ко ји код уче ни ка иза зи ва ин те ре со ва ње и по кре ће 
до сје тљи вост про ду ку ју ћи до жи вља је на пе то сти са мо ан га жо ва ња као ре зул тат 
оба ве зно има три јумф про на ла за ча. Ова кви до жи вља ји мо гу ство ри ти скло ност 
за ум ни рад оста вља ју ћи не из бри сив траг на дух и ка рак тер мла дог  чо вје ка.

Са мо на став ник ко ји код сво јих ђа ка бу ди ра до зна лост да ју ћи за дат ке ко-
ји су при мје ре ни њи хо вом зна њу, по ма жу ћи им ри јет ко у ви ду сти му ла тив них 
пи та ња, раз ви ја ће у њи ма скло ност ка са мо стал ном ло гич ком ми шље њу и освје-
тља ва ти пу те ве до ње га.

У су прот ном, ако он на ча со ви ма са мо ме ха нич ки увје жба ва по ступ ке, 
сма њу је им ин те ре со ва ње и ко чи њи хов ин те лек ту ал ни раз вој, ис пу сти ће та ко 
сво ју ве ли ку при ли ку да ути сне не из бри сив пе чат на по зи тив ни ду хов ни и ка рак-
тер ни раз вој уче ни ка.
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Ов дје ћу, ко ри сте ћи лич но ис ку ство, при ка за ти не ке за ни мљи ве са др жа је 
на ста ве ма те ма ти ке основ не и сред ње шко ле и њи хо ве ме то дич ке ин тер пре та-
ци је или ино ва ци је. На мје ра ми је да ука жем на по сто ја ње „не пре глед ног мо ра“ 
ра зно вр сних и ли је пих при мје ра, ко је мо же мо ко ри сти ти у функ ци ји раз би ја ња 
фор ма ли зма у на ста ви ма те ма ти ке. 

1.  При мје ри ино ва ци ја у на ста ви ма те ма ти ке основ не и сред ње шко ле

По гле дај мо ка ко је мла ди к.Ф.Га ус са брао пр вих 100 при род них бро је ва. 
Док је учи тељ оче ки вао да уче ни ци са би ра ју ре дом свих пр вих сто бро је ва он је 
за да так рје шио на сље де ћи на чин:

 3 

ПЕДАГОШКА СТВАРНОСТ 
 

 „непрегледног мора“ разноврсних и лијепих примјера, које можемо користити 
у функцији разбијања формализма у настави математике.  
 

1. Примјери иновација у настави математике основне и средње 
школе 

 
     Погледајмо како је млади К.Ф.Гаус сабрао првих 100 природних 
бројева. Док је учитељ очекивао да ученици сабирају редом свих првих 
сто бројева он је задатак рјешио на сљедећи начин: 
 
 
 
 
     Предходни примјер можемо искористити да почнемо разговор са 
ученицима и о другим могућностима рјешавања истог задатка. Тачније, 
ученике треба питати да ли задатак могу  рјешити још на неки ефикасан 
начин. Ако ђаци не могу да открију нову хеуристику, трерба им 
поставити помоћно питање шта би се десило ако би удруживали парове 
бројева да праве збир 100. Након тога би неки од њих могао лако доћи до 
новог рјешења. У сваком случају треба инсистирати на тој 
конфучијанској мудрости да од ђака кроз њихова разнишљања и 
активости откријемо и друга рјешења. 
 
 
 
 
Наравно, да ово није крај приче, јер се задатак може рјешити и на 
сљедећи начин: 
 
 
 
 
 
     Овај карактеристични мотивациони пеимјер пружа нам 
могућност да ученике упознамо са историјском причом о 
резултатима Питагорине школе, Грчке математике.  
Питагорејци су истицали како су унаприједили 
математику изнад комерцијалних основа. О томе свједоче 
сљедећи примјери о њиховим знањима из аритметике и 
докази у којима су користили геометрју.  
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Прет ход ни при мјер мо же мо ис ко ри сти ти да поч не мо раз го вор са уче ни-
ци ма и о дру гим мо гућ но сти ма рје ша ва ња истог за дат ка. Тач ни је, уче ни ке тре ба 
пи та ти да ли за да так мо гу  рје ши ти још на не ки ефи ка сан на чин. Ако ђа ци не 
мо гу да от кри ју но ву хе у ри сти ку, тре ба им по ста ви ти по моћ но пи та ње шта би се 
де си ло ако би удру жи ва ли па ро ве бро је ва да пра ве збир 100. На кон то га би не ки 
од њих мо гао ла ко до ћи до но вог рје ше ња. У сва ком слу ча ју тре ба ин си сти ра ти 
на тој кон фу чи јан ској му дро сти да од ђа ка кроз њи хо ва раз ми шља ња и ак ти во сти 
от кри је мо и дру га рје ше ња.

 3 

ПЕДАГОШКА СТВАРНОСТ 
 

 „непрегледног мора“ разноврсних и лијепих примјера, које можемо користити 
у функцији разбијања формализма у настави математике.  
 

1. Примјери иновација у настави математике основне и средње 
школе 

 
     Погледајмо како је млади К.Ф.Гаус сабрао првих 100 природних 
бројева. Док је учитељ очекивао да ученици сабирају редом свих првих 
сто бројева он је задатак рјешио на сљедећи начин: 
 
 
 
 
     Предходни примјер можемо искористити да почнемо разговор са 
ученицима и о другим могућностима рјешавања истог задатка. Тачније, 
ученике треба питати да ли задатак могу  рјешити још на неки ефикасан 
начин. Ако ђаци не могу да открију нову хеуристику, трерба им 
поставити помоћно питање шта би се десило ако би удруживали парове 
бројева да праве збир 100. Након тога би неки од њих могао лако доћи до 
новог рјешења. У сваком случају треба инсистирати на тој 
конфучијанској мудрости да од ђака кроз њихова разнишљања и 
активости откријемо и друга рјешења. 
 
 
 
 
Наравно, да ово није крај приче, јер се задатак може рјешити и на 
сљедећи начин: 
 
 
 
 
 
     Овај карактеристични мотивациони пеимјер пружа нам 
могућност да ученике упознамо са историјском причом о 
резултатима Питагорине школе, Грчке математике.  
Питагорејци су истицали како су унаприједили 
математику изнад комерцијалних основа. О томе свједоче 
сљедећи примјери о њиховим знањима из аритметике и 
докази у којима су користили геометрју.  
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На рав но, да ово ни је крај при че, јер се за да так мо же рје ши ти и на сље де-
ћи на чин:
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.5050150490015010049)10050()5149(...)973()982()991(
1009998...5150...321100...321





.50504500550100451055100)9...321(10)10...321(
)1090...390290190(...)1020...320220120(

)1010910...210110(10...21100...321







.505010150)5150(...)983()992()1001(
1009998...5150...321100...321





n S

S

n+1

n

Слика1.

Овај к ара кт ер исти чни м от ив ац и они пр имјер 
пр ужа нам м огу ћност да уч ен ике уп озн амо са ист-
ори јском пр ичом о р езу лт ат има П ит аг ор ине шк-
оле, Гр чке м ат ем ат ике. 

Пи та го реј ци су ис ти ца ли ка ко су уна при је-
ди ли ма те ма ти ку из над ко мер ци јал них осно ва. О 
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n
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то ме свје до че сље де ћи при мје ри о њи хо вим зна њи ма из арит ме ти ке и до ка зи у 
ко ји ма су ко ри сти ли ге о ме тр ју. 

1. Ево ка ко су от кри ли че му је јед нак збир пр вих н при род них бро је ва:      
S = 1+2+3+...+n.
ко ри сте ћи се зна њем о по вр ши ни пра во у га о ни ка и сли ком 1 они су утвр-

ди ли  да  је:    
 2∙S = n∙(n+1),  ода кле је:     2

)1( +⋅= nnS .
Дкле, Га у сов за да так мо же мо рје ши ти и по фор му ли за су му пр вих 100 

чла но ва арит ме тич ког ни за, тј.:     .5050
2

)1100(100
100 =+⋅=S

Настав ни ци кон стант но тре ба да ин си сти ра ју на то ме да уче ни ци за да та ке 
рје ша ва ју на раз ли чи те на чи не, и да их ге о ме триј ски ин тер пре ти ра ју кад је год 
то мо гу ће чи ни ти. Ово је зна чај но због то га што та ко фор ми ра ју код њих на ви ку 
да про бле ме флек си бил но по сма тра ју из раз ли чи тих „угло ва“ и ди на мич ки их са-
гле да ва ју и са мо стал но рје ша ва ју. Ге о ме триј ско ин тер пре ти ра ње – „ски ци ра ње“, 
ве о ма је зна чај но за то што сли ке има ју осо би ну ин те грал но сти. Оне у јед ном тре-
нут ку го во ре све и та ко ста би ли зу ју на ше уну тра шње пред ста ве, што ин ду ку је 
бр зо и ја сно по и ма ва ње и ра зу мје ва ње кон крет них на став них за да та ка.

„Без мн ого пр етј ер ив ања, м оже се к аз ати да је ид еју о стр огим по тп уним 
д ок аз има ч овј еча нство д об ило од је дног ч овј ека и је дне књ иге: од Еукл ида и њ ег-
ових „Ел ем ен ата“. И д анас је пр о уч ав ање 
ел еме нта рне пл ан им етр ије још ув ијек на јб-
оља пр ил ика да се усв оје ид еје стр огог д ок-
аза. Т ешко да се м оже н аћи п озн ат ији пр-
имјер од т е ор еме: У св аком је тр о углу збир 
ун утр ашњих угл ова је днак 180о. Сл ици 2, 
к оја је уоб ич ај ена пр ат иља ов ога д ок аза, не 
тр еба мн ого о бј ашњ ав ања. Тј ем еном А п ов-
уч ена је п ар ал ела са стр ан ицом bC. Угл ови 
код b и C је дн аки су о дг ов ар ај ућим код А 
(к ако је то пр ик аз ано на сл ици) јер су н аи-
змј ени чни угл ови м еђ усо бно је дн аки. Збир три ун утр ашња угла тр о угла је днак је 
зб иру три угла са з аје дни чким тј ем еном А к оји гр аде опр ужен угао. Овим је т е-
ор ема д ок аз ана. В ећ ина н аста вн ика, вј ер ова тно, овим з ав рш ава пр ичу о д ок аз ив-
ању ове п озн ате т е ор еме. м еђ утим, ув ијек п ост оје они к оји п ој ашњ ав ају „ј асно“ 
см атр ај ући да је за исти нско р аз ум иј ев ање пр обл ема п отр ебан д ин ами чки пр-
иступ истом. О ч ему се з апр аво о вдје р ади? Ч ув ени ам ери чки пс их олог Џорж Бе-
ркли см атра: ако ову тр ид есет др угу т е ор ему из Еукл ид ових „Ел ем ен ата“ д емо-
нстр ира на тај н ачин што ће п ов ући п ар ал елу са је дном стр аном тог тр о угла као 
на сл ици 2 или на сл ици 3а, што ће п ок аз ати да екв ив алент та три угла као збир 
д аје  по ло вину к руга (оп ружен угао) т реба  ис таћи да  ве ли чину уг лова не т реба 
у зи мати у  обзир,  чиме се  до ка зује да  т ео рема  важи за с ваки т р оугао.  ме ђутим, 

B

A

C
Ñëèêà 2.
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 поз нати пр едст авник г елшт ал тист ичког пр авца у п си хо ло гији  Рудолф  Арнхајм 
 каже да о вако  до ка зи вање с ва како има пр акт ичну в риј едност, али за  миш љење је 
 важно да  општост  т ео реме  пос тане о чигл една, а да то  није баш  вид љиво из у опш-
та вања код  таквог с тат ичког п рис тупа п роб лему,  по го тово ако то п ре до ча вамо 
у че ни цима м лађег  уз раста (осн овне ш коле).  Зато он пр ед лаже да се с лика 3а тр-
ансф ор мише у с лику 3б  тако што ће д вије ст ране т р оугла  за мис лити као к ра кове 
н еог ра ни чене  ду жине  који  могу да се ок рећу у т ачки о со вине,  не за висно п реко 
 чи таве  по ло вине к руга, при  чему они, без  об зира на  по ло жаје, об ра зују три одсје-
чка  који као збир  дају исту по лу кру жну цје ли ну. ка да се је дан угао по ве ћа ва, 

ње гов су сјед се ауто мат ски у од го ва-
ра ју ћој мје ри сма њу је. Ста ти чан по јам 
за мје њен је ди на мич ним. Те о ре ма ни је 
са мо за ми шље на као оп шта, већ је као 
оп шту и опа жа мо.

Ево још ј едан д ин ами чни пр-
иступ д ок аза ове ч ув ене т е ор еме к оју 
м ож емо д емо нстр ир ати уч ен иц има 
осно вне шк оле.

За ову ин тер пре та ци ју до вољ-
но је има ти јед ну ђач ку олов ку и сли-
ку про из вољ ног не јед на ко стра нич ног 
тро у гла и при мје ни ти ком по зи ци ју изо ме триј ских тран сфор ма ци ја ро та ци ја и 
тран сла ци ја на из мје нич но као на сли ци 3ц. При овом до ка зи ва њу ко ри сти ли смо 
при кри ве но Плеј фе ров ак си ом па ра лел но сти. Слич но прет ход ном при мје ру, ко-
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ри шће њем још јед ног екви ва лен та ак си о ме 
па ра лел но сти, тј.  да је збир уну тра шњих 
угло ва у би ло ко јем тро у глу кон стант но 
јед нак, ову те о ре му мо же мо до ка за ти и на 
сље де ћи на чин: 

Не ка је S=++ γba  збир угло ва у 
про из вољ ном тро у глу ∆АbC. Ако на стра-
ни ци Аb иза бе ре мо про из вољ но тач ку D 
раз ли чи ту од А и b,  као на сли ци 4, ла ко 
је уочи ти:

 

,1801802 00
21 +=+++=+++++=⋅ SS γbabϕγγδa јер је 

,1800=+ ϕδ  а γγγ =+ 21 , па је очи глед но 0180=S , што је тре ба ло до ка-
за ти. 

На је дном од ч ас ова увј ежб ав ања 
гр ад ива у I ра зр еду ги мн аз ије у је дној 
м оде рн ијој в ар ија нти х е ур исти чке м ет-
оде Г ео рга Полyе од уч ен ика сам за хт-
иј евао, да б ир ај ући пр ои зво љно та чку D 
у ра вни ц рт ежа, п ок уш ају пр он аћи још 
н еки н ачин д ок аз ив ања ове т е ор еме.  као 
р езу лтат т аквог с ам оста лног рј еш ав ања 
д атог пр обл ема, пр ои ст екао је сљ ед ећи 
а лг ор итам д ок аз ив ања тог ч ув еног Еукл-
ид овог ст ава. 

Ако прет по ста ви мо да је збир 
свих уну тра шњих угло ва у сва ком тро у-
глу кон стант но јед нак ,S  што је екви ва лент ак си о ма па ра лел но сти, по сма тра ју-
ћи сли ку 5 ла ко је уочи ти да је: 

 212121 γγbbaaγba +++++=++=S ,  као и 

εaγµγbδba ++++++++=⋅ 2122113 S , тј. 

εµδγγbbaa ++++++++=⋅ 2121213 S , од но сно, 
03603 +=⋅ SS , па је:  0180=S , што је и тре ба ло до ка за ти.

Ово до ка зи ва ње има још дви је ва ри јан те из бо ра тач ке D.
У пр вом слу ча ју, ка да тач ка D при па да не кој од пра вих ко ји ма при па да ју  

стра ни це тро у гла спо ља, тј. та ко да рас по ред та ча ка бу де нпр. А–b–D. Овај до каз 
је сли чан оно ме са сли ке 4. А са да по гле дај мо по ло жај ка да тач ка D не при па да 
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пра ва ма ко ји ма при па да ју стра ни це ∆АbC, ни ти ње го вој уну тра шњо сти као на 
сли ци 6. Та да, по сма тра ју ћи тро у гло ве: ∆АbЕ, ∆bDЕ, ∆DCЕ, ∆CАЕ ,  ∆АbC и 
∆bDC, ла ко је ви дје ти да је 

µaγψγδεδbϕba +++++++++++=⋅ 2121114 S , па је

   036024 +⋅=⋅ SS  , тј. 0180=S . 
У свим прет ход ним до ка зи ва њи ма ко ри сти ли смо не ки од екви ва ле на та 

пе тог Еукли до вог по сту ла та. 
В Еукли дов по сту лат:   Не ка се сва ки пут, ка да пра ва при пре сје ку са 

дви је ма дру гим пра ва ма са ко ји ма на ис тој стра ни гра ди уну тра шње угло ве чи ји 
је збир ма њи од два пра ва угла, ове пра ве си је ку са оне стра не са ко је је тај збир 
ма њи од два пра ва угла.

3. Ем пи риј ска ева у ла ци ја не ких мо де ла при мје не ино ва ци о ни  
еле ме на та у на ста ви ма те ма ти ке основ не и сред ње шко ле

У овом по гла вљу опи са ћу, по сма тра ју ћи из угла соп стве не ем пи ри је, ефек-
те на ста ве при уво ђе њу и при мје њи ва њу нео бич них ра ри тет них и ино ви ра них 
ма те матчких са др жа ја (кон крет но, по ред на ве де ног, усме ног мно же ња по мо ћу 
ди ги тал не тех ни ке и оста лих при ка за них ва ри јан ти усме ног мно же ња, пре зен то-
ва ћу и је дан при мјер из сред њо школ ске прак се).

По сма тра ју ћи про бле ма ти ку при мје не ино ва ци о них еле ме на та у на ста ви 
ма те ма ти ке основ не и сред ње шко ле, на кон три де се то го ди шњег ис ку ства у не-
по сред ној на ста ви ма те ма ти ке, не мо гу да се од у прем ути ску чу ђе ња из ра же ног 
пи та њем: Зар је мо гу ће да по ред та квог бо гат ства, ци је лог спек тра раз ли чи тих, 
еле гант них, јед но став них и ли је пих ме то до ло шко-ма те ма тич ки ино ви ра них са-
др жа ја, по пут прет ход но на ве де них и мно гих слич них при мје ра ни је дан од њих 
ни је про на шао сво је „мје сто под сун цем“ не ког мо дер ног уџ бе ни ка, при руч ни ка 
или збир ке за да та ка?

Ако је то та ко, а углав ном је та ко, ка да су у пи та њу уџ бе ни ци, при руч ни-
ци и збир ке за да та ка ма те ма ти ке основ не и сред ње шко ле и гим на зи ја, он да не 
тре ба да нас чу ди чи ње ни ца да је ма ли број на став ни ка у не по сред ној на ста ви 
спре ман да не што ра ди кал ни је ми је ња, а ка мо ли са мо и ни ци ја тив но ино ви ра у 
том про це су.

Те шко је да ти од го вор на пи та ње: За што је то та ко? 
Да ли је у пи та њу не а де кват на струч ност на став ни ка, тј. не за до во ља ва ју-

ћи ква ли тет њи хо вих тзв. при мјен љи вих и про це сних зна ња у сми слу мо дер них 
кла си фи ка ци ја нпр. ма ра за но ве так со но ми је зна ња?

Да ли не ко, ко не уми је да пли ва, мо же на у чи ти не ко га ко не уми је да пли-
ва, да пли ва? 

Без мно го дво у мље ња, са ве ли ком вје ро ват но ћом мо же мо у пр вом слу ча ју 
да ти по твр дан, а у дру гом од ри чан од го вор на по ста вље на пи та ња.  
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„Оправ да ње“ за та кво ста ње у на ста ви основ не и сред ње шко ле мо гло би 
се по тра жи ти у раз ли чи тим чи ни о ци ма, при је све га у сла бом ква ли те ту од го ва ра-
ју ћих зна ња из ме то ди ке на ста ве ма те ма ти ке, а та ко ђе и не по сто ја њу ра зно вр сне 
ме то дич ко-ма те ма тич ке ли те ра ту ре и ква ли тет них струч них ме то до ло шко-ма те-
ма тич ких ча со пи са, у ко ји ма би би ли пре зен то ва ни исто риј ско-фи ло зоф ско-раз-
вој но-ино ва ци о ни, а исто вре ме но мо дер ни пси хо ло шко-ди дак тич ки те о рет ски и 
прак тич ни трен до ви итд.

ме ђу тим, ка да су уче ни ци у пи та њу они су уви јек спрем ни и ра до при хва-
та ју про мје не у на ста ви, по себ но ра зно вр сност при об ја шња ва њу (до ка зи ва њу), 
тј. ино ви ра не, јед но став ни је и љеп ше при ка за не ма те ма тич ке са др жа је.

Све ври је ме то ком ба вље ња на ста вом ма те ма ти ке тра гао сам за ино ва ци ја-
ма и ра ри тет ним по ли форм ним ме то до ло шким пре зен та ци ја ма мно гих ма те ма-
тич ких фе но ме на и ис пи ти вао њи хо ве ефек те на раз би ја ње фор ма ли зма у на став-
ном про це су, и њи хов до при нос на ква ли тет и трај ност уче нич ких зна ња.     

Ре зул та ти та кве на ста ве, у свје тлу ино ва ци о них ком по нен ти, огле да ли су 
се ка ко у бо љем ра зу мје ва њу и усва ја њу пре ђе них са др жа ја, та ко и у знат ном 
по ве ћа њу ин те ре со ва ња и ак тив но сти уче ни ка на ча со ви ма ма те ма ти ке, са по-
себ ном те жњом ка са мо стал ном, кре а тив ном ра ду.  

На ста ва ма те ма ти ке, „за чи ње на“ ино ва ци о ним еле мен ти ма, сво јим ди на-
мич ким при сту пом, тј. ком плет ним са гле да ва њем и ра зу ми је ва њем да тих про-
бле ма омо гу ћу је уче ни ци ма да ја сни је про ник ну у су шти ну про бле ма од ви ка-
ва ју ћи их од ша блон ског рје ша ва ња за да та ка и са мим тим зна чај но до при но си 
ства ра њу трај них зна ња.

На кон екс пе ри мен тал них про вје ра на ча со ви ма ма те ма ти ке основ не шко ле 
(се ми нар ски ра до ви и ди плом ски ра до ви сту де на та, тј. про вје ре учин ка ино ва-
ци ја на раз би ја ње фор ма ли зма у на ста ви ма те ма ти ке и ди на ми зи ра ње и ак ти ви-
зи ра ње тог про це са) у свим слу ча је ви ма, гдје су би ли при до да ти ино ва ци о ни и 
ра ри тет ни еле мен ти, ефек ти ин тер ак тив ног ме то дич ког при сту па не из о став но 
су ин ду ко ва ли ди на мич ко, све о бу хват но са гле да ва ње про бле ма, што је ко нач но 
им пли ко ва ло ра ђа ње ква ли тет них и трај них зна ња. Екс пе ри мен ти су по твр ди ли 
по зи тив не ефек те ино ва ци ја у на ста ви ма те ма ти ке, ко ји су би ли иден тич ни оним, 
до ко јих сам до шао лич ним ис ку ством (на ве шћу је дан при мјер). 

кон крет но, ка да је у пи та њу на ста ва три го но ме три је, она се у гим на зи ја-
ма ма те ма тич ког смје ра ре а ли зу је у окви ру те ме Три го но ме триј ске функ ци је (54 
ча са) у дру гом раз ре ду. Умје сто уоби ча је ног до ка за из уџ бе ни ка уче ни ци ма сам 
при мје ном Пто ле ме је ве те о ре ме из вео те о ре му:

Ако су a и b та кви угло ви да је 0 < a + b < p, та да је: 
sin (a + b) = sina∙cosb + sinb∙cosa. На јед ном од ча со ва об ра ди ли смо кла-

сич ни на чин до ка зи ва ња, а на кон ње га сам по ка зао ино ва ци ју ко ри шће њем иде је 
о је ди нич ном ром бу. Уче ни ци ма се до па ла јед но став ност ово га до ка за ко ји не по-
сред но про ис ти че при мје ном раз ло жи ве јед на ко сти по вр ши не ром ба са два па ра 
по ду дар них тро у гло ва и јед ним пра во у го ни ком (сли ка 7), та ко да су са ми у сво је 
све ске од мах на пи са ли   sin (a + b) = P  и  
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P = cosb∙sinb+cosa∙sina+(sina–sinb)∙(cosb–cosa) = sina∙cosb+sinb∙cosa, од-
акле сл иј еди п ол азно тв рђ ење.

Уче ни ци су, кроз увје жба ва ње, у по чет ку по лу са мо стал но, а по том са мо-
стал но јед но став ним тран сфор ма ци ја ма из во ди ли оста ле ади ци о не фор му ле. По-
ка зав ши им ка ко се на дру га чи ји на чин од оно га на ко ји су је они из ве ли мо же 
до ка за ти те о ре ма о тран сфор ма ци ји зби ра ко си ну са у про из вод (што је де таљ-
ни је опи са но у ра ду (2006) Ђ. Г. мар ко вић, „Ге о ме три ја у функ ци ји раз би ја ња 
фор ма ли зма у на ста ви ма те ма ти ке“ и (2006) Ђ.Г.мар ко вић, „Ге о ме триј ским по-
ли фор ми зми ма“), зах ти је вао сам да по год ним тран сфор ма ци ја ма, ко ри шће њем 
до ка за не те о ре ме, из ве ду све ади ци о не те о ре ме. Ве ћи на уче ни ка је успје шно от-
кри ла те ал го рит ме.

Пре зен то ва на на овај на чин при ча о ади ци о ним те о ре ма ма се про лон ги-
ра ла за је дан до два ча са. ме ђу тим, иако се број ових ча со ва по ве ћао на уштрб 
ча со ва увје жба ва ња, ефек ти та кве на ста ве огле да ли су се, ка ко у бо љем ра зу мје-
ва њу и усва ја њу пре ђе них са др жа ја, та ко и у знат ном по ве ћа њу ин те ре со ва ња и 
ак тив но сти уче ни ка на ча со ви ма ма те ма ти ке, са по себ ном те жњом ка са мо стал-
ном, кре а тив ном ра ду.

Да кле, на осно ву соп стве ног ис ку ства ко је има сна гу бар јед ног екс пе-
ри мен та и не ко ли ко екс пе ри мен тал них по твр да у ви ду се ми нар ских и ди плом-
ских ра до ва сту де на та ((2008/2009) Ди фе рен ци ра на на ста ве при рје ша ва њу про-
блем ских за да та ка из ма те ма ти ке у III раз ре ду основ не шко ле, Ана Сти је по вић, 
(2009/2010) При мје на ак тив не на ста ве у на ста ви ма те ма ти ке у ни жим раз ре ди ма 
основ не шко ле, Сне жа на Шће кић), и њи хо вих ева лу а ци ја у не по сред ном прак-
тич ном ра ду са уче ни ци ма), твр дим да уво ђе ње ино ва ци о них еле ме на та, по себ но 
ако су да ти у „свје тлу“ по ли форм них ге о ме триј ских ту ма че ња да је из ван ред не 
ре зул та те у про це су усва ја ња ма те ма тич ких са др жа ја на свим ни во и ма на ста ве.
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INNOVATIONS IN FUNCTION OF bREAKINg DOwN FORMALISM IN 
MAThEMATICS TEAChINg IN PRIMARy AND SECONDARy SChOOL

Abstract

The research deals with the concrete possibilities of implementation of philosophical-histor-
ical-developmental and methodological-innovative elements in mathematics teaching in elementary 
and secondary school in the function of breaking down formalism and in order to activate, i.e. make 
teaching process more dynamic aiming at providing students with opportunities for original and 
creative thinking along with development of habits of independent multiform thinking, critical as-
sessment and reasonable generalization. 

Key words: innovations, philosophical-historical-developmental elements of teaching, teach-
ing methodology innovations, breaking down formalism, making mathematics teaching more active, 
i.e. dynamic. 
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Джоко Г. Маркович Никшич, Черногория

НОВАЦИИ В ФУНкЦИИ РАЗРУШЕНИя ФОРмАЛИЗмА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИя 
мАТЕмАТИкЕ В НАЧАЛьНОЙ - И ВРЕДНЕЙ ШкОЛЕ

Резюме

Предметом исследования являются конкретные возможности приме нения философско-
историческо-развивательных и методологическо-новаторских элементов в процессе обучения 
математике в начальных и средних школах в функции разрушения формализма и активации, 
то есть ускорения процесса обучения с целью дать возможность ученикам ори гинального и 
творческого мышления и развития навыков самостоятель ного полиморфного мышления, кри-
тической оценки и разумного обобщения.

Опорные слова: новации, философско-историческо-развивательные элементы процес-
са обучения, методологические новации, разрушение формализма, активация, то есть ускоре-
ние процесса обучения математике
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1–2, 5–25.

прилог у зборнику:

хавелка, Н. (1998): Прилог развијању концепције улоге наставника и улоге уче-
ника у основној школи,Нашаосновнашколабудућности (99 - 163), Бео-
град: Заједниц учитељских факултета Србије

енциклопедијска или речничка издања: 

Педагошкаенциклопедија I и II (1989), Београд: Завод за уџбенике и наставна 
средства

Ако се један аутор наводи више пута, наводи се по редоследу, години пуб-
ликовања референце. Уколико се наводи више радова истог аутора у једној годи-
ни треба их означити словима а; б; ц: (1997а, 1997б).

Молимо ауторе приказа књига да уз приказ обавезно доставе и књигу 
коју приказују.

Оцењивање радова

Рад процењују два компетентна рецезента. Рецензије се дају у писаном облику. 
Н; основу рецензија уредник доноси одлуку о објављивању рада и о томе оба-
вештав аутора.
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CONTRIBUTORSʼ NOTES 
 

Manuscripts should be submitted in electronic form to: Pedagoško Društvo 
Vojvodine V. Putnika 1, 21000 Novi Sad, with a note: za Časopis, or by email and at-
tachment to: spdvcasopis@neobee.net.

Style Sheet

Format:
Length:  up to 16 pages
Font:  Times New Roman (12 pt)
Line spacing: 1.5
Alignment: Justified
Margins: Top and bottom  3 cm
  Left and right  3.5 cm
Page numbers: Insert page numbers

The paper should not exceed 16 pages, and should contain: (1) Title, (2) Ab-
stract, (3) body of the text, (4) References/bibliography, short professional data and 
year of birth. Figures, tables etc. should be provided on a separate page (with appro-
priate reference in the text) or inserted as moveable objects in the text, and should be 
labelled numerically and textually by clear explanation. graphic presentations should 
have a title and the accompanying legend.

(1) Title: bold capitals, centered

(2) Abstract: an abstract about 16 lines (under the heading Abstract) with up to 
five keywords at the end should precede the body of the text.

(3) body of the text: bold should only be used for the title, subtitles, and head-
ings. Italics should be used for emphasis, examples interpolated in the text, non-English 
words and book/journal titles. “Double quotation marks” enclose brief citations run-
ning in the text (longer quotations, indented on all sides, are not put between quotation 
marks). References to literature should be incorporated in the text (in parentheses) and 
footnotes should be used, if necessary, only for comments and additional information.

(4) References/bibliography should be limited to the content of the paper and 
stated in alphabetical order. website references should be in a list of their own after all 
other material.
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For books with more than three authors, the first name and the abbreviation et 
al. should be used (e.g. Quirk et al. 1985). book and journal titles are initalics. Titles 
of articles in books and journals are in regular font style. Page references are required 
for articles in books and journals.

Sample references:

books:

brislin, R. (1995): UnderstandingCulture’sInfluenceonBehaviour, New york, har-
court brace Jovanovich.

Chapters within books: 

willis, P. (1983): Cultural production and theories of reproduction, in: L. barton & 
S.walker (Eds) Race,ClassandEducation, London, Croom helm, pp. 127-145.

Articles:

gardner, h. (1998): “A Multiplicity of intelligences” ScientificAmerican, winter Vol-
ume 9, No.4, 9-19.

webpages:

“The Seven Sins of the web” (0ct.2004): www.btopenworld.com/create/webpage

At the end of their contribution the authors are further asked to give their con-
cise professional bio data (up to five lines) and electronic contact address. The data 
include: author’s name, academic title, affiliation, postal address at which they wish to 
receive the Journal of Education. If there are more authors, the above data should be 
stated for each person.

The Pedagogical Reality is edited quarterly.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ АВТОРАМ 
 

Достављање рада

материалы для публикации необходимо направлять в редакцию журнала в 
электронном виде (во вложенном файле) по адресу: Педагошко Друштво Војво-
дине В. Путника 1, 21000 Нови Сад, e-mail: spdvcasopis@neobee.net

Правила оформления текста: параметры редактора - word для windows, 
шрифт – Times New Roman, высота шрифта - 12, межстрочное расстояние - двой-
ное.

Страницы основного текста нумеруются. Принимаются работы объемом 
до 16 страниц основного текста. к основному тексту прилагается резюме объ-
емом 16-20 строк, ключевые слова - не больше 5 слов. Таблицы и графики, со-
провождающие статью должны иметь название и толкование. Надо приложить 
краткое профессиональной биографии и год рождения.

Сведения об авторе (-ах) приводятся в конце статьи, а именно:
– фамилия, имя, отчество;
– ученая степень, ученое звание, место работы, должность;
– электронный адрес,
– полный почтовый адрес для получения журнала.

Ссылки на литературу в тексте: рядом с цитатой в скобках указывается 
фамилия автора, год издания и страница. Сноски - концевые - только по необ-
ходимости. Используемая литература приводится в конце работы в алфавитном 
порядке.

Полученные работы рецензируются двумя компетентными рецензентами. 
На основе их рецензий главный редактор принимает решение о публиковании 
работы и об этом осведомляет автора.

Журнал выходит 4 раза в год.
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