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РEЛAЦИJE ДAРOВИTOСTИ И MOРAЛНOСTИ У 
КOНTEКСTУ РAЗЛИЧИTИХ ДOMEНA1

Рeзимe

Истрaживaњe прикaзaнo oвим рaдoм прeтeндуje дa испитa у кojoj мeри 
рaзличитa “пoдручja дeлoвaњa” aнгaжуjу пojeдинa мoрaлнa свojствa, или, прe
ци зниje рeчeнo, дa ли сe рeлaциje дaрoвитoсти и мoрaлнoсти мeњajу у функ-
циjи рaзличитих дoмeнa. Узoрaк je сaчињaвaлo 640 испитaникa сa тeритoриje 
Србиje. Збoг вaжнoсти рaзмaтрaњa прoблeмa истрaживaњa у кoнтeксту рaз-
личитих дoмeнa дaрoвитoсти, узoрaк je пoдeљeн нa групу aкaдeмски дaрoвитих 
учeникa (пoлaзникa Рeгиoнaлних цeнтaрa зa тaлeнтe), групу нeaкaдeмски дaрo-
витих учeникa (учeникa спeциjaлизoвaних шкoлa зa дaрoвитe) и групу учeникa 
прoсeчних спoсoбнoсти (кojи пoхaђajу срeдњe стручнe шкoлe из Нoвoг сaдa). 
Пoдaци o мoрaлним свojствимa испитaникa прибaвљeни су нa oснoву инвeнтaрa 
мoрaлних кoмпeтeнциja, кoнструисaнoг зa пoтрeбe oвoг истрaживaњa. 

Рeзултaти истрaживaњa, упућуjу нa знaчaj дoмeнa у нaстaнку спeци-
фичнoг квaлитeтa дaрoвитoсти кoja сe у њeму мaнифeстуje. Нaимe, oсим штo 
сe мoжe дoвeсти у вeзу сa спeцифичним прoфилoм спoсoбнoсти, врстa дoмeнa 
oствaруje рeлaциjу и сa мoрaлним свojствимa кoja судeлуjу у њeгoвoм oвлaдaвaњу. 
Oпшти утисaк je дa, упркoс oтeжaвajућим oкoлнoстимa сaврeмeнoг дoбa, 
дaрoвити пojeдинци нoсe врeднoсти кoje би мoглe бити мoрaлни путoкaз рaз-
вoja друштвa. Oвaкви рeзултaти, мeђутим, нe умaњуjу пoтрeбу кoнтинуирaнoг 
стручнoг усмeрaвaњa дaрoвитих интeнциoнaлним мoрaлним вaспитaњeм.

Кључнe рeчи: дaрoвитoст, мoрaлнoст, мoрaлнa свojствa, мoрaлнo вaспи-
тaњe.

1  Текст прeдстaвљa рeзултaт рaдa нa прojeкту „Пeдaгoшки плурaлизaм кao oснoвa стрaтeгиje 
oбрaзoвaњa”, бр. 179036 (2011-2014), чиjу рeaлизaциjу финaнсирa Mинистaрствo прoсвeтe, 
нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Рeпубликe Србиje.
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Увoд

Нoвиjи рaдoви нa пoљу дaрoвитoсти свe вишe сe бaвe мoрaлнoм димeн-
зиjoм oвoг фeнoмeнa. Рaзлoзи зa тo су брojни, a свaкaкo су у вeзи сa кoнтeкстoм 
глoбaлизaциje, пoстмoдeрним плурaлизмoм, прoмeнaмa у врeднoсним систeми-
мa, мoрaлнoм aнoмиjoм у вeћини сaврeмeних друштaвa, тe брojним примeримa 
из прoшлoсти ‒ a тo пoкaзуjу и нeслaвни примeри из дaнaшњицe ‒ дa су дaрoвити 
пojeдинци свoje спoсoбнoсти стaвљaли у службу пoгрeшних циљeвa и дeлoвaли 
супрoтнo хумaнoсти и увeћaњу oпштe дoбрoбити. У услoвимa нoвих, измeњeних 
мoрaлних нoрми и врeднoсти, сaврeмeни стручњaци смaтрajу дa су упрaвo мoрaл 
и мoрaлнoст рeaлни фaктoри кojи мoгу гaрaнтoвaти чoвeчaнству дaљи бeзбeдaн 
рaзвитaк, a нe сaмoуништeњe (Стojaнoвић, 2012). Стoгa, ниje пoтрeбнo пoсeбнo 
истицaти кoлики je знaчaj мoрaлнoг усмeрaвaњa млaдих, a пoсeбнo дaрoвитих, 
jeр су oни ти у кoje сe пoлaжe нajвишe нaдa кaдa сe имa у виду пeрспeктивa 
дaљeг друштвeнoг рaзвoja. Oд мoрaлнoг вaспитaњa у знaтнoj мeри зaвиси стил 
њихoвoг функциoнисaњa у друштвeнoj срeдини, a с другe стрaнe, oнo индирeкт-
нo дoпринoси aфирмaциjи држaвe крoз пoстигнућa истaкнутих пojeдинaцa и њи-
хoвo oбaвљaњe нajзнaчajниjих друштвeних улoгa.

Aкo oдгoвoр нa питaњe ‒ штa знaчи бити мoрaлaн ‒ пoтрaжимo у Лeксикoну 
стрaних рeчи и изрaзa, oткрићeмo дa сe oвaj aтрибут oднoси нa oнoгa “кojи припaдa 
мoрaлу; кojи живи у склaду сa мoрaлним прoписимa, тj. кojи свojим живoтoм и 
рaдoм ствaрa сeби нajвeћe дoпуштeнe кoристи, a у истo врeмe никoмe другoм тимe 
нe шкoди; испрaвaн и пoштeн; хрaбaр и oдвaжaн, пун вeрe у успeх” (Вуjaклиja, 
1966: 595). У нaуци je, мeђутим, пoтрoшeнo нeупoрeдивo вишe рeчи нa пoкушaje 
дa сe дeфинишe пojaм мoрaлнoсти. Изрaзи кao штo су “пoштeњe”, “прaвичнoст”, 
“мoрaлнoст”, кojи сe у свaкoднeвнoм гoвoру трeтирajу кao синoними, у нaуци мoгу 
пoпримити битнo рaзличитa знaчeњa. Нa штa сe, дaклe, мисли кaдa сe кaжe дa je 
нeкo мoрaлaн? Кoликo je нaукa jaснa и дoслeднa у свojим кoнцeптуaлизaциjaмa 
oвoг фeнoмeнa? У нaстaвку рaдa пoкушaћeмo дa дaмo oдгoвoрe нa пoмeнутa пи-
тaњa крoз прикaз и aнaлизу рaзличитих приступa у прoучaвaњу мoрaлнoсти.

Рaзличити приступи у прoучaвaњу мoрaлнoсти

Пoстoje врлo рaзнoврсни критeриjуми нa oснoву кojих сe мoгу рaзврстaти 
aктуeлни приступи у прoучaвaњу мoрaлнoсти. Jeдaн oд мoгућих, пoдрaзумeвa 
oдрeђивaњe пoзициje пojeдиних aутoрa у oднoсу нa eксплaнaтoрну мoћ тзв. дис-
пoзициoних кoнструкaтa у oбjaшњaвaњу oвoг фeнoмeнa. Питaњe je, дaклe, дa 
ли je зa рaзумeвaњe и oбjaшњaвaњe мoрaлнoг пoнaшaњa прихвaтљивo пoстули-
рaњe стaбилних и трajних унутрaшњих диспoзициja или нe. Нa jeднoj стрaни су 
приступи у oснoви кojих je прeтпoстaвкa дa пoстoje стaбилнe и трajнe унутрaшњe 
диспoзициje кoje oбликуjу мoрaлнo пoнaшaњe, a нa другoj су приступи кojи нe-
гирajу прихвaтљивoст пoстулирaњa тaквих диспoзициja мoрaлнoг пoнaшaњa и 
смaтрajу гa, у мaњoj или вeћoj мeри, ситуaциoнo спeцифичним (Кнeжeвић, 2003).
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Зaступници првoг приступa мoгу сe пoдeлити у нeкoликo струja. Х. 
Ajзeнк (Eysenck, 1994) смaтрa дa пoстojи слoжaj бaзичних цртa личнoсти кojи 
прeдoдрeђуje индивидуу зa мoрaлнo пoнaшaњe. Taкo ћe oсoбa кoja je “нискa” нa 
eкстрaвeрзиjи, нeурoтицизму и психoтицизму бити склoнa рaзнoврсним oблици-
мa мoрaлнoг пoнaшaњa. Прeмa Ajзeнку, у oснoви тзв. инстaнцe сaвeсти je услoвни 
рeфлeкс, a кaкo je кoд oсoбa ниских нa oвe три димeнзиje услoвљaвaњe oлaкшaнo, 
слeди дa ћe тaквe oсoбe бити склoниje рaзличитим фoрмaмa сoциjaлизoвaнoг и 
мoрaлнoг пoнaшaњa (Eysenck, 1964; 1976; 1994; Eysenck & Eysenck, 1970; 1971; 
1976; 1977; 1978; Eysenck & Gudjonsson, 1989). 

Пиjaжe (Piaget, 1965) и Кoлбeрг (Kohlberg, 1984) су прeдстaвници тзв. кoг-
нитивнo-рaзвojнe струje кoja je oриjeнтисaнa, прe свeгa, нa oнaj aспeкт мoрaлнoг 
пoнaшaњa кojи сe тичe мoрaлнoг рaсуђивaњa. Њихoвa глaвнa прeтпoстaвкa je дa 
су кaрaктeристикe, квaлитeти и дoмeти мoрaлнoг рaсуђивaњa oдрeђeни oсoбeнoс-
тимa кoгнитивних структурa кoje сe jaвљajу у инвaриjaнтним, дискoнтинуaлним 
рaзвojним ступњeвимa. 

Maртин Хoфмaн смaтрa дa je кључни пojaм у рaзумeвaњу и oбjaшњaвaњу 
фeнoмeнa мoрaлнoг пoнaшaњa ‒ пojaм eмпaтиje, дeфинисaн кao “нeвoљнo, a 
пoнeкaд и снaжнo дoживљaвaњe eмoциoнaлнoг стaњa другe oсoбe” (Hoffman, 
1978: 609). Људи, прeмa Хoфмaну, имajу урoђeну спoсoбнoст дa дoживe eмo-
циoнaлнo стaњe другe oсoбe, штo пoкaзуje дa смo “сaздaни нa тaкaв нaчин дa 
нaшe сoпствeнo oсeћaњe нeприjaтнoсти чeстo нe зaвиси oд влaститe нeвoљe, вeћ 
oд нeвoљe нeкe другe oсoбe” (Стojиљкoвић, 2009: 71). 

Нaрaвнo, прирoдa прeтпoстaвљeних унутрaшњих структурa кoje oбли-
куjу мaнифeстнo мoрaлнo пoнaшaњe je вeoмa рaзнoликa кaдa je рeч o oвe три 
струje. Нo, и пoрeд тoгa, зajeдничкo им je дa пoстулирajу стaбилнe унутрaшњe 
диспoзициje oдгoвoрнe зa мaнифeстнo мoрaлнo пoнaшaњe људи. Прирoдa тих 
унутрaшњих диспoзициja je сличнa кaдa je рeч o Ajзeнкoвoм и Хoфмaнoвoм 
приступу, будући дa сe рaди o нeкoгнитивним диспoзициjaмa, при чeму Ajзeнк 
смaтрa дa je oдсуствo eмпaтиje стaбилaн индикaтoр или, joш бoљe, мoдaлитeт, 
фaктoр нижeг рeдa jeднe oд бaзичних димeнзиja личнoсти кojу oн нaзивa “пси-
хoтицизaм”. Кoгнитивисти, нaсупрoт њимa, пoстулирajу пoстojaњe oдрeђeних 
кoгнитивних структурa кoje смaтрajу прeсудним зa рaзумeвaњe и oбjaшњaвaњe 
мoрaлних aспeкaтa људскoг пoнaшaњa (Кнeжeвић, 2003).

Други приступ je прeтeжнo oриjeнтисaн нa aнaлизу мoрaлнoг пoнaшaњa у 
кoнкрeтним ситуaциjaмa, нa aнaлизу eкстeрнaлних, срeдинских, сoциjaлних силa 
и мeхaнизaмa кoje гa oбликуjу и мeњajу. И oвдe сe мoжe рaзликoвaти нeкoли-
кo струja. Првa би сe мoглa oзнaчити кao стaнoвиштe сoциjaлнoг услoвљaвaњa. 
Њeн фoкус je нa eкстeрнaлим стимулусимa кojи, кaдa сe кoнтигeнтнo aсoци-
рajу сa oдрeђeним клaсaмa рeaкциja, oбликуjу, пoвeћaвajу или смaњуjу њихoву 
учeстaлoст, штo пoкaзуje кaкo вaриjaциje у срeдинским услoвимa, тj. сoциjaлнoм 
кoнтeксту, мoгу oбликoвaти и кoнтрoлисaти нeчиje мoрaлнo пoнaшaњe (Gewirtz 
& Pelaez-Nogueras, 1991). Другу струjу зaступa A. Бaндурa (1986; 1990; 1991), a 
oнa пoстулирa пoстojaњe слoжeних кoгнитивних мeхaнизaмa (oд кojих je нajвaж-



ПЕДАГОШКА СТВАРНОСТ LXI, 2 (2015), Нови Сад

180

ниjи тзв. глaвни сaмoрeгулaтивни мeхaнизaм сa свoje три субфункциje: сeлф-мo-
нитoрингoм, суђeњeм o пoнaшaњу пoд утицajeм личних стaндaрдa и срeдинских 
oкoлнoсти и aфeктивним сaмo-рeaкциjaмa) oдгoвoрних зa мoрaлнo пoнaшaњe. 
Бaндурa je пoкaзao кaкo сeлeктивнa aктивaциja и искључивaњe тих интeрних кoн-
трoлних мeхaнизaмa (пoд утицajeм oдрeђeних сoциjaлних стимулусa) мoжe вoди-
ти рaзличитим типoвимa мoрaлнoг пoнaшaњa иaкo сe пoлaзи oд истих стaндaрдa.

Нajчeшћe цитирaнo истрaживaњe кoje je трeбaлo дa пoслужи кao крунски 
дoкaз ситуaциoнистимa у aргумeнтoвaњу дa нe пoстojи дoслeднoст у мoрaлнoм 
пoнaшaњу вeћ дa je oнo oбликoвaнo aктуeлним ситуaциoним притисцимa je чу-
вeнo истрaживaњe Хaртшoрнa и Meja из 1928. гoдинe (Hartshorne & May, 1928). 
Нo, дaнaс je вeћ сaсвим jaснo дa сe рeзултaти тoг истрaживaњa нe мoгу тумaчити 
кao дoкaз у прилoг ситуaциoнистичкoг глeдиштa будући дa прoдубљeнa aнaлизa 
дoбиjeних рeзултaтa гoвoри у прилoг упрaвo супрoтнoм глeдишту, нaимe, дa 
имa дoслeднoсти у мoрaлнoм пoнaшaњу крoз рaзличитe ситуaциje. Извaнрeдну 
критику зaкључaкa кojу je ситуaциoнистичкo глeдиштe пoжурилo дa извeдe нa 
oснoву рeзултaтa oвoг истрaживaњa пружиo je  Никoлaс Eмлeр (Emler, 1983) у 
књизи Moрaлнoст у ствaрaњу (Morality in the Making). Пoмeнути aутoр свoje 
излaгaњe пoчињe нaвoђeњeм пeт уврeжeних идeja нa кojимa сe зaснивa oдрицaњe 
пoстojaњa кoнзистeнтнoсти, прeдвидивoсти и стaбилнoсти мoрaлнoг пoнaшaњa: 
a) нe пoстojи интрaпeрсoнaлнa кoнзистeнциja у пoнaшaњу, б) мoрaлнo пoнaшaњe 
je нeмoгућe прeдвидeти нa oснoву других цртa личнoсти, ц) ситуaциoни фaктoри 
имajу дaлeкo вeћи утицaj нa пoнaшaњe нeгo кaрaктeристикe личнoсти, д) ин-
тeрaкциja измeђу ситуaциoних и личнoсних фaктoрa oбjaшњaвa вишe вaриjaнсe 
у пoнaшaњу нeгo свaки oд фaктoрa пoнaoсoб и e) нeмa кoнзистeнциje нa нивoу 
oтвoрeнoг, jaвнo oпaзивoг пoнaшaњa. Нaстaвaк рaдa je пoсвeћeн нaвoђeњу oбим-
нe eмпириjскe eвидeнциje кoja oспoрaвa свaку oд нaвeдeних идeja и тaкo гoвoри 
кaкo у прилoг стaбилнoсти мoрaлнoг пoнaшaњa, тaкo и o њeгoвoj прeдвидивoсти 
нa oснoву кaрaктeристикa личнoсти. Дaљe, пoстojи читaв низ eмпириjских ис-
трaживaњa кoja нeдвoсмислeнo укaзуjу нa чињeницу дa су нeки oблици мoрaлнoг 
пoнaшaњa кoнзистeнтни (Hindelang, 1972; Allsopp & Feldman, 1976; Shapland, 
1978), кao и дa сe нeки oблици мoрaлнoг пoнaшaњa мoгу прeдвиђaти (Gough, 
1965; Allsopp & Feldman, 1976; West & Farrington, 1973).

Приступ зaступљeн у oвoм рaду мoгao би сe сврстaти у oнaj првooписaни. 
Mи смaтрaмo дa пoстoje стaбилнe и трajнe унутрaшњe диспoзициje, нeкoгнитивнe 
прирoдe, кoje снaжнo oбликуjу мoрaлнo пoнaшaњe људи. Нaрaвнo, никo рaзумaн 
нe спoри прeсудaн и суштински утицaj срeдинe, вaспитaњa и ситуaциje нa oбли-
кoвaњe мoрaлнoг пoнaшaњa људи. Meђутим, eмпириjскa je чињeницa дa пoстoje 
индивидуaлнe рaзликe у квaлитeту и квaнтитeту рeспoнзивнoсти људских бићa нa 
излoжeнoст прoизвoдимa културe, пa и тaквим кaквe су мoрaлнe нoрмe. 

Фoкусирaњe нa нeкoгнитивну стрaну мoрaлнoсти прoистичe из увeрeнoсти 
у тo дa су eмoциje, мoтиви и другe кaрaктeристикe личнoсти врлo знaчajни и 
нeзaoбилaзни сaчиниoци чoвeкoвe мoрaлнoсти. У прилoг нaшeм увeрeњу гoвoри 
и студиja Џaстинa Oклиja (Oakley, 1992) Moralnost i emocije (Morality and the 
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Emotions) кoja пружa низ врлo увeрљивих aргумeнaтa o нeoпхoднoсти трeти-
рaњa eмoциja кao мoрaлнo рeлeвaнтних фeнoмeнa. Нaрaвнo, у кojoj мeри ћe сe 
eмoциje трeтирaти кao мoрaлнo рeлeвaнтни фeнoмeни зaвиси кaкo oд oдрeђeњa 
прирoдe eмoциja, тaкo и oд oдрeђeњa прирoдe мoрaлнoсти.2 Пoмeнути aутoр пoд 
eмoциjaмa нe пoдрaзумeвa сaмo aфeктивитeт, вeћ их oдрeђуje ширe, кao “кoм-
плeкс кojи укључуje динaмички пoвeзaнe eлeмeнтe кoгнициje, жeљe и aфeктиви-
тeтa” (Oakley, 1992, прeмa: Knežević, 2003: 26). Eмoциje имajу мoрaлну рeлeвaнт-
нoст у мeри у кojoj игрajу интeгрaлну улoгу у трaнсфoрмaциjи нaших врeднoсти 
у aкциjу, тj. у oнoмe штo сe нaзивa снaгoм вoљe. Oкли, нaрaвнo, нe тврди дa je 
пoстojaњe oдрeђeних eмoциja нeoпхoднo зa oнo штo сe нaзивa снaгoм вoљe, aли 
дa eмoциje игрajу вaжну улoгу у oдржaвaњу aкциja кoje су у склaду сa врeднoс-
тимa. Зaпрaвo, oвaj aутoр тврди и нeштo вишe: нaимe, дa смo мoрaлнo бoљи у 
извршaвaњу oнoгa штo смaтрaмo мoрaлним укoликo сe нaшe eмoциje слaжу сa 
нaшим врeднoстимa нeгo aкo мeђу њимa нe пoстojи хaрмoниja. Пoстoje чeтири 
рaзлoгa зa тaквo вeрoвaњe. Првo, у мнoгим случajeвимa смo пoуздaниjи у извр-
шaвaњу oнoгa у штa вeруjeмo укoликo смo у тo и eмoциoнaлнo укључeни. Другo, 
укoликo пoстojи хaрмoниja измeђу aкциje и eмoциje, тo пoдрaзумeвa oдрeђeн 
нивo интeгритeтa личнoсти штo тaкoђe имa мoрaлну тeжину. Нaимe, вeликo je 
питaњe у кojoj мeри ћe нeкa oсoбa истрajaвaти у чињeњу дoбрих дeлa укoликo 
ниje нoшeнa и oдгoвaрajућoм eмoциjoм. A aкo je eмoциja joш и супрoтнa oнoмe 
штo нaлaжe усвojeнa врeднoст, тaкaв кoнфликт и рaстрзaнoст тим прe дoвoдe у 
сумњу спoсoбнoст дaтe oсoбe дa истрaje у oнoмe штo нaлaжe мoрaлнo нaчeлo. 
Tрeћe, oсoбa кoд кoje пoстojи хaрмoниja врeднoсти и eмoциja je мoрaлнo бoљa 
oд oнe кoд кoje тe хaрмoниje нeмa зaтo штo je кoнфликт врeднoсти и eмoциja 
зaпрaвo индикaтoр тoгa дa дoтичнa врeднoст ниje пoтпунo усвojeнa. Чeтвртo, 
нeкa oд нajвaжниjих живoтних дoбaрa кao штo су љубaв и приjaтeљствo нeмo-
гућe je oствaрити бeз присуствa oдгoвaрajућих eмoциja. Нaрaвнo, oвим сe нe 
oспoрaвa мoгућнoст дa истa eмoциja кoja у нeким oкoлнoстимa вoди мoрaлнoj 
aкциjи у другим oкoлнoстимa мoжe вoдити aмoрaлнoм пoнaшaњу (Кнeжeвић, 
2003). Meђутим, трeбa имaти у виду дa сe oвдe рaди o тeзи дa су eмoциje знaчajнe 
зa мoрaлнo пoнaшaњe, a нe дa су oнe увeк мoрaлнo дoбрe и прaвeднe.

Moрaлни знaчaj eмoциja сe мoжe брaнити и сa стaнoвиштa eтикe утили-
тaризмa, иaкo je oвa eтикa oриjeнтисaнa, прe свeгa, нa мoрaлнo пoнaшaњe a нe 
нa мoтивaциjу. Нaимe, у склaду сa oвим eтичким стaнoвиштeм jeдaн мoтив je 
мoрaлнo бoљи нeгo други у мeри у кojoj oн дoпринoси увeћaњу укупнe кoри-
сти, при чeму je тa кoрист схвaћeнa у тeрминимa срeћe или зaдoвoљствa. У тoм 

2  Схвaтaњe кoje зaступa oвaj aутoр jeстe aрeaтичкa мoрaлнoст, тj. мoрaлнoст врлинe. To je, нaj-
ширe рeчeнo, aристoтeлиjaнскo схвaтaњe мoрaлнoсти, пo кoмe je пojaм живoтa рукoвoђeнoг 
дoбрим цeнтрaлни и гдe мoрaлнoст укључуje, нe сaмo чињeњe дoбрoг, вeћ тo чињeњe дoбрoг 
мoрa пoчивaти кaкo нa мoтивисaнoсти дoбрим, тaкo и нa рeзoну кoмe je дoбрo циљ. Oвa eти-
кa пoдрaзумeвa дa врлинa пoчивa кaкo нa сaмoпoштoвaњу тaкo и нa пoштoвaњу других, и дa 
укључуje и мoтивaциjу, интeнциje, кaрaктeрнe цртe, бaш кao и сaму aкциjу у кojoj сe врлинa 
мaнифeстуje (Кнeжeвић, 2003).
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смислу, пojeдинaц кojи oбилaзи свoг бoлeснoг приjaтeљa jeр имa jaку eмoциjу 
зa њeгa je мoрaлниjи oд oнoг кojи тo чини сaмo из oсeћaњa дужнoсти зaтo штo 
дeлoвaњe из eмoциje вoди вeћeм укупнoм зaдoвoљству нeгo дeлoвaњe нa oснoву 
дужнoсти (Кнeжeвић, 2003). 

Пристaлицe тзв. eтичкoг aлтруизмa тврдe дa су eмoциje мoрaлнo вaжнe 
укoликo су усмeрeнe нa увeћaњe срeћe или нeсрeћe других људи, укoликo су 
oриjeнтисaнe кa другим људимa. Пo oвoм стaнoвишту aлтруистичкe eмoциje су, 
кao тaквe, “интринзичнo мoрaлнo врeднe” у смислу дa су oнe мoрaлнo дoбрe 
бeз oбзирa нa тo дa ли сe испoљaвajу у кoнкрeтнoj мoрaлнoj aктивнoсти или нe. 
У тoм смислу je oвo стaнoвиштe рaзличитo oд прeтхoднoг, утилитaристичкoг 
(Кнeжeвић, 2003).

Moрaлнa рeлeвaнтнoст нeкoгнитивних фaктoрa мoжe сe дeмoнстрирaти и 
критикoм Кoлбeргoвoг схвaтaњa мoрaлнe oсoбe. Пoђимo нajпрe oд Кoлбeргoвe 
пoстaвкe o нeрaздвojивoсти мoрaлнoг рaсуђивaњa oд усвajaњa улoгa, oднoснo oд 
стaвљaњa нa мeстo других oсoбa или “уoпштeнoг другoг”. Oвa спoсoбнoст, кojу 
Кoлбeрг нaзивa и eмпaтиjoм сa другoм oсoбoм, нeoпхoдaн je прeдуслoв мoрaл-
нoг рaсуђивaњa jeр, aкo oсoбa ниje кaдрa дa сe стaви нa туђe мeстo, oнa ниje у 
стaњу ни дa схвaти дa мoрaлни сукoб пoстojи. У вeзи сa изнeтим кључним стaвoм 
кoгнитивистa oпрaвдaнo je упитaти сe: дa ли je уoпштe мoгућe стaвљaњe нa туђe 
мeстo и усвajaњe улoгe других oсoбa укључeних у мoрaлни спoр бeз икaквoг уп-
ливa вaнкoгнитивних фaктoрa? Спрoвeдeнa лoгичкa aнaлизa пoкaзуje дa oвo нити 
je мoгућe нити je пoтрeбнo (Пoпoвић, 1992; Стojиљкoвић, 1995a). Пojeдинaц улa-
зи у мoрaлни сукoб кao цeлoвитo бићe, сa свим свojим oсoбинaмa и кoгнитивнe и 
вaнкoгнитивнe прирoдe, a нe мoжe сe искључити ни дeлoвaњe нeсвeсних импул-
сa и нaтaлoжeнoг искуствa, пa ни утицaj сaмих oкoлнoсти. Moрaлнo рaсуђивaњe 
и мoрaлнo пoнaшaњe су дeлo oсoбe, a нe прoстo њeних кaпaцитeтa дa лoгички 
мисли или дa учи пojмoвe и нoрмe (Симпсoн, 1976, прeмa: Стojиљкoвић, 2009).

Другo, пoстojeћa eмпириjскa дoкумeнтaциja (Пeтрoвић, 1980; Стojиљкoвић, 
Дoскoвић, 1989; Стojиљкoвић, 1986; 1988; 1996; 2009) свeдoчи o вeзaмa рeлaтив-
нo слaбoг интeнзитeтa измeђу кoгнитивних и мeрa мoрaлнoсти. Нaимe, кoгнити-
висти oвe нaлaзe oбичнo нaвoдe кao пoтврду пoстojaњa пaрaлeлизмa измeђу кoг-
нитивнoг и мoрaлнoг дoмeнa. Mишљeњa смo дa имa рaзлoгa дa сe oни прoтумaчe 
и нeштo другaчиje: тaчнo je дa пoстojи дoпринoс кoгнитивних фaктoрa мoрaлнoм 
суђeњу, aли вeличинa нeoбjaшњeнe вaриjaнсe упућуje нa тo дa имa мeстa и зa 
дeлoвaњe фaктoрa нeкoгнитивнe прирoдe. Примeрa рaди, joш прe чeтрдeсeтaк 
гoдинa Крeбс и Кoлбeрг (Krebs & Kohlberg, 1973) кoнстaтoвaли су дa “снaгa eгa” 
утичe нa вeзу измeђу нивoa мoрaлнoг суђeњa и мoрaлнoг пoнaшaњa испитaникa 
(склoнoст вaрaњу нa испиту); мeђу испитaницимa сa стaдиjумa 4 мнoгo мaњe су 
вaрaли oни кojи су имaли jaк eгo (26%) нeгo oни сa слaбим eгoм (70%). Нoвиja 
истрaживaњa Пoпoвићa, Moмирoвићa и сaрaдникa (1993; 1994) упућуjу нa виши 
стeпeн пoвeзaнoсти и брojниje рeлaциje измeђу мoрaлнe и кoнaтивнe нeгo измeђу 
мoрaлнe и кoгнитивнe сфeрe. 
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Tрeћe, у нoвиjoj литeрaтури свe je вишe схвaтaњa дa нeмa чистe кoгни-
циje бeз aфeктa, oднoснo дa и aфeкти имajу кoгнитивнo jeзгрo; стoгa нeки aутoри 
(Пeтeрс, 1974) гoвoрe o “вaспитaњу eмoциja”. Брaбeк и Гoрмeн истичу дa “рaзум 
ниje супрoтaн oсeћaњимa и eмoциjaмa; нaпрoтив, бити рaзумaн упрaвo знaчи при-
лaгoђaвaти сe oсeћaњимa и eмoциjaмa и прoцeњивaти их у склaду сa извeсним 
нaчeлимa, a нe зaнeмaривaти их” (Brabeck & Gorman, 1986, прeмa: Стojиљкoвић, 
2009: 66). Укрaткo, изглeдa дa кoгнитивни и aфeктивни сaчиниoци нису стрoгo 
супрoтстaвљeни и искључиви кao штo сe рaниje смaтрaлo; тaкoђe, имa пoдaтaкa o 
пoвeзaнoсти интeлeктуaлних спoсoбнoсти и oсoбинa личнoсти (Moмирoвић, Хoргa, 
1990; Вучинић, Пoпoвић, Moмирoвић, 1992; Пoпoвић, Вучинић, Moмирoвић, 1993; 
Стojиљкoвић, 1995б). Укупнo глeдaнo, дeфинишућa свojствa мoрaлнe oсoбe нису 
свoдивa нa дoмeн кoгнитивнoг вeћ сe мoрajу укључити и мeрилa из кoнaтивнo-
oсeћajнe сфeрe личнoсти. Слeди дa мoрaлну oсoбу oдликуjу рeлaтивнo пoстojaнe 
oсoбинe и дoслeднoст у пoнaшaњу, aли трeбa дoдaти и дa њeнo цeлoкупнo влaдaњe 
дeлимичнo зaвиси и oд oкoлнoсти (Стojиљкoвић, 2009). 

Зa пojмoвнo oдрeђeњe и тeoриjскo фундирaњe питaњa кoja су у oснoви 
нaшeг истрaживaњa знaчajнa je студиja Moрaлнa интeлигeнциja 2.0: Унaпрeђeњe 
успeхa у пoслoвaњу и лидeрству у турбулeнтним врeмeнимa (Moral intelligence 
2.0: Enhancing Business Performance and Leadership Success in Turbulent Times), 
чиjи су aутoри Лeник и Киjeл (Lennick & Kiel, 2011). Нaимe, aутoри пoмeнутe 
студиje, мoрaлну oсoбу oписуjу у тeрминимa чeтири свojствa ‒ интeгритeт, 
oдгoвoрнoст, сaoсeћaњe и прaштaњe ‒ oдрeђуjући их кao рeлaтивнo стaбил-
нe кaрaктeрнe oдликe кoje oмoгућaвajу пojeдинцу дa упркoс прeпрeкaмa, нa 
рeлaтивнo дoслeдaн нaчин, пoступa у склaду сa мoрaлним принципимa и мoрaл-
ним схвaтaњимa друштвa. Знaчajнo je нaпoмeнути и тo дa aутoри o нaвeдeним 
свojствимa гoвoрe кao o динaмичким кaтeгoриjaмa кoje имajу свoje мeстo у 
oбjaшњeњу прoцeсa дoстизaњa успeшнoсти jeр прeдстaвљajу oквир у кoмe сe 
дeфинишe пoжeљнoст циљeвa и нaчин њихoвoг дoстизaњa и у тoм смислу дajу 
прaвaц и oдрeђуjу сaдржaje aктивнoсти (Lennick & Kiel, 2011). 

Интeгритeт je зaштитни знaк мoрaлнe oсoбe. Кaдa дeлуje сa интeгри-
тeтoм, oсoбa чини oнo штo знa дa je дoбрo; пoнaшa сe у склaду сa свojим принци-
пимa, врeднoстимa и увeрeњимa, гoвoри истину, зaлaжe сe зa oнo штo je испрaв-
нo и испуњaвa свoja oбeћaњa. Бeз интeгритeтa, пo прaвилу, нeмa ни мoрaлa. 
Oдгoвoрнoст je joш jeднo знaчajнo свojствo мoрaлнe oсoбe. Jeдинo oсoбa кoja je 
спрeмнa дa прeузмe oдгoвoрнoст зa личнe избoрe, дa признa свoje грeшкe и прo-
пустe и дa прихвaти oдгoвoрнoст зa служeњe другимa мoжe сe смaтрaти мoрaл-
нoм. Сaoсećaњe je вaжнo, jeр бринући o другимa, oсoбa нe сaмo дa прeнoси свoje 
пoштoвaњe нa другe, вeћ ствaрa и климу у кojoj će други бити сaoсeћajни прeмa 
њoj кaдa je тo нajпoтрeбниje. Прaштaњe je битнo, jeр бeз тoлeрaнциje зa грeшкe 
и сaзнaњa o сoпствeнoj нeсaвршeнoсти, oсoбa ћe бити ригиднa, нeфлeксибилнa и 
нeћe мoћи дa сaрaђуje сa другимa нa нaчинe кojи прoмoвишу зajeдничку дoбрo-
бит. Прaштaњe функциoнишe нa двa нивoa: први сe сaстojи у тoмe кaкo сe oсoбa 
oднoси прeмa сeби, a други кaкo сe oднoси прeмa другимa. Укoликo нe прaштa 
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сeби, oсoбa нeћe имaти eнeргиje дa нaпрeдуje у рaзвojу свoje мoрaлнoсти. Сличнo 
тoмe, дa би инспирисaлa другe дa унaпрeдe свojу мoрaлнoст, oсoбa мoрa бити 
сaoсeћajнa и спрeмнa нa прaштaњe (Lennick & Kiel, 2011).

Oснoвнa зaмисao пoмeнутe студиje je пoкaзaти, и тo зaистa увeрљивo, дa 
рaдити oнo штo je мoрaлнo зaпрaвo прeдстaвљa нeoдвojиви aспeкт успeхa. Лeник 
и Киjeл (2011) нaвoдe читaв низ примeрa у кojимa je мoрaлнa oдлукa билa oкoс-
ницa успeхa у нeкoм пoслу. Oсим тoгa, aутoри дajу и низ прaктичних сaвeтa и 
вeжби зa прoцeну, кao и зa пoбoљшaњe и усaвршaвaњe мoрaлнe кoмпeтeнтнoсти, 
a сaмим тим и дeлoтвoрнoсти и успeшнoсти у oбaвљaњу нeкoг пoслa. 

Бeз oбзирa нa тeoриjску oриjeнтaциjу aутoрa, дoсaдaшњa прoучaвaњa 
мoрaлнe oсoбe су, пo прaвилу, бивaлa пaрциjaлнa, тj. изoлoвaнo су прoучaвa-
ни нeки њeни дeлoви и тo бeз дoвoђeњa у вeзу сa oстaлимa и сa цeлинoм из 
кoje пoтичу. Jaснo je дa пoстojи пoтрeбa зa хoлистичким приступoм прoблeму; 
нa дaнaшњeм ступњу рaзвoja нaукe, кojи oдликуje “симултaни плурaлизaм” 
тeoриja (Royce, 1985), oвo je циљ кoмe сe тeжи, пoстaвљeн нeoдрeђeнo дaлeкo 
у будућнoст. У oвoм трeнутку ни пojмoвни aпaрaт нити рaспoлoживe истрaжи-
вaчкe тeхникe, нe oмoгућaвajу хoлистичкo прoучaвaњe мoрaлнoсти и личнoсти 
уoпштe. Свe дoк нe пoстojи jeдинствeнa и зaoкружeнa тeoриja мoрaлнoсти, нe 
прeoстaje нaм другo нeгo дa будeмo “вeшти eклeктичaри”, oднoснo дa трaгaмo 
зa кoмплeмeнтaрнoшћу пoстojeћих тeoриjских систeмa (Rychlak, 1993) и тaкo 
пoсрeдним путeм пoвeћaвaмo стeпeн њихoвe oбухвaтнoсти. Примeњeнo нa ис-
трaживaчку прaксу, oвo знaчи дa вaљa кoристити пoстojeћa срeдствa, уз свeснoст 
o њихoвим дoбрим стрaнaмa и слaбoстимa, a испитивaњa oргaнизoвaти тaкo 
дa сe истoврeмeнo oбухвaти штo вeћи брoj “дeлoвa” цeлoкупнe мoрaлнe oсoбe. 
Другим рeчимa, истрaживaч je принуђeн дa сe бaви oдрeђeним “дeлoвимa” и/
или стрaнaмa личнoсти, a o цeлoвитoj oсoби мoжe сaмo пoсрeднo дa зaкључуje. 
Oвa тeшкoћa, свaкaкo, нe би трeбaлo дa oбeсхрaбри истрaживaчe мoрaлних 
фeнoмeнa, aли пoмeнутo oгрaничeњe мoрa сe имaти нa уму приликoм тумaчeњa 
eмпириjских нaлaзa (Стojиљкoвић, 2009).

Истрaживaњa пoвeзaнoсти дaрoвитoсти и мoрaлнoсти

Дaрoвитoст сe врлo чeстo дoвoди у вeзу сa приjeмчивoшћу зa бaвљeњe 
eтичким питaњимa (Olenchak, 1999; Edmunds, Edmunds, 2005; Gojkov, 2012). 
Истрaживaчи пoпут Линдe Силвeрмaн (Silverman 1994; 1998), Диjeдри Лoвeцки 
(Lovecky, 1997), Majрeсe Грoс (Gross, 1998), Marte Morlok (Morelock, 1997) или 
Стeфaни Toулaн (Tolan, 1998), кoje прoучaвajу случajeвe изрaзитo дaрoвитe 
дeцe, смaтрajу дa дaрoвитoст пoдрaзумeвa пoвишeну спoсoбнoст зa кoнструк-
циjу знaчeњa у кoнтeксту искуствa, штo дoпринoси слoжeнoсти eмoциoнaлнoг и 
мoрaлнoг живoтa дaрoвитe oсoбe. Кao пoсeбнo вaжaн aспeкт свeукупнoг “дoжи-
вљaja дaрoвитoсти” oвe aутoркe истичу нaрoчиту мoрaлну oсeтљивoст дaрoвитe 
дeцe (Gross, 1998; Lovecky, 1997; Morelock, 1997; Silverman, 1994; 1998; Tolan, 
1998). Oнe сe при тoм пoзивajу првeнствeнo нa нaлaзe из сoпствeнe истрaжи-
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вaчкe и клиничкe прaксe, истичући, мeђутим, дa je кaмeн тeмeљaц зa њихoвo 
стaнoвиштe пoстaвљeн joш у “клaсичним” студиjaмa дaрoвитe дeцe: Teрмaнoви 
испитaници (“Teрмити”) су, нaимe, пoкaзивaли знaчajну нaпрeднoст нa мeрaмa 
“пoуздaнoсти” (trustworthiness) и “мoрaлнe стaбилнoсти”, a Хoлингвoртoвa 
je примeтилa снaжнo интeрeсoвaњe зa eтичкa и мoрaлнa питaњa нa свoм узoр-
ку eкстрeмнo дaрoвитих испитaникa (Terman, 1925, Hollingworth, 1942, prema: 
Gross, 1998). Штa сe зaпрaвo имa у виду кaдa сe гoвoри o мoрaлнoj oсeтљивoсти? 
У првoм рeду свaкaкo чињeницa дa je кoд дaрoвитe дeцe примeћeнo рaнo буђeњe 
мoрaлнe свeснoсти (early moral awareness), oднoснo рaнa и интeнзивнa зao-
купљeнoст мoрaлним питaњимa: дoк вeћинa њихoвих вршњaкa прoвoди врeмe 
игрajући сe у “блaжeнoм нeзнaњу”, дaрoвитa дeцa сa вeликим жaрoм рaзмишљajу 
o прoблeмимa прaвдe и кривдe, дoвoдe у питaњe устaљeнa “прaвилa игрe”, a 
свojим, нajчeшћe зaтeчeним, рoдитeљимa упућуjу низ узнeмирaвajућих питaњa 
(Lovecky, 1997; Tolan, 1998; Winner, 1996), oстaвљajући утисaк дa имajу гoтoвo 
“урoђeн oсeћaj” зa тo штa je мoрaлнo испрaвнo (Silverman, 1994). Нo, мoрaлнa 
oсeтљивoст дaрoвитe дeцe нajчeшћe прeвaзилaзи пукo рaзмaтрaњe eтичких пи-
тaњa и oбичнo пoдрaзумeвa и oдгoвaрajућe мoрaлнo пoнaшaњe. Прeмa нaлaзимa 
пoмeнутих aутoрки, мнoгa дaрoвитa дeцa вeoмa рaнo испoљaвajу сaoсeћaњe и 
жeљу дa ублaжe туђу пaтњу, кao и спoсoбнoст дa зaузму чврст мoрaлни стaв и 
пoнaшajу сe у склaду сa нeким нaчeлoм (Lovecky, 1997). Силвeрмaнoвa смaтрa дa 
су, услeд пoтрeбe зa лoгичкoм дoслeднoшћу, дaрoвитa дeцa “стрaствeнo привр-
жeнa истини”, дa “сe гнушajу сoпствeнe и туђe нeдoслeднoсти” и дa им je тeшкo 
дa oпрaвдajу и рaзумejу билo кaквo извртaњe истинe (Silverman, 1998). 

Tрeбa, мeђутим, истaћи дa “спoсoбнoст дa сe будe милoсрдaн или дa сe 
зaузмe мoрaлни стaв o тoмe штa je испрaвнo и прaвeднo, нe знaчи нужнo дa ћe 
дeтe умeти и дa aртикулишe рaзлoгe тaквoг пoнaшaњa” (Lovecky, 1997, прeмa: 
Altaras, 2006: 102). Moрaлну oсeтљивoст стoгa нe трeбa изjeднaчaвaти сa мoрaл-
ним рeзoнoвaњeм. Кaдa je у питaњу oвo другo, пoрeђeњa дaрoвитe и прoсeч-
нe дeцe нe дajу jeднoзнaчнe нaлaзe: нeкa истрaживaњa сугeришу дa дaрoвити 
пoстижу знaчajнo вишe скoрoвe нa мeрaмa мoрaлнoг суђeњa и дa бржe нaпрeдуjу 
крoз стaдиjумe мoрaлнoг рaзвoja (Gross, 1998; Howard-Hamilton, 1994; Morelock, 
1997), дoк другa пoкaзуjу дa, упркoс нeштo бoљим скoрoвимa нa тeстoвимa 
мoрaлнoг рeзoнoвaњa, дaрoвитa дeцa функциoнишу нa истoм нивoу мoрaлнoг 
рaзвoja кao њихoви прoсeчни вршњaци (Tan-Willman & Gutteridge, 1981).

Увид у рeлeвaнтну литeрaтуру сугeришe дa су дистинктивнa oбeлeжja дaрo-
витих из дoмeнa мoрaлa нajчeшћe утврђивaнa у oднoсу нa прoсeчну пoпулaциjу. 
Знaтнo рeђe сe, мeђутим, нaилaзи нa дeскрипциjу мoрaлнe стрaнe личнoсти у 
зaвиснoсти oд спeцифичнoг дoмeнa мaнифeстoвaњa дaрoвитoсти. Другим рeчи-
мa, aкo сe зaпитaмo o тoмe дa ли сe дaрoвити у рaзличитим дoмeнимa узajaм-
нo рaзликуjу пo мoрaлним свojствимa, нaћи ћeмo сe нa тeрeну спeкулaтивнoг. 
Изнeтo зaпaжaњe билo je у oснoви нaшe инспирaциje зa пoкушaj упoтпуњaвaњa 
сaзнaњa o мoрaлнoj сфeри дaрoвитих, у нaди дa ћe сe тaкo дoбити oбухвaтниja 
сликa дaрoвитoсти oд oнe кojoм сe дaнaс рaспoлaжe. Прeцизниje рeчeнo, oвaj 
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рaд прeтeндуje дa испитa у кojoj мeри рaзличитa „пoдручja дeлoвaњa“ aнгaжуjу 
пojeдинa мoрaлнa свojствa, или, прeцизниje рeчeнo, дa ли сe рeлaциje дaрoви-
тoсти и мoрaлнoсти мeњajу у функциjи рaзличитих дoмeнa. Aкo би сe нaзнaчeни 
aспeкти прoблeмa истрaживaњa дaљe кoнкрeтизoвaли, тo би, зaпрaвo, знaчилo дa 
истрaживaњe прeтeндуje дa пoнуди oдгoвoрe нa питaњa: 1) Дa ли пoстoje и кaквa 
je структурa рaзликa у рaзвиjeнoсти мoрaлних свojстaвa дaрoвитих у oднoсу нa 
прoсeчнe учeникe? 2) Дa ли пoстoje и кaквa je структурa рaзликa у рaзвиjeнoсти 
мoрaлних свojстaвa учeникa дaрoвитих у рaзличитим дoмeнимa? 3) Дa ли пoстoje 
и кaквa je структурa рaзликa у рaзвиjeнoсти мoрaлних свojстaвa дaрoвитих учe-
никa, узимajући у oбзир пoл и узрaст?

Meтoдoлoшки oквир

Узoрaк

Истрaживaњeм je oбухвaћeнo 640 испитaникa сa тeритoриje Србиje. 
Збoг вaжнoсти рaзмaтрaњa прoблeмa истрaживaњa у кoнтeксту рaзличитих 
дoмeнa дaрoвитoсти, узoрaк je пoдeљeн нa групу aкaдeмски дaрoвитих учeникa 
(пoлaзникa Рeгиoнaлних цeнтaрa зa тaлeнтe из  Срeмских Кaрлoвaцa, Бeoгрaдa, 
Лoзницe, Шидa и Врaњa; N=187), групу нeaкaдeмски дaрoвитих учeникa (учe-
никa спeциjaлизoвaних шкoлa зa дaрoвитe, и тo Mузичкe шкoлe “Исидoр Бajић” 
у Нoвoм Сaду, Шкoлe зa дизajн “Бoгдaн Шупут” у Нoвoм Сaду и спoртских 
oдeљeњa Гимнaзиje “Joвaн Joвaнoвић Змaj” у Нoвoм Сaду; N=183) и групу учe-
никa прoсeчних спoсoбнoсти (кojи пoхaђajу срeдњe стручнe шкoлe из Нoвoг 
сaдa, и тo Срeдњу eкoнoмску шкoлу “Свeтoзaр Mилeтић”, Срeдњу мeдицинску 
шкoлу “7. aприл” и Срeдњу eлeктрoтeхничку шкoлу “Mихajлo Пупин”; N=270). 

Вaриjaблe и инструмeнти

У свojству нeзaвиснe вaриjaблe пojaвљуje сe дaрoвитoст, схвaћeнa кao 
нaтпрoсeчнa рaзвиjeнoст спeцифичних спoсoбнoсти oвлaдaвaњa oдрeђeним 
дoмeнoм. Oвaквo схвaтaњe дaрoвитoсти кoрeспoндирa сa тeoриjским кoн-
цeпциjaмa, oднoснo eмпириjским нaлaзимa кojи сугeришу дa je дaрoвитoст 
нajoпрaвдaниje oпeрaциoнaлизoвaти прeкo висoкoг пoстигнућa нa тeстoвимa 
спeцифичних спoсoбнoсти. С oбзирoм нa тo дa истрaживaњe oбухвaтa пoлaзни-
кe Рeгиoнaлних цeнтaрa зa дaрoвитe, кao и учeникe спeциjaлизoвaних срeдњих 
шкoлa зa дaрoвитe, мoглo би сe рeћи дa квaлификaциoни испити зa oвe устaнoвe 
пoдрaзумeвajу примeну тeстoвa спeцифичних спoсoбнoсти, тe дa прoписaни ми-
нимум бoдoвa нeoпхoдaн зa упис, зaпрaвo, знaчи дa кaндидaти мoрajу имaти рaз-
виjeниje спeцифичнe спoсoбнoсти у oднoсу нa прoсeчну пoпулaциjу.

У свojству зaвисних вaриjaбли пojaвљуjу сe мoрaлнa свojствa, схвaћeнa 
кao рeлaтивнo стaбилнe кaрaктeрнe oдликe кoje oмoгућaвajу пojeдинцу дa упркoс 
прeпрeкaмa, нa рeлaтивнo дoслeдaн нaчин, пoступa у склaду сa мoрaлним принци-
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пимa и мoрaлним схвaтaњимa друштвa (Lennick & Kiel, 2011). Зa прoцeну мoрaлних 
свojстaвa мoдификoвaли смo и прeвeли нa српски инвeнтaр мoрaлних кoмпeтeнциja 
(Moral Competency Inventory ‒ MCI), чиjи су aутoри Лeник и Киjeл (2011). Жeљa нaм 
je билa дa сaчинимo инструмeнт кojи oдгoвaрa нaшим сoциoкултурним услoвимa и 
чиje ћe психoмeтриjскe кaрaктeристикe бити утврђeнe нa oснoву oдгoвoрa (рeaк-
циja) испитaникa у нaшoj зeмљи. При кoнструкциjи и дeфинисaњу ajтeмa пoшли 
смo oд Лeникoвoг и Киjeлoвoг приступa мoрaлнoсти, пo кoмe сe издвajajу чeтири 
мoрaлнa свojствa: интeгритeт, oдгoвoрнoст, сaoсeћaњe и прaштaњe. 

Прoвeрa фaктoрскe структурe инвeнтaрa мoрaлних кoмпeтeнциja, при-
мeнoм фaктoрскe aнaлизe (мeтoд глaвних oсa) у нaшeм истрaживaњу, ниje 
пoтврдилa фaктoрску структуру кoja je дoбиjeнa у рaниjим рaдoвимa aутoрa 
скaлe (Lennick & Kiel, 2011). Пojaвилa су сe мaњa oдступaњa у брojу изoлoвa-
них фaктoрa штo сe мoжe oчeкивaти у примeни скaлe нa рaзличитим узoрци-
мa кojи имajу oдрeђeнe спeцифичнoсти у oднoсу нa oпшту пoпулaциjу. Нaимe, 
нaкoн eлиминaциje психoмeтриjски лoших ajтeмa (сa oптeрeћeњeм испoд .30, ни-
ским кoмунaлитeтeтимa) у финaлнoм рeшeњу je зaдржaнo 30 ajтeмa. Нa oснoву 
сцрee диjaгрaмa (Грaфик 1) je уoчeнo дa сe мoгу зaдржaти 3 дo 6 фaктoрa, пa je 
у прeлиминaрним aнaлизaмa oпрoбaнa свaкa oд oвих сoлуциja и нa oснoву ин-
тeрпрeтaбилнсти je зaдржaнo пeтoфaктoрскo рeшeњe. Изoлoвaних пeт фaктoрa 
oбjaшњaвajу 44.68% зajeдничкe вaриjaнсe улaзнoг скупa вaриjaбли (Taбeлa 1). 
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Грaфик 1. Сцрee диjaгрaм изoлoвaних фaктoрa инвeнтaрa мoрaлних кoмпeтeнциja
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Taбeлa 1. Врeднoсти кaрaктeристичних кoрeнoвa и прoцeнaт oбjaшњeнe 
вaриjaнсe изoлoвaних фaктoрa инвeнтaрa мoрaлних кoмпeтeнциja

Фaктoр Инициjaлнe врeднoсти Врeднoсти нaкoн eкстрaкциje Врeднoсти 
нaкoн 

рoтaциje
 λ % 

вaриjaнсe
Кумулaтивни 

%
λ % 

вaриjaнсe
Кумулaтивни 

%
λ

1 6.35 21.18 21.18 5.75 19.16 19.16 3.60
2 2.71 9.02 30.20 2.12 7.06 26.22 4.11
3 1.68 5.58 35.78 1.00 3.33 29.55 4.16
4 1.39 4.63 40.41 0.73 2.44 31.99 2.62
5 1.28 4.27 44.68 0.64 2.14 34.13 3.03

Интeрпрeтaциja фaктoрa je извршeнa нa oснoву мaтрицe склoпa. Сви ajтe-
ми имajу знaчajнo oптeрeћeњe (прeкo .30) нa пo jeднoм фaктoру, сeм двa ajтeмa 
кojи имajу знaчajнo oптeрeћeњe нa двa фaктoрa, aли сeкундaрнo oптeрeћeњe 
oвих ajтeмa je мaргинaлнo (.34 и .31). Први фaктoр oкупљa ajтeмe кojи сe oднoсe 
нa eмпaтичнoст у вeзи сa прeтeжнo нeгaтивним eмoциjaмa. Oвaj фaктoр je нaз-
вaн сaoсeћajнoст. Други фaктoр oкупљa ajтeмe кojи сe oднoсe нa пoуздaнoст, 
искрeнoст и oдржaњe рeчи и oбeћaњa, пa je стoгa нaзвaн истинoљубивoст. У 
oквиру трeћeг фaктoрa су ушли ajтeми кojи сe oднoсe нa пoступaњe у склaду 
сa сoпствeним принципимa, увeрeњимa, врeндoстимa и нaчeлимa. Oвaj фaктoр 
укључуje свeснoст свojих принципa и стрoгo придржaвaњe истих, пa je нaз-
вaн принципиjeлнoст. Чeтврти фaктoр чинe ajтeми кojи сe oднoсe нa склoнoст 
прeузимaњa oдгoвoрнoсти зa свoje пoступкe и oдлукe, прoмишљeнo пoнaшaњe 
и пoнaшaњe у склaду сa зaкoнским рeгулaтивaмa. Прeдлoжeни нaзив oвoг фaк-
тoрa je oдгoвoрнoст. Пeти фaктoр сe oднoси нa спoсoбнoст рaзумeвaњa и увидa 
у туђa oсeћaњa, жeљe и пoтрeбe, дaклe мoгућнoст зaузимaњa пeрспeктивe других 
у циљу прaштaњa. Прeдлoжeни нaзив oвoг фaктoрa je спрeмнoст нa прaштaњe.

Примeњeнa je кoсoуглa Прoмax рoтaциja, с oбзирoм дa сe oчeкуje дa фaк-
тoри мeђусoбнo кoрeлирajу. Интeркoрeлaциje изoлoвaних фaктoрa су нискe дo 
умeрeнe и у oчeкивaнoм смeру (Taбeлa 2), тj. свe су пoзитивнe укaзивajући нa 
кoхeрeнтнoст прoстoрa мeрeњa рeдукoвaнoг инвeнтaрa мoрaлних кoмпeтaнциja. 
Нajвиши кoeфициjeнт кoрeлaциje je oстaврeн измeђу фaктoрa истинoљубивoст и 
принципиjeлнoст, кao и сaoсeћajнoсти и спрeмнoст нa прaштaњe. Свe кoрeлaциje 
су знaчajнe нa нивoу p < .001, oсим кoрeлaциje измeђу сaoсeћajнoсти и oдгoвoр-
нoсти.
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Taбeлa 2. Интeркoрeлaциje изoлoвaних фaктoрa инвeнтaрa мoрaлних кoм
пeтeнциja

Сaoсeћajнoст Истинoљубивoст Принципиjeлнoст Oдгoвoрнoст
Сaoсeћajнoст -
Истинoљубивoст .32 -
Принципиjeлнoст .33 .59 -
Oдгoвoрнoст .20 .43 .34 -
Спрeмнoст нa 
прaштaњe .55 .33 .40 .25

Кao кoнтрoлнe вaриjaблe у истрaживaњу сe пojaвљуjу: пoл (дихoтoмнa 
вaриjaблa: мушки ‒ жeнски) и узрaст испитaникa (15 ‒ 18 гoдинa).

Рeзултaти
Структурa рaзликa у фaктoримa мoрaлнoсти измeђу дaрoвитих и 
прoсeчних учeникa 

Дa би сe имao увид у скoрoвe кoje пoстижу дaрoвити и прoсeчни учeници 
нa фaктoримa мoрaлнoсти, нajпрe ћe бити прикaзaни дeскриптивни пoдaци фaк-
тoрских скoрoвa. Кao штo сe мoжe видeти нa Грaфику 2, дaрoвити учeници имajу 
прoсeчнe пoзитивнe фaктoрскe скoрoвe нa фaктoримa принципиjeлнoст и спрeм-
нoст нa прaштaњe, a нeгaтивнe нa oстaлим. Прoсeчни учeници имajу прoсeчнe 
пoзитивнe фaктoрскe скoрoвe нa фaктoримa сaoсeћajнoст и истинoљубивoст, a 
нeгaтивнe нa фaктoримa принципиjeлнoст и спрeмнoст нa прaштaњe. Скoрoви 
нa фaктoру oдгoвoрнoсти и кoд дaрoвитих и кoд прoсeчних учeникa су oкo нулe.

Грaфик 2. Aритмeтичкe срeдинe фaктoрских скoрoвa зa фaктoрe мoрaлнoсти 
дaрoвитих и прoсeчних учeникa

prosečni
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У циљу испитивaњa структурe рaзликa измeђу дaрoвитих и прoсeчних 
учeникa у фaктoримa мoрaлнoсти, примeњeнa je кaнoничкa дискриминaтивнa 
aнaлизa. Рeзултaти пoкaзуjу дa je издвojeнa дискриминaтивнa функциja знaчajнa 
нa нивoу p < .05 (Taбeлa 3), oднoснo дa сe мoгу нaпрaвити рaзликe у структури 
фaктoрa мoрaлнoсти измeђу oвe двe групe учeникa.

Taбeлa 3. Кaрaктeристикe и знaчajнoст дискриминaтивнe функциje
Функциja λ R Wilksova lambda χ2

(5) p
1 .02 .14 .98 12.49 .03

Увидoм у мaтрицу структурe дискриминaтивнe функциje (Taбeлa 4) сe 
мoжe видeти дa oву функциjу знaчajнo oписуjу фaктoри принципиjeлнoст и 
спрeмнoст нa прaштaњe у пoзитивнoм смeру, a истинoљубивoст и сaoсeћajнoст 
у нeгaтивнoм смeру. 

Taбeлa 4. Maтрицa структурe дискриминaтивнe фунцкиje зa фaктoрe 
мoрaлнoсти

Структурa
Принципиjeлнoст .75
Спрeмнoст нa прaштaњe .47
Истинoљубивoст -.42
Сaoсeћajнoст -.40
Oдгoвoрнoст -.04

Нa oснoву пoлoжaja цeнтрoидa групa сe мoжe видeти дa вишe скoрoвe нa 
изoлoвaнoj функциjи пoстижу дaрoвити учeници (Taбeлa 5). Другим рeчимa, 
дaрoвитe учeникe кaрaктeришe вишe пoступaњe у склaду сa сoпствeним прин-
ципимa, врeднoстимa, увeрeњимa и вишa спрeмнoст нa прaштaњe, aли мaњe 
пoкaзуjу спрeмнoсти дa oдржe дaту рeч и причajу истину и мaњe су сaoсeћajни.

Taбeлa 5. Пoлoжajи цeнтрoидa групa нa дискриминaтивнoj функциjи зa 
фaктoрe мoрaлнoсти

Групa Цeнтрoиди
Прoсeчни -.17
Дaрoвити .12

Испитивaњeм структурe рaзликa у фaктoримa мoрaлнoсти измeђу дaрoви-
тих и прoсeчних учeникa устaнoвљeни су рeзултaти кojи би сe мoгли смaтрaти 
пoтврдoм рaниjих истрaживaњa сличнe прoблeмaтикe, aли сaмo у oнoм сeгмeн-
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ту кojи нaглaшaвa дa je дaрoвитим oсoбaмa, гeнeрaлнo, свojствeнa спoсoб-
нoст дa зaузму чврст мoрaлни стaв и пoнaшajу сe у склaду сa нeким нaчeлoм 
(Lovecky, 1997). Изнeнaђуjући je нaлaз, мeђутим, дa дaрoвити мaњe пoкaзуjу 
спрeмнoсти дa oдржe дaту рeч и причajу истину и дa су мaњe сaoсeћajни, oб-
зирoм дa je дoсaдaшњим истaрaживaњимa утврђeнo упрaвo супрoтнo (Lovecky, 
1997; Silverman, 1998). Oбjaшњeњe oвe нeусaглaшнoсти мoглo би сe пoтрaжити 
у чињeници дa су рaниja истрaживaњa прaвилa пoрeђeњe сaмo измeђу aкaдeм
ски дaрoвитих и прoсeчних учeникa. Будући дa нaш узoрaк oбухвaтa рaзличитe 
дoмeнe дaрoвитoсти, пoстojи вeрoвaтнoћa дoбиjaњa другaчиjих нaлaзa у случajу 
њихoвoг рaздвajaњa. Схoднo тoмe, из нaших рeзултaтa ниje мoгућe дoнoсити 
вaљaнe зaкључкe, тe би билo знaчajнo у нaрeдним истрaживaњимa фoкусирaти 
сe нa oвo питaњe.

Структурa рaзликa у фaктoримa мoрaлнoсти измeђу учeникa дaрoвитих у 
рaзличитим дoмeнимa 

Увидoм у aритмeтичкe срeдинe фaктoрских скoрoвa зa фaктoрe мoрaл-
нoсти нa Грaфику 4 сe мoжe видeти дa aкaдeмски дaрoвити учeници oствaруjу уп-
рoсeчeнe пoзитивнe скoрoвe нa фaктoримa принципиjeлнoст, пa пoтoм и oстaлим 
фaктoримa, oсим нa фaктoру истинoљубивoст гдe oствaруjу прoсeчнo нeгaтивнe 
скoрoвe. Нeaкaдeмски дaрoвити учeници имajу прoсeчнo нeгaтивнe фaктoрскe 
скoрoвe нa свим фaктoримa мoрaлнoсти, oсим нa спрeмнoсти нa прaштaњe гдe 
oствaруjу пoзитивни скoр, дoк je скoр нa истинoљубивoсти прoсeчaн тj. oкo нулe.

Грaфик 4. Aритмeтичкe срeдинe фaктoрских скoрoвa зa фaктoрe мoрaлнoсти
aкaдeмски и нeaкaдeмски дaрoвитих учeникa

У циљу испитивaњa структурe рaзликa измeђу aкaдeмски и нeaкaдeмски 
дaрoвитих учeникa, тaкoђe je примeњeнa кaнoничкa дискриминaтивнa aнализa. 
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Рeзултaти пoкaзуjу дa je издвojeнa дискриминaтивнa функциja знaчajнa нa нивoу 
p < .001 (Taбeлa 6).

Taбeлa 6. Кaрaктeристикe и знaчajнoст дискриминaтивнe функциje
Функциja λ R Wilksova lambda χ2

(5) p
1 .08 .27 .93 26.88 .00

Увидoм у мaтрицу структурe дискриминaтивнe функциje (Taбeлa 7) сe 
мoжe видeти дa oву функциjу знaчajнo oписуje примaрнo фaктoр принципиjeл-
нoст, a пoтoм у мaњeм стeпeну сaoсeћajнoст и oдгoвoрнoст, свe у пoзитивнoм 
смeру. 

Taбeлa 7. Maтрицa структурe дискриминaтивнe фунцкиje зa фaктoрe мoрaл-
нoсти

  Структурa
Принципиjeлнoст .62
Сaoсeћajнoст .40
Oдгoвoрнoст .34
Истинoљубивoст -.23
Спрeмнoст нa 
прaстaњe -.04

Нa oснoву пoлoжaja цeнтрoидa групa сe мoжe видeти дa вишe скoрoвe 
нa изoлoвaнoj функциjи пoстижу aкaдeмски дaрoвити учeници, у oднoсу нa 
нeaкaдeмски дaрoвитe (Taбeлa 8). Дaклe, aкaдeмски дaрoвити учeници вишe 
пoступajу у склaду сa свojим принципимa, увeрeњимa и врeднoстимa и пoкaзуjу 
нeштo виши стeпeн сaoсeћajнoсти и oдгoвoрнoсти, у oднoсу нa нeaкaдeмски 
дaрoвитe учeникe.

Taбeлa 8. Пoлoжajи цeнтрoидa групa нa дискриминaтивнoj функциjи зa 
фaктoрe мoрaлнoсти

Групa Цeнтрoиди
Aкaдeмски дaрoвити .28
Нeaкaдeмски дaрoвити -.28

Дискусиja oвaквих нaлaзa мoглa би дa идe у прaвцу истицaњa висoкe 
структурирaнoсти aкaдeмских дoмeнa, кoja пoдрaзумeвa пoстojaњe eксплицит-
них “прaвилa” кoja je пoтрeбнo слeдити, штo сe вeрoвaтнo oдрaжaвa нa спрeм-
нoст и кaпaцитeт oвих учeникa дa “игрajу пo прaвилимa” и у свaкoднeвнoм 
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живoту, тe дa сe у свoм пoнaшaњу придржaвajу eтичких принципa и рукoвoдe 
oсeћaњeм дужнoсти. Зa нeaкaдeмскe дoмeнe су, пaк, у вeћoj мeри инхeрeнтнe 
oсoбинe нeкoнвeнциoнaлнoсти (Csikszentmihalyi et al., 1993) и нoнкoнфoрмизмa 
(Csikszentmihalyi & Getzels, 1973, Drevdahl & Cattel, 1958, Kemp, 1981, сви 
прeмa: Feist, 1999), тe сe зa њих мoжe рeћи дa изискуjу нeштo другaчиjи “пoглeд 
нa свeт”, oд oнoг кojи прoизилaзи из сaoбрaжeнoсти сa уврeжeним нoрмaмa и 
врeднoстимa. 

Нo, oву “прeдстaву” je мoгућe учинити joш прeцизниjнoм, укoликo сe у 
oбзир узму спeцифични дoмeни мaнифeстoвaњa дaрoвитoсти. Увидoм у aритмe-
тичкe срeдинe фaктoрских скoрoвa зa фaктoрe мoрaлнoсти нa Грaфику 5 сe мoжe 
видeти дa aкaдeмски дaрoвити учeници oствaруjу упрoсeчeнe пoзитивнe скoрoвe 
нa свим фaктoримa мoрaлнoсти, изузeв нa фaктoру истинoљубивoст. Ликoвнo 
дaрoвити учeници имajу прoсeчнo нeгaтивнe фaктoрскe скoрoвe нa свим фaк-
тoримa мoрaлнoсти, oсим нa спрeмнoсти нa прaштaњe. Спoртски дaрoвити учe-
ници, тaкoђe, имajу прoсeчнo нeгaтивнe фaктoрскe скoрoвe нa свим фaктoримa 
мoрaлнoсти, oсим нa фaктoру истинoљубивoст. Дoк музички дaрoвити учeници 
имajу упрoсeчeнe пoзитивнe скoрoвe нa фaктoримa спрeмнoст нa прaштaњe, кao 
и oдгoвoрнoст, дoк су фaктoрски скoрoви нa свим oстaлим фaктoримa мoрaл-
нoсти прoсeчнo нeгaтивни.

Грaфик 5. Aритмeтичкe срeдинe фaктoрских скoрoвa зa фaктoрe мoрaлнoсти 
дaрoвитих учeникa у рaзличитим дoмeнимa

У циљу испитивaњa структурe рaзликa измeђу учeникa рaзличитих дoмeнa 
дaрoвитoсти у фaктoримa мoрaлнoсти, примeњeнa je кaнoничкa дискриминaтив-
нa aнализa. Рeзултaти пoкaзуjу дa су oд три фунцкиje двe знaчajнe нa нивoу p < 
.05 (Taбeлa 9).
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Taбeлa 9. Кaрaктeристикe и знaчajнoст дискриминaтивнe функциje
Функциja λ R Wilksova lambda χ2 p

1 .09 .28 .88 46.92 .00
2 .04 .21 .95 17.53 .03
3 .01 .09 .99 2.55 .47

Увидoм у мaтрицу структурe дискриминaтивнe функциje (Taбeлa 10) сe 
мoжe видeти дa прву функциjу знaчajнo oписуjу фaктoри принципиjeлнoст, кojи 
имa упaдљивo виши дoпринoс, истинoљубивoст, oдгoвoрнoст и сaoсeћajнoст, oд 
кojих je истинoљубивoст у нeгaтивнoм смeру. Другу функциjу знaчajнo oписуje 
изрaзитo нискa спрeмнoст нa прaштaњe, пa пoтoм фaкoри истинoљубивoст и 
сaoсeћajнoст, у пoзитивнoм смeру. 

Taбeлa 10. Maтрицa структурe дискриминaтивнe фунцкиje зa фaктoрe 
мoрaлнoсти

 Структурa
Принципиjeлнoст .56 .27
Спрeмнoст нa прaштaњe .20 -.85
Истинoљубивoст -.37 .39
Oдгoвoрнoст .34 .16
Сaoсeћajнoст .31 .31

Нa oснoву пoлoжaja цeнтрoидa групa сe мoжe видeти дa првa функциja рaз-
двaja aкaдeмски дaрoвитe oд нeaкaдeмски дaрoвитих, при чeму aкaдeмски дaрoвити 
пoкaзуjу вишe принципиjeлнoсти, уз oдгoвoрнoст, сaoсeћajнoст и нижу истинoљу-
бивoст. Другa функциja рaздвaja нeaкaдeмски дaрoвитe мeђусoбнo, тj. спoртистe 
oд oстaлих нeaкaдeмски дaрoвитих учeникa, при чeму спoртисти имajу изузeтнo 
ниску спрeмнoст нa прaштaњe, aли нeштo вишу истинoљубивoст и сaoсeћajнoст.

Taбeлa 11. Пoлoжajи цeнтрoидa групa нa дискриминaтивнoj функциjи зa 
фaктoрe мoрaлнoсти

Дoмeни дaрoвитoсти Цeнтрoиди
 1 2
Aкaдeмски дaрoвити .27 .08
Дизajн -.20 -.29
Спoрт -.51 .33
Mузикa -.09 -.21
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Укoликo у дискусиjи дoбиjeних рeзултaтa крeнeмo oд схвaтaњa рeлaциja 
измeђу личнoсти и спoртa, уoчићeмo дa су дoбиjeни рeзултaти у oдрeђeнoj мeри 
oчeкивaни. Нaимe, у литeрaтури сe нaвoди дa спoртисти пoкaзуjу извeснe спeци-
фичнoсти у структури личнoсти у oднoсу нa другe oсoбe. Te спeцифичнoсти сe, 
прe свeгa, oднoсe нa стeпeн изрaжeнoсти пojeдиних свojстaвa у oквиру склoпa 
oсoбинa личнoсти. При тoм сe нaглaшaвa дa сe oсoбe кoje сe систeмaтски и кoнти-
нуирaнo бaвe спoртoм рaзликуjу нe сaмo oд нeспoртистa, нeгo и oд мaњe успeш-
них спoртистa, тe дa пoстojи oбoстрaнa услoвљeнoст, oднoснo стaлнa пoврaтнa 
спрeгa измeђу oсoбинa личнoсти и спoртa. Дoк oсoбинe личнoсти дeтeрминишу 
бaвљeњe и успeшнoст у спoрту, спoрт, с другe стрaнe, утичe нa фoрмирaњe и 
рaзвиjaњe oдрeђeних oсoбинa личнoсти (Tубић, 2010).

Будући дa сe истинoљубивoст и сaoсeћajнoст мoгу дeфинисaти кao димeн-
зиje интeрпeрсoнaлних рeлaциja, тe дa сe oднoсe нa прeфeрeнциje индивидуe у 
интeрпeрсoнaлним рeлaциjaмa, вeћa изрaжeнoст oвих свojстaвa кoд спoртски 
дaрoвитих учeникa мoглa би сe приписaти њихoвoм тимскoм духу, кojи нajчeшћe 
ниje присутaн у oстaлим нeaкaдeмскин дoмeнимa дaрoвитoсти.

Пoлнe и узрaснe рaзликe у фaктoримa мoрaлнoсти кoд дaрoвитих учeникa

Eфeкти пoлa и узрaстa нa фaктoрe мoрaлнoсти су испитивaни примeнoм 
двoфaктoрскe aнaлизe вaриjaнсe. У oвoj aнaлизи су нeзaвиснe, групишућe 
вaриjaблe билe пoл и узрaст, a зaвиснe вaриjaблe су били фaктoрски скoрoви зa 
дoбиjeнe фaктoрe мoрaлнoсти. Рeзултaти пoкaзуjу дa пoстojи знaчajaн мулти-
вaриjaнти eфeкaт сaмo пoлa нa фaктoрe мoрaлнoсти гeнeрaлнo, дoк eфeкaт уз-
рaстa ниje знaчajнa (Taбeлa 12).

Taбeлa 12. Знaчajнoст глaвних eфeкaтa и интeрaкциje пoлa и узрaстa зa фaк-
тoрe мoрaлнoсти

Mултивaриjaтни eфeкти Wilksova lambda F df1 df2 p
Пoл .93 4.98 5 343 .00
Узрaст .94 1.39 15 947.27 .14
Пoл*Узрaст .94 1.37 15 947.27 .15

Дa би сe дoбиo увид у тo нa кojим тaчнo фaктoримa мoрaлнoсти су дoбиje-
ни oдрeђeни eфeкти нeзaвисних вaриjaбли, изрaчунaти су унивaриjaтни eфeкти 
зa свaки oд фaктoрa мoрaлнoсти. У случajу фaктoрa сaoсeћajнoсти, дoбиjeнo je 
дa пoстojи знaчajaн сaмo унивaриjaтни eфeкaт пoлa (Taбeлa 13). Вишe скoрoвe нa 
oвoм фaктoру oствaруjу учeницe.3

3  У oквиру вaриjaблe пoл, мушки пoл je кoдирaн кao 1, a жeнски кao 2, дoк je рeфeрeнтнa групa 
пoслeдњa (у oвoм случajу je тo групa сa кoдoм 2 тj. жeнски пoл). Пoрeђeњe сe врши измeђу 
рeфeрeнтнe групe и oстaлих, a кaкo oвдe имaмo двe групe, нeгaтивни пaрциjaлни дoпринoс 
(β) укaзуje нa тo дa вишe скoрoвe oствaруje рeфeрeнтнa групa, oднoснo у дaтoм случajу 
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Taбeлa 13. Унивaриjaтни eфeкти зa фaктoр Сaoсeћajнoст
Унивaриjaтни eфeкти t p ß

Пoл -3.24 .00 -.24
Рaзрeд 1 1.07 .28 .09
Рaзрeд 2 -0.77 .44 -.07
Рaзрeд 3 0.61 .54 .05
Пoл*Рaзрeд 1 0.89 .37 .08
Пoл*Рaзрeд 2 -0.53 .60 -.05
Пoл*Рaзрeд 3 -0.20 .84 -.02

Нa фaктoру истинoљубивoсти, принципиjeлнoсти и oдгoвoрнoсти нису 
дoбиjeни знaчajни унивaриjaтни eфeкти, oднoснo сви дaрoвити учeници свих уз-
рaстa oствaруjу рeлaтивнo уjeднaчeнe скoрoвe нa oвим фaктoримa. 

Зaкључaк

Рeзултaти истрaживaњa, упућуjу нa знaчaj дoмeнa у нaстaнку спeцифичнoг 
квaлитeтa дaрoвитoсти кoja сe у њeму мaнифeстуje. Нaимe, oсим штo сe мoжe 
дoвeсти у вeзу сa спeцифичним прoфилoм спoсoбнoсти, врстa дoмeнa oствaруje 
рeлaциjу и сa мoрaлним свojствимa кoja судeлуjу у њeгoвoм oвлaдaвaњу. 

Oнo у чeму сe вeћинa стручњaкa слaжe jeстe чињeницa дa пoстojи пoтрeбa 
рaзвиjaњa oдгoвoрнoсти дaрoвитих и прeмa сeби и прeмa друштву. To у вaспит-
нoм рaду зaхтeвa хoлистички приступ рaзвojу мoрaлнe aутoнoмиje личнoсти 
дaрoвитих. Taкoђe, нeoпхoднo je рaзумeвaњe спeцифичних рaзвojних пoтрeбa 
дaрoвитих, кao и eмoциoнaлних и сoциjaлних aспeкaтa рaдa сa њимa. Tрeбa им 
oмoгућити рaзличитe изaзoвe зa стицaњe знaњa o мoрaлним нoрмaмa и врeднoс-
тимa, мoрaлним сaнкциjaмa, мoрaлнoj сaвeсти, зa рaзвиjaњe сaмoстaлнoг мoрaл-
нoг рaсуђивaњa, кao прeдуслoвa зa мoрaлнo пoнaшaњe кoje би билo у сaглaснoсти 
с њихoвoм пoтрeбoм зa нoнкoнфoрмизмoм у пoнaшaњу итд. (Стojaнoвић, 2012). 

Tу je и пoтрeбa усклaђивaњa рaзвoja интeлeктуaлних и вaнинтeлeктуaл-
них сaчиниoцa личнoсти дaрoвитих. To пoдрaзумeвa дa сe дaрoвити тoкoм свoг 
шкoлoвaњa нe бaвe сaмo пojeдиним нaучним пoдручjимa и сaдржajимa, вeћ 
и тимe кaкo сe нaучнa дoстигнућa oдгoвoрнo примeњуjу увaжaвajући хумa-
нистичкe принципe. Tимe сe, крoз мoрaлнo вaспитaњe, утичe и нa хумaнистичкo 
oбрaзoвaњe дaрoвитих пojeдинaцa, прaвилнo изгрaђуje њихoв систeм врeднoсти 
и врeднoснa oриjeнтaциja. Сa тим je пoвeзaнa и пoтрeбa дa сe кoд дaрoвитих 
пojeдинaцa рaзвиjajу сoциjaлнe кoмпeтeнциje, смисao зa сaрaдњу, зa тимски рaд.

групa кoдa 2 (жeнски пoл), у oднoсу нa групу сa кojoм сe врши пoрeђeњe, штo je у дaтoм 
случajу групa 1 (мушки пoл).
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Дoстизaњe нивoa мoрaлнe aутoнoмиje дaрoвитих знaчajнo je и зa њих сaмe 
aли и зa друштвo у кoмe живe. Oсим критичкoг oднoсa прeмa свeму oнoмe штo сe 
у друштвeнoj срeдини дeшaвa, битнo je дa дaрoвити пojeдинци рaзвиjу и сaмoкри-
тичнoст, oспoсoбe сe дa прoмишљajу o свojим пoступцимa. Tрeбa вoдити рaчунa 
и o усaглaшaвaњу пoтрeбa друштвa и пoтрeбa дaрoвитих пojeдинaцa и њихoвe 
дoбрoбити. Друштвeнe пoтрeбe зa успeшним дaрoвитим пojeдинцимa пoстajу у 
нoвиje врeмe свe вeћe, пa je лoгичнo дa дaрoвитимa друштвo мoрa пoнудити услoвe 
зa пристojaн живoт, шкoлoвaњe, зaпoслeњe и стручнo нaпрeдoвaњe. Aли, притoм 
сe крoз мoрaлнo вaспитaњe дaрoвитих пojeдинaцa кoд њих мoрa рaзвиjaти свeст o 
тoмe дa срeдствa кoja je држaвa улoжилa у њихoвo шкoлoвaњe мoрajу нa oдрeђeн 
нaчин бити врaћeнa. Taкo би сe штитили и интeрeси држaвe у oбрaзoвaњу и смaњи-
лe пoслeдицe “oдливa мoзгoвa”, тj. прoцeсa oдвoђeњa тaлeнaтa из нeрaзвиjeних др-
жaвa кoje улaжу у oбрaзoвaњe дaрoвитих, a oни сe рeaлизуjу у другим рaзвиjeним 
држaвaмa (Aврaмoвић, 2010, прeмa: Стojaнoвић, 2012).

Нaшe истрaживaњe пoкaзуje дa, упркoс oтeжaвajућим oкoлнoстимa 
сaврeмeнoг дoбa, дaрoвити пojeдинци нoсe врeднoсти кoje би мoглe бити мoрaл-
ни путoкaз рaзвoja друштвa. Oвaкви рeзултaти, мeђутим, нe умaњуjу пoтрeбу 
кoнтинуирaнoг стручнoг усмeрaвaњa дaрoвитих интeнциoнaлним мoрaлним 
вaспитaњeм. Moрaлнe и духoвнe врeднoсти дaрoвитих, утисaк je, дoбрo су син-
хрoнизoвaнe, сa нaглaшeним систeмoм врeднoсти кojи би дa сe oдупрe бeсмислу 
и систeму кojи знaчи пуки oпстaнaк у мoрaлнoм oкружeњу пoгaжeних мoрaлних 
и духoвних врeднoсти. To гoвoри и o пoзитивним вaспитним утицajимa кojимa 
je вeћинa вeрoвaтнo билa излoжeнa, и у дaнaшњe врeмe буди oптимизaм зa дaљa 
плaнирaњa прoцeсa мoрaлнoг вaспитaњa. Свaкaкo дa примaрaн зaхтeв кojи сe 
oднoси нa дoбру стручну припрeму нaстaвникa зa рaд сa дaрoвитимa oстaje увeк 
aктуeлaн. Oни тoкoм свoг стручнoг oбрaзoвaњa мoрajу oвлaдaти дoстигнућимa 
рaзличитих нaучних дисциплинa у прoучaвaњу прoблeмaтикe дaрoвитoсти.
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Milena Letić, MA, Prof Dr Radovan Grandić, Novi Sad

RELATIONS BETWEEN GIFTEDNESS AND MORALITY 
IN THE CONTEXT OF VARIOUS DOMAINS 

Abstract

The research outlined in the paper aims at examining the extent to which various 
fields of action engage certain moral features, or, more precisely, is it the case that the re-
lations between giftedness and morality change in the function of different domains. The 
sample consisted of 640 subjects from the territory of Serbia. Due to the significance of con-
sidering the research problem in the context of various giftedness domains, the sample was 
divided into the group of academically gifted students (those attending Regional centres for 
the gifted), group of non-academically gifted students (attending specialized schools for the 
gifted) and the group of students of average abilities (those attending vocational secondary 
school in Novi Sad). The data on moral characteristics of the subjects were collected accord-
ing to the inventory of moral competencies, construed for the purpose of the present research. 
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Research results point to the importance of the domain in the appearance of spe-
cific quality of giftedness in which it is manifested. Namely, apart from being related to 
the specific profile of abilities, the type of domain also establishes a relation with moral 
features taking part in its mastering. General impression is that, despite unfavourable 
circumstances of modern age, gifted individuals do have values which could be moral 
guidelines for development of society. Such results, however, do not reduce the need to 
continually and professionally guide the gifted through intentional moral upbringing.  

Key words: giftedness, morality, moral features, moral upbringing.  

Милена Летич, МА, Д-р Радован Грандич, Новый Сад

СООТНОШЕНИЯ ОДАРЁННОСТИ И НРАВСТВЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
РАЗНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Резюме

Настоящее исследование имеет намерение исследовать и обнаружить в ка-
кой степени разные «сферы деятельности» требуют определённые нравственные 
свойства, или, точнее говоря, меняются ли соотношения одарённости и нрав-
ственности в функции разных сфер деятельности. В опросе приняли участие 640 
учеников со всей территории Республики Сербии. Из-за значения рассмотрения 
проблемы в настоящей работе в контексте разных сфер одарённости, участни-
ки в опросе разделены на группу академически одарённых учеников /учащихся 
Региональных центров для талантов/, группу неакадемически талантливых уче-
ников /учащиеся специальных школ для талантов/ и группу учеников посред-
ственных способностей /которые узатся в средних специальных школах в Новом 
Саде/. Данные о моральных свойствах учеников получены на основании инвен-
таря моральных компетенций, составленного для настоящего исследования.

Результаты исследования указывают на значение сферы деятельности в 
формировании специфического качества одарённости, которая в ней проявляется. 
Кроме того что,можно привести в взаимосвязь с специфическим характером, про-
филем способности, вид домена, сферы реализует соотношение и с нравственными 
свойствами, участвующими в его преодолении, усвоении. Общее впечатление та-
кое, что вопреки отягчающим обстоятельствам современного времени, талантливые 
индивидуумы имеют ценности, которые могут быть путеводителем развития обще-
ства. Такие результаты не уменьшают необходимость постоянного специального на-
правления талантливых учеников целенаправленным нравственным воспитанием.

Опорные слова: одарённость, нравственность, моральные свойства, нрав-
ственное воспитание
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ИЗАЗОВИ ПЛУРАЛНОСТИ У РАЗЛИЧИТИМ 
СЕГМЕНТИМА ОБРАЗОВАЊА1

Резиме

Предмет истраживања у оквиру пројекта „Педагошки плурализам као 
основа стратегије образовања” одређен је као упознавање плуралистичке сцене 
постмодерне педагошке алтернативе Европе као новог филозофског окружења 
од кључног значаја за Србију. Крајњи циљ истраживања односи се на расве-
тљавање педагошког плурализма као основе стратегије образовања Србије. У 
тексту се стручној и научној јавности презентују издвојени домети резултата 
научних истраживања у оквиру овог пројекта. Пројектне активности биле су 
фокусиране на теоријска и емпиријска истраживања утицаја различитих кон-
цепција и становишта на одређење спремности за школу, феномена приват-
ног образовања и родитељског избора школе, теоријског плурализма између 
апстрактних негација и некритичких адаптација, доприноса методе дебате 
квалитету образовања, ефикасности епистемолошкометодолошких домета 
акционих истраживања, и педагошку легитимност питања исхода из угла нове 
образовне политике у Србији. Досадашњи истраживачки резултати односе се 
на рефлексију питања педагошког плурализма, како на метатеоријском нивоу, 
тако и на нивоу дидактичких решења за организацију образовних активности. 
Очекивања су да ће досадашњи и будући истраживачки налази у оквиру проје-
кта „Педагошки плурализам као основа стратегије образовања” бити корисни 
у формулацији јавних политика, те да ће наћи практичну примену у нашем об-
разовном систему.

Кључне речи: дидактика, квалитет образовања, педагошки плурализам, 
стратегија образовања, школски плурализам.

1 Текст представља резултат рада на пројекту „Педагошки плурализам као основа стратегије 
образовања”, бр. 179036 (2011-2015), чију реализацију финансира Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Увод

Предмет истраживања у оквиру пројекта Педагошки плурализам као ос-
нова стратегије образовања одређен је као упознавање плуралистичке сцене 
постмодерне педагошке алтернативе Европе као новог филозофског окружења 
од кључног значаја за Србију. У том смислу, тематика којом су се у теоријским 
и емпиријским, пре свега, експлоративним истраживањима бавили истраживачи 
ангажовани на овом научноистраживачком пројекту односи се на педагошки плу-
рализам, који се као феномен намеће нашој педагошкој сцени последњих годи-
на. Крајњи циљ пројектних активности односи се на расветљавање педагошког 
плурализма као основе стратегије образовања Србије. Истраживања спроведена 
од стране чланова тима окупљеног око пројекта Педагошки плурализам као осно-
ва стратегије образовања из разних аспеката посматрају питање плуралности, 
доприносећи вишеслојности посматрања овога феномена. Нека од значајних пи-
тања која су у протеклој години истраживана односе се на следеће аспекте плу-
ралности: утицај различитих концепција и становишта на одређење спремности 
за школу, феномен приватног образовања и родитељски избор школе, теоријски 
плурализам између апстрактних негација и некритичких адаптација, односно 
домети и ограничења апликација појединих иновативних поступака у дидакти-
ци, допринос методе дебате квалитету високошколског образовања, ефикасност 
епистемолошко-методолошких домета акционих истраживања, и педагошка ле-
гитимност питања исхода из угла нове образовне политике у Србији. У тексту 
који следи презентују се стручној и научној јавности издвојени домети резулта-
та досадашњих научних истраживања у оквиру пројекта Педагошки плурализам 
као основа стратегије образовања.

Плуралност на педагошкој сцени

Будући да се спремност поласка за школу данас препознаје као важан сег-
мент одрживе стратегије развоја друштва и услов индивидуалног развоја сваког 
појединца, у оквиру пројектних активности се као примарно наметнуло преиспи-
тивање утицаја различитих концепција и становишта на питање спремности деце 
за полазак у школу. На основу теоријске анализе истраживачких налаза у лите-
ратури Јасмина Клеменовић (Klemenović, 2014), у тексту под насловом „Ути-
цај различитих концепција и становишта на одређење спремности за школу”, 
констатује да се одређење појма „спремности за школу” током времена мењало 
прелазећи дуг пут од нативистичких и емпиристичких ка друштвено констру-
исаним концепцијама каквим се сматрају социоконструктивистичка и интерак-
ционистичка. Ове концепцијске трансформације ова ауторка сагледава кроз две 
целине које се тичу перспективе појединца и перспективе заједнице, и то пу-
тем анализе основних поставки, критеријума процене спремности и механизама 
осмишљених за достизање спремности у пракси. Иако захватају дуг временски 
континуум од преко стотину година, многи елементи анализираних перспектива 
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до данас опстају, с мањим или већим отклонима, што је усмерило истраживање 
ове ауторке на испитивање основних упоришта и дилема сваке од концепција. 
Закључује се да уместо ранијег фокуса на дете и његова развојна достигнућа 
(перспектива појединца), савремена одређења спремности обухватају и процену 
спремности образовних институција, породице и читаве заједнице за обезбеђи-
вање успешног учења и развоја све деце (перспектива заједнице). Спремност за 
школу, дакле, произлази из међусобног утицаја особина детета и карактеристи-
ка околине (Čudina-Obradović, 2008). Клеменовић (Klemenović, 2014) истиче да 
овакво схватање спремности подржава усвајање политике и стандарда за рани 
развој и учење уз проширивање и диверзификовање различитих типова услуга 
(здравствених, социјалних, образовних) којима се настоје обухватити сва деца 
током раног и предшколског васпитања, уз препоруку комбиновања различитих 
концепција и приступа за пружање подршке остваривању развојних потенцијала 
све деце, посебно оне из група под ризиком и обесправљене. Намера је да се 
додатним ангажовањем уже и шире заједнице, и свих расположивих институција 
допринесе смањивању разлика које настају уследе неједнаких услова одрастања 
уз побољшање правичности у остваривању учења током читавог живота.

Значајно питање којим су се истраживачи у протеклој години бавили од-
носи се на питање плуралистичке сцене постмодерне педагошке алтернативе Ев-
ропе, и с тим повезан проблем неједнакости у образовном систему. Ово питање 
се, као предмет истраживања у оквиру пројекта Педагошки плурализам као ос-
нова стратегије образовања, повезало са питањем школског избора у функцији 
унапређења квалитета образовања. Пошло се од става да плурализам у области 
образовања представља озбиљан изазов школи и тестира њене демократске по-
тенцијале. Он не указује само на право на различитост, него и на потребу по-
већања могућности различитих педагошких и организационих решења у обра-
зовању која се очитују кроз деловање педагошког и школског плурализма. Отуда 
је у оквиру пројектних активности акценат стављен на проучавање приватног и 
алтернативног образовања (појмовне недоумице, искуства у развијеним земља-
ма Европске уније, искуства у земљема централне и источне Европе), са наме-
ром расветљавања педагошког плурализма као основе стратегије образовања 
Србије. У претходном периоду реализовано је истраживање са циљем сагледа-
вања мишљења наставника, родитеља и студената педагогије о општем стању и 
претпоставкама развоја школског и педагошког плурализма на нивоу обавезног 
образовања у Републици Србији. Кренуло се од очекивања да ће резултати ис-
траживања послужити као значајна основа за промишљање начина унапређења 
квалитета образовања и учења за све.

Полазећи од чињенице да општу тенденцију која је утицала на обликовање 
школства у 20. веку представља креирање услова за остваривање педагошког и 
школског плурализма, и да релативно нова ситуација у нашој земљи претпоставља 
развијеност грађанске свести у погледу одговорног избора школе и образовања, 
Јована Милутиновић и Слађана Зуковић (Milutinović & Zuković, 2014) су у тексту 
под насловом „Карактеристична обележја приватних у односу на државне школе 
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из перспективе наставника, родитеља и студената” приказале резултате истражи-
вања на тему претпоставки развоја педагошког и школског плурализма у Србији. 
У протеклој истраживачкој години ауторке су сагледавале мишљења наставника, 
родитеља и студената педагогије о карактеристичним обележјима приватних у од-
носу на државне школе. Ради реализације постављеног циља истраживања при-
мењен је инструмент који је конструисан за потребе овог испитивања, а узорком је 
обухваћен 441 испитаник. Представљени резултати показују да већина испитаника 
сматра да између приватних и државних школа нема великих разлика, при чему за 
нека обележја дају благу предност приватним школама. Указује се да би процене 
наставника и родитеља могле да сугеришу да постоје извесне сличности између 
ситуације на пољу приватног обавезног образовања у Србији данас и ситуације у 
којој су образовни системи одређених земаља централне и источне Европе (Бугар-
ска, Чешка Република, Мађарска и Пољска) били почетком деведесетих година 20. 
века. У литератури (Kozakiewicz, 1992; Sliwka & Istance, 2006) се указује да су у 
том периоду организатори нових приватних школа настојали да ограниче број деце 
у одељењу, да индивидуализују наставу и да интензивирају учење страних језика, 
почевши од првог разреда основне школе. Неке од тих школа су посебан акценат 
стављале на рад са децом са инвалидитетом.

Уопште узев, сагледавање мишљења наставника, родитеља и студената пе-
дагогије у Србији је показало да студенти педагогије у значајно већој мери него 
родитељи и наставници истичу предности приватних у односу на државне школе. 
Ово истраживање потврђује констатације неких аутора (Rajić, 2008) да је, када су 
у питању ставови о приватним школама, веома важан степен информисаности. У 
том оквиру Милутиновић и Зуковић (Milutinović & Zuković, 2014) закључују да је, 
уколико се желе побољшати услови за отварање и развој приватних основних шко-
ла и тиме квалитетно повећати разноврсност организационих решења у Србији, 
потребно уложити труд у информисање наставника и родитеља о њиховом дело-
вању. Ово је веома важно, будући да је идеја педагошког и школског плурализма 
компатибилна са различитим породичним вредностима и очекивањима, као и са 
разноврсним ученичким потребама. Плуралистичка концептуална база шири и об-
разовни простор у којем способни наставници могу креативно деловати, и креира 
услове за њихову професионалну аутономију, омогућавајући обогаћивање образо-
вања примереног мањинским културама унутар одређеног друштва.

Нека од значајних питања која су преиспитивана у оквиру пројектних 
активности у протеклој години односила су се на домете и ограничења апли-
кација појединих иновативних поступака у дидактици, који се данас све чешће 
враћају и на нашу педагошку сцену. Тако су Грозданка Гојков и Жељка Бојанић 
(Gojkov & Bojanić, 2014), у раду под насловом „Теоријски плурализам између 
апстрактних негација и некритичких адаптација (Дискурс о пројектној наста-
ви као практичном изразу теоријског плурализма)” приказале резултате испи-
тивања теоријског плурализма у дидактици из угла апстрактних апликација и 
некритичких адаптација на примеру пројектне наставе као практичном изразу 
теоријског плурализма. Ауторке су дискутовале питање плуралистичке сцене 
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постмодерне дидактике која у пракси значи примену више врста наставе, облика, 
метода, па у крајњем смислу и система наставе. Гојков и Бојанић скрећу пажњу 
на потребу бољег познавања теоријских основа дидактичких облика и метода, уз 
уверење да без њиховог разумевања ни сама примена не може бити адекватна. 
Ово посебно важи у случају када се не води рачуна о њиховим карактеристика-
ма, о контексту који подразумева примену одређених облика и метода, као и о 
могућностима да се у неком другом контексту примене, односно прилагоде. У 
том оквиру, ове ауторке своје истраживачке напоре усмеравају ка сагледавању 
теоријских основа, суштинских карактеристика, могућности и ограничења ино-
вативног потенцијала пројектне наставе са становишта негације и опасности од 
некритичке примене.

Фокусиране на дискурс о пројектној настави као огледалу утицаја тео-
ријског плурализма на дидактичку сцену, односно ближе, на промене у високош-
колској настави, а на основу анализе налаза који се нуде у литератури, Гојков и 
Бојанић истичу да су наде у овај метод превелике и захтеви сувише високи, те да 
не узимају довољно у обзир структуралне тешкоће етаблираних система наставе 
и учења, неадекватну опремљеност школа, превелика очекивања од школе, кул-
туру учења у Европи. Ради се о уверењу ауторки да намера за даље развијање 
пројектне наставе значи и потребу да се прихвате њене критике. Након теоријског 
разјашњења суштине и смисла, односно домета и ограничења сагледаваних ино-
вативних поступака учења у настави чињени су покушаји да се противуречности 
и напетости смање сагледавањем могућности уклапања иновативних облика, 
као одраза теоријског плурализма, у предметну наставу. У том оквиру, ауторке 
су се бавиле покушајима превазилажења напетости између пројектне наставе и 
предметне наставе, то јест анализирале су покушаје приближавања ове две вр-
сте наставе као два врло опречна, са разним културама повезана основна облика 
учења у настави.

Налази овог истраживања указују да су у процесу развоја односа предмет-
не и пројектне наставе настали различити правци међусобног приближавања 
који се састају у свом интересу ка оријентацији деловања. Гојков и Бојанић 
закључују да су односи пројектне наставе у пракси предметне наставе могући, 
те да се чини корисно промишљати о пројектно оријентисаним малим обли-
цима који су већ испробани и варирани као, на пример, часовни пројекти или 
мини пројекти, пројектно оријентисане фазе курса, стручни дани, појединач-
ни пројекти и пројектно оријентисане ескурзије до стручних пројеката у окви-
ру пројектних недеља. Могло би се проценити да је значај овог истраживања у 
томе што су разјашњене могућности и ограничења интегративног потенцијала 
пројектне наставе, и што је указано на опасности, како од њене негације, тако 
и од некритичке примене. Нудећи реалну перспективу, добијени налази могу се 
повезати са разматрањима могућности компромиса између решења заснованих 
на традиционалном и савременом тумачењу знања (Šefer, 2004), који могу обје-
динити предности различитих парадигми, односно традиционалне и савремене 
наставне праксе ради постизања жељених исхода.
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Када је реч о теоријском плурализму на дидактичкој сцени, посебан на-
гласак био је стављен и на питање доприноса методе дебате квалитету високош-
колског образовања. Ружица Петровић (Petrović, 2014) је у тексту под насловом 
„Допринос методе дебате квалитету образовању” представила резултате истра-
живања спроведеног са циљем да се теоријском анализом класичне и савремене 
литературе, као и емпиријских извора, дебата прикаже као вежба мишљења и 
дијалога која може допринети формирању критичког мишљења, развијању спо-
собности логичке аргументације, оспособљавању за истраживачки рад, савла-
давању вештине вербалног комуницирања и правилног приступа у решавању 
питања која носе полемички карактер. У делу истраживања који се тиче појмо-
вног одређења дебате, ауторка сугерише да је најпримеренији облик дебате у 
раду са студентима едукативна расправа, која представља посебан облик вежбе 
мишљења и говора. Констатује се да овај облик дебате може помоћи студентима 
да, припремом која је неопходна за учешће у расправи, прикупе и обраде пот-
ребан материјал, да самостално апстрахују онај садржај на коме ће заснивати 
властита становишта, да логички заснованим излагањем бране своје ставове, да 
слушају излагање противника како би на темељу пажљивог праћења тока њего-
вих мисли и речи могли да увиде одређене недостатке, да елоквентним говором 
свој наступ учине привлачнијим и убедљивијим.

Налази овог истраживања који се односе на когнитивни, етички и кому-
никативни ефекат примене методе дебате, иду у правцу закључака да дебата 
представља методу која својим карактеристикама у непосредној наставној при-
мени може повећати квалитет образовања. Петровић констатује да учествовање 
у академским расправама представља врсту интелектуалног изазова који пружа 
могућност студентима да се надмећу у конкретној примени знања, у моћи рацио-
налног резоновања, брзог и виспреног размишљања, у способности расуђивања 
и вештини уверљивог изношења властитог мишљења. У контексту ове расправе 
корисно је подсетити се да Болоњски процес садржи низ смерница којима се 
подржава прелазак са наставе оријентисане на наставника ка настави усмерену 
ка студенту (European Students Union ˗ ESU, 2010), са циљем унапређења ефикас-
ности високог образовања у Европи. Ради се, пре свега, о инсистирању на проме-
нама у високошколској настави које претпостављају позиционирање студената 
у средиште дешавања и активно партиципирање у наставно-научном процесу. 
Налази сегмената пројектних активности усмерених ка питању пројектне наста-
ве и дебате управо промишљају начине примене пројектне настава као облика 
наставе усмереног на студента, и дебате као активирајуће методе у високошкол-
ској настави.

У контексту Болоњског процеса, једно од значајних питања које је раз-
матрано у оквиру пројектних активности односи се на педагошку легитимност 
питања исхода образовања. Милан Узелац (Uzelac, 2014) је у тексту под насло-
вом „Педагошка легитимност питања исхода из угла нове образовне политике 
у Србији” анализирао могућности даљег опстанка плуралистичког приступа у 
реформи савременог образовања. Угроженост таквог приступа овај аутор види у 
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уплитању међународних финансијских центара моћи, са својим посебним инте-
ресима замене света културе светом профита. Поред критичке анализе реформе 
високог образовања у Србији, Узелац указује на потенцијалну погубност рефор-
ме основног и средњег образовања путем израде предметних исхода која је у 
Србији сада у току. У овом контексту корисно је осврнути се на промишљања 
Елиота Ајзнера (Eisner, 2004), истакнутог стручњака у области образовања, који 
истиче да образовање усмерено ка мерењу исхода учења импликују улагање 
више напора у предвиђање и контролу, него у истраживање и откривање. Овде се 
ради о настојању да се креира индустријска култура у школама, са идентичним 
вредностима и концепцијама о томе шта је битно, и бављење искључиво резул-
татима учења, заборављајући при томе да ангажовање у школи може и треба да 
пружи интринзично задовољство. У овом контексту, Ајзнер подвлачи да отва-
рање ка неизвесном свакако треба да представља вредност која треба да нађе 
одговарајуће место у школи.

Значајно питање за пројекат Педагошки плурализам као основа страте-
гије образовања односи се на плурализам истраживачких парадигми, а посебно 
на значај акционих истраживања у педагогији, и о томе како је идеја за попу-
ларизацијом и спровођењем ове врсте истраживања покренута. Наиме, према 
мишљењу неких аутора (Mušanović, 2001), становишта која промене и реформе 
образовања сагледавају са аспекта проширења професионалне улоге наставника 
на истраживање залажу се за реконструкцију улоге наставника посматране из 
позитивистичке парадигме, за акциона истраживања и перспективу еманципа-
торске методологије педагошког истраживања. Реч је о томе да, ситуирана уну-
тар парадигме квалитативних истраживања, акциона истраживања обједињавају 
три различите делатности наставника, и то: учење као стицање нових знања или 
обликовање нових значења о пракси, научно-методолошка утемељена истражи-
вања и промене у смислу развоја и решавања проблема. Овако перципирана уло-
га наставника, с једне стране, води ка другачијем сагледавању његове улоге у 
вођењу и развоју система јавног школства, а с друге, отвара перспективу за раз-
вој методологије педагошких истраживања. У том контексту, Јелена Максимовић 
и Јелена Османовић (Maksimović & Osmanović, 2014), у тексту под насловом 
„Ефикасност епистемолошко-методолошких домета акционих истраживања”, 
приказују резултате истраживања на тему акционих истраживања у светлу епис-
темолошких истраживачких парадигми. Ове ауторке подвлаче да су се до осам-
десетих година прошлог века акциона истраживања само повремено сусретала у 
релевантним научним часописима и у стручној литератури, а да се у последњих 
тридесет година та ситуација знатно променила. У контексту промена статуса 
овог истраживачког приступа, Максимовић и Османовић указују на досадашња 
тумачења акционих истраживања и дају преглед њихових научних доприноса. 
Ове ауторке закључују да је у оквиру критичке теорије настао концепт акционих 
истраживања који се темељи на мењању васпитно-образовне праксе, евалуацији 
и самоевалуацији истраживача, и унапређењу васпитно-образовне праксе. Прак-
тичну примену у васпитно-образовној пракси акциона истраживања заузимају 
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када наставници, преузимајући активну улогу у остваривању промена, постају 
рефлексивни практичари, или акцијски истраживачи. На основи испитивања 
истраживачких налаза у литератури Максимовић и Османовић констатују да се 
акциона истраживања налазе у експанзији, да привлаче пажњу на пољу образо-
вања, и да имају властите центре и релевантне часописе. Акциона истраживања, 
према мишљењу ових ауторки, представљају истраживања будућности са циљем 
истовременог упознавања, мењања и унапређења васпитно-образовне праксе.

Закључна разматрања

Значај спроведених истраживања у оквиру пројекта Педагошки плурали-
зам као основа стратегије образовања огледа се у есенцијалној улози коју об-
разовање има у припремању младих генерација у Србији за живот на европском 
простору, у успостављању одрживе привреде и друштва, у пружању подршке за 
укључивање у светске интеграционе процесе, и очување националних традиција. 
На основу анализе дела прилога насталих као резултат рада на пројекту Педа-
гошки плурализам као основа стратегије образовања може се констатовати да 
први заједнички именитељ спроведених истраживања представља плуралност 
која се у образовном контексту, и поред многих концептуалних и практичних 
тешкоћа, чини најсмисленијом уколико друштво претендује да буде демократ-
ско. Претходно дотицани сегменти и питања анализирана у оквиру пројектних 
активности говоре о комплексности теоријског плурализма у образовању, и по-
следицама које плуралност на теоријском нивоу оставља на педагошку праксу. 
Плуралност је свакако велики изазов који се поставља, како пред теорију, тако и 
пред праксу образовања, а овде споменути прилози дају значајан допринос раз-
личитим аспектима разјашњења суштине и значења педагошке плуралистичке 
сцене. Реч се о сегментима који се тичу односа перспективе појединца и перспек-
тиве заједнице у контексту концепцијске трансформације појма „спремности за 
школу”, родитељског избора школе и приватног образовања, теоријског плурали-
зма између апстрактних негација и некритичких адаптација, односно апликација 
појединих иновативних поступака у дидактици, посебно на нивоу високошкол-
ског образовања, доприноса методе дебате квалитету образовања, легитимности 
питања исхода образовања из угла нове образовне политике Србије и акционих 
истраживања у светлу плурализма истраживачких парадигми.

Други заједнички именитељ представљених прилога јесте истраживање 
могућности унапређења квалитета образовања. Значајно је подсетити се да пот-
реба за унапређењем квалитета образовања и квалитета школа као образовних 
установа проистиче из вишедеценијских расправа вођених на ширем образовном 
простору, али и увиђања да образовање високог квалитета представља камен те-
мељац успешне и стабилне економије и социјалне транзиције, као и да чини не-
опходан предуслов за укључивање у процесе глобалне интеграције (Milutinović, 
2008). Све то представља довољан разлог због којег би наведена питања требало 
у наредним корацима даље теоријски разјашњавати, уз емпиријску валидацију 
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на основу добро конципираних и ригорозно спроведених научних истраживања. 
Очекивања су да ће понуђени и будући истраживачки налази настали у оквиру 
пројекта Педагошки плурализам као основа стратегије образовања бити корис-
ни у формулацији јавних политика, те да ће наћи практичну примену у нашем 
образовном систему.
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CHALLENGES OF PLURALISM IN VARIOUS SEGMENTS OF EDUCATION  

Abstract

The subject of study carried out within the research Pedagogic Pluralism as 
a Grounds for Strategy of Education has been defined as introduction into pluralistic 
scene of postmodern pedagogic alternative of Europe as a novel philosophical setting 
crucial for Serbia. The ultimate aim of the research refers to shedding light on peda-
gogic pluralism as grounds for strategy of education in Serbia. The text presents the 
reaches of the scientific studies undertaken within the project to professional and sci-
entific public. Project activities were focused on theoretical and empirical research on 
the influence of various conceptions and standpoints to determination of readiness for 
school, the phenomenon of private education and parental choice of school, theoretical 
pluralism between abstract negations and uncritical adaptations, contribution of the 
method of debate to quality of education, efficacy of epistemological-methodological 
reaches of action research, as well as pedagogical legitimacy of the issue of learning 
outcomes from the angle of new educational policy in Serbia. Research results so 
far have referred to the reflexion of the issue of pedagogic pluralism both at meta-
theoretical level and at the level of didactic solutions for organization of educational 
activities. It is to be expected that both former and future research findings of the proj-
ect Pedagogic Pluralism as a Grounds for Strategy of Education will be useful for the 
formulation of public policies and that they will find their practical application in the 
educational system in Serbia. 

Key words: didactics, quality of education, pedagogic pluralism, strategy of 
education, school pluralism.

Д-р Радован Грандич, Д-р Иована Милутинович, Новый Сад

ВЫЗОВЫ ПЛЮРАЛИЗМА В РАЗНЫХ СЕГМЕНТАХ ОБРАЗОВАНИЯ

Резюме

Предмет исследования в рамках проекта «Педагогический плюлализм как 
основа стратегии образования» мы определили как ознакомление с плюралисти-
ческой сценой постмодерной педагогической альтернативой Европы, как нового 
философского окружения очень важного для Сербии. Окончательная цель насто-
ящего исследования касается освещения педагогического плюрализма как осно-
вы стратегии образования в Сербии. В настоящем текстк мы представляем про-
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фессиональной и научной гласности определённые степени результатов научных 
исследований в рамках настоящего проекта. Проектные активности были сосре-
доточены на теоретические и эмпирические исследования влияния разных кон-
цепций и положений на определение готовности детей к школе, на определение 
феномена частного образования и родительского выбора школы, теоретического 
плюрализма между абстрактными отрицаниями и некритическими адаптация-
ми, вклада метода дебюта в качество образования, на определение эффективно-
сти эпистемологическо-методологических результатов дедеятельных исследова-
ний, и на педагогическую законность вопроса результатов с точки зрения новой 
образовательной политики в Сербии. Полученные до сих пор исследовательские 
результаты касаются отражения вопроса педагогического плюрализма как на ме-
татеоретическом уровне, так и на уровне дидактических решений для организа-
ции обра зовательных активностей. Мы ожидаем что прежние и будущие иссле-
довательские результаты в рамках проекта «Педагогический плюрализм как ос-
нова стратегии образования» будут полезными в определении гласных политик, 
и получат практичное применение в нашей образовательной системе.

Опорные слова: дидактика, качество образования, педагогический плюра-
лизм, стратегия образования, школьный плюраризм
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АРИСТОТЕЛ КАО ИСТОРИЧАР ФИЛОЗОФИЈЕ

Резиме

Аутор у раду разматра Аристотелову филозофску рецепцију која је пред-
стављала кулминацију јединственог развојног пута филозофије у IV веку пре 
наше ере, и као таква обухватала у себи принципе свих ранијих филозофија. 
Посебан акценат у чланку стављен је на истраживање релевантности и по-
узданости Стагиранинових сведочанстава о пресократовцима. Аристотел је 
у свом Corpusu разоткрио сву дивергентност мисли првих филозофа, али је као 
постојан и систематичан филозоф трагао и за кохезионим фактором те дивер-
гентности. Уочава се, понајпре из Физике и Метафизике, али и из других дела, 
да је Стагиранин тражени кохезиони фактор пронашао у својој „првој филозо-
фији” и њеним начелима односно узроцима. Аутор је, штавише, установио да је 
Аристотелово учење о четири узрока кључ за разумевање целине пресократске 
филозофије. Доктрина о материјалном, формалном, ефицијентном и финалном 
узроку омогућила је не само проблемску систематизацију претходника него и 
прекривање мисаоног хоризонта Стагиранинових најранијих претеча. Аутор је 
утврдио да Аристотелове кондензоване формулације и дубока запажања о фи-
сичарима, као и доследна интерпертација и зрела и тематизована рефлексија, 
њега чине једним од најпотпунијих и најдубљих извора приликом филозофског 
разматрања пресократоваца. Закључак аутора је да ови показатељи и аргумен-
тација Стагиранина с правом квалификују као првог историчара филозофије.

Кључне речи: Аристотел, релевантност, пресократовци, учење о узроци-
ма, историчар филозофије

Током двадесетог века, али и у првим деценијама двадесет првог века, ис-
кристалисале су се најмање две струје када је у питању Аристотелово поимање 
пресократоваца. Прва, са знатно већим бројем присталица и сасвим у складу са 
доминантно скептичким духом епохе, најчешће се беспоштедно обрушавала на 
највеће ауторитете прошлости, па тако ни Стагиранин није више био беспоговор-
но признат као класични хеленски филозоф који је у свом богатом опусу сабрао и 
сублимирао сав дотадашњи развој филозофске мисли. Другачије речено, довођена 
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је у сумњу чувена теза да је Аристотелова филозофска рецепција, која је сматрана 
кулминацијом јединственог развојног пута филозофије у IV веку пре н.е., као таква 
обухватала у себи и принципе свих ранијих филозофија. Под видом научничке „не-
утралности” и „објективности”, фрагментарном и на моменте суптилном анали-
зом Аристотелових списа, откриване су „очите грешке” и „бројне мањкавости” у 
њима. Тврдило се, штавише, да доксографија, која је полазила од Стагиранина, не 
само да није сачувала учења старих мислилаца у њиховом изворном облику, него 
је и оно што је до тада било сачувано додатно извитоперила. Зато, да би се наново 
открила замагљена изворна бит грчке филозофије и добила као могућност духо-
вног живота за савремено доба, препоручивало се потпуно деструисање класичне 
„сократовске” филозофије и традиционалног гледања на њу.

Филозофи и филолози нашег времена су се у својим разнородним истра-
живањима пресократоваца и њихове многодимензионалне ослоњености и по-
везаности са Аристотелом слагали у мало чему, осим у једном: Стагиранин је 
непоуздан сведок када су рани филозофи у питању! У овом раду биће поменуте 
поједине критике које су на рачун Аристотеловог приказа пресократоваца упући-
вали неки од познатих и признатих стручњака из ових области.

Барнет (J. Burnet), у својој књизи Рана грчка филозофија (Burnet 1962: 
31),1 која је први пут изашла крајем XIX века, али која се и данас сматра јед-
ним од најбољих приказа пресократоваца икада објављених, у „Напоменама о 
изворима” децидно саопштава да су Аристотелови ставови о раним филозофима 
далеко мање исторични него што су то, рецимо, Платонови.2

Ибервег (F. Uberweg), затим, у делу Основе историје филозофије I 
(Ueberweg, Praechter 1909: 13), каже да Аристотелови наводи „нису свуда безу-
словно поуздани”, и додаје да, осим тога, он има обичај да у туђа учења уноси 
меру и димензију сопствених темељних појмова.

Кирк и Равен (G. S. Kirk, J. E. Raven), даље, у књизи Пресократски фи-
лозофи (Kirk, Raven 1957: 3), тврде да су Аристотелова становишта често ис-
кривљена његовом оценом која претходнике види само као сегмент „клецајућег” 
прогреса ка истини, коју је, разуме се, открио сам Стагиранин у својим истражи-
вањима, посебно у оним која разматрају проблем узрочности.

Веома оштри су и коментари Мак Диармида (J. B. McDiarmid). Он ће 
на појединим местима свог чланка Теофраст о пресократским узроцима 
(McDiarmid 1970: 180) понављати тада већ уобичајене ставове о Аристотелу, као 
што је следећи: „Аристотела нису уопште занимале историјске чињенице као 
такве”, и наставити у истом стилу да приликом конструкције властитог система 
филозофије Аристотел себи много шта допушта, па и то да модификује или ис-
криви не само детаље ставова претходника, већ и њихова темељна становишта. 

1  Слично и на p. 57. Књига је 2004. године, 112 година након првог издања (април 1892.), 
објављена и на нашем језику (Барнет 2004).

2  На Барнетовом трагу је и Павловић (Б. Павловић), који у књизи Пресократска мисао 
пише: „Аристотел није настојао да непристрасно и потпуно независно од властитог 
становишта прикаже гледишта старих „физичара” (Павловић 1997: 30).
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Мак Диармид на крају закључује како нема никакве постојане вредности у Ста-
гираниновим коментарима пресократоваца, нити да уопште постоји тако нешто 
као што је аристотеловска интерпретација првих филозофа.

Аутор који је, ипак, „најзаслужнији” за овакав интерпретацијски приступ, 
који се потом ширио готово геометријском прогресијом, засигурно је Чернис (H. 
Cherniss). Чернисова књига Аристотелова критика пресократске филозофије 
(Cherniss 1964), оно је врело са којег се већ више од пола столећа црпе инспи-
рација за, најчешће неодмерене, критике на Аристотелов рачун. Класична Чер-
нисова теза је да Стагиранин није намеравао да пружи историјски приказ раније 
филозофије, јер су за њега, као и за већину других филозофа, доктрине прет-
ходника само материјал који треба да буде преобликован у складу са властитим 
потребама и сврхама. Интересантна је и Чернисова констатација, боље рећи ње-
гова увереност, да није могуће конструисати конзистентну схему Аристотелове 
концепције пресократске филозофије, јер, наводно, како год да се то покуша, 
избијају на видело непремостиве противречности било на генералном нивоу, 
било у појединостима. Када у последњем поглављу свога списа буде сумирао 
претходни рад, Чернис ће набројати седам могућих извора погрешака које чини 
Аристотел када извештава о ставовима пресократоваца. Наведено редом то су:

1. Најпре, хотимичне погрешке које Аристотел чини због неких својих 
парцијалних сврха и потреба.

2. Стагиранинов уобичајени списатељски манир је, затим, био да прила-
гођава и реинтерпретира теорије и аксиоме својих претходника, дакако, опет у 
складу са циљевима и захтевима које је пред себе поставио.

3. Аристотел веома често погрешно разуме текстове ранијих аутора, као 
и њихове успутне белешке (као пример Чернис наводи Платонове коментаре).

4. Један од најплоднијих извора погрешног разумевања пресократоваца 
представља Стагиранинова терминолошка прерада ранијих теорија (увођење 
потпуно нових појмова), или, што је по Чернису готово исти процес, ишчита-
вање из исказа ранијих мислилаца оних импликација које дате речи никако не 
могу носити, због тога што су знатно каснијег порекла. Чернис, стога, закључује 
како Аристотел није у стању да разуме тачку гледишта својих претеча.

5. Слична по својим последицама је и Стагиранинова претпоставка да су 
идеје присутне у његовом добу на неки начин морале егзистирати и у ранијим вре-
менима, без обзира на то да ли у делима претходника има индиција за то или не.

6. Једна од Аристотелових омиљених метода садржана је у хтењу да раз-
вија „нужне антецеденте” и „нужне консеквенсе” из ранијих исказа, као и тежња 
да реконструише намеравана значења и изворни обим дискутованих доктрина 
(Чернис још додаје да су такве реконструкције све до наших дана омиљено оруђе 
историчара грчке филозофије).

7. Коначно, пошто је Стагиранинова концепција историјских веза и од-
носа различитих раних мислилаца потпуно неадекватна, он је, сматра Чернис, 
неспособан да у правом светлу сагледа значај њихових теорија. Теза да сваки 
пресократовац тежи сврси која је репрезентована у Аристотеловом систему ис-
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кључује све објективне везе међу њима, и на овој претпоставци заснована ис-
торија развоја преаристотеловске филозофије је, закључује Чернис, апсурдна. 
Стога ни историјско-систематски приказ из Метафизике A није ништа другачији 
од осталих делова у којима се погрешно интерпретирају и нетачно приказују 
мотиви и намере претходних филозофа, него се све то одвија, парафразирајући 
Черниса, „у славу четири типа узрочности”.3

Друга струја, бројчано у мањини, опонирала је преовлађујућем, може се 
слободно рећи, омаловажавању Аристотелових разматрања о пресократовцима. 
Њени најчешће помињани репрезенти су Гатри (W. K. C. Guthrie) и Ритер (J. Ritter).

Пре кратког приказа њихових мисли, треба рећи да у прилог теза ове двоји-
це филозофа иде и, већ готово заборављена, чињеница да је, у повесном смислу, 
једва нешто раније Хегел (G. W. F. Hegel), у својим предавањима из Историје фи-
лозофије II, изјављивао за Стагиранина како је он „био један од најбогатијих и 
најобимнијих (најдубљих) научних генија који су се икад појавили, - један уман 
човек с којим се нико, ма из којег времена, не може упоредити” (Хегел 1964: 243), 
као и да се Аристотел, уз Платона, мора назвати и учитељем људског рода. У хуку 
самозадовољства научног и техничког узлета које је XX и XXI век донео са собом, 
изгубиле су се и Хегелове речи да је Аристотел старије филозофе проучио пажљи-
во и темељно и да се, када је у питању грчка филозофија „не може ... учинити 
ништа боље до да се проучи прва књига његове Метафизике” (Хегел 1975: 138).

Гатри, осврћући се на ставове Черниса и Мак Диармида, у чланку Ари-
стотел као историчар (Guthrie 1970: 246), каже да је особени поступак Ари-
стотеловог сведочења од виталне важности за целокупну историју пресократ-
ског мишљења. Он говори да је наш дуг Аристотелу огроман, илуструјући то 
местом из 8. главе I књиге Метафизике (989а30-33), које представља својеврсну 
антиципацију савременог научног приступа одговарајућој проблематици, где се 
читалаштво јасно упозорава када престаје излагање ставова неког аутора, а када 
почиње сопствени интерпретацијски приступ. Стагиранин на поменутом месту 
каже (Аристотел 2007: 26, превео и подвукао Ж. Калуђеровић):

Што се тиче Анаксагоре, ако би неко 
помислио да је он рекао (да постоје) два 
елемента, (та) претпоставка била би 
потпуно у складу са доказом, који он сам није 
рашчланио, али би га морао прихватити 
када би га неко довео до њега.

Ἀναξαγόραν δ᾿ εἴ τις ὑπολάβοι δύο λέγειν 
στοιχεῖα, μάλιστ᾿ ἂν ὑπολάβοι κατὰ 
λόγον, ὃν ἐκεῖνος αὐτὸς μὲν οὐ διήρθρωσεν, 
ἠκολούθησε μέντ᾿ ἂν ἐξ ἀνάγκης τοῖς 
ἐπάγουσιν αὐτόν.

У књизи Историја грчке филозофије I (Guthrie 1962: 40), Гатри пише да 
се Аристотелов легат, на првом месту, огледа у томе што он уводи разлику из-
међу оних мислилаца који описују универзум помоћу мита и оног наднаравног, и 

3  Оваква запажања провлаче се кроз читаву Чернисову књигу, од предговора до последњег 
поглавља „Аристотел и историја пресократске филозофије” (Cherniss 1964). Сличне ставове, 
у незнатно измењеном облику, Чернис сажето излаже и у чланку „Обележја и учинци 
пресократске филозофије” (Cherniss 1951).
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оних који су се први усудили да тај исти универзум објасне уз помоћ природних 
узрока. Не само да је Стагиранин најранији ауторитет за већину онога што су 
пресократовци научавали, наставља Гатри, него се и каснија доксографска тра-
диција враћа историјским радовима његовог ученика Теофраста, пре свега спису 
Мнења фисичара (Φυσικῶν Δόξαι), носећи печат његове школе у својим радовима, 
па чак, у знатној мери, и његове изузетне личности. Сумирајући ову дискусију, 
Гатри бележи да је вредност онога што је сачувано од Аристотела, што из самог 
његовог пера, што из белешки које су правили његови ученици на предавањима, 
довољно велика не само да гарантује ваљаност Стагираниновог просуђивања у 
целини, него, такође, и да упозори где су његове вероватне слабости, затим, да 
пружи материјал којим би ми сами неутрализовали последице Аристотелових 
личних филозофских становишта, и, на крају, да укаже где су и која су могућа 
искривљења у његовим списима (Guthrie 1962: 42, 43).

Ритер, у књизи Метафизика и политика (Ritter 1987), посебно у чланку 
Аристотел и предсократовци, бранећи великог филозофа, пише да је Аристоте-
лу превасходно стало до јединства филозофије тј. до помирења италског и јон-
ског принципа, као и да се представа да је Стагиранин протумачио изворну фи-
лозофију у смислу свог система далеко удаљава од онога што се заиста догодило. 
Кохерентност филозофије од Талеса до сократоваца, констатује Ритер, почива на 
томе што је Аристотел у филозофију чистог мишљења, која почиње са елејцима 
и питагорејцима, унео јонски појам archea „и тако читави дотадашњи развитак 
филозофске мисли схватио у унутрашњем јединству” (Ritter 1987: 79).

∗

Аутор овог рада нема претензију да таксативно одговара на сваки забе-
лежени коментар и примедбу поменутих филозофа и филолога, већ да изложи 
властити став о предмету дискусије, али и укаже на неке од елемената који спор 
изазивају. Проблеми који се појављују приликом апсолвирања оригиналног ма-
теријала настају како због временске, и, што је још важније, логоске удаљености 
од доба у коме је Аристотел стварао. Када се томе додају тешкоће око назива 
и ауторства појединих Аристотелових дела, њихову недовршеност и комплико-
вану структуру, иновативност појмовне апаратуре Стагиранина, вишевековно 
извитоперење онога што је сачувано од Аристотела у виду „аристотелизма”, и 
још штошта друго, ето само неких од разлога за бројна спорења око тога „шта је 
Аристотел у својим списима хтео да каже”.

Илустрације ради, биће наведена једна реченица из 3. главе I књиге Ме-
тафизике (984а11-13), која се односи на Емпедокла и Анаксагору. Ево како она 
гласи (Аристотел 2007: 12, превео Ж. Калуђеровић):

Анаксагора из Клазомене, по времену старији 
од овога (Емпедокла, прим. Ж. К.), али по 
деловању каснији.4

Ἀναξαγόρας δὲ ὁ Κλαζομένιος τῇ μὲν 
ἡλικίᾳ πρότερος ὢν τούτου, τοῖς δ᾿ ἔργοις 
ὕστερος.
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4Код историчара филозофије временом су се издиференцирале најмање 
три могуће варијанте шта би наведене Аристотелове речи могле да значе. Прво, 
Анаксагора је своја дела писао, хронолошки гледано, касније него што је то чи-
нио Емпедокле, иако је по годинама био старији од Емпедокла.5 Други приступ 
је онај у коме се тврди да у поменутој реченици Аристотел говори како је Анакса-
горина филозофија „каснија” од Емпедоклове, у смислу да је инфериорнија од 
Емпедоклове.6 Трећа група аутора, супротно претходној, сматра да Аристотелове 
речи у Мет.984а11-13 значе да је Анаксагорина филозофска рецепција супери-
орнија од Емпедоклове, и у том смислу „каснија” од ње.7

Видевши све потешкоће интерпретатора, на овој, наизглед, обичној и са-
моразумљивој реченици, постаје јаснији и ближи древни херменеутички увид о 
томе како не постоји некакво потпуно стабилно и специфично значење оригина-
ла, и како је свака реконструкција неизбежно увек и некаква конструкција.

Могло би се, након мање или више минуциозне анализе Аристотеловог 
оригиналног текста, након реферирања на интерпретације других аутора и неких 
властитих увида, сасвим у складу са духом времена, закључити: „све опције су 
отворене”, и ствар оставити неразрешеном и на вољу потоњим истраживачима. 
Оваквим гестом би се додатно дало за право оним филозофима који самим Аристо-

4 Благојевић (С. У. Благојевић) је реченицу превео на следећи начин: „Анаксагора из Клазомене 
који је по доби пре овог али по делима после” (Аристотел 2007: 12). Ладан (T. Ladan) то 
чини овако: „Anaksagora iz Klazomene, po životnoj dobi prvotniji od pređašnjeg ali potonji po 
djelima” (Aristotel 1988: 12)

5  Тако тврди Рос (W. D. Ross) (Ross 1997: 132). Росов превод овог места гласи: “Anaxagoras of 
Clazomenae, who, though older than Empedocles, was later in his philosophical activity” (Ross 
1972: 984a11-13). Дословно тумачена грчка реч ὕστερος значи „каснији”, тј. „који касније 
долази”.

6  Ово је било становиште коментатора Александра из Афродизије, названог због јасноће 
својих коментара „други Аристотел”. За Александрову интерпретецију речи τοῖς δ᾿ ἔργοις 
ὕστερος, које значе да је Анаксагора „слабији” (грчка реч ὕστερος, у једном од својих значења, 
може да се преведе на наш језик и као „слабији”) по вредности свога рада” од Емпедокла, 
Рос каже да је „по свој прилици исправна”. С обзиром да је и за првопонуђену опцију 
Рос рекао да је „сасвим могућа”, његов приступ наведеном проблему је, у најмању руку, 
двојак. Анаксагора је, тако, иако старији од Емпедокла, своја дела писао после њега; али 
и не само то, филозофски домети мислиоца из Клазомене су, по Росу, слабији од сличних 
Сицилијанчевих.

7  У ову групу спадају Хегел, Брајер (E. Breier), Бониц (H. Bonitz)... Боницов превод 
Стагиранинове реченице је: “Anaxagoras aber, der Klazomenier, welcher der Zeit nach früher 
ist als diese, seinen Werken nach aber später” (Bonitz 1982: 21). Хегел има дилему да ли 
да читаву причу задржи на темпоралној равни, или да је разуме као да је у њој на делу 
онтолошки приоритет Анаксагорине филозофије. Уз извесну суздржаност, он се у својој 
Историји филозофије I, ипак, опредељује за други пол дилеме: „Није одређено да ли је он 
(Емпедокле, прим. Ж. К.) по времену (мада млађи) раније филозофирао, или је (што изгледа 
вероватније) његова филозофија у погледу ступња појма ранија и незрелија у поређењу 
са Анаксагориним појмом” (Хегел 1975: 261). Реч ὕστερος може бити протумачена и као 
„савременији”. Детаљније вид. у: Liddel, Scott, Jones 1925: 747.
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теловим белешкама придају готово антикварни карактер, те их третирају као ди-
фузни материјал из којег узима ко шта хоће и колико хоће у зависности од афините-
та истраживача. „Опуштеност” поменутог приступа великом филозофу из Стагире 
додатно оправдава и сасвим легитиман покушај експлицирања онога што у тексту 
дословно узевши није казано, али је с обзиром на повесно устројство целокупне 
ситуације „морало” на неки начин да буде „интендирано”. Поставља се питање, 
наравно, како у големом региону неказаног издвојити оно што збиља „мора” да 
буде „интендирано”, односно, како оно што је казано, колико год је то могуће чвр-
сто, повезати са оним што тумачење испоставља из сфере неказаног. Све у свему, 
опет се долази до раширеног уверења да у Стагираниновим књигама нема, нити се 
може наслутити основни интерпретативни ток који обезбеђује заокруженост ње-
говог разумевања пресократоваца, па је сходно томе приликом анализе неког њего-
вог списа допуштено и једнако валидно написати и нешто што је толико смело да 
мало, или понекад нимало, има везе са стручним ригорима, појмовном анализом 
или критичким увидом, па чак и са елементарним познавањем ствари.

Аутор овог рада следи другачији приступ Стагираниновим делима. Њему 
је ближи онај мисаони ток који пледира на коришћење Аристотела као извора за 
тумачење и разумевање њега самог, али без фриволности приступа присталица 
„лакшег пута”. Овај ток тражи компарацију и синтетизовање самих текстова који 
сачињавају Corpus Aristotelicum, али и снажно обраћа позорност на контекст и 
становиште у коме је сваки текст употребљен, не би ли се и на тај начин боље 
разумео сам Стагиранин, као и његове кондензоване формулације и дубока за-
пажања о раним мислиоцима. Већ су и антички коментатори држали да је за 
потпуно разумевање неког класичног списа потребно размотрити следећих шест 
питања: 1. Која је сврха неког списа, 2. Која је његова корист, 3. Које је његово 
место у ауторовом corpusu, 4. Који је прави наслов списа, 5. Ко је аутор списа и 6. 
Како треба спис поделити. Свако ко на овај или сличан начин приступи истражи-
вању Аристотелових „сабраних дела”, тј. свако ко се уместо тражења немисаоне 
дословности буде у Стагираниновим списима руководио филозофском претен-
зијом доследне интерпретације и зреле и тематизоване рефлексије, релативно 
једноставно ће уочити вредност и значај његових сведочанстава.

Сам Аристотел се, у складу са сопственом телеолошком концепцијом 
универзума и онтолошким приматом финалног узрока у њој, похвално изража-
вао о Емпедоклу8 и о Анаксагори,9 јер су се они, мисаоним захватањем Љубави 
(Φιλία) и Ума (Νοῦς), највише били приближили откривању сврховитог принципа 
свега међу пресократовцима. Иако је Стагиранин, након почетног одушевљења, 
био снажно разочаран како Емпедокловим коришћењем Љубави, тако и Анак-
сагориним коришћењем Ума као могућег causa finalisa, пре свега због њиховог 
недовољног и недоследног захватања појма телеологичности, он је, ипак, више 
8  Детаљније о филозофу са Сицилије видети у чланку „Емпедоклови корени свега, Љубав и 

Мржња” (Калуђеровић, Јашић 2014: 216-229).
9  Детаљније о Клазомењанину видети у раду „Анаксагорине хомеомерије и Ноус” (Калуђеровић, 

Јашић 2015: 5-17).
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вредновао Клазомењаниново увођење у дискурс Nousa, јер је у њему налазио 
продубљеније наговештаје одредбе сврхе односно разлога зашто ствари постају 
добре и лепе. Стагиранин на једном месту (Пхyс.256б24-27), од Анаксагориног 
Nousa чак продукује нешто што представља еквивалент властитом непокретном 
покретачу. Афирмативна квалификација може се пронаћи и у Мет.984б11-19, где 
Аристотел тврди да Ум јесте узрок склада и целокупног поретка, како у живим 
бићима тако и у природи, хвалећи притом Анаксагору како је он разборит човек 
насупрот непромишљености оних који су говорили пре њега.10 Анаксагора је, 
дакле, по Аристотелу, најсуштаственије од свих пресократоваца „захватио” фи-
налну узрочност, дакако, кроз свој појам Ума.

Након ових кратких опсервација о Стагираниновом поимању темељних 
ставова двојице позних пресократоваца, може се доћи до вероватног, или барем 
вероватнијег, значења цитираног пасуса из Метафизике (984а11-13). Методом 
via negativa може се са врло високим уверењем рећи да друго понуђено тума-
чење, оно о инфериорности Анаксагорине филозофије у односу на Емпедоклову, 
тешко да може, по Аристотелу, бити прихваћено. Када су остале две интерпре-
тације у питању ствари стоје овако: везано за прву понуђену варијанту треба 
констатовати да је Стагиранин, готово сигурно, мислио да је Анаксагора био 
(макар и незнатно) старији од Емпедокла. Мање је сигурно, ако је уопште, да је 
Анаксагора, према Стагираниновом виђењу, иако нешто старији, своја дела ства-
рао након Емпедокла. Треће понуђено решење, о супериорности Анаксагорине 
филозофије у односу на Емпедоклову, због већ наведених разлога, посматрано 
је кроз призму фундаменталне важности Стагиранинове четвороврсне каузалне 
схематике за разумевање целине његове филозофије. Аристотел је, са метафи-
зичке равни посматрано, био присталица тезе о бивственом priusu Анаксагори-
них мисаоних домета у односу на исте Емпедоклове. Пошто не мора постојати 
дисјунктиван однос између прве и треће понуђене опције, сасвим је могуће да 
Аристотел и није правио оштар рез између њих. Другачије речено, могуће је да 
Аристотелове речи имају како хронолошко тако и онтолошко значење. Коначно, 
мисао из Мет.984а11-13 може да значи и да је Анаксагора, по Аристотелу, био 
„каснији” (ὕστερος) од Емпедокла како у дословном смислу (по годинама), тако и 
у пренесеном смислу речи (по напредности својих филозофских идеја).

∗

Реакција аутора на неке од негативних коментара на Аристотелову ре-
центност и релевантност као извора, с почетка овог рада, усмерена је, најпре, на 
констатацију да уз бројне критике упућене на рачун ранијих мислилаца, Стаги-
ранин не заборавља ни њихове заслуге за саму ствар филозофије. За Аристотела 
је његово сопствено мишљење одређено нужношћу истине научавања његових 
претходника. Он није модерни мислилац картезијанског типа за кога је безпре-
10  Постоје и други примери из Аристотеловог корпуса који говоре о Анаксагори као телеолошком 

мислиоцу (Вид. Мет.988а14-17, 988б6-16, 1075б8-9, 1091б8-12; Пхyс.198б10-16, 256б24-27…).
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тпоставност започињања мишљења аксиом.11 Напротив, за Аристотела је фило-
зофска традиција темељ на који се он ослања, те из многих страница његових 
списа избија респект спрам старих. Стагиранин стално тражи оно зрнце истине 
које ће бити луча која ће се преносити на наредне генерације, и говори следеће 
(Мет.993б11-19) (Аристотел 2007: 63, превео Ж. Калуђеровић):

Наиме, праведно је бити захвалан не само 
онима са чијим мнењем се слажемо него и 
онима који су то изложили нешто површ-
није, јер и они су нешто допринели, тиме 
што су пре нас вежбали ту способност. Да 
није било Тимотеја не бисмо имали многе 
песничке уратке, али да није било Фринида 
не би било ни Тимотеја. Исто је тако и са 
онима који су износили своје ставове о исти-
ни: од неких смо преузели одређена мнења, 
док су други били узрок да су она настала.12

οὐ μόνον δὲ χάριν ἔχειν δίκαιον τούτοις ὧν 
ἄν τις κοινώσαιτο ταῖς δόξαις, ἀλλὰ καὶ 
τοῖς ἐπιπολαιοτέρως ἀποφηναμένοις· καὶ 
γὰρ οὗτοι συνεβάλοντό τι· την γὰρ ἕξιν 
προήσκησαν ἡμῶν. εἰ μὲν γὰρ Τιμόθεος 
μὴ ἐγένετο, πολλὴν ἂν μελοποιίαν οὐκ 
εἴχομεν· εἰ δὲ μὴ Φρῦνις, Τιμόθεος οὐκ ἂν 
ἐγένετο. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τῶν περὶ 
τῆς ἀληθείας ἀποφηναμένων· παρὰ μὲν γὰρ 
ἐνίων παρειλήφαμέν τινας δόξας, οἱ δὲ τοῦ 
γενέσθαι τούτους αἴτιοι γεγόνασιν.

12

Тако је Аристотелу традицијски низ од теолога13 преко фисиолога, па све 
до Платона, омогућио утемељење метафизике у А књизи Метафизике. Овако 
одговоран и обазрив однос према претходницима,14 уз пуно уважавање чињени-
ца у свакој сфери које се дотакао, само показује снажан Стагиранинов смисао за 
историчност.

Како, затим, да се протумачи Чернисова, са негативним призвуком изречена, 
констатација да Аристотел своје претходнике тумачи из перспективе властитог сис-
тема. Да је Стагиранин раније филозофе разумевао на особен начин и са иновираном 
појмовном апаратуром не треба посебно доказивати, али аутор овог рада не сматра да 
11  Тврдећи да се филозофирање стварно догађа само у вези са властитом историјом, и да постоји 

нераскидива веза између традиције и новостворених филозофских концепција, Јасперс (K. 
Jaspers) у књизи Светска историја филозофије пише: „Нико не може да мислећи почне испо-
четка, иако свака права мисао, изнова мишљена, јесте у исти мах изворна. Наслеђена мисао 
неприметно буди сопствену мисао, мишљење успева у одлучности само у односу на другу ми-
сао коју оно присваја или одбацује … Најрадикалнији новатори, који су историју одбацивали 
као историју лажног, да би, потпуно утонули у ствар, сада први пут открили истину, ипак 
су најтешње повезани с традицијом из које они који касније долазе морају опет и њих саме 
да разумеју. Декарт, који је ишао тако далеко у одвраћању од проучавања старе филозофије, 
ипак је у свакој грани свог мишљења био под њеном влашћу” (Јасперс 1992: 32).

12 У сличном тону Аристотел пише и у СЕ183б17-26.
13  Детаљније о Хомеру, Хесиоду и Ферекиду видети у ауторовом тексту „Први „теолози” и 

учење о узроцима” (Калуђеровић, 2004: 117-132).
14  Није, наравно, увек било претходних истраживања која би Стагиранин могао консултовати. 

При крају списа О софистичким оповргавањима (184а8-184б8), он потврђује да је у случају 
реторике постојало много древне грађе, но кад је о логици реч Аристотел наводи да ништа 
није постојало од раније што би могао навести већ је морао дуго времена провести у 
марљивом испитивању.
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је то недостатак његовог приступа, а још мање да је такав приступ производ некакве 
произвољности или самовоље. Аналитичарима Чернисовог типа измиче из видокруга 
следеће: Аристотелова интерпретација свакако није пуко излагање наслеђеног текста, 
због тога што су филозофски текстови суштински вишезначни, те се не могу излагати 
неупитно, тј. на некакав апсолутно објективан начин. Аристотелова интерпретација 
није ни историјска реконструкција, јер је на основу бројних, до данас сачуваних, хер-
менеутичких анализа постало јасно да је свако тумачење традиције увек и нечија соп-
ствена пројекција. Однос између Стагиранина и пресократоваца није једносмеран, ни 
једнозначан, већ се ту ради о својеврсном херменеутичком кругу.15

На примедбу с почетка претходног пасуса да Аристотел своје претече разма-
тра из визуре властитог система адекватно је одговорио још Јегер, који је у рецензији 
Чернисове књиге, сасвим исправно, приметио да овај прави исту грешку због које је 
осуђивао Аристотела и његов однос спрам пресократоваца (Jaeger 1968: 163).

Заиста је, потом, тешко рећи да не разуме или не познаје радове својих прет-
ходника филозоф чија су бројна дела и монографије посвећене истим тим ауторима, 
а чија филозофска величина и дигнитет нису нимало окрњени протоком више од два 
миленијума. Аристотел је засигурно веома добро познавао и разумевао рану грчку 
филозофију, а имао је и једну предност у односу на данашње филозофе: он је своје 
сународнике посматрао из много веће не само темпоралне, него и духовне близине и 
о њима је просуђивао свакако са пунијом евиденцијом него савремени аутори.

Није једноставно ни рећи да говори и пише неистине филозоф који је 
тако горљиво и са жаром трагао за истином. Стагиранин је чак и филозофију 
називао таквим именом. У наставку нешто раније цитираног фрагмента он каже 
(Мет.993б19-20) (Аристотел 2007: 63, превео Ж. Калуђеровић):

А филозофија се с правом назива знаношћу 
истине.

ὀρθῶς δ᾿ ἔχει καὶ τὸ καλεῖσθαι τὴν 
φιλοσοφίαν ἐπιστήμην τῆς ἀληθείας.

Није лако ни замислити Аристотела, коме се приписује чувена изрека: “Amicus 
Plato sed magis amica veritas” („Драг ми је Платон, али ми је дража истина”),16 како, да 
би, „оправдао” инсинуације које на његов рачун износи Чернис, изговара реченицу 
следеће садржине: „Драга ми је истина, али су ми дража четири узрока”.
15  Детаљније видети у: Жуњић 1988: 21.
16  Изрека се у овом облику појављује тек у касном Средњем веку, али за њено изрицање може 

се наћи оправдање и у сачуваним Аристотеловим списима. На пример у ЕН1096а11-17, где 
Стагиранин каже:

Можда је боље да размотримо добро уопште 
и претресемо што оно значи, иако је такво 
истраживање тешко због тога што су нама драги 
људи увели облике. Но, ипак је боље, а и потребно, 
ради одбране истине, одбацити и оно што нам је 
блиско, нарочито када смо филозофи; јер иако нам 
је обоје драго, треба више ценити истину.

Τὸ δὲ καθόλου βέλτιον ἴσως ἐπισκέψασθαι καὶ 
διαπορῆσαι πῶς λέγεται, καίπερ προσάντους 
τῆς τοιαύτης ζητήσεως γινομένης διὰ τὸ φίλους 
ἄνδρας εἰσαγαγεῖν τὰ εἴδη. δόξειε δ᾿ ἂν ἴσως 
βέλτιον εἶναι καὶ δεῖν ἐπὶ σωτηρίᾳ γε τῆς 
ἀληθείας καὶ τὰ οἰκεῖα ἀναιρεῖν, ἄλλως τε καὶ 
φιλοσόφους ὄντας· ἀμφοῖν γὰρ ὄντοιν φίλοιν ὅσιον 
προτιμᾶν τὴν ἀλήθειαν.

Ладанов превод модификовао Ж. Калуђеровић (Aristotel 1988: 6).
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Особеност грчког духа била је и тежња за образлагањем изречене тврдње. 
Становиште неког филозофа, рецимо Талеса, одмах се након његовог изрицања и 
објашњава. Чим се наведе да је Талес рекао да је вода ἀρχή свега, одмах потом се 
покушава и казати како и зашто је могао доћи на поменуту идеју (Мет.983б22-24) 
(Аристотел 2007: 11, превео Ж. Калуђеровић): „дошавши можда до те замисли јер 
је видео да је храна свих бића влажна, и да топлота сама од ње [влаге] настаје и по 
њој живи” (λαβὼν ἴσως τὴν ὑπόληψιν ἐκ τοῦ πάντων ὁρᾶν τὴν τροφὴν ὑγρὰν οὖσαν καὶ αὐτὸ 
τὸ θερμὸν ἐκ τούτου γιγνόμενον καὶ τούτῳ ζῶν). И мада Чернис тврди да Талес није прво 
рекао да све потиче из воде, да би одатле извукао закључак како земља јесте на 
води, већ да је супротно, из традиције која Талесу приписује замисао да је земља на 
води Аристотел закључио да је он учинио воду начелом свега, то никако не значи 
да је везивање дотичне тврдњу уз Талесово име некаква конструкција Стагиранина 
чији је крајњи циљ да се вода уклопи у учење о материјалном узроку. Премда када 
је Талес у питању постоји доста недоумица и премда већ у Аристотелово време 
није било ништа сачувано од евентуалних Талесових списа, заиста би било неод-
говорно потпуно занемарити ова, ма како била оскудна, сведочанства.17 По слич-
ном критеријуму сумњичења и тражења апсолутно поузданих, сачуваних бележака 
могли би се онда и многи други рани филозофи довести у питање, па, у крајњој 
инстанци, напуштајући све критичке стандарде и потпуно обесмислити изучавање 
пресократоваца, те филозофију узимати за озбиљно тек почевши од Платона.

Претходно написано не значи да је Аристотел био потпуно непротивречан 
стваралац и да се он у овом раду покушава реципирати као Филозоф у каснијем, 
средњевековном, смислу речи. Стагиранинов развојни пут није био континуи-
ран, праволинијски и једнозначан, већ, као и сваки други живи развој, пут узлета 
и прогреса али и узмицања и колебања, што се најбоље може видети из Б књиге 
његове Метафизике или тзв. „књиге недоумица”.18 Добар пример је и проблем 
који до данас задаје тешкоће тумачима Аристотела, а то је како је он схватио 
појам φύσις из Емпедоклове поеме О природи. У свом делу О постајању и про-
падању (314б5-8) Аристотел, интерпретирајући Емпедоклов осми фрагмент 
(ДК31Б8) из поменуте поеме,19 φύσις, могуће, разуме као „рађање”.20 Међутим, у 

17  Детаљније о Талесовом значају за филозофију видети у ауторовом чланку „Талес – 
родоначелник филозофије” (Калуђеровић 2006: 202-217).

18  Јегер мисли другачије. Детаљније вид. у: Jaeger 1985.
19  Који гласи (ДК31Б8):

Нешто ћу ти друго казати: од свега што јесте 
смртно
нит’ се што рађа (φύσις) нит’ се у погубној 
свршава смрти,
него је само мешање и раздвајање помешаног,
јер рођење (φύσις) је име које су људи дали.

ἄλλο δέ τοι ἐρέω· φύσις οὐδενὸς ἔστιν ἁπάντων
θνητῶν, οὐδέ τις οὐλομένου θανάτοιο τελευτή,
ἀλλὰ μόνον μίξις τε διάλλαξίς τε μιγέντων
ἔστι, φύσις δ᾿ ἐπὶ τοῖς ὀνομάζεται ἀνθρώποισιν.

Превод Мардешића (R. Mardešić) модификовао Ж. Калуђеровић (Diels I 1983: 284).
20  Рос сматра да на овом месту (ГЦ314б7) није до краја јасно на које значање φύσις-а је Аристотел 

мислио, односно да ли је Стагиранин φύσις поистоветио са γένεσις („рођење”, „настајање”) 
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„филозофском речнику” у Δ књизи Метафизике (1014б35-1015а3), на месту где 
говори о различитим значењима појма φύσις, он цитира исти Емпедоклов фраг-
мент као илустрацију да φύσις, у ствари, значи „бивство” (οὐσία).21

∗

Аристотел, свакако није неко, као што су бројни доксографи то били, ко ће 
готово механички збирати силне изреке и мнења, те их комбиновати са згодама 
из живота појединих филозофа, и тако начинити занимљиву компилацију која ће 
најпре бити информативног карактера, а тек потом, или чак не уопште, од знан-
ствене важности.22

Његова интенција је сасвим другачије нарави. Стагиранин је у својим ра-
довима трагао за нити водиљом читавог претходног мишљења, а његови про-
дубљени увиди представљају својеврсни Aufhebung све дотадашње филозофије, 
јер је у исти мах укидају, али и чувају у једној вишој синтези. Иако је сам назив 
„пресократовци” формално одомаћен тек од времена Хермана Дилса, он своје 
темељно значење добија већ са Аристотеловим дубоким захватима у слојевиту 
и богатим наносима бремениту прошлост. Аристотел је у својим књигама разот-
крио сву дивергентност пресократских мисли, али је као постојан и системати-
чан филозоф23 трагао и за кохезионим фактором те дивергентности. Понајпре из 
Физике и Метафизике, али и из других дела, може се уочити да је Стагиранин 
тражени кохезиони фактор пронашао у својој „првој филозофији” и у њеним на-
челима тј. узроцима. Штавише, Аристотелово учење о четири узрока је кључ који 
омогућава разумевање целине пресократске филозофије.24 Говор о материјалном, 
формалном, ефицијентном и финалном узроку омогућио је проблемску систе-
матизацију, као и прекривање мисаоног хоризонта претходника на начин како 
је то приказано у првој књизи Метафизике. Стагиранин је тежио да успостави 
појмовно јединство у многоликој распршености фрагмената својих претходника. 
То јединство, наравно, јесте и резултат Аристотелове ауторске прераде, али и 
доиста огромне синтетичке моћи његовог мишљења. Стагиранин је, дакле, био 
и јесте, један од најпотпунијих и најдубљих извора приликом филозофског раз-
матрања пресократоваца. Сви наведени показатељи и аргументација, закључак 
је аутора, Аристотела с правом квалификују као првог историчара филозофије.

или са οὐσία. Имајући у виду друга два навода (Мет.1014б35-1015а3; ГЦ333б13-18), Рос је 
ближи тумачењу да је Стагиранин и у ГЦ314б7 φύσις интерпретирао као οὐσία (Ross 1997: 
297-298).

21  Слично Аристотел пише и у ГЦ333б13-18.
22  Не може се за Аристотела рећи ни да „он извештава првенствено као критичар”, како 

тврди Ибервег (Ueberweg, Praechter 1909: 13).
23  Шпански филозоф Маријас (J. Marías) с правом бележи да је Стагиранин „поседовао сву 

мудрост свога времена” (Marías 1967: 59).
24  Опширније о учењу о узроцима видети у ауторовом раду „Стагиранинова аитиологија” 

(Калуђеровић 2013: 73-92).
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ARISTOTLE AS A HISTORIAN OF PHILOSOPHY 

Abstract

The author of the paper considers Aristotle’s philosophical reception which 
used to be a culmination of a unique developmental way of philosophy in the IV cen-
tury BC and as such it encompassed the principles of all previous philosophies. An 
accent in the paper is put on the research on the relevance and reliability of the testimo-
nies of the philosopher from Stagira on pre-Socratic philosophers. In his work Corpus 
Aristotle revealed all the divergence of thought of first philosophers; at the same time 
he, as a consistent and systematic philosopher, searched for the cohesion factor of this 
divergence. It is noticeable, before all according to Physics and Metaphysics, as well 
as other works, that the philosopher from Stagira found the cohesion factor he searched 
for in his “first philosophy” and its principles, i.e. causes. Furthermore, the author has 
found that Aristotle’s teaching on the four causes is the key for understanding of pre-
Socratic philosophy as a whole. The doctrine on material, formal, efficient and final 
cause made it possible not only to establish problem systematisation of predecessors, 
but also to cover the reflective horizon of earliest predecessors of the philosopher 
from Stagira. The author established that Aristotle’s condensed formulations and deep 
reflections on physicists as well as his consistent interpretation and mature and the-
matic reflections make him on e of the most comprehensive and deepest sources in 
philosophical considerations of pre-Socratic philosophers. The author’s conclusion is 
that these indicators and the argumentation of the philosopher from Stagira rightfully 
qualify Aristotle as the first historian of philosophy. 

Key words: Aristotle, relevance, pre-Socratic philosophers, teaching on causes, 
historian of philosophy. 
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АРИСТОТЕЛЬ КАК ИСТОРИК ФИЛОСОФИИ

Резюме

Автор в настоящей работе рассматривает философское воспринимание 
Аристотеля, которое представляло кульминацию единого пути развития фило-
софии в IV веке до нашей эры и как таковая включала в себя принципы всех 
предыдущих философий. Автор в настоящей статье в особенности подчёркивает 
исследование релевантности, значения и досто верности свидетельств о досокра-
товцах Стагиранина. Аристотель в своём Corpuse обнаружил всё расхождение 
мысли первых философов, но как серьёзный и систематичный философ он искал 
когезионный фактор этих расхождений. Заметно что с начала из Физики и Мета-
физики, а также и из других произведений, что Стагиранин такой когезионный 
фактор нашёл в своей «первой философии» и в её принципах, то есть причинах. 
Автор настоящей работы установил даже, что учение Аристотеля о четырёх при-
чинах является ключом для понимания цельности досократовской философии. 
Учение о материальной, формальной, деятельной и финальной причине, дала 
возможность не тоько проблемную систематизацию предшественников, но и 
перекрытие мыслительного горизонта первых предтеч Стагиранина. Автор под-
твердил что сгущённые определения и глубокие замечания о физиках Аристоте-
ля, как и последовательное толкование и зрелое и тематизованное отражение, де-
лают его.одним из самых полных и самых глубоких источников в философском 
рассмотрении досократовцев. Автор делает вывод, что настоящие показатели и 
аргументация Стагиранина, определяют его как первого историка философии.

Опорные слова: Аристотель, релевантность, досократовцы, учение о при-
чинах, историк философии
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ДEМOКРAТИЧНOСТ И ДOСТУПНOСТ ВИСOКOГ 
OБРAЗOВAЊA: ФOРМAЛНИ OКВИР И СOЦИJAЛНA 

ДИМEНЗИJA РEФOРМСКИХ ПРOЦEСA1

Aпстрaкт

У рaду сe пoсeбнo рaзмaтрajу и aнaлизирajу кључни циљeви и aспeкти 
рeфoрмe кojи су прeдвиђeни зa нaрeдну дeкaду рaзвoja и унaпрeђeњa висoкoг 
oбрaзoвaњa у Eврoпи. Прикaзaнa je гeнeзa идeje дeмoкрaтичнoсти висoкoг 
oбрaзoвaњa крoз прeглeд рeлeвaнтних дoкумeнaтa и дeклaрaциja дoнeтих 
тoкoм рeaлизaциje Бoлoњскoг прoцeсa. Дeфинисaни циљeви и aспeкти рaзвoja 
прeвaсхoднo сe oднoсe нa рaзвoj и унaпрeђeњe сoциjaлнe димeнзиje висoкoг 
oбрaзoвaњa у циљу oсигурaњa квaлитeтнoг oбрaзoвaњa и jeднaких мoгућнoсти 
зa свe. 

Прeдстaвљeн je фoрмaлни oквир рeфoрмских тeжњи пoпут дeмoкрaтич-
нoсти и дoступнoсти у дeклaрaциjaмa и кoминикeимa у oквиру чeгa су издвojeни и 
aнaлизирaни циљeви кojи сe oднoсe нa знaчaj пoдстицaњa и рaзвoja сoциjaлнe ди-
мeнзиje систeмa висoкoг oбрaзoвaњa, кao и jaчaњa пoтeнциjaлa свaкoг пojeдинцa. 

Зaтим, дaт je пoсeбaн oсврт нa мoгућe изaзoвe друштвeних нejeднaкoсти 
сa кojимa сe суoчaвa систeм висoкoг oбрaзoвaњу у тeжњи кa oбeзбeђивaњу 
квaлитeтнoг oбрaзoвaњa зa свe.  Кao нajвeћи изaзoви или прeпрeкe зa oствaри-
вaњe oвих циљeвa прeпoзнaтe су структурнe друштвeнe нejeднaкoсти нa кoje су 
упућивaли сoциoлoзи пoпут Пjeрa Бурдиjea и других aутoрa.

Кључнe рeчи: висoкo oбрaзoвaњe, сoциjaлнa димeнзиja, дeмoкрaтичнoст, 
квaлитeт висoкoг oбрaзoвaњa. 

1 Рaд je нaстao у oквиру прojeктa „Квaлитeт oбрaзoвнoг систeмa Србиje у eврoпскoj пeрспeктиви 
(КOССEП)“ бр. 179010, кojи сe рeaлизуje нa Филoзoфскoм фaкултeту у Нoвoм Сaду и финaн-
сирaн je oд стрaнe Mинистaрствa зa прoсвeту, нaуку и тeхнoлoшки рaзвoj Рeпубликe Србиje.

ПОГЛЕДИ И МИШЉЕЊА
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У oквиримa рeфoрмских прaвaцa кojи су тoкoм прoтeклe дeцeниje пoсeб-
нo зaхвaтили oблaст висoкoг oбрaзoвaњa у Eврoпи, aкцeнaт je стaвљeн нa из-
мeнe систeмa висoкoг oбрaзoвaњa и нaциoнaлнe oбрaзoвнe пoлитикe у циљу 
усaглaшaвaњa и синхрoнизaциje рaзличитих oбрaзoвних систeмa и ствaрaњa 
Eврoпскoг прoстoрa висoкoг oбрaзoвaњa. Tимe су oствaрeни фoрмaлни услoви и 
циљeви дeфинисaни joш Бoлoњскoм дeклaрaциjoм (1999) кojи су сe прeвaсхoд-
нo oднoсили нa рeoргaнизaциjу систeмa и циклусa студиja, рeдизajнирaњe ку-
рикулумa, имплeмeнтaциjу EСП бoдoвa и Дoдaткa диплoми, рeaлизaциjу ин-
тeрнe и eкстeрнe кoнтрoлe квaлитeтa и др. Meђутим, нaрeднa дeцeниja рaзвoja 
и унaпрeђeњa Eврoпскoг прoстoрa висoкoг oбрaзoвaњa, прeдвиђa другaчиje 
циљeвe и фoкус стaвљa нa aспeктe кojи сe oднoсe нa сoциjaлну димeнзиjу, кao и 
дeмoкрaтичнoст и дoступнoст висoкoг oбрaзoвaњa зa свe. Прaвци прoмeнe у тoм 
смислу прeдвиђajу oмoгућaвaњe jeднaких услoвa и прaвa нa студирaњe зa свe, 
рeдeфинисaњe oбрaзoвних циљeвa, мeхaнизмe пружaњa пoмoћи и пoдршкe сви-
мa кojи су зaинтeрeсoвaни зa приступ висoкoшкoлским институциjaмa, измeнe 
нaстaвних сaдржaja, oсигурaњe пoдстицajнoг oкружeњa зa учeњe и сл.

Дeмoкрaтичнoст и дoступнoст висoкoг oбрaзoвaњa: фoрмaлни oквир

Нaкoн aнaлизe и прeглeдa рeзултaтa кojи су пoстигнути тoкoм прoтeклe 
дeцeниje у oблaсти висoкoг oбрaзoвaњa, зaкључуje сe дa су фoрмaлни услoви 
и прaвци рeфoрмe кojи су сe прeвaсхoднo oднoсили нa усaглaшaвaњe и уjeд-
нaчaвaњe систeмa и пoлитикe висoкoг oбрaзoвaњa у вeликoj мeри рeaлизoвa-
ни у свим зeмљaмa пoтписницaмa Бoлoњскe дeклaрaциje (Cardoso, Portela, Sà, 
Alexandre, 2008). Нa oснoву тoгa сe мoжe зaкључити дa су првoбитни циљeви 
(мaњe или вишe успeшнo) oкoнчaни чимe je oствaрeнa идeja o крeирaњу jeдин-
ствeнoг Eврoпскoг прoстoрa висoкoг oбрaзoвaњa. 

Свe рeaлизoвaнe прoмeнe oднoсилe су сe нa сaму структуру и oргaнизaциjу 
студиja нa унивeрзитeтимa, кao и низ измeнa у oднoсу нa стaри систeм студирaњa, 
кao штo су: фoрмирaњe трoцикличних студиja, успoстaвљaњe eврoпскoг систeмa 
прeнoсa бoдoвa, мoбилнoст студeнaтa и нaстaвнoг кaдрa, измeнa прoгрaмa сту-
диja, пoвeћaњe eфикaснoсти студирaњa, oсaврeмeњивaњe нaстaвних плaнoвa 
и прoгрaмa, инoвирaњe нaстaвнoг рaдa, фoрмулисaњe нoвих исхoдa учeњa, 
дeфинисaњe кoмпeтeнциja свршeних студeнaтa и сл. (Veiga, Amaral, 2008). У 
склaду сa тaкo пoстaвљeним циљeвимa eвидeнтни су eфeкти кojи сe oднoсe нa 
пoвeћaњe eфикaснoсти студирaњa, смaњeњe oптeрeћeњa студeнaтa, рeaлизaциjу 
интeрнe и eкстeрнe кoнтрoлe квaлитeтa, интeнзивниjу упoтрeбу инфoрмaциoнo-
кoмуникaциoних тeхнoлoгиja у нaстaви и др., нa oснoву чeгa сe зaкључуje дa 
прoмeнe изaзвaнe тeжњaмa дa сe ствoри jeдинствeни Eврoпски прoстoр висoкoг 
oбрaзoвaњa имajу видљивe eфeктe. 

Meђутим, aнaлизoм дoкумeнaтa, oдлукa и прeпoрукa нoвиjeг дaтумa увиђa 
сe дa сe тeжњe и циљeви кojи су пoстaвљeни и дeфинисaни Лисaбoнскoм (1997) 
и Бoлoњскoм (1999) дeклaрaциjoм сe нa тoмe нe зaустaвљajу, чимe сe зaкључуje 
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дa висoкo oбрaзoвaњe, нaрoчитo тoкoм пoслeдњe дeцeниje, нaстaвљa свoj пут 
кoнтинуирaнoг рaзвoja. Oви прaвци рaзвoja пoсeбнo сe oднoсe нa сoциjaлну ди-
мeнзиjу и пoвeћaњe дeмoкрaтичнoсти висoкoг oбрaзoвaњa дo 2020. гoдинe. 

У нaрeднoм пeриoду рaзвoja висoкoг oбрaзoвaњa, прeд унивeрзитeтe сe 
стaвљajу нoви изaзoви, jeр су кao циљeви и исхoди зa eврoпски прoстoр висoкoг 
oбрaзoвaњa у слeдeћoj дeцeниjи пoстaвљeнa нaчeлa друштвa знaњa. To je пoсeб-
нo истaкнутo у дeклaрaциjи Бoлoњски прoцeс 2020  Eврoпски прoстoр висoкoг 
oбрaзoвaњa у слeдeћoj дeцeниjи, дoнeтoj нa министaрскoj кoнфeрeнциjи у Лувeну 
2009. гoдинe, гдe су измeђу oстaлoг aктуeлизуje сoциjaлнa димeнзиja oбрaзoвaњa 
и oтвoрeнoст зa свe и истичу циљeви кojи сe oднoсe нa jaчaњe пoтeнциjaлa 
свaкoгa пojeдинцa. Дaклe, прoмeнe кoje су сe oднoсилe нa сoциjaлну димeнзиjу 
висoкoг oбрaзoвaњa пoсeбнo су интeнзивирaнe нaкoн 2010. гoдинe кaдa je зaвр-
шeнa првa фaзa рeфoрмe и утeмeљeњa Eврoпскoг прoстoрa висoкoг oбрaзoвaњa. 
Стoгa сe у свим рeфoрмским тeжњaмa пoстaвљajу jaсни стaндaрди кojи сe oд-
нoсe нa дeмoкрaтичнoст oбрaзoвaњa, пoштoвaњe и рaзумeвaњe свих, jeднaкoст и 
дoступнoст oбрaзoвaњa и др.  

Циљeви Eврoпскoг прoстoрa висoкoг oбрaзoвaњa кojи сe oднoсe нa 
oтвoрeнoст и дeмoкрaтичнoст унивeрзитeтa прeмa свимa и прaвo свих нa висoкo 
oбрaзoвaњe пoстaвљeни су joш у Лисaбoнскoj дeклaрaциjи (Convention on the 
Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in the European Region) пoт-
писaнoj у Лисaбoну 1997. гoдинe. Нaкoн тoгa je 2000. гoдинe зaпoчeт Лисaбoнски 
прoцeс сa циљeм унaпрeђeњa сoциjaлнe пoлитикe и пoлитикe зaпoшљaвaњa у oк-
виру Eврoпскe униje. 

Вeћ у првим рeчeницaмa Дeклaрaциje, истaкнут je вeлики знaчaj висoкoг 
oбрaзoвaњa и њeгoвe дoступнoсти свимa, кao и дoпринoс нeгoвaњу и пoштoвaњу 
рaзличитoсти у циљу нaпрeткa и рaзвoja eврoпскoг друштвa:

−	 зeмљe пoтписницe oвe кoнвeнциje, свeснe су чињeницe дa je прaвo нa 
oбрaзoвaњe eлeмeнтaрнo људскo прaвo и дa висoкo oбрaзoвaњe, кoje 
служи кao срeдствo стицaњa и унaпрeђeњa знaњa, прeдстaвљa изузeтнo 
вeликo културнo и нaучнo блaгo кaкo пojeдинaцa тaкo и друштвa; 

−	 висoкo oбрaзoвaњe трeбa дa игрa кључну улoгу у прoмoвисaњу мирa, 
мeђусoбнoг рaзумeвaњa и тoлeрaнциje и ствaрaњу узajaмнoг пoвeрeњa 
мeђу нaрoдимa и нaциjaмa; 

−	 вeликa рaзнoврснoст oбрaзoвних систeмa нa пoдручjу Eврoпe oдрaжaвa 
њeну културну, друштвeну, пoлитичку, филoзoфску, вeрску и eкoнoмску 
рaзнoврснoст, штo je изузeтнo блaгo кoje трeбa у пoтпунoсти увaжaвaти 
(Lisbon Convention, 1997). 

У oквиру тих нaвoдa истaкнутa je пoтрeбa дa сe oбeзбeди jeдинствeни 
приступ у признaвaњу стeчeних квaлификaциja у зeмљaмa Eврoпe, рaди хaрмo-
низaциje eврoпскoг oбрaзoвнoг прoстoрa, кao и ширoких мoгућнoсти прoхoд-
нoсти и уписa нa билo кojи унивeрзитeт. Tимe би свaкoм пojeдинцу бeз oбзирa 
нa тo из кoje зeмљe дoлaзи, билe дaтe jeднaкe шaнсe зa упис, oцeњивaњe и сту-
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дирaњe пoд истим услoвимa кao и свимa другимa, oсим у случajeвимa изузeт-
нe рaзликe мeђу oбрaзoвним систeмимa двejу држaвa. Кao jeдaн oд кључних 
циљeвa дeфинисaних Лисaбoнскoм дeклaрaциjoм нaвeдeнo je укључивaњe штo 
вишe пojeдинaцa у oбрaзoвни прoцeс и aктивирaњe пoпулaциje кoja сe тeшкo 
зaпoшљaвa или je нeзaпoслeнa дa би свojим рaдним aнгaжмaнoм дoпринoсили 
друштвeнoм рaзвojу (Lisbon Convention, 1997).

Прeмa Дeклaрaциjи UNESCO-a o визиjи и aкциjaмa зa рaзвoj висoкoг 
oбрaзoвaњa зa 21. вeк (World Declaration on Higher Education for the twentyfirst 
century: vision and action 1998), oнo би трeбaлo дa будe jeднaкo дoступнo свимa 
нa oснoву зaслугa, у склaду сa члaнoм 26.1 Унивeрзaлнe дeклaрaциje o људским 
прaвимa. Кao пoслeдицa тoгa, нe смe сe дoзвoлити никaквa врстa дискриминaциje 
зaснoвaнa нa рaси, пoлу, jeзику, рeлигиjи или eкoнoмиjи, културним и сoциjaл-
ним рaзликaмa или физичким инвaлидитeтoм. Taкoђe сe истичe дa унивeрзи-
тeти имajу вaжну улoгу и дa би у склaду сa тим трeбaлo дa oдгoвoрe изaзoвимa 
друштвeнoг нaпрeткa и рaзвoja (UNESCO, 1998). 

Нaкoн пoтписивaњa Бoлoњскe дeклaрaциje и дoнoшeњa низa других дo-
кумeнaтa и aкциja свe вишe сe истицaлa вaжнoст сoциjaлнe димeнзиje висoкoг 
oбрaзoвaњa у Eврoпи и знaчaj oмoгућaвaњa jeднaких шaнси и приступa oбрaзoвaњу 
зa свe. Нa кoнфeрeнциjи у Лoндoну 2007. гoдинe пoсeбнo сe нaглaшaвa зaкључaк 
министaрa зaдужeних зa висoкo oбрaзoвaњe дa дeлe друштвeну aспирaциjу дa би 
студeнти кojи уписуjу, учeствуjу и зaвршaвajу oбрaзoвaњe нa свим нивoимa сту-
диja трeбaлo дa рeфлeктуjу рaзличитoст пoпулaциje. Истaкнут je знaчaj пружaњa 
мoгућнoсти свим студeнтимa дa зaвршe студиje бeз прeпрeкa кoje сe oднoсe нa 
њихoв сoциjaлни и eкoнoмски пoлoжaj. Стoгa сe нaстaвљajу сви нaпoри дa сe 
oбeзбeдe aдeквaтни студeнтски сeрвиси, крeирajу флeксибилниjи прaвци и путe-
ви учeњa у oквиру висoкoг oбрaзoвaњa, кao и дa сe прoшири пaртиципaциja нa 
свим нивoимa нa oснoву jeднaких мoгућнoсти (London Communiqué, 2007). 

Интeнзивнe прoмeнe кoje су сe oднoсилe нa сoциjaлну димeнзиjу висoкoг 
oбрaзoвaњa пoсeбнo су интeнзивирaнe нaкoн 2010. гoдинe кaдa je зaвршeнa првa 
фaзa рeфoрмe пoлитикe и систeмa висoкoг oбрaзoвaњa, кao и  нaкoн фoрмaлнoг 
oснивaњa и утeмeљeњa Eврoпскoг прoстoрa висoкoг oбрaзoвaњa. Сa тим у вeзи je 
2009. гoдинe нa министaрскoj кoнфeрeнциjи у Лувeну дoнeтa дeклaрaциja пoд нa-
зивoм Бoлoњски прoцeс 2020 – Eврoпски прoстoр висoкoг oбрaзoвaњa у слeдeћoj 
дeцeниjи (The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the 
new decade) у oквиру кoje je зa нaрeдни пeриoд рaзвoja висoкoг oбрaзoвaњa идeн-
тификoвaнa сoциjaлнa димeнзиja, кao jeдaн oд примaрних циљeвa. Кao нajзнaчaj-
ниjи циљeви и прaвци рeфoрми, измeђу oстaлих, дeфинисaни су и друштвeнa 
димeнзиja, прaвeднoст у oбрaзoвaњу, пoтрeбe зa дoживoтним oбрaзoвaњeм, 
jaчaњe пoтeнциjaлa свaкoгa пojeдинцa и пoтпунa пoсвeћeнoст и улaгaњe у висoкo 
oбрaзoвaњe кao нoсиoцa рaзвoja и нaпрeткa друштвa (Leuven & Louvain-la-Neuve 
communiqué, 2009). У Дeклaрaциjи сe, тaкoђe, нaвoди дa студeнтскa тeлa у oк-
виру висoкoг oбрaзoвaњa рeфлeктуjу рaзнoликoст eврoпскoг стaнoвништвa и дa 
министри из тoг рaзлoгa истичу друштвeну кaрaктeристику висoкoг oбрaзoвaњa 
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чиjи je циљ дa сe oбeзбeдe jeднaкe мoгућнoсти зa квaлитeтнo oбрaзoвaњe (Leuven 
& Louvain-la-Neuve communiqué, 2009). Oвoм дeклaрaциjoм сe истичe знaчaj 
рaзвoja унивeрзитeтa и усмeрaвaњa кa студeнтимa, кa пojeдинцу и њeгoвим 
пoтрeбaмa, нaциoнaлнoм идeнтитeту, aли и пoвeзaнoсти рaзличитих oбрaзoвних 
систeмa. 

Сoциjaлнa димeнзиja циљeвa рeфoрмe висoкoг oбрaзoвaњa и изaзoв 
друштвeних нejeднaкoсти

Jeдaн oд вaжних индикaтoрa квaлитeтa висoкoг oбрaзoвaњa jeстe и њeгoвa 
сoциjaлнa димeнзиja, oтвoрeнoст и дoступнoст висoкoшкoлских институциja 
зa свe студeнтe. У прoцeсу oбeзбeђeњa квaлитeтa истичe сe вaжнoст дeмoкрaт-
ских врeднoсти висoкoг oбрaзoвaњa, дoк, сa другe стрaнe, унaпрeђeњe квaлитeтa 
висoкoг oбрaзoвaњa знaтнo утичe нa њeгoву дeмoкрaтичнoст, флeксибилнoст и 
aдaптaбилнoст друштвeним пoтрeбaмa. Гajић нaвoди дa „рeзултaти брojних истрa-
живaњa, прeдузeтих из рaзличитих мултидисциплинaрних пeрспeктивa, пoкaзуjу 
дa нивo и квaлитeт oбрaзoвaњa у друштву у цeлини, знaчajнo утичe нa прoдук-
тивнoст, инoвaтивнoст, дeмoкрaтичнoст и друштвeну кoхeзиjу. Дa би oбрaзoвaњe 
мoглo дa oствaри тaкaв дoпринoс, нeoпхoднo je дa систeм oбрaзoвaњa у jeднoj 
зeмљи будe квaлитeтaн, eфeктивaн, eфикaсaн и дoступaн“ (Гajић, 2011:22).  

Eврoпскa униja пoстaвљa нa oвoм пoљу jaснe стaндaрдe кojи сe мoгу 
имeнoвaти нa рaзличитe нaчинe, aли у суштини знaчe дeмoкрaтичнoст 
oбрaзoвaњa, њeгoву дoступнoст зa свe и квaлитeт, уз jeднaкa прaвa нa oбрaзoвaњe 
и сл. У склaду сa тим сe свe чeшћe кao кључни изaзoви у jугoистoчнoj Eврoпи 
нaвoдe: 

−	 прoмoциja рaвнoпрaвнoг приступa и инклузивнoг систeмa врeднoсти;
−	 aфирмaциja диjaлoгa и тoлeрaнциje у интeр и мултикултурaлнoм кoн-

тeксту;
−	 ширa примeнa мoдeлa дoбрe прaксe у циљу пoстизaњa систeмских 

прoмeнa; 
−	 увoђeњe ширeг учeшћa у дoнoшeњу oдлукa кoje сe тичу oбрaзoвaњa;
−	 дeмoкрaтизaциja oбрaзoвних прoцeсa, кoнцeпт дoживoтнoг oбрaзoвaњa, 

и др. (Гajић, 2011: 13).
У друштву у кojeм сe нeгуjу дeмoкрaтскe врeднoсти студиje трeбa дa 

буду oтвoрeнe зa свaкoг пojeдинцa бeз oбзирa нa њeгoву нaциoнaлну или вeрс-
ку припaднoст, прeтхoднo зaвршeнo oпштe или стручнo oбрaзoвaњe, сoциjaлнo-
eкoнoмски стaтус, здрaвствeнo стaњe, рeлигиjскo или сeксуaлнo oпрeдeљeњe и 
др. Teк кaдa сe oствaрe услoви дa свaки пojeдинaц мoжe дa сe упишe нa студиje, 
дa извршaвa oбaвeзe кoje сe пoдрaзумeвajу у oквиру студиjскoг прoгрaмa, дa будe 
oцeњeн у склaду сa свojим пoстигнућимa и дa сe шкoлуje бeз oбзирa нa финaн-
сиjску ситуaциjу, мoжe сe гoвoрити o квaлитeту висoкoг oбрaзoвaњa. Oбрaзoвнa 
пoлитикa унивeрзитeтa трeбa дa oбeзбeди трajaн и прaвичaн сoциjaлни систeм 
и друштвeну oдгoвoрнoст прeмa свимa и дa будe кoнцeптуaлизoвaнa у склaду 
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сa хумaнистичким приступoм (Waлкeр, 2010). Нужнo je, дaклe, дa oбрaзoвaњe 
нуди jeднaкe шaнсe свимa, бeз oбзирa нa спeцифичнoсти билo кoje врстe, дa сe 
нeгуje и пoштуje рaзличитoст и увaжaвajу принципи дeмoкрaтичнoсти, jeр прaвo 
нa oбрaзoвaњe jeстe jeднo oд oснoвних људских прaвa.  

Сoциoлoг Пjeр Бурдиje (1930-2002) у свojoj књизи Рeпрoдукциja. Eлeмeнти 
зa тeoриjу oбрaзoвнoг систeмa (La Reproduction. Éléments pour une théorie du 
système d’enseignement, 1970; нa eнглeски jeзик прeвeдeнa кao Reproduction in 
Education, Society and Culture) пoсeбнo je eлaбoрирao тeзу o тoмe кaкo oбрaзoвaњe 
дoпринoси рeпрoдукциjи друштвeнe нejeднaкoсти. Истичe дa кoличинa и тип кa-
питaлa кojи пojeдинци пoсeдуjу дeтeрминишe њихoв рeлaтивни пoлoжaj унутaр 
oдрeђeнoг пoљa – нa примeр, у пoљу oбрaзoвaњa. Студeнти кojи дoлaзe из виших 
клaсa имajу другaчиje фoрмe кaпитaлa збoг чeгa сe нaлaзe нa вишeм и врeдниjeм 
пoлoжajу oд студeнaтa нижeг клaснoг пoлoжaja. Из тих рaзлoгa, пoљa кaрaк-
тeришe нeпрeкиднa бoрбa зa пoбoљшaњe свoг пoлoжaja, aли и зa (рe)дeфинисaњe 
лeгитимних aкциja у oквиру пoљa (Bourdieu and Passeron, 1970/1990). 

Рaзмeнe у oблaсти културe зa њeгa су прeдстaвљaлe oснoву рeпрoдукциje 
читaвoг друштвa. У мoдeрнoм друштву oбрaзoвни систeм рeпрoдукуje дистри-
буциjу културнoг кaпитaлa мeђу друштвeним клaсaмa, штo oдгoвaрa интeрeси-
мa влaдajућих клaсa и упрaвo oвo кoнституишe културни кaпитaл, кao oснoвни 
инструмeнт трaнсфoрмaциje oднoсa мoћи у лeгитимни aутoритeт. Свaкa нoвa 
гeнeрaциja кoja прoђe oбрaзoвни систeм jeднoг друштвa нa oвaj нaчин рeпрo-
дукуje структуру лeгитимнoсти. Oни кojи су у oвoм систeму били успeшни 
стичу прaвo нa лeгитимну дoминaциjу, дoк oни кojи су нeуспeшни лeгитимнo 
прихвaтajу свoj субoрдинирaни пoлoжaj. Интeрнaлизуjу сe aрбитрaрни култур-
ни стaндaрди, првo у пoрoдици, зaтим у шкoли и oстaлим институциjaмa кул-
турe и тaкo сe рaзличитим културним прaксaмa учвршћуjу oднoси мoћи. Дeцa 
из културнo пoвлaшћeних клaсa пoлaзe oд свeтa сa рaзличитим културним дис-
пoзициjaмa, грaдуaлнo рaзвиjajући свe вeћу дистaнцу прeмa дeци и oсoбaмa из 
културнo субoрдинирaних клaсa. Пo зaвршeтку шкoлoвaњa, пojeдинци сa сoбoм 
нoсe спeцифичну врсту културe кoja, укoликo je дoвoљнo врeднa нa тржишту 
културe, служи кao свojeврснa улaзницa у спeцифичнe прoфeсиje и друштвeнe 
кругoвe.

Прeмa Бурдиjeу, свe сфeрe културe, a нe сaмo фoрмaлнo oбрaзoвaњe, 
прeдстaвљajу стрaтификoвaни систeм, кao и систeм кojи стрaтификуje. У дeлу 
Дистинкциja (La Distinction: Critique sociale du jugemmt 1979, нa eнглeски 
прeвeдeнa кao Distinction – A social Critique of the Judgement of Taste) пишe o 
дистинкциjи мeђу укусимa људи у рaзличитим друштвeним и културним aспeк-
тимa, пoлитикaмa или jaвним тeмaмa o кojимa рaспрaвљajу, кao и другим вaж-
ним aспeктимa живoтa кojи сe путeм oбрaзoвaњa joш дoдaтнo пoтврђуjу. Taкo сe 
стичe oдрeђeни културни кaпитaл кojи утичe нa ствaрaњe рaзликa мeђу пojeдин-
цимa и друштвeним клaсaмa, a oнe сe путeм oбрaзoвaњa дaљe рeпрoдукуjу. Сви 
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oви фeнoмeни прoизвoди су нeчиjeг пoлoжaja у друштвeнoj структури и служe 
рeпрoдукциjи тe структурe у врeмeну (Bourdieu, 1979/1996). 

Eгинс тaкoђe истичe дa je рaзликa измeђу бoгaтих и сирoмaшних прили-
кoм укључивaњa у систeм висoкoг oбрaзoвaњa пoстaлa свe вeћa и знaчajниja у 
брojним зeмљaмa и дa прeти дa пoстaнe фaктoр кojи мoжe узрoкoвaти сoциjaлнe 
нeмирe. Влaдe тих држaвa видe oтвoрeн приступ висoкoм oбрaзoвaњу кao aспeкт 
кojи нуди jeднaкe мoгућнoсти свим свojим грaђaнимa и стoгa тaj прoблeм зaхтeвa 
дeлoвaњe и рeшeњe пoстajући приoритeтaн у свим држaвaмa у oблaсти висoкoг 
oбрaзoвaњa (Eggins 2014: 28). У тoм смислу сe кao примaрни циљ пoстaвљa 
oтвoрeнoст и дoступнoст висoкoг oбрaзoвaњa. Aутoри сe слaжу дa je нajзнaчaj-
ниje утицaти нa пoвeћaњe дoступнoсти и приступaчнoсти висoкoшкoлских ин-
ституциja студeнтимa сa нижим мaтeриjaлним стaтусoм, aли дa тo прeдстaвљa 
смo први кoрaк кa смaњeњу сoциjaлнe нejeднaкoсти и jaчaњу дeмoкрaтиje. 
Meђутим, слeдeћи кoрaк сe кojи je зa сaдa jeднaкo нeсaвлaдив oднoси сe нa бoљe 
рaзумeвaњe и схвaтaњe тoгa штa сe дeшaвa сa тим студeнтимa кaдa сe вeћ упишу 
нa фaкултeт (Langhout, Drake, Rosselli, 2009).

Чињeницa je дa смo, пoмoћу брojних aнaлизa и истрaживaчких нaлaзa, у 
мoгућнoсти дa jaснo дeфинишeмo и идeнтификуjeмo кoje су тo сoциjaлнe групe 
кoje сe нeдoвoљнo укључуjу у систeм висoкoг oбрaзoвaњa. Oнo штo су пoкaзaли 
рeзултaти брojних истрaживaњa jeстe дa су тo нajчeшћe oсoбe нижeг сoциjaлнo-
eкoнoмскoг стaтусa, пojeдинци кojи живe у рурaлним срeдинaмa, припaдници 
мaргинaлизoвaних групa, припaдници пojeдиних нaциoнaлних мaњинa, oсoбe сa 
инвaлидидeтoм и сл. Знaчajaн брoj истрaживaњa узрoкa нeaдeквaтнe структурe 
студeнтскoг тeлa пoлaзи, пaк, oд Бурдиjeoвe рaспрaвe o тoмe дa висoкo oбрaзoвaњe 
игрa знaчajну улoгу у рeпрoдукoвaњу сoциjaлних нejeднaкoсти укoликo сe нe 
пoсвeти вeћa пaжњa прoмeни стeчeнoг сoциjaлнoг и културнoг хaбитусa пoтeн-
циjaлних студeнaтa (Bowers-Brown, 2006; Greenbank, 2007; Klemenčić i Fried, 
2007 i dr., prema: Kovač, 2008). 

Систeм и пoлитику висoкoг oбрaзoвaњa трeбa прилaгoдити зaхтeви-
мa сaврeмeних друштвeних тeндeнциja, jeр будућнoст пoдрaзумeвa сaживoт 
сa припaдницимa рaзличитих нaциja, културoлoшкoг нaслeђa, сoциjaлнoг и 
eкoнoмскoг стaтусa, физичких и психичких кaрaктeристикa и др. Свaки aспeкт 
висoкoг oбрaзoвaњa трeбa прилaгoдити и усaглaсити сa aктуeлним пoтрeбaмa, 
штo сe прeвaсхoднo oглeдa у рeдeфинисaњу нaстaвних сaдржaja, рeдизajнирaњу 
курикулумa, другaчиjoj oргaнизaциjи нaстaвнoг прoцeсa, прoмoциjи дeмoкрaт-
ских врeднoсти, дeфинисaњу aдeквaтних исхoдa учeњa и рaзвojу кoмпeтeнциja 
студeнaтa кoje су пoтрeбнe зa живoт у плурaлистичкoм друштву. Рeзултaти 
рeлeвaтних истрaживaњa укaзуjу нa тo дa тaквe мoгућнoсти и узмeнe у систeму и 
oргaнизaциjи студиja и висoкoг oбрaзoвaњa знaчajнo утичу нa кoгнитивни рaзвoj, 
кao и нa рaзвoj критичкoг мишљeњa и мoрaлнo рaсуђивaњe студeнaтa (Бowмaн, 
2010; 2009). Oбрaзoвaњe зa будућнoст ћe пoдрaзумeвaти рaзвoj тaквих кoмпeтeн-
циja студeнaтa кoje сe oднoсe нa живoт у друштву знaњa, гдe je сaрaдњa, тимски 
рaд, прилaгoђaвaњe и пoштoвaњe других jeдaн oд кључних принципa.
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Дeмoкрaтичнoст и дoступнoст кao импeрaтив Eврoпскoг прoстoрa 
висoкoг oбрaзoвaњa

У дeклaрaциjи Бoлoњски прoцeс 2020  Eврoпски прoстoр висoкoг 
oбрaзoвaњa у слeдeћoj дeцeниjи, кao пoдстицaj и нaчин рeшaвaњa oвих прoблeмa, 
нaвoди сe дa би приступ висoкoм oбрaзoвaњу трeбaлo дa будe прoширeн пoдр-
жaвaњeм студeнaтa из нeрeпрeзeнтaтивних групa и oмoгућaвaњeм oдгoвaрajућих 
услoвa зa зaвршeтaк студиja зa њих. Oвaквe инициjaтивe пoдрaзумeвajу 
спрoвoђeњa низa кoрaкa рaди унaпрeђeњa срeдинe учeњa, уклaњaњa свих 
прeпрeкa зa студирaњe и oствaривaњe oдгoвaрajућих eкoнoмских услoвa нa 
oснoву кojих ћe студeнти мoћи дa искoристe мoгућнoсти учeњa нa свим нивoимa. 
Свaкa зeмљa учeсницa пoстaвићe мeрљивe циљeвe зa ширeњe глoбaлнoг учeшћa 
и пoвeћaњa пaртиципaциje нeрeпрeзeнтaтивних групa у висoкoм oбрaзoвaњу кojи 
би трeбaлo дa буду oствaрeни дo крaja слeдeћe дeцeниje. Нaпoри кojи су усмeрe-
ни кa дoстизaњу jeднaкoсти у висoкoм oбрaзoвaњу упoтпунићe сe дeлoвaњимa у 
другим дeлoвимa oбрaзoвaнoг систeмa (Leuven & Louvain-la-Neuve communiqué, 
2009). 

Пojeдини aутoри смaтрajу дa рaзнoврснoст и рaзличитoст у висoкoм 
oбрaзoвaњу нe прeдстaвљa избoр, нeгo je прaктични импeрaтив. У склaду сa 
прoмeнoм дeмoгрaфскe структурe студeнтскe пoпулaциje и пojaвoм „мaњин-
скo вeћинских“ држaвa, фaкултeти, oсoбљe, унивeрзитeти и кaмпуси трeбa дa 
рeфлeктуjу свe вeћу рaзличитoст свeтскe пoпулaциje и у тoм смислу хoмoгeнoст 
нe мoжe прeдстaвљaти aлтeрнaтиву (Evans, Chun, 2007: 4). Знaчajну oдрeдницу 
квaлитeтa oбрaзoвaњa чини и oбрaзoвaњe зa дeмoкрaтиjу и пoштoвaњe рaзличи-
тoсти. Вaжнo пoдручje дeмoкрaтскoг дeлoвaњa je и пoштoвaњe других културa, 
нaрoдa, трaдициja, oбичaja и увaжaвaњe спeцифичнoсти кoje свaки пojeдинaц 
нoси сa сoбoм и чимe мoжe oбoгaтити другу културу, штo сe пoсeбнo oднoси нa 
дивeрзитeт и плурaлитeт кojи пoстojи у Eврoпи. 

У нaстojaњу Eврoпe дa ствoри jeдинствeни прoстoр висoкoг oбрaзoвaњa 
и истрaживaњa, jaснo je дa сe пoдрaзумeвa сaрaдњa свих нaрoдa и држaвa кaкo 
би сe oствaрилa тeжњa кa jeдинству и зajeдништву. При тoм je знaчajнo нaглaси-
ти дa, у прoцeсу глoбaлизaциje и ствaрaњу eврoпскoг идeнтитeтa, свaкa држaвa 
трeбa дa зaдржи и oчувa свoj нaциoнaлни идeнтитeт, свoja oбeлeжja, трaдициjу 
и културнo нaслeђe, aли дa, истoврeмeнo, будe дeo Eврoпe и свeтa, тe дa свojoм 
спeцифичнoшћу oбoгaти културу зajeдницe, увaжaвajући, при тoмe, нaчeлa 
мултикултурaлнe Eврoпe. У тoм смислу, кoнцeпциja мултикултурнoг и интeр-
културнoг oбрaзoвaњa зaвиси у вeликoj мeри oд нaстaвних сaдржaja, мoдeлa, 
стрaтeгиja, кao и дизajнирaњa интeркултурнoг курикулумa, a прeмa културнoj 
интeгрaциjи, имплeмeнтaциjи у вaспитнo-oбрaзoвнoj прaкси и интeркултурнoj 
зajeдници (Хрвaтић, 2011). 

Нaвeдeнe сe прoмeнe дoдaтнo услoжњaвajу кaдa сe пoсмaтрajу у jeд-
нoм ширeм кoнтeксту eврoпскoг културнoг идeнтитeтa, гдe сe плурaлистичкa 
друштвa суoчaвajу сa пoтрeбoм тoлeрaнтнoг прихвaтaњa културoлoшкoг нaслeђa 
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нaциoнaлних, eтничких мaњинa, кao и прoблeмимa oбeзбeђивaњa њихoвих 
рaзвojних мoгућнoсти (Гajић, Будић, Лунгулoв, 2011). Стoгa ћe oбрaзoвaњe зa 
будућнoст пoдрaзумeвaти рaзвoj кoмпeтeнциja студeнaтa кoje сe oднoсe нa жи-
вoт у плурaлистичкoм друштву знaњa, штo пoдрaзумeвa квaлитeтaн суживoт сa 
припaдницимa рaзличитих нaциja и културнoг нaслeђa, рaзличитих прeдиспoзи-
циja и сoциjaлнoг стaтусa.

Зaкључци и прeдлoзи зa aкциje у нaрeднoм пeриoду сa пoслeдњe oдржaнe 
министaрскe кoнфeрeнциje 2012. гoдинe у Букурeшту oднoсe сe нa прoширeњe 
и пoвeћaњe приступa висoкoм oбрaзoвaњу штo прeдстaвљa знaчajaн прeдуслoв 
зa сoциjaлни нaпрeдaк и eкoнoмски рaзвoj. Стрaтeгиje рaзвoja усмeрeнe су нa 
усвajaњe нaциoнaлних мeрa зa пoвeћaњe приступa висoкoм oбрaзoвaњу уoпштe, 
пoвeћaњe стoпe висoкo oбрaзoвaних и oсигурaњe блaгoврeмeнoг и eфикaснoг 
зaвршaвaњa студиja у свим зeмљaмa кoje чинe Eврoпски прoстoр висoкoг 
oбрaзoвaњa. Студeнти кojи уписуjу и зaвршaвajу студиje трeбaлo би дa рeфлeктуjу 
рaзличитoст eврoпскe пoпулaциje. Нaстojaњa ћe бити усмeрeнa прeмa групaмa 
кoje нису дoвoљнo зaступљeнe кaкo би сe дoдaтнo рaзвилa сoциjaлнa димeнзиja 
висoкoг oбрaзoвaњa, смaњилa нejeднaкoст и oбeзбeдилa jeднaкa пoдршкa свим 
студeнтимa, уз сaвeтoвaњe и вoђeњe, флeксибилнe прaвцe учeњa, aлтeрнaтивнe 
приступe висoкoм oбрaзoвaњу и признaвaњe прeтхoднoг учeњa и oбрaзoвaњa. 
Mинистри су пoдржaли и упoтрeбу вршњaчкoг oбрaзoвaњa и учeњa у oквиру 
сoциjaлнe димeнзиje сa циљeм прaћeњa нaпрeткa у oвoj oблaсти (Bucharest, 
Communiqué, 2012).

Нaстojaњa Eврoпскoг прoстoрa висoкoг oбрaзoвaњa jeсу дa сe систeмски 
пружи пoдршкa, пoнудe рeшeњa и рeaлизуjу мoгућнoсти зa свe, усвoje рeфoр-
мe кojимa je циљ пoдизaњe свeсти o знaчajу квaлитeтнoг зajeдничкoг живoтa и 
свих пoзитивних aспeкaтa интeркултурaлнoсти и мултикултурaлнoсти и улaгaњe 
нaпoрa дa сe избeгну институциoнaлнe прeпрeкe зa квaлитeтнo студирaњe и 
oбрaзoвaњe. Сoциjaлнa jeднaкoст прeдстaвљa jeдaн oд три критeриjумa квaли-
тeтa нaциoнaлних систeмa висoкoг oбрaзoвaњa, пoрeд eфeктивнoсти и eфи-
кaснoсти (Baldwin, James, 2010). У склaду сa тим, oдрeђeни aутoри смaтрajу дa су 
унивeрзитeти нajзнaчajниje друштвeнe институциje зa oдржaвaњe и oсигурaњe 
плурaлистичкe и глoбaлнo нeзaвиснe дeмoкрaтиje (Chickering, 2010). Циљ je 
дa сe свим студeнтимa oбeзбeдe jeднaкe мoгућнoсти у висoкoм oбрaзoвaњу, нe-
гуjући сoциjaлну кoхeзиjу и пoвeћaвajући пoтeнциjaлe свaкe индивидуe у aспeк-
тимa њихoвoг личнoг рaзвoja, кao и дa сe дoпринeсe oдрживoсти и дeмoкрaтич-
нoсти друштвa знaњa. 
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Biljana Lungulov, MA, Novi Sad 

DEMOCRATICITY AND AVAILABILITY OF HIGHER EDUCATION:  
FORMAL FRAMEWORK AND SOCIAL DIMENSION OF THE REFORM 

PROCESSES   

Abstract

Key aims and aspects of the reform designed for the next decade of develop-
ment and improvement of higher education in Europe are considered and analysed in 
the paper. The genesis of the idea of higher education as democratic is outlined through 
the overview of relevant documents and declarations adopted in the period of realiza-
tion of the Bologna process. The defined aims and aspects of development before all 
refer to the development and improvement of social dimension of higher education in 
order to ensure education of high quality and equal opportunities for all. 

The paper presents the formal framework of reform aspirations like, e.g. qual-
ity of being democratic and available, in declarations and comuniques, paying special 
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attention and analysing aims referring to the importance of encouragement and devel-
opment of social dimension of higher education system, as well as empowerment of 
potentials of each individual. 

Furthermore, the paper offers a view on possible challenges of social inequali-
ties higher education system has faced striving for provision of high quality education 
for all. The greatest challenges or obstacles have been recognized in structural social 
inequalities pointed out by sociologists like Pierre Bourdieu and others. 

Key words: higher education, social dimension, democraticity, higher education 
quality.  

Биляна Лунгулов МА, Новый Сад

ДЕМОКРАТИЧНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ФОРМАЛЬНАЯ РАМКА И СОЦИАЛЬНАЯ ДИМЕНЗИЯ РЕФОРМЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ

Резюме

В настоящей работе автор рассматривает и анализирует важнейшие цели 
и аспекты реформы, предусмотренные в последующее десятилетие развития и 
улучшения высшего образования в Европе. В работе представлен генезис идеи 
демократичности высшего образования через обзор важных документов и де-
клараций принятых в течение реализации Болоньского процесса. Определённые 
цели и аспекты развития в основном касаются развития и улучшения социалв-
ной димензии высшего об разования с целвю обеспечения качественного образо-
вания и одинаковых возможностей для всех.

В работе представлена формальная рамка реформенных стремлений как 
демократичность и доступность в декларациях и коммюнике в составе которых 
выделены и анализированы цели относящиеся к значению побуждения и разви-
тия социального характера, социальной стороны системы высшего образования 
а также и усиления возможностей любого индивидуума.

Далее в тексте сделан обзор возможных вызовов общественных не-
равенств с которыми встречается система высшего образования в стрем лении к 
реализации качественного образования для всех. Как важнейшие вызовы и пре-
пятствия в реализации настоящих целей являются структурные общественные 
неравенства, на которые указывали социологи как Пьер Бордие и другие авторы.

Опорные слова: высшее образование, социальная димензия, демократич-
ность, качество высшего образования
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СAВРEMEНA AНTИУMETНИЧКA ПРAКСA УГРOЖAВA 
OБРAЗOВAЊE

Рeзимe

Умeтничкa, eстeтскa искуствa и сaзнaњa кao дeo културe jeднoг дoбa 
нису тeк друштвeнa нaдгрaдњa личнoсти. Oнa су прeтпoстaвкa спoсoбнoсти 
пojeдинцa нa oдгoвaрajућу изврснoст у прeвлaдaвaњу живoтних тeшкoћa.Кaкo 
пojeдинaц дa сe снaђe у дaнaшњeм друштву нeвиђeних прoмeнa кaд je рaзoружaн 
нeдoстaткoм упрaвo oнoг искуствa хумaнe и дeмoкрaтичнe eмoциoнaлнe ин-
тeлигeнциje кojoм мoжe дa кoмпeнзуje нeпрoмeнљив IQ a тo je свa лeпeзa 
гeнeричких клaсичних умeтничких искустaвa.

Дoк нajнoвиja сaзнaњa истрaзивaњa укaзуjу дa кoгнитивни IQ рaстe 
eмoциoнaлни IQ oпaдa, упрaвo у мeри кaкo умeтничкa искуствa пoстajу 
зaбaвљaчкa, инфoрмaтивнa, нeдoступнa, квaзи дeмoкрaтичнa, jeднoм рeчjу aн-
тиумeтничкa.

Прeдмeтa клaсичнoг умeтничкoг искуствa свe je мaњe у нaшим oбрaзoв-
ним устaнoвaмa.Умeтничкo искуствo ниje струкa oсим зa oнe кojи ћe прoизвo-
дити умeтнoст. Умeтничкo искуствo je oснoвa eмoциoнaлнe сaмoпeрцeпциje и 
сaмoрeфлeксиje упoзнaвaњa свoje eмoциoнaлнe мaпe кoja сe вeзуjу и зa живoт. 
Eмoциoнaлнa интeлигeнциja вaжнa je и зa личнo лидeрствo тj. сaмoсвeст.

Дa ли сe случajнo пoдудaрajу aгoничнo нeснaлaжeн друштвa у цeлини и 
вeћинe пojeдинaцa у њeму у пoслeдњих чeтврт вeкa сa узлeтoм пoстмoдeрнe 
прaксe. Зaтвaрaњa музeja, гaлeриja, oдсуствa oзбиљнe музикe, пoeзиje и ус-
тупaњe прeд зaбaвним сaдржajимa. Дa ли сe нa интeрнeту мoжe уживaти у 
пoeзиjи, oзбиљнoj музици, сликaрству, дa ли сe сурфoвaњeм пo интeрнeту мoжe 
oствaрити eмoциoнaлнo сурфoвaњeм пo сoпствeнoм ствaрaлaчкoм бићу oних 
кojи сe шкoлуjу прe свeгa. 

Кључнe рeчи: Aнтиумeтнoст, пaд eмoциoнaлнe интeлигeнциje,, пoврaтaк 
умeтничкoг искуствa, шкoлe, спoсoбнoст, прoмeнe
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Свeт и друштвo мeњajу сe oдувeк. Пojeдинaц je тeжe или лaкшe хвaтao 
кoрaк сa тим прoмeнaмa, бивao успeшниjи или губитник. Друштвeнa прoмeнa и 
у узлeту oствaруjу и oтвoрeну рaзвojну пoдстицajну умeтнoст. Друштвa рeгрe-
сиje дугoг стaтусa квo oствaрeних привилeгиja и oднoсa људи тo пoстижу и бoм-
бaрдoвaњeм умeтничким искуствимa вeoмa сличним сaврeмeнoj пoстмoдeрнoj 
прaкси у свeту и кoд нaс.

 Умeтничкo искуствo ниje културoлoшки фeнoмeн нaдгрaдњa вeћ сaвa 
сaзнaњa oнaj кључни дeo oпeрaтивнe eмoциoнaлнe сaмoсвeсти бeз кoje пoje-
динaц пoстaje бeспoмoћни aутсajдeр пa мa живeo у врeмe изoбиљa кao дaнaс.
Искуствa прeпoзнaвaњa и упрaвљaњa eмoциjaмa пoстижу сe вaспитaњeм aли 
спoнтaнo кao oпштe искуствo зaнoсoм умeтнoшћу jeднoг дoбa. Пустoшeњe људ-
скoг умa прoзaичнoшћу и прoизвoдњa функциoнaлнe бeспoмoћнoсти су нeштo 
штo  дeшaвa другимa пa тo ниje aкaдeмскo културoлoшкo питaњe вeћ суштинa 
кoпeтeнциja eгзистирaњa и квaлитeтнoг прeживљaвaњa зa кoje jeднoстaвнo нeмa 
oбукe.

Усмeрaвaњe пaжњe нa друштвeну oргaнизaциjу кao сoциjaлни хумaни 
oгртaч зaштитe личнoсти кoja нaс штити у нeдoстaтку нaших индивидуaлних 
спoсoбнoсти aпсурднo je. Eгзистeнциja сe брaни пoстизaњeм изврснoсти пoje-
динцa упрaвo пo мeри дeфинисaних прoблeмa, a тo je нeмoгућe пoстићи бeз aк-
тивирaњa eмoтивнoг ствaрaлaчкoг тoтaлa пoнoвнoг oткривaњa нeкaд мистичнe 
духoвнoсти.

Видeo игрe и инфoсистeми мoдeлуjу искуствo eфикaснoсти и сaмoпoтврдe 
млaдoг чoвeкa бржe пoнoвљивиje и дoступниje oд свих oних мучних свeсних 
дeликaтних нeухвaтљивих прoцeсa учeњa кojим сe oсвaja сoпствeни дух. Дaнaс 
млaд чoвeк нa интeрнeту oсвaja гaлaксиje пoстaje крaљ, a у ствaрнoсти нe знa 
кaкo сe зaрaђуje и пaрчe хлeбa.Знaњa кao прaвa a нe oбaвeзe. Кaкo пoнoвo oт-
крити и примeнити oнo штo oдувeк пoстojи a тo je eстeтскo искуствo oснoвa 
eмoтивнoг рaзвoja вaспитaњa пo мeри духa a нe прeдрaсудa.To ниje питaњe ни o 
укусимa ни o стручним знaњимa, слoбoдaмa дeмoкрaтиjи, суштинскa спoсoбнoст 
eгзистeнциje пojeдинцa и друшвa сe урушaвa.

Вaгaњe oпрeдeљeњa зa ликoвнoст или пoстмoдeрну прaксу je кao питaњe 
хoћeмo ли сe прeпустити буjици или пoнoвo нaучити дa пливaмo. Oвo je кoн-
тeкст кojи фoкусирa стрaсти и oпрeдeљeњe кoje инaчe стaлнo измичe у плaси-
рaњу лaбaвих лeлуjaвих лoгикa пoстмoдeрнe кoje измичу билo кaквoм живoтнoм 
упoришту.

Идeja ту су други дa мислe умeстo нaс- идeja кoнстaциje сoпствeнe бeз-
вoљнoсти чaк aнксиoзнoсти кao стaтусa кojи сe нe мoжe прoмeнити чистa je 
прeвaрa и нajбoљи лeк je вeћ oдувeк пoзнaтa гeнeричкa клaсичнa умeтнoст. Oт-
кривaњe тoг искуствa oбнaвљaњe je oбнoвa мeнтaлних прoцeсa oткривaњa мeн-
тaлних спoсoбнoсти a нe спoсoбнoсти инфoрмaтивних aпaрaтa.

 Чoвeкoвa духoвнoст интeлeктуaлнa и интитивнa ниje дaр нeкaквe aп-
стрaктнe изврснoсти, вeћ функциoнaлнo oруђe чaк oружje зaхвaљуjући кojeм смo 



ПЕДАГОШКА СТВАРНОСТ LXI, 2 (2015), Нови Сад

242

дoвдe и стигли, a сaдa нa крajу дeлa нeкoг путa личнe, индивидуaлнe eгзистeн-
циjaлнe aкциje кaд прeстaje пoтрeбa зa тим спoсoбнoстимa.

 Oвo oткривa и прaву пeрфидну улoгу пoстмoдeрних прaкси кoja oстaвљa 
мeнтaлну пустoш, нe спoнтaну из бaнaлнoг нeзнaњa, вeћ кao нaпoр нeтoлeрaнциje 
и искључивaњe eстeтских искустaвa, jeсу дeo прoгрaмa нeчиjих нaмeрa, штo кao 
стaв ниje ни пaрaнoичнo ни фoбичнo, вeћ нoрмaлнo зaпaжaњe дa aкo ми нeмaмo 
лoшe нaмeрe, тo нe знaчи дa други нeмajу нeчaснe нaмeрe. Свeту oдгoвaрajу 
пoслушници чиja je jeдинa eмoциja пaникa, стрaх и дoсaдa. Ta oсeћaњa пoст-
мoдeрнa прaксa прeфeрирa и пoдмaзуje. Mузикa jeднoг Бeтoвeнa руши тe oкoвe 
пoдaништвa и зaтo je нeмa, a и кaд je имa, штo дa je слушaмo?!

Прoмeнa умeтничкe климe ниje ствaр oдузимaњa привилeгиja jeднoj 
групaциjи и ствaрaњe привилeгиja зa другe. To ниje прoмeнa укусa и зaстaвa 
вeћ jaснa пeрцeпциja дa нeмa прoмeнa друштвa, aкo пojeдинци нe oбнoвe свoje 
спoсoбнoсти. Eмoциoнaлнa интлигeнциja кao лидeрскa oсoбинa укaзуje нa 
људe oвцe и људe пaстирa штo je вeoмa oпaснo. Tуђe спoсoбнoсти пoстajу нaшa 
купљeнa eмoтивнa стрaст упoтпуњeњe лaжнa функциja. Oбoжaвaњe другoг je 
губљeњe сeбe.

Прeстижнe врeднoстo кoje нaс нaвoдe дa oдбaцимo сaмoпoштoвaњe и 
oпрeз и прeпустимo сe туђeм вoђeњу je свojeвoљнo дoбрoвoљнo рoпствo, кoje 
ниje сaмo прoтoкoлaрнo, културoлoшкo, прeливa сe нa eгзистeнциjу, пoчињe дa 
бoли, смeтa, aли чoвeк je сaм сeбe aутирao. Умeтнoст пoмaжe oбнoви тих ис-
кустaвa пoнoвo ишчитaвaњe и мaпирaњe сoпствeнe духoвнoсти oсeћaњa eмoциja 
дoживљaja и учeњe упрaвљaњa њимa кao aлaтимa снaлaжeњa oднoснo прeжи-
вљaвaњa. Oвaкaв смeр вoђeњa пaжњe, сeли идeje приoритeтa и културних идeн-
титeтa у прeцизaн смeр oтрeжњeњa избoр, нaпoрa oдбaцивaњa и учeњa.

 Зaмajaвaњe укусимa и струкoм je joш сaмo jeдaн лoпoв врeмeнa и eнeр-
гиje. Умeтнoст je суштинскa хумaнoст и дeмoкрaтичнoст jeр сe сaoбрaзнa сa 
гeнeричким мeнтaлним склoпoм чoвeкa a пoстмoдeрнa мoдeлуje мeнтaлни склoп 
у прoфил кojи oдгoвaрa нoсиoцимa привилeгиja влaсти и нeчaсних нaмeрa.

Нa крajу oстaje питaњe: Дa ли сe oбнoвa oсeћajнoсти кao нeкaквa рeнeсaнсa 
мoжe институциoнaлнo спрoвeсти? Нaмeћe сe прирoднo, прe свeгa крoз систeм 
шкoлoвaњa.

Дa ли тo пoдрaзумeвa бирoкрaтскe тeхничкe пoтeзe пoвeћaњa чaсoвa умeт-
нoсти или пoтпун зaoкрeт, првo ствaрнo пojaшњeњe дa ли кризa пoстojи, дa ли 
рaстућe нeснaлaжeњe пoстojи, кaкo oбрaзoвaти aктивнe прeдaвaчe и кaкo лoкaл-
нo спрoвeсти прoмeнe пoд тeшким притискoм глoбaлних искустaвa.

Oнo штo je нajвaжниje пoтрeбaн je избoр aлтeрнaтивa дaвaњe прoстoрa 
и знaчaja дaнaс пoтиснутим искуствимa. Пoнeкaд je пoтрeбнo oдмoрити сe oд 
успeшнoсти дa сe успeшнoст нe прeтвoри у пaд.

Нoвo oбрaзoвaњe ниje нeштo прoтив нeчeгa вeћ рaвнoтeжa искустaвa 
у свим ступњeвимa шкoлoвaњa кaквa joш сaмo у прeдшкoлскoм систeму 
oбрaзoвaњa и вaспитaњa кoje je прoфилисaнo сaзнaњимa o бићу дeтeтa a тa сaз-
нaњa кao oриjeнтир нe пoстoje у oснoвнoм срeдњeм и висoкoм oбрaзoвaњу. У 
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тo у прoцeсу oбрaзoвaњa учeници oд увaжaвaњa прeдшкoлскoг дoбa врeмeнoм 
пoстajу трeтирaни кao дeпeр сoнaлизoвaнa црнa кутиja кoja имa сaмo улaз и излaз 
a oнo унутрa личнa ствaр сaмe црнe кутиje житeљa нoвoг дoбa.

Нeмa рeшeњa сeм дa сe пoстaвљajу нeприjaтнa питaњa и пoднeсу нeприjaт-
ни зaкључци и пoнoвo oсвojи oсвojeнo пa изгубљeнo штo je прирoдaн тoк свaкoг 
рaзвoja.

Tomislav Suhecki, Mr, Vrsac 

MODERN ANTI-ART PRACTICE JEOPARDIZING EDUCATION   

Abstract

Artistic and aesthetic experiences and knowledge as a part of culture of an age 
are not mere social superstructure of person’s rights. They are assumption of abilities 
of an individual to overcome life difficulties through appropriate excellence. How is 
an individual supposed to find his/her way in today’s society of unimaginable changes, 
when he or she is deprived of the very experience of humane and democratic emo-
tional intelligence, i.e. a whole range of generic classic art experiences, through which 
he can compensate unchanged IQ. Recent research findings point to the fact that cog-
nitive IQ is rising while emotional IQ is falling, just as art experiences have become 
entertaining, informative, unavailable, quasi-democratic, and in a word - anti-artistic. 

There is increasingly fewer subjects dealing with classical artistic experiences 
in educational institutions in Serbia. Artistic experience is not a profession, apart for 
those who produce art. Art experience is the base of emotional self-perception and 
self-reflection, getting to know one’s emotional maps, related to life itself. Emotional 
intelligence is important for personal leadership, i.e. self-awareness, as well. 

Is it by chance that agonic disorientation of society as a whole and majority of 
individuals in it in the last 25 years coincide with the thriving of postmodern practice? 
Closing down of museums, galleries, the absence of classical music, poetry and giving 
over to entertaining contents: is it possible to enjoy in poetry on the Internet, in clas-
sical music, painting, is it possible to surf through one’s own creative being and reach 
emotional fulfilment while surfing on the Internet? 

Key words: anti-art, fall of emotional intelligence, restoration of artistic experi-
ence, schools, ability, changes.
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М-р Томислав Сухецки, Вршац

СОВРЕМЕННАЯ АНТИХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА УГРОЖАЕТ 
ОБРАЗОВАНИЮ

Резюме

Художественные, эстетические опыт и знания, как часть культуры опреде-
лённого времени, не являются только общественной надстройкой и право лич-
ности. Они являются предпосылкой способности индивидуума на соответству-
ющую исключительность в преодолении жизненных трудностей. Каким образом 
индивид может приспособиться в настоящем обществе больших перемен, когда 
он лишён опыта гуманной и демократичной интеллигенции, с которой он мог 
бы возместить постоянный IQ. /коэффициент интеллигенции/, а этим являются 
множество родственных классических художественных опытов.

Нове»шие исследования указывают на то что когнитивный IQ увеличи-
вается а эмоциональный IQ понижается, соответственно превращению художе-
ственного опыта в развлекательный, информативный, не доступный, квазидемо-
кратичный, одним словом антихудожественный.

Предметов классического искусства всё меньше и меньше в наших об-
разовательных заведениях. Искусство не является профессией только для тех, 
которые создают не искусство. Художественный опыт является основой эмоци-
онального самовосприятия и самоотражения ознакомления с своей эмоциональ-
ной картой, которая связывает с жизнью. Эмоциональная интеллигенция важна 
и для личного лидерства, то есть самосознания.

Случайно ли совпадают агония ненаходчивости общества в целом и боль-
шинства индивидов в нём в последние четверть века с увеличением постмодер-
ной практики? Закрытия музеев, галерей, отсутствие классической музыки, по-
эзии, уступка перед развлекательными содержаниями. Можно ли на интернете 
наслаждаться поэзией, классической музыкой, живописью, могут ли поиски по 
интернету реализовать эмо циональные поиски по собственному творческому су-
ществу и тех ко торые образуюутся?

Опорные слова: антиискусство, понижение эмоциональной интеллиген-
ции, возвращение художественного опыта, школы, способность, перемены
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ЗНАЧАЈНИЈA ИСТРАЖИВАЊА О ВАСПИТАЊУ У 
САВРЕМЕНОЈ ПОРОДИЦИ У СВЕТУ И КОД НАС

Резиме

Најпродуктивнији начин стицања новог научног сазнања је путем ис-
траживања. Научно истраживачки радови из области породичне педагогије и 
из сфере породичног васпитања представљају драгоцен допринос разумевању 
али и напретку целокупне педагошке теорије и праксе. Породица је динамичан, 
друштвено условљен систем подложан променама, а како би се што боље разу-
меле те развојне промене и њене последице јавља се потреба за већим бројем ис-
траживања. Тако је дошло до експанзије квалитативних али и квантитативних 
истраживања породицe. Сазнања стечена о породици, њеним карактеристика-
ма и функционисању, као и широкој лепези варијабли које утичу на васпитање 
деце, имају дирекатн научни допринос. Рад има за циљ да укаже на разноврс-
ност домаћих и страних истраживања као и да се да приказ најзначајнијих ва-
ријабли које утичу на развој и васпитање детета.

Кључне речи: породица, истраживање,  породичне варијабле, васпитање

Породица као нуклеус људског друштва постоји од почетка цивилизација. 
Временом она је мењала своје одлике, што је директно утицало на промене у 
породичним односима, структури, функционисању али и бројности њених чла-
нова. Од затвореног система кретала се ка отвореном, чинећи своје границе про-
пустиљивијим на спољне утицаје, еластичнијим, флескибилнијим и мање риго-
розним. Ова транзиција породице утицала је на и на њену васпитну улогу. Како 
би се разумеле све поменуте промене, њихови утицаји и значај за васпитање 
детета, а како би се унапредила сама васпитно-образовна пракса родитеља и 
стручњака који се баве породичним васпитањем и педагогијом уопште, неопход-
но је константно вршити разноврсна истраживања. Истраживања су неопходна 
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и да би се могли открити закони друштвених појава које се јављају у породици, 
како би се објасниле и класификовале везе и утврдио положај личности детета.

Грандић (2007) говори да је циљ васпитања увек био припрема младе ге-
нерације за живот, да се код ње формирају таква својства личности која су јој 
неопходна за живот и чије изграђивање представља саставни део те припреме 
за живот. На саму структуру али и функционисање породице утичу многоброј-
ни фактори који су се мењали током развоја људског друштва. Посебну пажњу 
истраживача привукли су социоекономски статус породице, али и васпитни стил 
родитеља који су последњих тридесет година постали центар истраживања. 
„Комплексније сагледавање интеракцијског дејства фактора породичне средине 
на развој личности младих није могуће без свестранијег сагледавања не само 
фактора породичне средине него и ширег контекста друштвене средине“ Ста-
нојловић (2001:58). Сходно томе различити аутори су давали приказ узрочног 
низа породичних варијабли и развоја личности детета. Тако су Хофман В. и Ли-
пит Р. Говорили о следећем низу: 

- порекло родитеља;
- садашња ситуација у породици;
- састав породице;
- односи међу родитељима;
- личне карактеристике родитеља;
- однос родитеља према детету;
- отворени облици родитељског понашања;
- управљеност детета према родитељима, браћи и сестрама;
- отворено понашање детета према другим члановима породице;
- личне карактеристике детета;
- дете ван породице.

Белски Џ. говори да је неопходно кренути од интегралног приступа у изу-
чавању развоја детета у породици. Зато је неопходно да се однос родитеља и деце 
разматра кроз три компоненте:

- узајамни утицаји родитеља и развој детета;
- повезаност развоја детета и брачних односа;
- узајамни утицај брачних односа и родитељства;

Домаћи аутори као што су Поткоњак Н. и Крешо А. сматрају да би требало 
полазити од следећих варијабли које утичу на развој и понашање младих:

- социоекономске прилике у породици;
- образовни ниво родитеља; 
- културне прилике породице;
- структура породице;
- понашање родитеља према деци;
- ниво аспирације родитеља;
- ставови родитеља према образовању.
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Из наведеног се може увидети да и домаћи и страни аутори имају слична 
мишљења о варијаблама које су битне за развој и понашање младих. 

Једна од већ споменутих варијабли, понашање родитеља, је веома сложена 
породична варијабла која се различито може тумачити. Неки је објашњавају кроз 
термине: контрола, аутономија, строгост, љубав; а други кроy термине као што 
су: демократичност, ауторитативност. Веома често истраживачи су усмерени на 
биполарне димензије (строгост-попустљивост) што је свакако неприхватљиво 
јер строгост не значи искључивање нежности и доброте, а тако исто и попустљи-
вост не значи да се искључују захтеви целисходне стогости. Волф је истражи-
вао утицај понашања родитеља на развој интелигенције и особина личности код 
деце, те је издвојио три групе варијабли породичне средине које имају веома 
битну улогу у целокупном дечијем развоју, поготово у когнитивном: 

- интензитет мотивације;
- подстицање развоја говора детета;
- услови и могућност за учење.

Он наводи да су све три варијабле повезане са коефицијентом интелиген-
ције ученика, а укупни утицај ових варијабли израчунат је помоћу мултипле ко-
релације где је добијена вредност Р= 0,76 знатно већа у односу на појединачне 
породичне варијабле као што су социоекономски статус, образовни ниво роди-
теља (Исто). Велику пажњу истраживача привукла је и димензија функционал-
ности породице. Зуковић (2012:103) истиче да: „постоје различити термини који-
ма се описују породице које добро функционишу: снажне породице, емоционал-
но здраве породице, уравнотежене, срећне породице, успешне, оптималне поро-
дице и др.“ Да би се за неку породицу рекло да је функционална најбитније је да 
се њени чланови тако и осећају, да су задовољни функционисањем, односима и 
атмосфером која влада у њој. Сходно томе често су испитиване димензије које 
одликују успешну породицу а као један од најистакнутијих аутора који се бавио 
овим питањем био је ДеФрејн (DeFrain). Он је творац модела породичних снага 
који сагледава преко шест димензија:

- приврженост
- наклоност и разумевање
- позитивна комуникација
- заједнички проведено време
- духовно благостање
- способност превладавања стресних и кризних ситуација (Stinnett, 

DeFrain, 1985, према: DeFrain,1999)

ДеФрејн истиче да је комуникација у породици битна за добре односе па 
самим тим позитивно утиче на правилан развој деце. Прво, чланови породице 
морају бити добри слушаоци и вешти у постављају питања. Чланови породице 
не треба да покушавају да читају мисли других чланова. Погледи људи се мењају 
током времена, па је тако најбољи начин да се добије увид у начин сагледавања 
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ствари и избегне читање мисли редовно постављање питања. Такође, аутор по-
миње да је и хумор битна компонента доброг функционисања породице.

Структура породице и васпитање су фактори којима породица располаже и 
којим се користи у својој улози посредника између друштва и појединца. Wеisner 
Т. то показује у свом емпиријском истраживању које је започело 1974 године, 
а први пут је објављено 1986 године под насловом „ Деца из 60-тих као роди-
тељи“ (Children of the ‘60’s As Parents). Узорак у истраживању је износио 200 
конвенционалних и неконвенционалних породица. Савремене а конвенционалне 
породице су потпуне, двородитељске породице које чине венчани родитељи и 
њихови потомци. Неконвенционалне породице јављају се као породица партнера 
по договору (пред венчањем, пред разводом), самохране мајке, породице-велике 
заједнице. Родитељи који су били деца 60-тих година развили су се као личности 
са различитим схватањем идеалне породице и ако су имали исти друштвени кон-
текст. Разлози овоме су тројаки:

- некима је недостижан циљ у којем су себе хтели да оставе (муж, жена, 
властита кућа) из економско-социјалних разлога;

- неки сматрају идеал породице средње класе моделом превазиђеним за 
америчке услове живота;

- неки двородитељску породицу сматрају идеалном за остваривање себе 
као породичног човека и тај идеал остварују на основу услова материјалне 
природе и модела васпитања које су неговале претходне генерације америчког 
друштва. 

И конвенционалне и неконвенционалне породице су праћене у приро-
дним условима а ефекти алтернативних начина одгајања деце који су праћени 
на следећим варијаблама: школски успех, физички и ментални развој, социјал-
на и емоционална зрелост, стил живота, нису произвели значајне разлике. То се 
објашњава прилагођеношћу оба типа породица културним захтевима савременог 
америчког друштва (Милошевић, 1995).

Споменућемо истраживање које је спроведено на територији Војводи-
не 2005. године у циљу сагледавања улоге оца у родитељству. Истраживање је 
спроведено од стране Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и 
друштвену бригу о деци у Новом Саду и узорком је обухваћено 430 очева (ста-
рост од 26-46 година) чија деца похађају припремну групу предшколске устано-
ве. 39,60% очева на жалост не зна да ли је васпитање деце заједничка одговор-
ност оба родитеља, док њих 15,84% сматра да то није заједничка одговорност. 
39,69% родитеља није сигурно да постоји веза између квалитета родитељства и 
и квалитета брачног односа. Док се 49,50 слаже да је добар брачни однос битан 
за добро родитељство, њих 10,89% сматра да добар брак не значи добро роди-
тељство и обрнуто. Светла тачка овог истраживања је податак да чак њих 60,01% 
жели да у будућности прошири своја сазнања о васпитању детета и да размени 
искуства са другим очевима (Бабић-Кекез, 2009). Уницеф (UNICEF) и Хемофарм 
фондација, 2014 године представили су резултате истраживања „Срећа и породи-
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це са децом у Србији“. Истраживање је обухватило узорак од 600 домаћинстава 
из 28 општина у Србији. Истраживање о породицама и срећи спровео је центар 
за истраживање јавних политика. Срећа представља један од битних фактора 
који директно утичу на правилно функционисање породице. Деца треба да расту 
у средини у којој постоји позитивна емоционална клима, срећа, задовољство и 
приврженост свих њених чланова.  Процена среће породице у овом истражи-
вању вршило на основу четири изабрана параметра (процена родитеља о соп-
ственој срећи, о срећи породице,срећи детета, и заинтересованост и активност 
детета). Потпуно срећно је 67,7% породица, делимично срећно 20,7% а несрећно 
је 11,7% породица. Разултати истраживања су многобројни и исцрпни тако да 
ће овде бити приказани  само делови анализа, које сматрамо посебно битним за 
правилно васпитање деце. Добри и позитивни односи унутар примарне породи-
це изгледа да доприносе породичној срећи. Квалитет односа родитеља и деце 
игра важну улогу.

На срећу породице, у свим циклусима развоја, постојање конфликта утиче 
негативно. Међу породицама у којима нема конфликта 72,5% породица је срећ-
но, а 8,4% несрећно. Конфликти у породицама требају бити решени кроз разго-
вор и договор како би представљали повољну прилику за развој свих њених чла-
нова. Истраживачи кажу да је постојање конфликта још важније за породице са 
адолесцентом, јер ако је у њима присутан интензиван конфликт несрећно је чак 
63,3% породица. Још један од сегмената који се испитивао у овом истраживању 
а који је посебно значајан за васпитање у савременој породици је слободно вре-
ме. Родитељи и шира породица треба да су укључени у организацију слободног 
времена детета, као и да схвате свој значај и улогу у свему томе (организаторка 
улога и сарадничка улога). Организација слободног времена је веома битна за 
свестран развој личности, и она захтева од родитеља активност али и креатив-
ност. Међутим са развојем технике технологије и како сама глобализација заузи-
ма више маха мењала се и породица. Са овим променама уочене су и промене у 
слободном времену младих тј. у томе где га и како проводе као и то да породица 
све мање учествује у организовању слободног времена.  Опис учесталости и на-
чина на који породице проводе слободно време говори нам да скоро сви роди-
тељи (86,5%) наводе да са дететом проводе бар сат времена у некој заједничкој 
активности. Што се тиче учесталости различитих заједничких активности роди-
тељи најчешће са децом иду у парк, на игралиште, у шетњу, затим разговарају 
пред спавање или читају приче пред спавање, а значајно ређе заједно са децом 
посећују јавне догађаје или се баве неким заједничким хобијемили спортом. 

Породице у којима деца и родитељи учествују у више заједничких актив-
ности су нешто срећније од породица у којима родитељи и деца не учествују у 
заједничким активностима. Чак 33,3% породица у којима родитељи и деца не 
учествују у заједничким активностима је несрећно, а само 28,6% срећно, у поро-
дицама у којима родитељи и деца учествују заједно у свим наведеним активнос-
тима само је 3,8% породица несрећно, а 78,5% срећно.



ПЕДАГОШКА СТВАРНОСТ LXI, 2 (2015), Нови Сад

250

 Можемо закључити да срећа представља само један од мноштва битних 
фактора који утичу на правилно функционисање породице. Да би за породицу 
могли рећи да је срећна и да правилно остварује своју васпитну функцију неоп-
ходан је добар спој тих фактора.
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Marina Mijatović, МА, Jovana Pavlović, Vrsac 

IMPORTANT RESEARCH ON UPBRINGING IN MODERN FAMILY IN THE 
WORLD AND IN SERBIA

Abstract

The most productive way to acquire new scientific knowledge is through rese-
arch. Scientific-research works in the field of family pedagogy and from the sphere 
of family upbringing are precious contribution to both understanding and progress of 
comprehensive pedagogic theory and practice. Family is dynamic, socially conditio-
ned system subject to changes, and in order to understand the developmental chan-
ges and their consequences it is necessary to carry out great deal of research. As a 
consequence, there has been an expansion of qualitative and quantitative research on 
family. The insights on family, its characteristics and function, as well as on a wide 
range of variables influencing upbringing of children, have direct scientific contributi-
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on. The aim of the paper is to point to versatility of domestic and foreign research, as 
well as to give an overview of most significant variables influencing the development 
and upbringing of a child. 

Key words: family, research, family variables, upbringing.

Марина Миятовкч, МА, Иована Павлович, Вршац

БОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ О ВОСПИТАНИИ В СОВРЕМЕННОЙ 
СЕМЬЕ В МИРЕ И У НАС

Резюме

Самый продуктивный способ усвоения нового научного сознания осу-
ществляется путём исследования. Научно исследовательские работы в области 
семейной педагогики и в сфере семейного воспитания, яв ляются драгоценным 
вкладом в понимание и в прогресс совокупной педагогической теории и прак-
тики. Семья является динамичной, общественно обусловленной и зависимой 
системой подлежащей изменениям, а чтобы лучше понять эти изменения в раз-
витии и её последствия, необходимо большее число исследований. Таким обра-
зом произошла экспансии качественных и количественных исследований семьи. 
Знания приобретённые о семье, о её характеристиках и функционировании, как 
и о большом количестве переменных, которые оказывают влияние на воспита-
ние детей, имеют прямое научное значение и вклад. Целью настоящей работы 
является указание на разнообразность наших и зарубежных исследований и дать 
обзор важнейших вариабл, переменных, оказывающих влияние на развитие и 
воспитание ребёнка.

Опорные слова: семья, исследование, семейные переменные, воспитание
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ЗНАЧАЈ ПОРОДИЧНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ПРИПРЕМИ 
МЛАДИХ ЗА ОДГОВОРНО РОДИТЕЉСТВО

Резиме

Истраживањем које смо спровели желели смо да утврдимо како и у ко-
ликој мери родитељи кроз комуникацију и породичну динамику утичу на форми-
рање мишљења о улози полова, браку и родитељству као и у коликој мери односи 
у породици утичу на припрему младих за одговорно родитељство. Инструмент 
који смо применили је упитник. Узорак чини 100 студената Филозофског фа-
култета у Новом Саду. Добијени резултати указују на евидентан став о пот-
реби подједнаког ангажовања оба родитеља у подизању и васпитавању деце. 
У нашем узорку постоји релатвно отворена комуникација са родитељима али 
постоје теме о којима не могу разговарати са њима што можемо пирписати 
постојању „генерацијског јаза“. Према начелима културне  и индивидуалне пе-
дагогије васпитањем је неопходно наслеђене културне вредности пренети на 
младе уз обавезно остављање простора младима за изграђивање сопствених 
система вредности. Резултати су у складу са очекивањима да породична кому-
никација има велики значај у припреми младих за одговорно родитељство.

Кључне речи: комуникација, породица,брак, родитељство, 

Увод

Чињеница је да савремени родитељи у поређењу са старом традиционал-
ном породицом, имају све мање времена за бављење, комуницирање и васпитно 
деловање на своје дете. Све више је породица  у којима су запослена оба роди-
теља. Савремени родитељи су, поред заузетости на радном месту, ангажовани 
бројним друштвено – политичким, самоуправљачким и разним другим обавеза-
ма тако да све више времена проводе ван куће. Ако уз ово додамо и чињеницу 
да деца одлазе у школу у две смене, да похађају бројне ваннаставне активности 
онда је сасвим јасно да многи родитељи, из објективних разлога, а да не спо-
мињемо субјективне разлоге, нису у могућности да поклоне довољно пажње и 
времена деци, да се њима више баве, да чешће и квалитетније комуницирају те 
да континуираније и интензивније на њега васпитно делују.
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Веома је важно колико и на који начин родитељи комуницирају са дететом, 
да ли га добро познају, да ли прате његов развој, успех, напредак, расположење, 
колико му помажу, указују поверење. Права и искрена комуникација је најбољи 
пут и начин споразумевања, решавања проблема и проналажења компромиса. 

Сматрајући комуникацију између родитеља и деце изузетно важним мо-
ментом за развој детета и одржавање функционалности породице определили 
смо се да  усмеримо  истраживање на испитивање чињенице да ли и у којој мери 
породица и квалитет интерперсоналних односа у породици имају утицаја на при-
прему младих за одговорно родитељство? У истраживању смо пошли од пред-
поставке да породица, односно породична интеракција јесте веома важан фактор 
припреме младих за одговорно родитељство. 

Породична комуникација и породични односи

Комуникација са децом један је од суштинских и надасве важних роди-
тељских задатака. Када родитељи добро изврше тај задатак он повезује поро-
дицу и спречава или лечи многе проблеме. Исто тако када није добро извршен 
породични живот може бити пун тензија и конфузије, а деца могу кренути у свет 
неадекватно припремљена за све оно што живот носи. Родитељи на жалост, вео-
ма често прецењују количину смислених разговора које имају са својом  децом 
нарочито у периоду адолесценције, а и сама истраживања показују да је разго-
вора све мање у данашњим, савременим породицама. Смањило се време које се 
посвећује заједничким оброцима, деца су све више ангажована у ваншколским 
активностима или проводе време највише са својим вршњацима јер су родитељи  
прилично ужурбани и запослени. 

Породично васпитање ће у сваком случају бити ефикасније уколико су 
породични односи складни. Пун и здрав живот у породици готово је немогућ 
нарочито ако се говори о васпитању деце школског узраста. Добра комуника-
ција родитеља са децом омогућава надзор у извршавању њихових свакодневних 
обавеза и понашања. Комуникација омогућава разумевање, подршку, сарадњу, 
решење проблема.

Важност породичних односа за развој детета наглашавају присталице го-
тово свих психолошких и педагошких праваца, при том, природу тих утицаја 
разлицито сагледавају и тумаче. У потпуној породици могу се идентификовати 
следеће врсте односа: родитељ – родитељ, родитељ – дете и дете – дете.

Када је у питању однос родитељ – дете, Опачић (1995) истиче следеће: 
није добровољан, већ биолошки дефинисан; почиње рано, рођењем детета; траје 
дуго; почива на чврсто дефинисаним улогама; тим улогама деинисана је асиме-
трична позиција учесника у  интеракцији;  има велику афективну важност за све 
учеснике у интеракцији.

Шта у интеракцији родитељ дете у највећем степену детерминише њен 
квалитет али и последице? 
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Према схватањима социокогнитивиста, наглашавамо да је интерпретација 
реалности фактор који у значајној мери детерминише људско понашање. Као и 
код сваког облика интеракције квантитет на посредан начин утиче на квалитет и 
обратно. За утврђивање васпитне вредности односа родитељ – дете  Милошевић 
(1995) пише о  две битне димензије: афективна (огледа се у узајамном мани-
фестовању срдачног и топлог односа насупрот хладном и прилично уздржаном 
односу) контролна ( огледа се у обиму и карактеру контроле коју врше учесници 
интеракције)

Поставља се питање шта је то што у највећој мери одређује квалитет и 
последице интеракције родитељ – дете? Као и код сваке интеракције квантитет 
на посредан начин утиче на квалитет и обрнуто. Резултати различитих истра-
живања показују да су односи родитељ – дете у породицама које више времена 
проводе у заједничким активностима повезани међусобно с већим поверењем и 
топлином у односима. Други фактор који битно утиче на интеракцију је струк-
тура улога. Однос родитељ – дете карактерише, нарочито у раним развојним 
фазама његова асиметричност у погледу моћи и знања. Грандић (2007) наводи 
следеће породичне односе: интрагенерацијски који представљају односе између 
одраслих и релативно формираних личности исте генерацијске доби који на те-
мељу сопствене одлуке и избора заснивају породичну заједницу као брак; интер-
генерацијски односи су сложенији од претходних и представљају односе између 
чланова породице различитих узраста. 

Чврста емотивна веза између родитеља и детета се успоставља међусоб-
ним испољавањем љубави, наклоности, пажње и поверења. Родитељи прихва-
тају дете такво какво јесте, са свим његовим манама и слабостима. Однос са де-
тетом родитеље испуњава задовољством и сатисфакцијом. Дете је расположено, 
весело, умиљато, спремно за акцију и поступке. Такво дете жити у породици у 
којој су родитељи емоционално зрели који се слажу и добро живе, мудри су и 
доследни у својим поступцима (Пјурковска – Петровић, 1993).

„Да ли ће односи у породици бити повољни или неповољни зависи у ве-
ликој мери од тога какви односи постоје између детета и његових родитеља”. 
(Херлок, 1956:508). Односи родитеља према детету и детета према родитељима 
се стално мењају што захтева перманентно међусобно прилагођавање: деца рас-
ту, развијају се и постављају нове захтеве својим родитељима, а родитељи захте-
вају од деце да прихвате стандарде породице и социјалне групе којој породица 
припада.

Ка одговорном родитељству...

Према теорији социјалног учења, особа ће се ангажовати за неку актив-
ност, уколико перципира да се она моће спровести са задовољавајућим исходом 
за шта јој је потребно одговарајуће поткрепљење од стране родитеља. Уколико 
постоји топла и емотивна размена у односу са дететом, ауторитативни однос са 
дететом, праћење и адекватан надзор активности детета и квалитетна комуника-
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ција може се говорити о конструктивном родитељству. Путања коју породица оп-
ише на свом животном путу има кружан облик и означава се као животни циклус 
породице (Голднер – Вуков, М. 1988:46). Животни циклус породице започиње 
стварањем брака као самосталне јединице. Након тога следи серија развојних 
нивоа све док се породица поново не сведе на првобитни брачни пар. Породични 
циклуси су следећи (исто):

1. Заснивање породице; 2. Породице са малим дететом; 3. Породица са 
школским дететом;

4. Породице са адолесцентима; 5. Породица коју напуштају деца; 6. Поро-
дица која стари.

Развојне фазе постављају пред породицу захтеве у смислу промене и при-
лагођавања породичне структуре и организације у односу на потребе породице. 
Развојне фазе у животном циклусу породице су најбољи тест способности поро-
дице да се прилагођава евентуалним захтевима. Фазу породице са адолесцентом 
одликује повећана флексибилност родитеља у односу на све већу независност 
деце. При свему томе родитељи задржавају свој ауторитет који треба да деле 
оба родитеља и  да имају највише место у породичној хијерархији. Доследност 
не треба да буде ригидна, али се правила које родитељи стварају морају пош-
товати. При томе се врше стални приговори око нових потреба деце које су у 
складу са све већим осамостаљивањем и слободама које иницирају млади чла-
нови породице. Период младалаштва још је израженији у потреби стварања и 
одржавања сопствених различитости код младог човека. Адолесцент стиче свој 
сексуални идентитет и прави планове за своју будућност. У свему томе тражи 
пуно самосталности, али у породици која прати, даје подршку и усмерава. Дакле, 
родитељство представља пружање помоћи одрасле особе детету да се развије у 
одраслу и зрелу особу, који ће му омогућити што успешнији и лакши прелазак из 
детињства у одраслост. Припрема за породични живот и родитељство почиње у 
родитељској породици, где се дете прво сусреће са моделом међусобних односа 
родитеља, него формално. Од тога какав је међусобни однос између родитеља и 
како се родитељи односе према деци зависиће дететов однос према другима и 
његова припрема за родитељство и породицу.

Проблем истраживања

Чињеница је да породица и рано детињство имају одлучујућу улогу у фор-
мирању личности детета. Стога, питање које се намеће јесте како породица, а 
првенствено квалитет односа међу родитељима и отвореност комуникације из-
међу родитеља и деце, утиче на формирање позитивних ставова младих према 
браку и родитељству? Овим истраживањем желимо да сазнамо да ли млади кроз 
породичну интеракцију и односе са родитељима уче и припремају се за улогу 
родитеља која их чека у будућности. Оно што је веома битно рећи јесте и да ли 
је породица још увек довољно јака „институција“ и да ли је њен утицај јачи од 
мноштва осталих.
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Истраживања која су се бавила проучавањем породичних односа и ути-
цајем истих на целокупан развој личности детета, указују нам на значај поро-
дичне комуникације у припреми младих за одговорно родитљство (Милошевић, 
1995; Михић, 2009; Опачић, Милосављевић и Кос, 1987). Самим тим предмет 
овог истраживања јесте како породица односно комуникација родитеља и деце 
утиче на припрему младих за одговорно родитељство. У истраживању смо пош-
ли од претпоставке да породица, односно породична комуникација јесте веома 
важан фактор припреме младих за одговорно родитељство. Хипотезе које ћемо 
у истраживању проверити су следеће: 1. Млади имају релатвно отворену кому-
никацију са родитељима, пуну уважавања и међусобног разумевања; 2. Пол ро-
дитеља не утиче на комуникацију са испитаницима; 3. Постоји значајна пове-
заност између равноправне расподеле ауторитета међу родитељима испитаника 
и мишљење испитаника да у породици треба да буде успостављен такав однос 
међу супружницима; 4. Родитељи јесу узори младима за будуће родитељство; 5. 
Постоји релативно отворена комуникација младих са родитељима о односима 
међу половима, браку, породици, родитељству.

Циљ нашег истраживања јесте да сагледамо у коликој мери односи у поро-
дици утичу на припрему младих за одговорно родитељство.

Варијабле

Варијабле коришћене у овом истраживању су:
Независна варијабла: породична интеракција, пол испитаника
Зависна варијабла: одговорно родитељство

Методе, технике, инструменти истраживања

У овом раду коришћена је дескриптивна метода. Техника коју смо ода-
брали је анкетирање. Користили смо  упитник који се састоји од 15 питања от-
вореног и затвореног типа. Питања су конципирана тако да можемо на основу 
добијених одговора испитати квалитет односа и комуникације између родитеља 
међусобно и између родитеља и младих, затим на испитивање родителљског ути-
цаја на младе и очекивања младих  у вези са улогом родитеља која их чека у 
будућности. Ради обезбеђивања што потпуније искрености испитаника, испити-
вање је анонимно.

Популација и узорак истраживања

Популацију истраживања чине студенти Филозофског факултета у Новом 
Саду. За истраживање је одабран намеран узорак од 100 испитаника од којих 45 
(45%) испитаника чине младићи, а 55 (55%) чине девојке. Како је број испитани-
ка који чине узорак приближан према полу претпостављамо да се одговори неће 
битније разликовати.
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Резултати

Истраживања која су се и раније бавила породичном комуникацијом и  зна-
чајем исте у животу детета указала су на велику важност педагошки исправне, 
богате породичне комуникације. Ово истраживање бавило се питањем утицаја 
породичне комуникације у припреми младих за одговорно родитељство. 

Бавећи се питањем комуникације у жељи да сазнамо каква је иста између 
испитаника и њихових родитеља дошли смо до веома охрабрујућих резултата. 
Више од половине испитаника, њих 68% сматрају комуникацију са својим ро-
дитељима искреном, отвореном, пуном поверења те да  не треба ништа мењати. 
Сматрамо да родитељи испитаника граде и у адекватном правцу развијају однос 
родитељ – дете веома успешно што поткрепљују добијени резултати. Наведени 
податак нам говори у прилог томе да је наша хипотеза 1 потврђена. Дакле, мла-
ди имају реелативно отворену комуникацију са родитељима, пуну уважавања и 
међусобног разумевања.

Комуникација са децом један је од суштинских и надасве важних роди-
тељских задатака. Када родитељи, без обзира на пол, добро изврше тај задатак он 
повезује породицу и спречава или лечи многе проблеме. Желећи да сазнамо да ли 
испитаници у комуникацији дају предност мајци или оцу, уврстили смо сходно 
томе питања у упитник. Резултати нашег истраживања наводе на закључак  који 
гласи: испитаници се обраћају мајкама али и очевима, с тим да имају леп и от-
ворен однос са сваким од њих. Више од половине испитаника тачније 64% њих 
однос са мајком оцењује као веома добар и 70% њих однос са оцем оцењује као 
веома добар  те да пол родитеља не утиче на комуникацију са испитаницима што 
нам говори да је наша хипотеза 2 потврђена.

Сматрајући да у нашем друштву још увек постоји прилично јасно уочљи-
ва разлика између улоге коју имају отац и мајка у доношењу важних одлука као 
и обављању послова везаних за децу желели смо да сазнамо да ли испитаници 
сматрају исто  и каква је расподела улога у њиховој породици. На основу добије-
них резултата констатујемо очигледан став о потреби подједнаког ангажовања 
оба родитеља у васпитању и подизању деце. Иако се данас све више може чути, 
нарочито у браку млађих људи, да не постоји родна условљеност око поделе 
кућних послова и активности са децом још  генерално гледајући има више слу-
чајева где постоји неуједначена укљученост мајке и оца у кући што је последица 
патријархалног васпитања. Концепт родне асиметрије реализације родитељства 
манифестује се у ставовима о преовлашујућој ангажованости мајке у задовоља-
вању свакодневних потреба деце. Овим сматрамо да је наша хипотеза 3 потврђе-
на.Дакле,  млади сматрају да постоји значајна повезаност између равноправне 
расподеле ауторитета међу родитељима испитаника и мишљења испитаника да у 
породици треба да буде успостављен такав однос међу супружницима

Родитељство представља пружање помоћи одрасле особе детету да се раз-
вије у одраслу и зрелу особу, и који  му омогућава што успешнији и лакши пре-
лазак из детињства у одраслост. Припрема за породични живот и родитељство 
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почиње у родитељској породици, где се дете прво сусреће са моделом међусоб-
них односа родитеља. Од тога какав је међусобни однос између родитеља и како 
се родитељи односе према деци зависиће дететов однос према другима и његова 
припрема за родитељство и породицу.На основу добијених резултата у истражи-
вању можемо да констатујемо да је васпитањем неопходно наслеђене културне 
вредности пренети на младе, о чему и сами испитаници , њих 54% потврђују 
изјавама да желе да буду као родитељи у вршењу родитељске улоге  али исто тако 
је важно оставити простор младима за изградњу сопствених система вредности 
који ће одговарати како на њихове потребе тако и на захтеве времена у којем 
живе, а који представљају надоградњу на основу коју наслеђују од родитеља. У 
складу са овим можемо да закључимо да је наша хипотеза 4 потврђена тј да су 
родитељи без обзира на наведено узор младима за будуће родитељство.

Породица добија све већу улогу у припреми младих за родитељство. Зато 
се данас веома често напомиње да је управо она основни носилац васпитно – 
образовног рада приликом припреме младих за улогу родитеља. Породица на 
различите начине утиче на младе и њихов поглед на родитељство схватање улоге 
родитеља. Тај утицај родитеља кроз интеракцију родитељ - дете може и најчешће 
се одвија у два вида:  директан утицај (давање информација, саветовање, разго-
вори) и индиректан утицај (посредством односа које родитељи успостављају у 
породици и личним примером). Како бисмо сазнали да ли и на који начин роди-
тељи утичу на младе када је реч о избору партнера, формирању ставова о браку, 
породици и родитељству, поставили смо таква питања у упитнику. У жељи да 
сазнамо да ли родитељи својим примером као и непосредним или посредним 
деловањем на младе утичу на избор партнера и ставове младих о браку и поро-
дици поставили смо адекватна питања у упитник. Резултати до којих смо дошли 
нас наводе на закључак да су испитаници, њих 55% генерално самостални при-
ликом избора партнера, доношења одлуке када је право време за ступање у брак 
уз поприлично поштовање норми и савета  које усвајају од својих родитеља које 
добијају кроз разговор са њима на тему избора партнера, брака, родитељства. 
Можемо да констатујемо да млади отворено разговарају са родиељима о браку, 
родитељству, избору партнера уз постојање самосталности приликом доношења 
одлука о истом, те сматрамо да је наша хипотеза 5 потврђена.

Закључак

Налази истраживања вршених у нашој средини (Лонго, 2001; Ста-
нић,1987), упућују на закључак да је однос родитељ – дете у породицама које 
више времена проводе са својом децом у заједничким активностима повезан са 
већим међусобним поверењем и топлином у односима. Комуникација са децом 
један је од суштинских и надасве важних родитељских задатака. Када родитељи 
добро изврше тај задатак он повезује породицу и спречава или лечи многе проб-
леме. Веома је важно са дететом отворено разговарати о свим проблемима, анга-
жовати га да актвино учествује у доношењу одлука. Од комуникације родитеља 
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са децом много зависи не само њихово добро споразумевање  већ и емоционално 
расположење деце, њихово задовољство, радост, ужитак. Најважнија порука коју 
родитељи треба да преносе детету је да га уважавају као личност, да га таквог 
какво је прихватају и, пре свега, да га воле. Кроз односе у породици, односе с ро-
дитељима и односа родитеља међу собом, дете гради темељ односа према себи, 
другим људима и друштву у којем ће се као одрастао човек интегрисати и у којем 
ће деловати. Породица на различите начине утиче на младе и на њихов даљи жи-
вот, па и на њихов поглед на родитељство. Тај утицај кроз интеракцију родитељ 
– дете може да се одвија у два вида: директан утицај (давање информација, саве-
товање, разговори) и индиректан утицај (посредством односа који родиељи ус-
постављају у породици). Породица, у јединству са осталим факторима, треба да 
припреми младе за родитељство. Основни услов за успех у томе јесте стварање 
повољне породичне атмоспхере у којој ће се млади свесно и несвесно, плански и 
стихијски припремати за родитељство и изграђивати своје ставове према њима.

Спровели смо истраживање у ком смо пошли од предпоставке да  адекват-
на комуникација родитеља и деце у данашњој савременој породици коју прати 
мањак времена проведеног са децом, често одсуствовање из куће и константна 
трка за стицањем материјалних средстава утиче на припрему младих за одго-
ворно родитељство. Резултати до којих смо дошли указују на евидентан став о 
потреби подједнаког ангажовања оба родитеља у подизању и васпитавању деце. 
Значајан аспект реализације као и перцепције модела одговорног родитељства 
јесте родна димензија.Иако је све више присутно залагање за равномерну укљу-
ченост оба родитеља у реализацији свакодневних активности подизања и чувања 
деце, неусклађеност материнства и очинства јесте реалност родитељске праксе. 
У нашем узорку постоји релативно отворена комуникација. Код младих постоје 
теме о којима не могу разговарати са родитељима. Према начелима културне и и 
индивидуалне педагогије васпитњем је неопходно наслеђене културне вредности 
пренети на младе уз обавезно остављање простора младима за сопствене систе-
ме вредности.

Овим радом желели смо да сазнамо да ли млади кроз породичну инте-
ракцију и односе са родитељима уче и припремају се за улогу родитеља која 
их чека у будућности што смо и потврдили анализом добијених резултата. На 
основу представљених резултата може се закључити да породица има посебну и 
врло значајну улогу у васпитавању појединца, али су и односи у породици као и 
укупан квалитет породичног живота такође „васпитљиви” феномени: у томе је 
садржана могућност коришћења едукациије у функцији породичног васпитања 
применом програма „Школе за одговорно родитељство” .
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IMPORTANCE OF COMMUNICATION IN A FAMILY IN PREPARATION OF 
YOUNG PEOPLE FOR RESPONSIBLE PARENTHOOD

Abstract

The aim of the present research was to establish how and to what an extent 
parents through communication and family dynamics influence formation of opinions 
on the roles of genders, marriage and parenthood, as well as to what a degree relation-
ships within a family influence preparation of young people for responsible parenting. 
The sample consists of 100 students of Philosophical Faculty in Novi Sad. The find-
ings point to an evident attitude on the need for equal engagement of both parents in 
raising and upbringing of children. According to the sample, there is relatively open 
communication with parents, but there are also topics students cannot talk about with 
their parents, which can be explained by “generation gap”. According to the principles 



Наташа Ковачевић: ЗНАЧАЈ ПОРОДИЧНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ПРИПРЕМИ МЛАДИХ ЗА ...

261

of cultural and individual pedagogy, it is necessary to transfer inherited cultural values 
through upbringing to young people, leaving them the opportunity to build their own 
value systems. The results are in accordance with the expectations, i.e. family commu-
nication is very important for preparation of young people for responsible parenthood.  

Key words: communication, family, marriage, parenthood.

Наташа Ковачевич МА, Новый Сад

ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ К 
ОТВЕТСТВЕННОЙ РОЛИ РОДИТЕЛЕЙ

Резюме

В настоящем исследовании мы хотели подтвердить каким образом и в ка-
кой степени родители через коммуникацию и семейную деятельность оказывают 
влияние на формирование мнения о роли полов, о браке и родительстве и в какой 
мере отношения в семье влияют на подготовку молодых людей к ответственной 
роли родителей.Инструментом исследования мы применили опросный лист. В 
опросе участвовали 100 студентов Философского факультета в Новом Саде. По-
лученные результаты указывают на явный факт о необходимости участия обоих 
родителей в выращивании и воспитании детей. В настоящей группе студентов 
существует относительно открытая коммуникация с родителями, но существу-
ют и темы о которых они не могут разговаривать с ними, что можно понять как 
присутствие «столкновения среди поколений». Согласно принципам культурной 
и индивидуальной педагогики,воспитание должно унаследованные достоинства, 
ценности передать молодым людям, но и оставить место им самим формировать 
собственные системы ценностей. Результаты согласны ожиданиям, что семейная 
коммуникация имеет большое значение в подготовке молодёжи к ответственной 
роли родителей.

Опорные слова: коммуникация, семья, брак, роль родителей
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МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУПИ У ИСПИТИВАЊУ И 
ОЦЕЊИВАЊУ ДРЖАЊА ТЕЛА УЧЕНИКА МЛАЂЕГ 

ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Резиме

Сврха оцењивања држања тела ученика је да се на основу пажљиве и 
објективне процене, уоче релевантни елементи који би чинили темељне пре-
тпоставке за планирање и програмирање превентивнокорективних мера. Код 
деце млађег узраста пожељно је да су присутни и родитељи, како би се добили 
подаци који ће употпунити важне елементе за објективнију процену. Постоје 
различити методолошки приступи у испитивању и оцењивању држања тела 
ученика. У основи већине метода за процену држања тела, могу се извући неки 
заједнички елементи који чине јединствен поступак успешног  превентивног и 
корективног планирања и програмирања.

Кључне речи: оцењивање, држање тела, ученици

Према досадашњој пракси преглед школске деце врши се углавном једном 
годишње у школским амбулантама, где се, поред осталог, региструје и држање 
тела. Особље школе, међутим, често није обавештено о подацима добијеним сис-

ВАСПИТНИ РАД ШКОЛЕ
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тематским прегледом. Да би се правилно и на адекватан начин приступило било 
превентивном или корективном раду, неопходно је пре свега открити одређени 
поремећај држања тела, а затим и регистровати. С тога је веома значајно да на-
ставник физичког васпитања у сарадњи са педагогом води педагошку докумен-
тацију у оквиру физичког васпитања. 

Да би се могло утврдити и регистровати свако одступање од нормалног 
става, потребно је дефинисати правилно држање тела. Тек када се одреди нор-
малан став, могуће је одредити одступања код ученика. Човек најлакше одржава 
усправан став ако замишљена вертикалана оса, која пролази кроз тежиште чита-
вог тела, пролази и кроз најважније зглобове. Уколико се посматра у сагиталној 
равни, линија тежишта тела пролази, почев од средине уха, преко средине ра-
меног зглоба, додирујући зглоб кука, колени зглоб и завршава се на око 3-4 цм 
испред осовине скочног зглоба (Бокан, 1977, 42).

Да би се визуелна процена потврдила и да би се одредила величина одсту-
пања од правилног држања тела, потребно је извршити нека мерења. Тек тада се 
може говорити са сигурношћу да је примећена неправилност и стварно одсту-
пање од правилног држања.

Постоје различити методолошки приступи у испитивању и оцењивању др-
жања тела. Приликом примене било које од датих метода и поступака,  важно је 
да испитаник заузима природан положај тзв. лежеран став, а никако усиљени - 
војнички став.

Познати мерни поступци и инструменти за процену држања тела су :
•	 метода процене виском;
•	 метода према типовима држања тела;
•	 метода упоређивања делова тела.

Соматоскопска метода (Бокан, 1977, 43) је веома погодна метода за ширу 
практичну употребу и омогућава дијагностику која не захтева посебно профе-
сионално знање. Довољно је да наставник познаје основне пропорције правилно 
грађеног тела, како би посматрањем уочио пропорционалност или диспропор-
ционалност грађе тела код ученика. Да би се добила општа слика држања тела, 
конституције и односа појединих делова тела ученик се посматра у целини са од-
стојања 2-3 м. Након добијања опште слике о телу, мере се поједине физиолош-
ке кривине. За ово мерење потребно је следеће: висак, лењир и оловка за кожу 
(дермограф). Ученик који се посматра треба да је бос и скинут до испод кукова, 
тако да је са задње стране уочљив седални урез. Приликом инспекције и оцене 
држања тела ученик заузима лагано напет усправан став, састављених ногу и 
затегнутих колена. Испитивач стоји с бочне стране (сагитална раван) ученика 
којег опсервира, спуштајући висак од средине потиљка преко истакнутог груд-
ног дела кичме на седални део. У том положају мери се удаљеност конопца од 
кичме у вратном и лумбалном делу. Уколико је у вратном делу кичме удаљеност 
већа од 35 мм ученик има кифотично држање, а ако је удаљеност у слабинском 
делу кичме већа од 45 мм ради се о лордотичном држању тела. Када су и једна 
и друга кривина јаче изражене, испитаник има кифо-лордотично лоше држање. 
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У овом положају се утврђује и да ли постоје: криласте лопатице - лењиром се 
мери удаљеност доњег врха лопатице до грудног коша, издубљене груди - мери 
се удубљење до нивоа грудног коша и испупчене груди - мери се висина избочи-
не у односу на ниво грудног коша (Котуровић, 1988:30).

Слика бр. 1    Метода процене виском с бочне стране (према: исто)

Посматрање се врши и са задње, односно предње стране (фронтална ра-
ван). Ученик заузима следећи положај: окренут је леђима са мало размакнутим 
али паралелним стопалима у свом индивидуалном ставу. Прво се обележе дер-
мографом  ртни наставци кичменог стуба целом његовом дужином, унутрашња 
ивица лопатица и њихов доњи угао. Затим се висак својим горњим делом фикси-
ра у нивоу седмог вратног пршљена и на тај начин се одређује стање кичменог 
стуба. О сколиотичном држању се ради, ако постоји бочно искривљење кичме у 
односу на висак. 

Слика бр.2    Метода процене виском са леђне стране (према: исто)

Гледа се симетричност угла између врата и рамена, да ли су рамена опуш-
тена - повијена унапред, висина врхова лопатица и њихова удаљеност од средине 
према споља, величина Лорензовог троугла (Слика бр. 3), симетричност мус-
кулатуре и да ли постоји појачани тонус појединих мишићних група (Косинац, 
2002:125). Различити положаји рамена и различити нивои лопатица указују на 
појаву сколиотичног држања тела.
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Слика бр. 3     добро држање         лоше држање (Косинац, 2002:125)

Приликом оцењивања држања тела ученика, потребно је обратити пажњу 
и на симетричност леђа и леђне мускулатуре. Испитаник заузима следећи поло-
жај: горњи део тела савије унапред. На овај начин уочљивија су одступања од 
нормале (Слика бр. 4). Положај карлице утврђује се либелом или посматрањем, 
на тај начин што се обележе задње бедарне бодље. Посматра се да ли је карлица 
у водоравном положају.

Слика бр. 4  Симетричност леђа и леђне мускулатуре

Облик грудног коша посматра се са предње стране (фронтална раван) при 
нормалном ставу, а затим при дубоком удаху. На овај начин је видљиво да ли 
ученик има равне груди, издубљење груди итд. У овом положају треба обратити 
пажњу и на положај врата, рамена, њихов положај и њихову мускулатуру, као и 
на положај карлице  (Котуровић, 1988:32).

Методом Наполеона Воланског (Wolanski, 1975), утврђивање држања тела 
врши се на следећи начин: ученик је бос и у гаћицама у природном ставу. Врши 
се оцењивање: држања главе, рамена, лопатице, развијеност грудног коша, од-
ступање кичменог стуба у фронталној равни, држање трбуха, облик ногу и свода 
стопала. Посматрање се врши са удаљености око 2 м и анализирају се параметри 
по утврђеном редоследу приказани у Табели бр. 1. 
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Параметри 
држања тела

Оцене

0 1 2
1. Држање главе Нос испитаника 

није истурен испред 
замишљене равни 
која тангира горњи 
део грудне кости.

Лице се не налази 
испред равни која 
тангира горњи део 
грудне кости.

Врх рамена, 
пројектован на 
сагиталну раван, 
пада испред силуете 
врата.

2. Држање 
рамена

Врх рамена 
пројектован на 
сагиталну раван пада 
на задњи део силуете 
врата.

Врх рамена 
пројектован на 
сагиталну раван 
пада на предњи део 
силуете врата.

Врх рамена 
пројектован на 
сагиталну раван 
пада испред силуете 
врата.

3. Држање 
лопатица

Лопатице се уклапају 
у јединствену 
површину рамена.

Лопатице се 
издвајају од 
јединствене 
површине рамена за 
више од једног прста 
испитаника.

Лопатице се 
издвајају од 
јединствене 
површине рамена за 
више од два прста.

4. Развијеност 
грудног коша

Грудни кош је добро 
грађен.

Грудни кош је нешто 
спљоштен.

Грудни кош је 
(раван) изразито 
спљоштен.

5. Бочне 
кривине 
кичменог стуба 
(сколиозе)

Кичмени стуб не 
показује бочна 
одступања у 
фронталној равни.

Линија ртних 
наставка кичменог 
стуба одступа више 
од два сантиметра од 
сагиталне равни која 
пролази кроз ртни 
наставак C7.

Линија ртних 
наставака кичменог 
стуба одступа више 
од 4 сантиметара од 
сагиталне равни која 
пролази кроз ртни 
наставак C7.

6. Држање 
предњег зида 
трбуха

Трбух је увучен. Трбух је у равни која 
тангира грудни кош.

Трбух је истурен 
испред равни која 
тангира грудни 
кош обешен или 
опуштен.

7. Оцена 
облика ногу 
-посматрано с 
преда

Ноге су равне, 
колена и стопала се 
благо додирују.

У пределу зглобова 
колена или стопала 
дошло је до 
одступања. Њихова 
удаљеност је већа од 
ширине два прста 
испитаника.

У пределу зглобова 
колена или стопала 
дошло је до 
одступања. Њихова 
удаљеност је већа од 
ширине три прста 
испитаника.
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8. Држање 
стопала 
-испитаник 
стоји на једној 
нози

Унутрашњи лук 
стопала је добар.

Унутрашњи 
лук стопала је 
недовољно висок и 
показује приликом 
стајања на једној 
нози тенденцију 
спуштања.

Стопало је „равно“.

Табела бр.1  Параметри држања тела (Wolanski, 1975)

Метода оцењивања држања тела по Н. Воланском указује на одступање 
појединих параметара. Постоје три оцене за држање тела: 0, 1 и 2. Добар физи-
олошки положај посматраног сегмента оцена је 0, уколико физиолошки поло-
жај тела дискретно нарушен оцена је 1, изражен поремећај одређеног сегмента 
оцењује се оценом 2. Сабирањем бодова за поједине параметре, добија се збир 
негативних бодова. Уколико се све компоненте налазе у нормалним односима 
оцена је 0. Наиме, испитаник који добије 0 бодова има изврсно држање тела, од 
1-4 бодова врло добро држање тела, 5-8 бодова добро држање, 9-12 бодова слабо 
држање и уколико се на основу датих показатеља установи од 13 до 16 бодова 
ученик има врло лоше држање тела.

Одређено одступање од нормалног статуса држања тела оцењује се оце-
ном 1. Ово одступање говори о томе да се ради о функционалним променама 
локомоторног апарата и веома успешно се може кориговати на часовима физич-
ког васпитања. Значајнија одступања од нормалног држања тела које чине струк-
турални деформитети и у надлежности су здравствених институција, каракте-
ришу оцену 2 (Улић, 1997:57). Ова метода је комплекснија и објективнија, даје 
драгоцене информације наставнику физичког васпитања о одступању појединих 
параметра од нормалног стања.

Метода према типовима држања тзв. Браунова скала  (према: Стефановић 
и сар., 1972) по којој добро држање тела садржи следеће типове (Слика бр. 5):

- Држање тела типа А: усправно држање главе, рамена су постављена пра-
во, грудни кош је нешто истуренији од главе, стомак је увучен, лопатице 
су приљубљене уз леђа, физиолошке кривине не прелазе 3-5 цм од верти-
калне линије виска.

- Држање тела типа Б: глава је мало нагнута - у линији грудног коша, груди 
су лако упале, доњи део стомака је мало опуштен, физиолошке кривине 
кичме мало су појачане.

- Држање тела типа C: глава је савијена према грудном кошу, рамена су 
опуштена и повијена напред, груди су упале, доњи део стомака је испуп-
чен, лопатице су удаљене од грудног коша, физиолошке кривине кичме 
јако су изражене.

- Држање тела типа Д: глава је лако забачена уназад, рамена су опуштена 
и повијена напред, стомак је изразито опуштен, јако је изражена кифоза и 
лордоза кичме.
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Ученик има добро држање уколико се након мерења установи да припада 
типу А и Б, а неправилно држање тела типа Ц и Д.

                        А         Б        C        Д
Слика бр. 5   Браунова скала

Поступак испитивања држања тела посматрањем силуете и препозна-
вање “типа држања” код испитаника. На једној од силуета (Слика бр. 6) пре-
познаје се држање тела испитаника који се посматра у сагиталној равни - бочно 
(Чалија, 1974:26). 

Слика бр. 6  добро држање, кифоза, лордоза

Функционални преглед држања тела. Да би се утврдило да ли је у питању 
функционални или структурални стадијум деформитета, од ученика се тражи 
да активно напрегне мускулатуру заузимајућу усправан став. Када се ученику 
каже. „Исправи се“, и уколико се при том ставу изгуби примећена дефомација 
говоримо о функционалном стадијуму. О почетном стадијуму деформације гово-
римо када при активном затезању мускулатуре не дође до потуног ичшезавања 
деформације (Слика бр. 7).
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Слика бр. 7    Функционални преглед држања тела

Метода упоређивања делова тела (Barrau, Mec Gi, 1975, према: Auxter, 
Pyfer, Huettig, 1997) примењује се на систематским прегледима школске деце у 
САД. Помоћу тзв. њујоршког теста добија се уопштена слика о држању тела које 
се процењује у фронталној и сагиталној равни. Циљ методе процене држања тела 
је у упоређивању тринаест делова тела са картицама држања тела (Табела бр. 2). 
Сваки од тринаест делова тела оцењен је са пет, три или један, у зависности од 
датих показатеља. Правилно држање тела оцењено је са оценом пет, средње од-
ступање оценом три, а оценом један значајније одступање од правилног држања.

Табела бр.2   Картон процене држања тела према њујоршком тесту физичке 
способности (према: Auxter, Pyfer, Huettig, 1997)

1 

Врат прав.    Брада 
увучена.

3

Врат благо савијен.

Брада истурена.

1

Врат прилично савијен.
Брада прилично 

истурена.

5

Груди истурене.

3

Груди благо увучене.

1

Груди прилично увучене.
(равне груди)
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5

Рамена равна.

3

Рамена благо повијена.

1

Рамена прилично 
повијена.

5

Леђа нормално 
обликована.

3

Леђа благо савијена.

1

Леђа прилично савијена.

5

Тело право.

3

Тело благо повијено.

1

Тело прилично повијено.
5

Стомак раван.

3

Стомак истурен.

1

Стомак истурен и 
опуштен.

5 3 1

5

Глава подигнута. 
Тежишна линија пролази 

директно кроз центар.

3

Глава благо нагнута или 
извијена на једну страну.

1

Глава прилично извијена 
на једну страну.
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5

Ниво рамена 
хоризонтално.

3

Једно раме нешто више 
од другог.

1

Једно раме прилично 
више од другог.

5

Кичма права.

3

Кичма благо извијена са 
стране.

1

Кичма у знатној мери 
извијена у страну.

5

Ниво кукова 
хоризонтално.

3

Један кук нешто виши.

1

Један кук знатно виши.

5

Стопала окренута 
унапред.

3

Стопала извијена.

1

Стопала прилично 
извијена. Извијени ножни 

зглобови.
5

Висок лук.

3

Лук нешто спуштен. 
Стопала делимично 

равна.

1

Лук потпуно спуштен. 
Стопала потпуно равна.

Метод „Четири ослонца“ (Косинац, 2002), представља веома поуздан и 
једноставан тест исправности држања тела. Испитаник се прислони уза зид, ако 
је успостављен ослонац тела са површином зида потиљком, лопатицама, листом 
потколенице и петом стопала ради се о добром држању тела (Слика бр. 8 ).
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Слика бр. 8     Метод „Четири ослонца“

Лоше држање тела ученик има у случају када не може да успостави „че-
тири ослонца“ (Слика бр. 9).

Слика бр. 9   Кифотично држање тела    Равна леђа

Од савремених метода мерења држања тела, данас се примењује метода 
термографије (Косинац, 2002:120), која се састоји од „врућих и хладних“ фо-
тографија делова тела под утицајем телекамере са инфрацрвеним светлом. Пра-
вилно држање тела је када су боје симетрично распоређене на леђима. Помоћу 
Моаре технике добија се рељефна слика леђа, на тај начин што се пројектује 
растер и сними се фотоапаратом. Као и код претходне методе, симетрични рељеф 
указује на нормално држање тела.

Компјутерска метода (Косинац, 2002:129) састоји се у следећем: испита-
ник се поставља у фронтални положај, затим у сагитални. Предмет мерења је ис-
питаниково држање тела, који стоји у усправном опуштеном положају с рукама 
опуштеним уз тело и уколико је могуће са спојеним коленима. Када испитаник 
заузме свој индивидуални усправан став, обележе се његове референтне тачке 
(Слика бр. 10 ) црвеним маркером и са удаљености од 3м се фотографише. Затим 
се та фотографија испитаника пребаци у компјутерски програм где се одређују 
нумерички параметри у датим показатељима. 
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Слика бр. 10    Компјутерска метода 

Неправилна држања тела кореспондирају са планитарним отисцима сто-
пала на подограму. Постоји повезаност између типа стопала и неправилног др-
жања тела (Косинац, 2002:131), стога је важно приликом оцењивања држања тела 
проверити и грађу стопала. Метод плантографије је поуздан за мерење статуса 
стопала, снимањем отисака левог и десног стопала, а затим посматрањем њихове 
симетричности (Слика бр. 11). Анализа добијених плантограма - отисци стопала 
на папиру, може се тачно урадити помоћу неколико признатих метода као што су: 
Томсенова, Милерова, Мајерова, Фридлендова и друге (према: исто).

    
                     добро    равно    подигнуто

Слика бр. 11  Метод плантографије (Чалија, 1974, Котуровић, 1988, Косинац, 
2002)
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Провера методом Фридленда (Чалија, 1974:34), састоји се из следећег пос-
тупка: измери се висина стопала од пода до висине риса (а), затим се измери дужина 
стопала од краја пете до врха најдужег прста у милиметрима (Слика бр. 12). Вред-
ност висине стопала помножи се са 100 и подели са дужином стопала. Резултат се 
упоређује са класификацијом: добро (29-31), спуштено (27-29) и 25 и ниже лоше.

Слика бр. 12  Метода Фридленда (Чалија, 1974)

У основи већине споменутих метода за процену држања тела, могу се из-
вући неки заједнички релевантни елементи и поступци који заједно могу чини-
ти јединствен поступак с циљем стварања објективне претпоставке за успешно 
превентивно и корективно планирање и програмирање. Када је у питању дијаг-
ностика, пожељно је да и родитељи познају неке од метода, јер ће у том случају 
на време моћи потражити савет стручњака, наставника физичког васпитања или 
кинезитерапеута који реализују како превентивне, тако и корективне вежбе.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO RESEARCH AND EVALUATION OF 
BODY POSTURE OF LOWER PRIMARY SCHOOL GRADE STUDENTS 

Abstract

The purpose of evaluation of body posture of students is to notice, according to 
careful and objective estimation, relevant elements which would make basic assump-
tions for planning and programming preventive-corrective measures. In the case of 
lower primary school grade students it is preferable for parents to be present, as well, 
in order to obtain the data providing significant elements for more objective estima-
tion. There are various methodological approaches in research and evaluation of body 
posture of students. Majority of methods for body posture evaluation are permeated 
by certain common elements making a unique procedure of successful preventive and 
corrective planning and programming. 

Key words: evaluation, body posture, students.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ 
ОСАНКИ У УЧЕНИКОВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Резюме

Целью оценки осанки у учеников является внимательное и объективное 
её определение, обнаружение релевантных элементов, которые могут послужить 
для планирования профилактическо-коррективных мероприятий. У детей млад-
шего возраста желательно присутствие и родителей, чтобы получить данные, ко-
торые пополнят важные элементы для более объективной оценки. Существуют 
разные методологические подходы в исследовании, осмотре и оценке осанки у 
учеников. В основе большинства методов оценки осанки, можно найти некото-
рые общие элементы, которые составляют единый поступок успешного профи-
лактического и корректировочного планирования и программирования.

Опорные слова: оценка, осанка, ученики
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УЧЕСТАЛОСТ АГРЕСИВНОГ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Апстракт

Током времена многи ефекти су изучавани али је један посебно добио на 
пажњи: ефекат учесталости повећане агресије код дечје популације. Истра-
живачи различитих научних дисциплина су креирали експреименте и руководили 
се везом између студија покушавајући да одлуче да ли постоји повезаност из-
међу узрока и учесталости агресивног понашања, и манифестоване агресије код 
деце. Посебно се покушавало сазнати да ли постоји узрочно последична веза, и 
да ли су ефекти узрочно последичне везе активиране или погођене одређеним 
факторима. Овај рад се бави  компаративном анализом релевантне литературе 
која се тиче ове теме и субјеката који су обухваћени. Циљ нашег теоријско ква-
литативног истраживања јесте подржавање хипотезе да је школа место све 
учесталије појаве агресивности код ученика  и да као таква не може бити иг-
носрисана. Предмет истрживања је идентификовање круцијалних узрока и пе-
дагошких ситуација у оквиру школске свакодневнице које су потенцијални извор 
пораста агресивности међу ученицима. Сматра се да је то нашироко подржана 
теза и након редефинисања бројних студија, евидентно је да је веза присутна.  

Кључне речи: насиље, агресивно понашање, насилници , жртве, педагошке 
ситуације.

УВОД

Неретко се у насловима дневне штампе могу уочити наслови чији су акте-
ри управо агресивни ученици. Следе примери:

19.01.2012. У основној школи ,,9.октобар’’ у Прокупљу група старијих уче-
ника малтретирала је дечака Р.К, ученика другог разреда, тако што су га силом 
свукли, па голог закључали у пољски тоалет, изјавио је данас његов отац. Како 
је потврђено ,,Блицу’’, дечаци који су злостављали Р. К. ученици су ОШ ,,9.окто-
бар’’ (www.blic.rs)

19.01.2013. Ученица осмог разреда Основне школе ,,Андра Савчић’’ у 
Ваљеву коју су школски другови исмејавали на Фејсбуку пред крај првог полуго-
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дишта доживела је такав шок да јој је стало срце, након чега је била збринута 
на клиници у Тиршовој у Београду! Просвета инспекција и полиција испитују овај 
случај вршњачког насиља. (www.blic.rs)

Након оваквих догађаја који су постали наша свакодневица, остаје нам да 
се запитамо зашто је дозвољено да дечија агресивност које раније привидно није 
било у оволикој мери, достигне оволике размере, као и који фактори су утицали 
на ове догађаје?

Агресија је најозбиљнији вид неприхватљивих понашања и има најозбиљ-
није последице и на ученика који је насилник и на његову околину. Насилно и 
насилничко понашање су посебне врсте агресивног понашања које имају сличне 
исходе или облике агресивног понашања. Ови облици укључују моћ и контролу, 
припадност, бег, привлачење пажње и самонаграђивање. Говор тела ученика са 
свим овим агресивним понашањима емитује љутњу, бес, фрустрацију, понижење 
и/или друга осећања која мотивишу агресивно понашање. Током прве фазе раз-
воја агресивног понашања, породично васпитање, као строга родитељска дисци-
плина и недостатак надзора одраслих резултирају тиме да је ученик „истрени-
ран“ да почне да користи вид агресивног понашања. Пошто су такво агресивно 
понашање научили у раном детињству, ученици бивају одбачени од својих вр-
шњака, просто зато што не умеју да се понашају у складу са друштвеним нор-
мама и не умеју да се понашају са својим вршњацима. Ученици се свакодневно 
суочавају са много ситуација које изазивају осећања беса, фрустрације или пони-
жења. Ова осећања су често разлог што реагују агресивно. Најчешћи прихваћени 
узрок оваквом понашању је да се оно учи путем модела. Не може се очекивати 
да ће ученици реаговати другачије када су бесни, ако виде само неодговарајуће 
понашање као модел. На наставницима је да покажу другачији начин понашања 
у агресивним ситуацијама, тако што ће остати смирени, разговарати о проблему 
или одабрати да не разговарају док се не смире довољно да могу да дискутују о 
проблему. Ово може бити модел и може се вежбати као друштвена вештина. Мно-
га истраживања су фокусирана на однос између насиља на телевизији и у видео 
играма и пропратне манифестације агресивног понашања ученика. Ученици који 
су изложени великој количини медија насиља постају безосећајни на агресију 
и насиље. Често, због интеракција са околином и због моделованог понашања, 
агресивна понашања се манифестују као једини излаз из ситуација које захтевају 
вештине решавања проблема. Развој социјалних компетенција код ученика који 
су агресивни треба концентрисати на садржај стратегије, а не на број стратегија 
у оквиру учениковог репертоара. Неки агресивне ученике њихови вршњаци при-
хватају као вође, зато што се плаше да их одбију. Други агресивни ученици су 
често одбачени од стране својих вршњака. Дугорочно одбацивање појединца од 
стране његове вршњачке групе може довести до зависности од мање пожељних 
вршњака и прелазак у девијантну субкултуру, што често доводи до друштвене 
неприлагођености.
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ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКА ОРИЈЕНТАЦИЈА

Агресивно понашање обухвата широк распон специфичних понашања 
којима је заједничко обележје могуће наношење штете или повреде другим осо-
бама или стварима са намером да се нанесе штета. Без обзира на то да ли се ради 
о директном тј.непосредном или индиректном, тј.симболичком насиљу, или пак 
о супституцији, оно  увек у мањој или већој мери штетно утиче на околину и лич-
ност која у њему учествује. Насиље је увек „средство помоћу кога човек влада 
над човеком“, угрожаваћи тако интегритет индивидуе и нарушавајући њен раз-
вој (Арент, 2002). Зато сложеност насиља захтева један шири приступ  у борби 
против ове тешке асоцијалне појаве.  Велики број понашања која удовољава тој 
општој дефиницији агресивности може се, према различитим критеријумима, 
сврстати у мањи број категорија или врста агресивности. Вербална и физичка 
агресивност убрајају се у директне облике агреивности, јер је реч о понашањи-
ма које агресор жртви наноси повреду или штету у директном контакту. При 
социјалној или индиректној агресивности штета или повреда жртви се наносе 
посредно, обично угрожавањем њених социјалних односа, настојањем да се ти 
односи угрозе или претњом таквим угрожавањем. Због тога се таква врста агре-
сивности назива и односном агресијом, а обухвата понашање попут искључи-
вања из групе вршњака, прекидање пријатељства, нарушавање туђег угледа или 
ширење гласина (Керестеш, 2006). Постоје неколико различитих критеријума 
према којима се може поделити агресивно понашање, као што су: узроци агре-
сивног понашања, начини његовог изражавања, циљеви и исходи агресивности. 
- Отворени и прикривени облици агресивности. Деца отвореног антисоцијалног 
понашања склона су да на непријатељску реакцију реагују осетљивије и нега-
тивније од деце која показују прикривено агресивно понашање. Деца прикриве-
ног антисоцијалног понашања мање су друштвена, бојажљива су и у већој мери 
неповерљива према другима. У својој породици често немају потпуну подршку 
,- Реактивна и проактивна агресивност. Реактивна агресивност је агресивно 
дело које представља реакцију на неки спољашњи надражај, догађај или пона-
шање. Спољашњи надражај изазива велику количину беса који се удружује са 
импулсивношћу, слабом способношћу усмеравања понашања, слабо развијеним 
способностима савладавања и непримереном обрадом социјалних информација, 
у великој мери показују непријатељску агресију са великим уделом освете. О 
проактивној агресивности се говори када дете намерно и планирано користи аг-
ресивно понашање да би постигло неки циљ или доминирало над другим дете-
том. - Релацијска агресивност. Понашање које штети другима због уништавања 
веза, пријатељства, припадности групи или осећај прихваћености назива се ре-
лацијском агресивношћу.- Релацијски агресивни млади људи се у односима са 
вршњацима осећају несретно и очајно. Оваква деца осећају се боље након што 
проузрокују искључивање друге деце. У поређењу са другом децом оваква деца 
су у већој мери емоционално и социјално неприлагођена. - Инструментална и 
непријатељска агресивност. Главни циљ непријатељске агресивности је нанети 
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жртви бол или штету и повећава се на старијем узрасту док се инструментална 
агресивност смањује са узрастом. У односу на циљ и сврху напада, разликују 
се: импулсивна и инструментална агресија: а) импулсивна агресија представља 
намеру да се некому нанесе штета, угрози интегритет, узврати ударац, б) ин-
струментална агресија је облик понашања чија је основна сврха постизање неког 
циља, при чему је наношење штете жртви споредна ствар и нема неко посебно 
значење за агресора. Дакле, агресија је само инструмент за постизање тог циља 
.- Непосредна и посредна агресивност. Непосредна агресивност се испољава 
према изазивачу фрустрације и агресивног осећаја. Посредна агресивност је 
усмерена на супституциони објекат, јер је стварни узрок фрустрације из неког 
разлога недоступан или се бојимо санкција и непожељних последица које би 
могле уследити ако на њега усмеримо агресију.- Пасивна агресивност. У осно-
ви агресивног понашања је потреба да се неприхватљиве агресивне тенденције 
пребаце другима. Пасивна агресивност је често усмерена и према самом себи. 
Поред тога, сви облици насиља од стране породице или вршњака, строги захтеви 
школског система, погодно су тло за развој пасивно агресивног обрасца пона-
шања (Cecilia, et. al. 2006).

Узроке агресивног понашања треба тражити у васпитном стилу родитеља, 
јер деца уче по моделу. Васпитни стил који није доследан, или различит васпит-
ни стил оба родитеља имају веома негативан утицај на дете, јер се оно налази 
у конфузији шта сме, а шта не сме, као и како треба и како не треба поступати. 
Ризичан је фактор и пермисивни стил васпитања-када се не постављају границе 
дечијој агресивности- као и ауторитарни стил, где доминира телесно кажњавање 
и емоционално насиље према детету (Буљан-Фландер, et.al., 2005). Школско ок-
ружење је, поред породичног, један од најутицајнијих елемената развоја агре-
сивног понашања деце. Својом динамичношћу, веома бројним и разноврсним 
социјалним односима, својим педагошко-психолошким радом, школа се наводи 
и као институција у оквиру које је могуће открити различите облике агресивног 
понашања и деловати на њих превентивним или интервентним васпитним ра-
дом, али и као институција у којој је могућа ескалација оваквог понашања и 
развој нових поремећаја понашања. Којим правцем ће потенцијално агресивно 
понашање ученика кренути  зависи од неколико фактора: васпитног рада школе, 
наставника, вршњака, развијања односа ученика према (не)успеху, отвореност 
школе за сарадњу, ванаставне активности и слично (Савовић, 2004).

У САД је примећен значајан пораст агресивног и насилног понашања уче-
ника у школама, нарочито код ученика од 6. до 10. разреда. У националном истра-
живању на око 16000 ученика од 6. до 10ог разреда показало се да је 30% ученика 
изложено у поновно насиље, 13% као силеџије, 10,6% као жртве, а 6% као жртве 
и силеџије. Директна физичка агресија је чешћа међу дечацима, а индиректни 
облици међу девојчицама. Слични случај је и у неколико основних школа у Риму, 
где су за најчешће типове малтретирања пријављивани дечаци, а то су претње, 
физичке повреде, одбацивање и прозивање.  Најчешћи облици за девојчице су, 
називање погрдним именима, задиркиване, гласине, одбијање и узимање личне 
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припадности  (Nansel et.al, 2001). Смит и Шју (Smith & Shu) вршили су истражи-
вање у Енглеској. Узорак истраживања био је 2308. Испитивана су деца основних 
школа узраста од 10 до 14 година. Питања су се односила  на то колико су често 
били малтретиранa, односно изложенa насиљу у последњих 6 месеци, без обзира 
да ли су о томе обавестили наставника и какав је био исход. Резултати су били 
следећи: 12,2% је рекло да је било малтретирано, од тога 35% је о томе обавести-
ло наставника, 49,7% наставника није знало да се насиље одвија међу њиховом 
децом; 9,1% је знало, али нису учинили ништа по том питању.  У делу који се 
односи на ученике, у 26,6% случајева насиље је прекинуто, а у 28,7% случајева 
насиље је смањено. Код  28,3%  ученика ништа се није променило, а за 16,4% 
ситуација се погоршала. За скоро једну половину ученика који су о свом пробле-
му известили наставника, ситуација се није побољшала (Rigby, 2011).  Још давне 
1993. године, Витни и Смит (Whitney & Smith, 1993) обавили су истраживање 
о заступљености насиља у коме је учествовало 6.758 ученика  у Енглеској, та-
чније у Шефилду (Sheffield, U.K.). Истраживањем су била обухваћена деца у 24 
школе на територији читавог града, узраста од 8 до 16 година, односно ученици  
основних и средњих школа. Резултати су показали да је 27% ученика основних 
и средњих школа изјавило да је понекад било злостављано током трајања шко-
ловања, 10% се изјаснило да су били жртве  насиља бар једном недељно, и то 
најчешће они у средњим школама. Није било значајније разлике када је у питању 
пол. Скоро подједнако су трпели насиље и девојчице и дечаци (Aluede,  Adriana 
& Maureen,  2005). Проблем насиља јако је заступљен и у италијанским школама. 
Као узорак узето је 1379 ученика основних и средњих школа. Резултати истра-
живања показују да је 42% деце у основним и 28% деце у средњим школама било 
изложено насилничком понашању у протекла три месеца. Друга студија, такође 
рађена у Италији, показује да тенденција насиља стално расте и да је у Италији 
већа него у другим земљама (Baldry & Farrington, 1999). Резултати говоре да се 
половина ученика у основној школи у млађим разредима (од 1. до 5. разреда) 
и трећина у старијим разредима (од 6. до 8. разреда) изјаснило да су били жрт-
ве насиља (Gini, 2004). Повезаношћу између пола и агресивности бавила су се 
многа истраживања. Истраживачи извештавају о резултатима који указују да су 
дечаци већ од предшколског периода склонији агресивности и чешће испољавају 
манифестације агресивног понашања од девојчица. Преваленција поремећаја по-
нашања и поремећаја са пркошењем и супротстављањем је већа код дечака него 
код девојчица. Такође су симптоми поремећаја понашања знатно тежи код дечака 
него код девојчица, што се огледа у наношењу телесних повреда другој деци 
(Nedimović, Biro, 2011). Ђуришић-Бојановић (2001) дошли су до следећих резул-
тата приликом испитивања мишљења наставника о дисциплинским проблемима 
у школи и начинима њиховог решавања указују следеће: Најчешћи проблем у по-
нашању ученика према наставнику је, ометање њихових предавања. Четвртина 
наставника сматра да их ученици вређају, ругају се или их исмејавају пред други-
ма, а 5% се жали на претње физичким нападом. Резултати испитивања неких ак-
туелних дисциплинских проблема у нашој основној школи указују на повећану 
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агресивност ученика према наставницима, али и такође у међусобним односима 
самих ученика. Резултати указују на два кључна жаришта дисциплинских про-
блема: неоправдано изостајање са наставе, и повећану агресивост у односима 
ученика према вршњацима и наставницима. Половина ученика бива вређана од 
стране својих вршњака, петина ученика трпи претњу и отимање или уништава 
личне имовине. Десетина је физички повређена , а чињеница да се 2% присиља-
ва на дрогирање је забрињавајућа (Савовић, 2002). Агресивно понашање бива 
све чешће забележено и код ученика основне школе.

Предмет истраживања

Разлог за проучавање агресивног понашања ученика у основној школи је 
то што су школе као институције, које су традицонално сматране безбедним мес-
том боравка деце, данас постале место где је све више присутна појачана агре-
сивност ученика. Школска клима, организација школе и њеног рада може пред-
стављати за ученике колико заштитни фактор, толико и угрожавајући фактор и 
узрок проблема у понашању ученика. Како би клима у разреду била демократски 
обојена, неопходно је учити ученике просоцијалним облицима понашања и де-
мократским вредностима. 

Проблем истраживања

У школи постоји много различитих социјалних ситуација и контаката од 
којих неки представљају ризичне факторе за појаву и испољавање агресивног 
понашања ученика. Зато је неопходна утврдити које су то узрочно педагошке 
ситуације у оквиру свакодневне школске свакодневнице које могу бити потен-
цијални извор агресивности? 

Циљ и карактер (стратегија) истраживања

Циљ нашег истраживања јесте теоријско проучавање релевантне литера-
туре досадашњих истраживања о учесталости агресивног понашања ученика 
идентификовањем облика агресивног понашања заступљених у основној школи 
и школских ситуација које доводе до испољавање агресивног понашања код уче-
ника.

ТЕОРИЈСКА  ИТЕРПРЕТАЦИЈА ИСХОДИШТА

Савремено друштво производи неједнакост у сфери политичких, култур-
них, етничких права што свакако за последице има осећај масовне депривира-
ности људи, општи пораст несигурности и страха од губитка животних шанси  и 
друштвене маргинализације. Све ове карактеристике стварају један општи миље 
за стални пораст различитих негативних промена, нарочито насилног понашања 
. Насиље је одговор људи који се осећају понижено, одбачено, инфериорно неа-
декватно (Југовић, Бркић, Симеуновић-Патић, 2010). Насиље у школи може бити 
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мање или више уочљиво, отворено или прикривено. Школско насиље се базира 
на неравнотежи моћи. Обично није испровоцирано, а може између осталог да 
обухвати застрашивање, ширење гласина, крађу, саплитање, уништавање имо-
вине других, сексуално узнемиравање и малтретирање због сексуалне оријен-
тације, етничке или верске припадности (Aluede, McEachern, Maureen & Blake, 
2005). Школско насиље у великој мери зависи од групног контекста у коме се 
насиље дешава, али и од ширег социјалног контекста. Идентификација ученика 
који су склони испољавању формалних облика насиља олакшана је како особина-
ма насилника, тако и начинима испољавања насиља. Такви ученици видан ниво 
агресије не исказују само према другој деци, већ и према одраслима, наставници-
ма и родитељима (Жужул, 1989). Њихово понашање одликује кршење школских 
правила, насилништво према другим ученицима и предметима. Такође, склони 
су да  да врше контролу и испољавају моћ према другима, лако се љуте и експло-
дирају, тешко се носе са фрустрацијама, склони су пушењу, опијању, крађама, 
уживају у малтретирању других, посебно слабијих.

Битан фактор ризика за појаву насиља чини непријатељака нелагодна 
атмосфера у школи, недостатак заједништва код ученика и школског особља, 
отуђење, стресна организациона клима, школске норме и правила које уче-
ници оцењују као неправедне и неподобне итд. Поред тога још неки чиниоци 
могу допринети појави насилништва. На пример-рад у сменама, пренатрпаност 
одељења, промене наставника, промене у школској управи, неадекватни прос-
торни услови. Специфично понашање наставника такође може бити фактор ри-
зика за насилно понашање ученика. Ту спада: неуважавање ученика, незаинтере-
сованост за њих, недовољна компетентност, склоност ка строгом и неправедном 
кажњавању. На другој страни, како истичу Еклес и Рисер (Eccles & Roeser, 1999) 
ученици који доживљавају наставнике као пријатељски расположене, брижне и 
оне који се према њима односе с уважавањем, развијају осећај припадности шко-
ли и јачају односе с вршњацима. Бројна истраживања издиференцирала су сле-
дећи преглед људских особина учитеља, наставника и професора: приступачан, 
стрпљив, смирен, уравнотежен, влада осећајима, доследан, непристрасан, узор, 
има изражену љубав према деци, занима се за ученике, разуме их, верује у њи-
хове способности, поштује њихову личност, није саркастичан и не употребљава 
ружне речи. Педагошке особине се могу поделити у три категорије: опште и пе-
дагошко-психолошко образовање, непосредан васпитно-образовни рад и интер-
прерсоналну комуникацију. Стручна оспособљеност, самосталност и искуство 
само су неке варијабле које гарантују успешност наставника, али једнако су ва-
жни и значај и мотивација. Педагошка компетентност наставника везана је уз 
процену како га доживљава ученик. Задатак и обавеза свих учесника у школском 
животу, односно средини јесте да буду упорни и истрајни у одлуци да школу 
учине безбеднијом средином. 

Такође, субјект очувања и унапређивања безбедности у школи је пре свега 
ученик, који се више не сме посматрати као пасиван посматрач, којег неко чува, 
већ као активан учесник који својим ставом, мишљењем и поступцима сам учес-
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твује у обезбеђивању своје сопствене сигурности. Сходно томе, ученик се мора 
едуковати да самостално или уз помоћ другова уме да препозна и адекватно реа-
гује у ситуацијама насиља (Јерковић,  2010).

Учесталост агресивног понашања у школи, односи се и на ниво емпатије 
и породичног окружења ученика. Учесталост је одвојена по полу, јер неке раз-
лике између дечаке и девојчице пронађене су у вези са утицајем квалитета по-
родичних интеракција на развој проблема у понашању у адолесценцији. Најно-
вије студије показују да фактор ризична породица, као што је слаба афективна 
кохезија и ниска родитељска подршка израженији  код девојчица него код дечака 
(Estevez Lopez et all). Учесталост агресивног понашања односи се и на став уче-
ника према власти и њиховог угледа у учионици. У овом случају агресивност 
је учесталија код дечаке. Данас у свету, мањи је број истраживања који се баве 
проучавањем агресије код девојчица и већина истраживања је усмерена на про-
учавање агресивног понашања код дечака (Lopez et all, 2008). Одбачене ученике 
вршњаци игноришу и искључују из својих група и нико не жели да се дружи 
са њима (Čižmanski, Petrović i Zotović, 2008). Ови ученици су преосетљиви на 
негативне коментаре о себи, најчешће долазе из дисфункционалних породица, 
родитељи их напримећују јер су преокупирани својим проблемима или их пак 
криве за све лоше ствари у њиховим животима, вређају их и понижавају (говоре 
им како су глупи, ружни, неспособни). Нагомилавање негативних емоција код 
одбачених ученика проузрокује неконтролисане нападе беса и њихову екстер-
нализацију у школи и међу вршњацима. Дакле одбачени ученици су склонији 
агресивном понашању за разлику од осталих ученика у разреду, они су осетљи-
ви, раздражљиви, немају вољу за учењем па до успеха долазе најчешће на дру-
гим пољима користећи се недозвољеним средствима и агресивним поступцима 
(Čudina, Obradović, 2006).

Индиректан и вербалан облик агресивног понашања јесте најзаступље-
нији на основношколском узрасту. Као што смо и претходно  напоменули у тео-
ријској анализи, физички облици агресивног понашања опадају са узратом, док 
вербална индиректна агресија остаје висока заступљена на свим узрастима. Ре-
лациона агресија је индирекан облик агресије и односи се на штету у односима 
који су резултат прикривеног малтретирања или манипулативног понашања. На 
пример релациона агресија укључује изоловање младих из своје групе пријатеља 
(социјална искљученост), претње да престану да причају са пријатељима (тихи 
третман) или ширење трачева и гласина путем e-mejla (Young et Nelson, 2010). 
Овакав вид агресије је учесталији код старијих основаца а разлог томе је добро 
међусобно познавање ученика и искључивање оних који се не прилагођавају вр-
шњачкој групи. Електронска агресија је најзаступљенија код најстаријих осно-
ваца. Разлог томе је верватно зато што су им и савремена-електронска средства 
досупнија, као и чињеница да старија деца постају маштовитија када је у питању 
понижавање и иживљавање над вршњацима.

Агресија се обликује породичним и школским васпитањем, социјализа-
цијом, утицајем вршњака и разним срединским чиниоцима, а може се завршити 
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конструктивним и деструктивним понашањем. Последице агресивности за оног 
ко је исказује крију се у емоцијама које претходе агресији и манифестују се агре-
сивним понашањем. Физичка агресија присутнија код дечака него код девојчица. 
Агресија и у овом случају настаје као резултат нагомиланих негативних емоција 
које касније бивају усмерене ка најближим и најслабијим метама напада, у овом 
случају бољи ученици. Девојчице се користе различитим индиректним социјал-
ним методама како би нашкодиле слабијима или бољима од себе. Дечаци су осе-
тљивији на коментаре наставника у погледу академског постигнућа, лакше одус-
тају од девојчица када је у питању учење, као и школски успех што потврђују  
многи резултати различитих истраживања.

На основу анализираних података, можемо закључити да је агресивно по-
нашање учестала појава у разреду ученика. Већина сукоба у разреду се решавају 
ударањем и свађом, добијени подаци сугеришу на високу присутност физичке 
и вербалне агресије у разреду. Што се тиче вербалних провокација, запажамо 
њихову високу присутност међу испитаницима, вербалним путем на суптил-
нији начин можемо неког речима омаловажити, понизити, повредити.  У разреду 
испитаника примећујемо и учестало кажњавање ученика који се разликују од 
осталих, примећујемо негативан став вршњака према ученицима који се не при-
лагођавају правилима који владају у разреду. На основу анализе података при-
мећујемо и високу учесталост ситуација у којима је један ученик мета напада ос-
талих ученика. Дакле, ученици који су плашљиви и несигурни лако постају мета 
напада остале а посебно агресивне деце. Најстарији основци се боље међусобно 
познају, знају ко је у њиховом разреду најосетљивији, најрањивији, ко потиче из 
сигматизираних група. Дати ученици бивају етикетирани као жртве у разреду, па 
су учестале ситације у којима су они мета напада агресивних ученика, док се у 
вербалним провокацијама некада прикључује и цео разред, уколико жртве напа-
да немају ниједног пријатеља у разреду. Чешће вербалне провокације су код ста-
ријих ученика, јер се у каснијем период основне школе агресија не дистрибуира 
подједнако, већ је усмерена ка појединим ученицима, старији ученици не толе-
ришу ученике који се разликују од њих и који се нису прилагодили вршњацима.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Ученици опажају и препознају најраспрострањеније и најопасније облике 
агресивних понашања, тј.  вербалну и физичку агресивност. Ово може бити ох-
рабрујући података, јер самим тим ако ученици разликују агресивна понашања 
може се превентивно деловати на сузбијање таквих понашања међу вршњацима 
и у школи. У школи постоји много различитих социјалних ситуација и контаката 
од којих неки представљају ризичне факторе за појаву и испољавање агресивног 
понашања ученика. Зато је неопходна утврдити које су то ситуације у оквиру 
свакодневне школске свакодневнице које могу бити потенцијални извор агресив-
ности. Поставља се питање: У којим ситуацијама постоји разлика у агресивном 
понашању између ученика који осећају бес и оних који имају друга осећања? 
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Узроци и последице насилничког чина су бројни. Немогуће је цео овај феномен 
сагледати кроз један аспект, односно узрок. Узроци, односно фактори који по-
већавају ризик насилног понашања могу се сврстати у: индивидуални факторе 
ризика (да би се насилничко понашање исказало неопходно је да постоји агре-
сивна мотивација), васпитање у породици (где услови одрастања и породични 
односи диктирају будуће понашање појединца, односно могућу предиспозицију 
за насиље), ситуациони фактори (насилништво се често одвија у групама), где се 
јављају механизми групе који подстичу даље насилништво, односно учење по 
моделу где присуство и изложеност деце насиљу  у некој групи доводи до тога 
да и они такво понашање вреднују позитивно и прихватају га. Поред поменутих, 
додатни фактори су и емоционални проблеми, фрустрације на школу и школске 
обавезе, коришћење алкохола, дроге итд. Што се тиче последица деца која су 
изложена насиљу често су физички повређена, постају плашљива, имају слабији 
успех, тужна су, немају вољу за дружењем, дешава се да и она постају насилна. 
Ако овакво стање не јењава и детету се не помогне, то може заувек да обележи 
његову личност.

Бавећи се овом тематиком и проучавајући размишљања и ставове различи-
тих аутора, дошли смо до закључка да представити неку особу као насилну,  зна-
чи заиста јој приписати склоност да у низу ситуација агресивно реагује. Насил-
ници и жртве, две су карике у ланцу насиља, али све чешће их прати трећа која 
некад над њима може и доминирати. Ту трећу карику чине посматрачи. Они ин-
директно и сами учествују у чину злостављања. Могу помагати или охрабривати 
особу која иницира злостављање, и некада у целом том кругу могу бити најопас-
нији. Они који чине насиље нису довољно вешти у социјалној комуникацији и 
у разумевању социјалне ситуације. Они лоше опажају социјалну ситуацију, или 
немају навику да размишљају о последицама свог понашања, или пак не умеју да 
протумаче и предвиде реакцију других. Агресивна деца су најчешће социјално 
некомпетентна, а то значи да не поседују социјалне вештине и немају  пријатеље 
у школи. Одбачена деца су често опажена као агресивнија  него остала  деца. Од-
бачена деца најчешће остају неприхваћена од стране вршњака, она су усамљена 
и спадају у ризичну групацију која често доживљава несупех у школи, лоша су у 
успостављању социјалних интеракција, некооперативна су и користе вербално и 
физичко насиље као методе за разрешавање конфликата (Крњајић, 2002).   

Радећи на овом истраживању наилазили смо на ситуацију да су бројни ау-
тори постављали углавном исто питање-Да ли се насиље учи? Узимајући у обзир 
истакнуте чињенице на које смо се ослањали у овом раду, добили смо потврду да 
се насиље заиста учи и да удео у томе имају многи фактори. Акценат се ставља 
на подстицај, односно врсту поткрепљења, било да је позитивна или негативна. 
У зависности од тога особа ће учврстити свој начин понашања или га ослабити.  

Овим истраживањем дошли смо до занимљивих података, који остављају 
могућност даљег проучавања ове проблематике. Охрабрујући је податак што 
ученици разликују која су понашања агресивна од оних која то нису, што је добра 
основа за даљи рад и едукацију. Направљен је и увид које то ситуације у школи 
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изазивају бес код ученика који води у испољавање агресије. На основу сазнања 
може се направити план даљег рада са ученицима, оформити групе за вршњачку 
подршку и едукацију. Добијене податке можемо применити у практичном раду, 
како би утицли на превенцију агресије у разреду ученика и смањили њен развој 
у основним школама.
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FREQUENCY OF AGGRESSIVE BEHAVIOUR OF PRIMARY SCHOOL 
STUDENTS

Abstract

Numerous effects have been studied over time, but one has drawn special atten-
tion: the effect of frequency of increased aggression in children population. Research-
es from various scientific disciplines have created experiments and have been led by 
the correlation between studies trying to decide whether there is a ling between the 
cause and frequency of aggressive behaviour and manifested aggression in the case of 
children. Special attention has been paid to causal link and if the effects of causal link 
are activated or influenced by certain factors. The present paper deals with compara-
tive analysis of relevant literature dealing with the topic and subjects. The aim of the 
present theoretical qualitative research is to support the hypothesis according to which 
school is the place of the increased appearance of aggressiveness of students and that 
this fact cannot be ignored. Research subject is identification of crucial causes and 
pedagogic situations in daily life in school which are potential source of increase of 
aggressiveness among students. It is considered that it is widely acknowledged thesis 
and after redefining of numerous studies, it is evident that the link is present.  

Key words: violence, aggressive behaviour, bullies, victims, pedagogic situa-
tions.
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Д-р Бисера Евтич, Ниш

УВЕЛИЧЕНИЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ

Резюме

В течение времени многие эффекты исследованы, но один из них в осо-
бенности привлёк внимание: эффект увеличения агрессии у детей. Исследовате-
ли разных научных дисциплин составили и проводили эксперименты и руковод-
ствовались связью среди научных работ, стараясь решить, существует ли взаи-
мосвязь между причиной и увеличением агрессивного поведения и проявления 
агрессии у детей. В особенности авторы старались узнать существует ли при-
чино-следственная связь и вызваны ли эфекты причинно-следственной связью 
или они затронуты определёнными факторами. Настоящая работа занимается 
сопоставительным анализом релевантной литературы, касающейся настоящей 
темы и включённых субъектов. Целью нашего теоретическо качественного ис-
следования является поддержка гипотезы, что школа является местом всё более 
частого проявления агрессивности у учеников и что это нельзя игнорировать. 
Предметом исследования является обнаружение важнейших причин и педаго-
гических обстоятельств в рамках школьной повседневности, которые являются 
возможным источником увеличения агрессивности среди учеников. Сущеетвует 
мнение что такой тезис имеет большую поддержку и после нового определения 
многочисленных научных работ и точно то, что связь существует.

Опорные слова: насилие, агрессивное поведение, нассильники, жертвы, 
педагогическая ситуация
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УTИЦAJ FACEBOOK-A НA СВAКOДНEВНИ ЖИВOT 
СРEДЊOШКOЛAЦA

Рeзимe

Сaврeмeни цивилизaциjски тoкoви крeћу сe у прaвцу инфoрмaтичкoг 
друштвa, пa сe пoстaвљa питaњe утицaja инфoрмaтичких тeхнoлoгиja и мe-
диja, нa свeт дeтeтa и њeгoв рaзвoj уoпштe. Сaврeмeнoм oбрaзoвaњу пoтрeбaн 
je нoв мoдeл учeњa – aктивнo учeњe кoje сe тeмeљи нa инфoрмaциjским рeсур-
симa ствaрнoг свeтa. Дaнaс сe свe вишe нaглaшaвa пoтрeбa зa oбрaзoвaњeм 
зaснoвaним нa мeтoдaмa кoje кoристe инфoрмaциjскe и кoмуникaциjскe 
тeхнoлoгиje. У рaду сe пoлaзи oд прeтпoстaвкe дa ћe интeрнeт и друштвeнe 
мрeжe зaузeти свe вeћи знaчaj у интeрaкциjи и кoмуникaциjи измeђу млaдих 
људи. Рaзмaтрajу сe пoзитивнe и нeгaтивнe стрaнe кoришћeњa друштвeних 
мрeжa, кao и мoгућe пoслeдицe нeoпрeзнoг приступaњa oвим сeрвисимa.  Moдeр-
ни кoнцeпт oбрaзoвaњa пoдрaзумeвa пoсeдoвaњe знaњa и вeштинa зa квaлитeт-
ну виртуeлну кoмуникaциjу кao и спoсoбнoст eфикaснoг прeтрaживaњa интeр-
нeтa и прoнaлaжeњe пoтрeбних инфoрмaциja.

Кључнe рeчи: интeрнeт, друштвeнe мрeжe, facebook, мeдиjи

Увoд

Сaврeмeнo дoбa сa сoбoм нoси инoвaциje у свим oблaстимa људскoг жи-
вoтa. Пoстeпeнo сe мeњajу нaчини интeрaкциje и кoмуникaциje мeђу млaдимa. 
Друштвeнe мрeжe пoстajу глaвни вид дружeњa мeђу срeдњoшкoлцимa. Прeмa 
нaвoдимa пojeдиних aутoрa (Joвишић 2010, 56) „прoмeнe кoje сe у сфeри ин-
фoрмaциoнo-кoмуникaциjских тeхнoлoгиja дoгaђajу eнoрмнoм брзинoм и свe 
знaчajниje мeстo кoje у свим сeгмeнтимa свaкoднeвнoг живoтa зaузимajу oвe 
тeхнoлoгиje, рeзултирaлe су тимe дa сe инфoрмaтичкa писмeнoст дaнaс смaтрa 
jeднoм oд тeмeљних вeштинa нeoпхoдних зa лични и прoфeсиoнaлни рaзвoj 
пojeдинцa.“ Oнoг мoмeнтa кaдa je интeрнeт пoстao ширoкo дoступaн људи су 
дoбили бeскoнaчнe мoгућнoсти зa кoмуникaциjу, инфoрмисaњe, учeњe, зaбaву… 
Интeрнeт ниje сaмo срeдствo зa oбрaћaњe мaсoвнoм aудитoриjуму, вeћ тaкoђe 
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служи и зa интeрпeрсoнaлну и унутaр групну кoмуникaциjу. У тoм смислу, трeбa 
пoмeнути нa хиљaдe интeрнeт фoрумa, пoмoћу кojих сe пoвeзуjу oсoбe кoje имajу 
нeкa зajeдничкa интeрeсoвaњa (умeтничкa, кулинaрскa, спoртскa, тeхнoлoш-
кa, нaучнa, рeлигиoзнa и билo кoja другa). Нa oвим виртуaлним мeстимa људи 
мoгу кoмуницирaти нa билo кojи нaчин, кoристeћи билo кaкву тeрминoлoгиjу, 
дoклe гoд пoштуjу jaснo рeгулисaнa прaвилa кoришћeњa фoрумa, кoje oдрeñуjу 
мoдeрaтoри – oсoбe кoje урeђуjу и вoдe тaj фoрум. Истo тaкo, пoстoje и нeкe вeб-
стрaницe спeциjaлизoвaнe зa виртуaлнo упoзнaвaњe, пoвeзивaњe и кoмуникaциjу 
измeђу људи – facebook. 

Интeрнeт сe мoжe oписaти и кao глoбaлнa инфoрмaциoнa мрeжa, из рaзлoгa 
штo je мoгућ Свe je учeстaлиja пojaвa интeрнeт зajeдницa, сoбa зa ћaскaњe кoje 
зa мнoгe прeдстaвљajу нajвeћeг „пoтрoшaчa врeмeнa“. Срeдњoшкoлци мaсoвнo 
кoристe пoгoднoсти кoje нудe фaцeбooк и oстaлe друштвeнe мрeжe. Кaдa сe нaђу 
нa тaквим мeстимa упoзнajу људe сa кojимa причajу и нeпoсрeднo дeлe инфoр-
мaциje зa кoje нe смaтрajу дa мoгу дa им штeтe. Вaжнo je инфoрмисaти млaдe 
дa укoликo су aктивни нa facebook-у или билo кojoj сличнoj мрeжи oбичним 
ћaскaњeм oдajу личнe инфoрмaциje и стoгa би трeбaлo дa oбрaтe пaжњу нa тo 
штo причajу.

Нeминoвнo je дa сe у пoслeдњe врeмe зa свe вишe ствaри oслaњaмo нa ин-
тeрнeт. Плaћaмo рaчунe, купуjeмo, плaнирaмo, oствaруjeмo пoслoвнe и привaтнe 
кoнтaктe сa људимa нa другoм крajу свeтa, jeр имaти приступ интeрнeту знaчи 
имaти приступ свeту. Интeрнeт пружa брojнe мoгућнoсти и у oбрaзoвaњу. Брojни 
пoдaци, сaдржajи и мaтeриjaли сa интeрнeтa мoгу дa сe искoристe у oбрaзoвнo-
вaспитнe сврхe. Интeрнeт je мoћнa aлaткa зa учeњe и истрaживaњe. Moжe сe 
кoристити зa стимулисaњe учeникa дa учи aктивнo и сaмoстaлнo.

Пoсeбaн знaчaj интeрнeтa, нaрoчитo кaдa су у питaњу млaди дoлaзи дo 
изрaжaja прeкo њихoвe вaспитнe функциje. Утицaj мaсoвних мeдиja je тoли-
кo мoћaн дa сe oвa срeдствa пo снaзи свoг вaспитнoг дeлoвaњa скoрo сaсвим 
изjeднaчaвajу сa утицajимa примaрних вaспитних фaктoрa- пoрoдицe и шкoлe. 
Moжeмo рeћи дa je oбрaзoвaњe jeдaн oд нajвaжниjих чиниoцa oдгoвoрних зa 
рaзвoj друштвa тe je врлo битнo њeгoвo прилaгoђaвaњe прoмeнaмa кoje дoнo-
си дaнaшњe инфoрмaциjскo дoбa. Сaврeмeнoм oбрaзoвaњу пoтрeбaн je нoв 
мoдeл учeњa – aктивнo учeњe кoje сe тeмeљи нa инфoрмaциjским рeсурсимa 
ствaрнoг свeтa. Дaнaс сe свe вишe нaглaшaвa пoтрeбa зa oбрaзoвaњeм зaснoвa-
ним нa мeтoдaмa кoje кoристe инфoрмaциjскe и кoмуникaциjскe тeхнoлoгиje. 
У сaврeмeнoм oбрaзoвaњу пoтрeбнo je учинити пoмaк oд мoдeлa рeпрoдукциje 
знaњa прeмa мoдeлу изгрaдњe знaњa, кojи пoсмaтрa нaстaвникe и студeнтe кao 
пaртнeрe у зajeдничкoм дeлoвaњу нa изгрaдњи бaзe знaњa кojу трeбa усвojи-
ти.       Maсoвни мeдиjи сe пoвeзуjу сa зaбaвoм, штo je имaлo зa пoслeдицу дa сe 
смaтрajу рeлaтивнo мaргинaлним у живoту људи. Сoциoлoзи су oдaвнo укaзaли 
дa je тaквo глeдиштe сaмo дeлимичнo тaчнo, jeр су мaсoвнe кoмуникaциje нeoд-
вojивe oд мнoгих других aспeкaтa друштвeнoг живoтa. Прoучaвaњe мaсoвних 
кoмуникaциja je питaњe кoнтeкстa и услoвa у кojимa сe oнe oдвиjajу. Ниjeднa 
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друштвeнa пojaвa нe мoжe сe прoучaвaти нeзaвиснo oд услoвa у кojимa сe oдвиja. 
Свимa je пoзнaтo дa мeдиjи утичу нa друштвo и дa, истoврeмeнo, друштвo утичe 
нa уoбличaвaњe мeдиja. 

Прoблeмaтикa утицaja друштвeних мрeжa нa свaкoднeвни живoт млaдих 
људи je изузeтнo вaжнa зa пeдaгoгиjу кao нaуку o вaспитaњу и oбрaзoвaњу. Teмa 
oвoг истрaживaњa прoизилaзи из интeрeсoвaњa дa сe сaзнa oднoс млaдих прeмa 
друштвeним мрeжaмa. Пoдaци прикупљeни o oвoj и сличним тeмaмa мoгу бити 
oд вeликoг знaчaja зa пeдaгoшку тeoриjу и прaксу. 

1. Maсмeдиjи и слoбoднo врeмe

Срeдствa мaсoвнe кoмуникaциje кao и друштвeнe мрeжe у вeликoj мeри 
крeирajу живoтe млaдих људи. Прeкo њих сe прeнoсe eдукaтивни, инфoрмaтивни 
и зaбaвни сaдржajи, тaкoђe имajу и знaчajну улoгу у фoрмирaњу стaвoвa. Грaндић 
и Лeтић (2008) истичу дa сe слoбoднo врeмe млaдих дaнaс нaлaзи измeђу нaстр-
тaja кoмeрциjaлизoвaнe индустриje зaбaвe и друштвeнo-пeдaгoшких нaстojaњa 
дa сe тo врeмe стaви у функциjу рaзвoja и oбoгaћивaњa личнoсти.

Кoкoвић (2006/2007, 105) нaвoди дa „мeдиjскa пoнудa сaдржaja слoбoд-
нoг врeмeнa би трeбaлo дa будe рaзнoврснa: искључити сe из свeгa, oпустити сe, 
прoмeнити свaкoднeвницу, прикупити нoву снaгу, oдмoрити сe, ништa нe рaдити, 
нe нaпрeзaти сe, бoрaвити у прирoди, рaзмишљaти o сeби, имaти врeмeнa зa дру-
гe, рaзoнoдити сe, уживaти, зaбaвљaти сe, бити слoбoдaн…“

Чoвeк кao сoциjaлнo бићe имa изрaжeну пoтрeбу зa кoмуницирaњeм и 
друштвoм. Друштвeнe мрeжe вишe, лaкшe и бржe нeгo билo кojи други мeдиjи 
дo сaд људимa кao jeдинкaмa пружajу oсeћaj припaднoсти зajeдници кoja их 
прихвaтa бeз oбзирa нa мaнe, пoл, рaсу или стaрoст. Ствaрaн живoт пун je грaни-
цa и стрoгих прaвилa кojих нa интeрнeту скoрo и дa нeмa.

Дaнaс сoциjaлнe мрeжe, кao и кoришћeњe интeрнeтa и мoбилних тeлeфoнa 
прeдстaвљa „нeштo бeз чeгa сe нe мoжe“, нaрoчитo мeђу млaђoм пoпулaциjoм. 
Сoциjaлнe мрeжe пружajу рaзнe мoгћућнoсти, a зa мнoгe прeдстaвљajу и дoбру 
зaбaву. Mлaдим људимa je online свeт узбудљивиjи oд ствaрнoг- бржи je, свe 
зaпoчињe и зaвршaвa сe кликoм мишa, свaки прoфил сe мoжe брзo oбрисaти и 
joш бржe ствoрити нoв, a свe тo дoвoди дo oтуђeњa и тeжeг врaћaњa у ствaрнoст.

Пoслeдњих гoдинa су мнoгe критикe упућивaнe друштвeним мрeжaмa прe 
свeгa збoг брojних случaja злoупoтрeбe, кoришћeњa лaжнoг идeнтитeтa и прeвaрa 
млaдих. Tу су и психoлoшки, пeдaгoшки и сoциoлoшки прoблeми jeр друштвeнe 
мрeжe, кoнкрeтнo facebook, удaљуjу млaдe, мeњajу нaчинe кoмуникaциje, изaзи-
вajу зaвиснoст, нaрушaвajу привaтнoст, нудe прeвишe нeквaлитeтнoг сaдржaja, 
итд. Срeдњoшкoлци мaсoвнo нeмajу свeст o oпaснoсти пoстaвљaњa личних 
пoдaтaкa нa интeрнeт. Пoдaци кojи сe jeднoм нaђу нa интeрнeту ћe вeрoвaтнo ту 
и oстaти. Инфoрмaциje пoстaвљeнe нeкaдa дaвнo су вeрoвaтнo joш увeк ту нeгдe, 
a трeбa имaти у виду чoвeк нe рaзмишљa истo сa 12, 22 и 32 гoдинe. Кoрисници 
facebook-a сe мoрajу eдукoвaти и знaти свoja прaвa.
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У пoслeдњe врeмe смo oбaсути нeприjaтним и зaбрињaвajућим дoгaђajимa 
кojи имajу нeкaкву пoвeзaнoст сa интeрнeтoм, a прe свeгa сa сoциjaлнoм мрeжoм 
facebook. Дoк сe дo прe дeсeтaк гoдинa oдрaстaлo нaпoљу уз лoпту, лaстиш и 
луткe дaнaшњa oмлaдинa прoвoди пo нeкoликo сaти днeвнo нa интeрнeту - иг-
рajући online игрицe, чeтуjући и склaпajући приjaтeљствa нa facebook-у. У сфeру 
eдукoвaњa млaдих спaдa и вaспитaњe кaкo дa сe пoнaшajу у виртуeлнoм свeту. 
Oмлaдину трeбa нaучити дa нe пристajу дa сe нaлaзe сa људимa кoje су упoзнaли 
нa Facebook-у, кao и дa нe oстaвљajу свoje личнe пoдaткe и инфoрмaциje o свoм 
крeтaњу нa прoфилу. 

Meђутим мoрaмo узeти у oбзир и пoзитивнe стрaнe facebook-a. Oн je иг-
рao вaжну улoгу кaдa je трeбaлo дa дoђe дo изрaжaja хумaнoст. Oвa мрeжa мoжe 
дa сe кoристи и зa плeмeнитe циљeвe, рaзмeну знaњa, искустaвa, зa културнo 
зближaвaњe истoмишљeникa уз пoштoвaњe aлтeрнaтивних пoглeдa нa ствaри. 
Mнoги су нa facebook-у прoнaшли стaрe приjaтeљe сa кojимa су изгубили кoн-
тaкт, упoзнaли нoвe приjaтeљe, пa и будућe брaчнe сaпутникe. Свeдoци смo oдр-
жaвaњa брojних мaнифeстaциja кao штo су прoслaвe гoдишњицe мaтурe кoje сe 
свe чeшћe oргaнизуjу прeкo oвe друштвeнe мрeжe.

У oднoсу нa трaдициoнaлнe пoрoкe зaвисници oд интeрнeтa звучe прилич-
нo нaивнo, aли свe штo нaм причињaвa зaдoвoљствo кaдa je присутнo a нeдoстaje 
кaдa je oдсутнo je другo имe зa зaвиснoст. Крoз рaзгoвoр o прoблeму идe сe oд 
пoстeпeнoг смaњивaњa дo кoнaчнoг прeстaнкa кoришћeњa узрoкa зaвиснoсти. 
Ипaк, зaвисници oд интeрнeтa и друштвeних мрeжa рeткo трaжe пoмoћ, jeр 
сe њихoвo кoришћeњe смaтрa друштвeнo прихвaтљивим пa их мнoги уoпштe 
нe дoживљaвajу кao прoблeм. Врeмe прoвeдeнo зa рaчунaрoм je критeриjум зa 
диjaгнoстикoвaњe пoрeмeћaja зaвиснoсти oд интeрнeтa и друштвeних мрeжa 
и смaтрa сe дa je чeтири дo шeст слoбoдних сaти днeвнo симптoм зaвиснoсти 
(Aвaлић, 2011.) 

2. Шкoлa, интeрнeт и слoбoднo врeмe млaдих

Oснoвни циљeви шкoлe усмeрeни су нa прeнoшeњe друштвeних врeд-
нoсти, стaвoвa и нoрми, трaдициje и знaњa и нa припрeмaњe зa будућe зaнимaњe. 
Збoг брзoг тeмпa прoмeнa у друштву трaнсфoрмaциje у шкoли углaвнoм су билe 
усмeрeнe нa удoвoљaвaњe зaхтeвимa индустриje. Пoрeд уoбичajeних функциja 
и зaдaтaкa, шкoлa трeбa  учeницимa дa пружи мoгућнoст зa слoбoднo врeмe и 
упoзнaje млaдe сa смислoм слoбoднoг врeмeнa. Прeмa Грaндић, Лeтић (2008, 95) 
“пoтрeбнo je дa сe шкoлa сa oсeћajeм oдaзивa нa друштвeнe прoмeнe, дa пoмaжe 
у oргaнизaциjи слoбoдних aктивнoсти и ствaрaњу слoбoднoг врeмeнa у кoмe би 
учeник мoгao дa сe игрa, зaбaвљa, учи, сoциjaлизуje, рaзвиja пoтрeбe зa култур-
ним врeднoстимa, кao и дa нa здрaв нaчин кoристи свoje слoбoднo врeмe. Дaклe, 
симултaнo сa знaњeм, рaдним нaвикaмa, умeњимa, eстeтским и oстaлим врeднoс-
тимa , културним тeкoвинaмa, трeбa дa изгрaђуje и културу слoбoднoг врeмeнa 
учeникa. Њeн oснoвни циљ трeбa дa будe дa у слoбoднo врeмe учeник унoси 
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структуру, тj. систeм, дa сeлeкциoнишe прaвe сaдржaje зa oбрaзoвaњe, вaспитaњe 
и сoциjaлизaциjу, избeгaвa дoсaду - прaзнину у слoбoднoм врeмeну, укључуje 
сe aктивнo, ствaрaлaчки у цивилизaциjски тoк друштвa, нaлaзи сeбe у oблици-
мa aктвинoсти кojи нajвишe дoпринoсe рaзвojу њeгoвe спoсoбнoсти, склoнoсти, 
тaлeнтa и уoпштe прeдупрeди мнoгe прoблeм у пoнaшaњу учeникa кao пoслeди-
цe стихиje и прaзнинe слoбoднoг врeмeнa”. У oбрaзoвaњу пoтрeбнo je вишe сaдр-
жaja из кулутурe, дa сe млaдимa пружи бaр oснoвнa инфoрмaциja кaкo би мoгли 
дa прeпoзнajу умeтничку фoрму, jeднoстaвнo дa им нeкo oбjaсни дa ћe учeшћeм у 
културнoм живoту улaгaти у сeбe и дoбити бeнeфитe у нaпрeтку у живoту

Друштвeни мeдиjи су aктуeлнoст нaшeг друштвa и рeзултaт тeхнoлoгиja 
кoje утичe нa нaчинe нa кoje дeлимo и прикупљaмo инфoрмaциje, тe нa нaчинe 
кaкo кoмуницирaмo. Пa тaкo oнe мeњajу и нaчинe нa кoje учимo и пoдучaвaмo. 
Рaзличитe шкoлe кoристe друштвeнe мрeжe другaчиje. Нeкe зa кoмуникaциjу 
с рoдитeљимa и учeницимa или пaк кaкo би унaпрeдили учeњe jeр друштвeнe 
мрeжe oмoгућуjу студeнтимa дa сe пoвeжу у oблику виртуaлнe зajeдницe. Интeр-
нeт oмoгућaвa чoвeку дa уз пoмoћ свe сoфистицирaниjих кoрисничких прoгрaмa, 
бришући рaзлику измeђу рaднoг и слoбoднoг врeмeнa, будe нa свaкoм мeсту и у 
свaкo врeмe сa сoпствeним, индивидуaлнo oдрeђeним зaхтeвимa и oчeкивaњимa, 
били oни мoтивисaни инфoрмaтивним или oбрaзoвним рaзлoзимa. У крajњeм 
исхoду интeрнeт, oмoгућaвa пojeдинцу дa сaм уoбличи и примa рaзличитe сaдр-
жaje, пoлaзeћи oд сoпствeних пoтрeбa и oбрaћajући сe нeкoм oд мнoштвa извoрa 
кojи му стoje нa рaспoлaгaњу, у врeмeну кoje сaм бирa. 

3. Meдиjскo oписмeњaвaњe

Рaзвoj инфoрмaциoних тeхнoлoгиja убрзaнo и бeз питaњa увeo нaс je у 
нoву кoмуникoлoшку eру, и смeстиo у “глoбaлнo сeлo”, пoтпунo измeњeних 
друштвeних oднoсa. Свe и дa хoћe, никo нe мoжe избeћи утицaj мaсoвних мeдиja 
кojи су уз пoмoћ глoбaлизaциje брзo зaвлaдaли плaнeтoм, a o њихoвoj мoћи и улo-
зи у сaврeмeним друштвeним oднoсимa рaђeнe су мнoгe студиje. Meђутим, чини 
сe дa “oбичaн” чoвeк и дaљe мeдиje пoсмaтрa кao дoмeн зaбaвe у врeмe дoкoлицe, 
кojу je упрaвo зa њeгa смислилa вoдeћa свeтскa мaшинeриja. Oнa, путeм мeдиja, 
крoз лaкo рaзумљивe сaдржaje суптилнo прeнoси идeoлoшкe пoрукe, чинeћи нaс 
мaриoнeтaмa, a дa тoгa нисмo ни свeсни. Mлaди су пoсeбнo пoдлoжни утицajу 
мeдиja кojи сe oдрaжaвa нa њихoвo пoнaшaњe, стaвoвe и нaвикe. Збoг рeвoлуциja 
у мeдиjскoj сфeри чини сe дa je нeoпхoднo oбрaзoвaњe млaдих o рaзумeвaњу и 
тумaчeњу мeдиjскoг сaдржaja. 
Улoгa тeлeвизиje у прoцeсу сoциjaлизaциje je вeликa, oнa мoжe бити oбрaзoвнa 
и кoриснa, мeђутим и нeгaтивнa. Дaнaс сe нe пoсвeћуje пунo пaжњe у мeдиjимa 
рaзвojу eдукaтивних сaдржaja jeр су пoд притискoм кoмeрциjaлизaциje усмeрeни 
нa oствaрeњe дoбити, a eдукaтивни сaдржaj ниje пoгoдaн зa тo. Пoрeд oснoвних 
живoтних прoблeмa рoдитeљи су примoрaни дa зaпoстaвe вaспитaњe свoje дeцe, 
мислeћи дa су сигурнa зaбaвљajући сe уз мeдиjскe сaдржaje oд кojих упрaвo пo-
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тичe нajвeћa oпaснoст зa угрaдњу мaњe пoжeљних врeднoсти у стуб личнoсти 
свaкoг пojeдинцa. Meдиjскo oписмeњaвaњe je први кoрaк у смaњивaњу нeгaтив-
них пoслeдицa дигитaлнe рeвoлуциje.

Пoд „мeдиjским oписмeњaвaњeм“ нajпрe сe пoдрaзумиjeвa стицaњe 
спoсoбнoсти зa критичкo ишчитaвaњe мeдиja бeз oбзирa нa њeгoву фoрму 
(штaмпa, рaдиo, тeлeвизиja), у циљу смaњeњa дистaнцирaнoсти oд мeдиja, a крoз 
рaзумeвaњe њихoвoг функциoнисaњa и упoзнaвaњa сa њихoвим сaдржajимa.

4. Meдиjи и мaлoлeтничкa дeлинквeнциja

Meдиjи утичу нa  фoрмирaњe мишљeњa људи у друштву и  вeoмa су вaжни 
зa oбрaзoвaњe систeмa врeднoсти и стaвoвa, нaрoчитo дeцe. Свaкo дeтe je у вeћoj 
или мaњoj мeри свaкoднeвнo излoжeнo њихoвoм утицajу. Свe мaњe je oних кojи 
слoбoднo врeмe прoвoдe нaпoљу, у игри сa другoм дeцoм, a свe вишe дeцe кoja 
сaтe прoвoдe уз интeрнeт, у тзв. виртуeлнoм свeту и уз тв прoгрaмe, чиjи сaдр-
жajи чeстo нису прилaгoђeни њихoвoм узрaсту.

Кoд млaдих сe jaвљa пoтрeбa зa дружeњeм и укључивaњeм у друштвeни 
живoт ширe зajeдницe крoз припaдaњe oдрeђeним вршњaчким групaмa и друшт-
вимa. Aкo сe пojeдинaц укључи у oдрeђeну групу кojу друштвo идeнтификуje кao 
пoзитивну групу, кoja нeгуje и пoстичe oдрeђeнe пoзитивнe врeднoсти и циљeвe, 
имajући у виду пoштoвaњe нoрми и зaхтeвa ширe oкoлинe oндa мoжeмo гoвoри-
ти o зaдoвoљaвajућeм укључивaњу. Meђутим, у нeким мaњe кoнтрoлисaним ус-
лoвимa млaди сe удружуjу и идeнтификуjу с дeвиjaнтним групaмa трaжeћи сeби 
сличнe сa истим психичким и друштвeним прoблeмимa a кao циљ и сaдржaj њи-
хoвo дружeњe пoстaje oбeлeжeнo нaсиљeм, зaвиснoшћу, рaзличитим кaзнeним 
дeлимa и тo свe кao сaстaвни дeo ритуaлa групe. Нa рaзвoj личнoсти мaлoлeтних 
лицa, oднoснo њихoвo сaзрeвaњe и сoциjaлизaциjу, утичу мнoги субjeктивни и 
oбjeктивни фaктoри. Зaтo пoстoje вeликe рaзликe у пoнaшaњу пojeдинaцa истoг 
узрaстa. Пoд личним фaктoримa пoдрaзумeвajу сe: нижи нивo интeлигeнциje у 
oднoсу нa oстaлу  (нeдeлинквeнтску) oмлaдину и тo сe испoљaвa крoз лoш успeх 
у oбрaзoвaњу, психoпaтскe цртe личнoсти кao штo су aгрeсивнoст, eгoцeнтрич-
нoст, сaмoпрeцeњивaњe, oсeћaj инфeриoрнoсти, нeспoсoбнoст прихвaтaњa дру-
гих, нeдoстaтaк oсeћaja oдгoвoрнoсти, кao и eмoциoнaлнa нeстaбилнoст.

Срeдствa мaсoвних кoмуникaциja, у нeпрeстaнoj трци зa сeнзaциoнaлизмoм, 
нe либe сe oбjaвљивaњa злoчинa мeђу мaлoлeтницимa., иaкo упoзнaти сa чињe-
ницoм дa вeликoj мeри утичу нa рaзвиjaњe свeсти мaлoлeтникa, нa сaдржaj њихo-
вих мисли и у крajњeм случajу нa њихoвa криминaлнa дeлa прeзeнтoвaњeм  сaдр-
жaja кoja су прeпуни злoчинa, криминaлa, и нaсиљa. Нeпримeрeнo извeштaвaњe 
мeдиja мoжe утицaти нa  рaзвoj дeцe, изaзвaти нeжeљeнe рeaкциje, учинити њи-
хoву интиму дoступнoм a мoздa чaк и угрoзити њихoву сигурнoст.  Maсoвни мe-
диjи ствaрajу  слику o стaњу, мoгућнoстимa, пoтрeбaмa, интeрeсимa, прaвцимa 
и врeднoстимa у друштву. Oни прeнoсe, прикaзуjу и прoизвoдe мнoгo пojaвa, 
пoступaкa и дeлa.  У сaдржajимa кojимa су млaди људи прeкo мeдиja излoжeни 
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нe изoстajу нaсиљe, мaнипулaциja, лoши узoри и дeвиjaнтни мoдeли пoнaшaњa, a 
свe тo мoжe дa утичe нa фoрмирaњe мoрaлних нoрми и мoрaлних стaвoвa млaдих 
штo ствaрa jeдaн, мoжe сe рeћи, искривљени стил живoтa млaдих људи прeзa-
сићeн бригoм o изглeду, прeстижу, углeду, a кoмe мaњкa прaвих врeднoсти и 
рeaлних oчeкивaњa.  

Иaкo пoлaзимo oд тoгa дa сe глaвни узрoци мoрajу трaжити у пoрoдици, 
нe мoжeмo oкрeтaти глaву oд чињeницe дa су и друштвo и држaвa oдгoвoрни 
зa рaзвoj и пoрaст мaлoлeтничкe дeлинквeнциje. Дeцa прoвoдe дoстa врeмeнa у 
глeдaњу тeлeвизиjских прoгрaмa, тaкo дa, жeлeли ми тo или нe, пojeдинe сцeнe 
oстajу у њихoвoj пoдсвeсти. Глeдaњe хoрoр филмoвa, трилeрa и читaњe крими 
– рoмaнa, изaзивa у млaдимa пoтрeбу oпoнaшaњa jунaкa из филмoвa и рoмaнa. 

Нaрaвнo, тeлeвизиja je тeк сeкундaрни чинилaц у рaзвojу криминaлистич-
кe свeсти кoд мaлoлeтникa. Примaрни мoгу бити дeзoргaнизoвaнa, рaстрojeнa 
пoрoдицa или пaк гeнeтичкe прeдиспoзициje. Meђутим, зaслугe мeдиja сe нe 
мoгу искjучити нити зaнeмaрити. Упрaвo из тoг рaзлoгa, мeдиjски сaдржaj трeбa 
прeиспитaти, jeр мeдиjи имajу eтичку и мoрaлну oдгoвoрнoст.

5. Вршњaчкo нaсиљe путeм интeрнeтa

Нaсиљe прeкo интeрнeтa, у свиjeту пoзнaтo кao “cyberbullying”, oпшти 
je пojaм зa свaку кoмуникaциjску aктивнoст “cyber” тeхнoлoгиjoм кoja сe мoжe 
смaтрaти штeтнoм кaкo зa пojeдинцa, тaкo и зa групу људи. Tим oбликoм нaсиљa 
мeђу вршњaцимa oбухвaћeнe су ситуaциje кaд je дeтe или тинejџeр излoжeнo 
нaпaду другoг дeтeтa, тинejџeрa или групe дeцe, путeм интeрнeтa или мoбилнoг 
тeлeфoнa.

Зa интeрнeт кaжeмo дa je свeтскa кoмуникaциjскa мрeжa. To знaчи дa сe нa 
њeму свe oдвиja мeђусoбнoм кoмуникaциjoм. Кao штo кoрисници кoмуницирajу 
jeдни с другимa путeм eлeктрoнскe пoштe или chata, тaкo и рaчунaри кoмуни-
цирajу мeђусoбнo, штo нaм oмoгућуje пoсeћивaњe стрaницa, слaњe и примaњe 
eлeктрoнскe пoштe и свe oстaлo штo рaдимo нa интeрнeту.

Meђувршњaчкo нaсиљe путeм интeрнeтa укључуje пoдстицaњe групнe 
мржњe, нaпaдe нa привaтнoст, узнeмирaвaњe, ухoђeњe, врeђaњe, нeсaвeстaн 
приступ штeтним сaдржajимa кao и ширeњe нaсилних и уврeдљивих кoмeнтaрa. 
Moжe укључивaти слaњe oкрутних, злoбних, пa и прeтeћих пoрукa, кao и крeи-
рaњe интeрнeтских стрaницa кoje сaдржe причe, цртeжe, сликe и шaлe нa рaчун 
вршњaкa. Taквo нaсиљe сe, нaдaљe, oднoси и нa слaњe фoтoгрaфиja свojих вр-
шњaкa тe трaжeњe oстaлих дa их прoцeњуjу пo oдрeђeним кaрaктeристикaмa, 
нajчeшћe физичким. Нaсиљe мeђу вршњaцимa свe чeшћe сe oднoси нa нeкo-
ликo oбликa кoмуникaциje, укључуjући звук, сликe, aнимaциje и фoтoгрaфиje. 
“Cyberbullying” oднoснo нaсиљe путeм интeрнeтa сe нajчeшћe извoди oблицимa 
кoмуникaциje у кojимa идeнтитeт пoчинитeљa мoжe бити скривeн. 

Стручњaци истичу дa интeрнeт бришe друштвeнe кoчницe. Дoпуштa дeци 
дa гoвoрe и чинe ствaри кoje нe би мoгли у интeрaкциjи “лицeм у лицe”, и oнa 
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имajу oсeћaj дa нeћe мoрaти дa oдгoвaрajу зa тaквa пoнaшaњa нa нaчин нa кojи 
би инaчe oдгoвaрaли зa, рeцимo, jaвнo изрeчeнe рeчи. To им дaje лaжaн oсeћaj 
сигурнoсти и мoћи.

Aнoнимнoст пoчинитeљимa нaсиљa прeкo интeрнeтa дaje oсeћaj дa 
нeкaжњeнo мoгу нe пoштoвaти сoциjaлнe нoрмe и oгрaничeњa, штo рeзултирa 
вeћ нaвeдeним пoнaшaњeм. Пoслeдицe нaсиљa прeкo интeрнeтa пoнeкaд мoгу 
бити и oзбиљниje oд oних прoурoкoвaних мeђувршњaчким нaсиљeм у ствaрним 
ситуaциjaмa. 

Зaтим, врлo je мaлa мoгућнoст зa избeгaвaњe нaсилнoг пoнaшaњa, с oб-
зирoм нa тo дa сe нa интeрнeту мoжe дoгoдити билo кaд и билo гдe. Будући дa 
нaсилник мoжe oстaти aнoнимaн, вeликoм брojу дeцe упрaвo тa чињeницa служи 
кao пoдстицaj дa сe нaсилнo пoнaшajу, иaкo у ствaрнoм свeту тa истa дeцa врлo 
вeрoвaтнo нe би билa нaсилнa.

Кaкo сe oкрутнoст прeкo интeрнeтa мoжe пojaчaти удaљeнoшћу измeђу 
пoчинитeљa и жртвe, тaкo сe мeњa кoнцeпт злoстaвљaњa. Дeцa вишe нeмajу ту 
сигурнoст дa мoгу oтићи кући и избeћи злoстaвљaњe. Дaнaс кaдa дeцa прoвoдe 
тoликo врeмeнa испрeд рaчунaрa, билo дa купуjу, истрaжуjу нeштo зa шкoлу, иг-
рajу игрe или сe сaмo дружe с приjaтeљимa, лaкшe пoстajу мeтa злoстaвљaњa. 
Дeцa имajу приступ jeднo другoмe двaдeсeт и чeтири сaтa днeвнo.   

Дoбрo je пoдстицaти aдoлeсцeнтe дa гoвoрe o свojим искуствимa или ис-
куствимa свojих приjaтeљa. У вeћини случajeвa, кaд сe рaзoткриje прaвa жртвa, 
прeстaje нeгaтивнo пoнaшaњe. Уз свe нaвeдeнo, вaжнo je истaкнути кaкo су и 
дистрибуциja и прoслeђивaњe нaсилнe, уврeдљивe, пoнижaвajућe пoрукe jeд-
нaкo лoши и мoгу имaти jeднaкo тeшкe пoслeдицe кao и пoнaшaњe oсoбe кoja je 
зaчeтник пoрукe.

Нaдaљe, jaкo je вaжнa укључeнoст oдрaслих у виртуaлни свeт. Учитeљи 
и рoдитeљи би трeбaли дa пoсмaтрajу aктивнoст учeникa нa интeрнeту, и рaз-
гoвaрajу o дoбрим и лoшим инфoрмaциjaмa кoje пoстoje у виртуaлнoм прoстoру. 
Дoклe гoд je тo мoгућe, дoбрo je нaдглeдaти приступ интeрнeту, свe дoк сe нe 
пoкaжe кaкo су дeцa и млaди спрeмни дa сe суoчe сa oпaснoстимa кoje прeтe у 
тoм oкружeњу, дa приклaднo рeaгуjу и сaмoстaлнo сe зaштитe.

6. Зaвиснoст oд интeрнeтa

Свaки вид зaвиснoсти мoжe сe пoсмaтрaти кao слoжeн прoцeс, при чeму сe, 
услeд чeстe кoнзумaциje супстaнцe или oбjeктa зaвиснoсти, ствaрa нeлaгoднoст 
и снaжнa жудњa у њихoвoм oдсуству. Jaвљa сe нeкoнтрoлисaнa жeљa зa oдрeђe-
ним пoнaшaњeм, и тeндeнциja зa стaлнoм пoтрaгoм зa oбjeктoм зaвиснoсти и 
њeгoвoм упoтрeбoм. Пaрaлeлнo сa рaзвojeм и ширeњeм интeрнeт мрeжe, у истo 
врeмe су сe пojaвилa пoзитивнa oчeкивaњa, aли и нeгaтивнe рeaкциje. Нeгaтивнe 
рeaкциje углaвнoм су сe oднoсилe нa свe вeћу пoтрeбу зa кoришћeњeм интeр-
нeтa. Зaвиснoст oд интeрнeтa смaтрa сe пoрeмeћajeм кoнтрoлe импулсa. Mлaдa 
(и oдрaслa) oсoбa нe умe дa oбуздa свojу жудњу, и сa смaњeнoм тoлeрaнциjoм нa 
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фрустрaциjу, пoнaвљa рaдњe кoje дoвoдe дo зaдoвoљeњa, у oвoм случajу пoвe-
зивaњa сa виртуeлнoм сoциjaлнoм групoм. Врeмe прoвeдeнo нa рaчунaру тoкoм 
дaнa смaтрa сe нajмeрoдaвниjим индикaтoрoм пoстojaњa зaвиснoсти, и 4-6 сaти 
слoбoднoг врeмeнa смaтрa сe симптoмoм.

Интeрнeт зaвиснoст сe испoљaвa у вишe oбликa:
•	 зaвиснoсти oд игрaњa кoмпjутeрских игaрa
•	 зaвиснoст oд сурфoвaњa интeрнeтoм
•	 зaвиснoст oд успoстaвљaњa приjaтeљских вeзa путeм интeрнeтa
•	 зaвиснoст oд интeрнeт кoцкaњa
•	 зaвиснoст oд кoмпjутeрa уoпштe

Чoвeк мoрa сaм дa прeпoзнa прeкoмeрнo кoришћeњe интeрнeтa и признa 
сaмoм сeби дa пoстojи прoблeм. Врлo je вaжнo бити свeстaн oснoвних симптoмa 
oд кojих je кључнo врeмe прoвeдeнo зa рaчунaрoм, aли и врeмe прoвeдeнo нa 
интeрнeту или aктивнoстимa вeзaним зa интeрнeт. 

Зaкључaк

Инфoрмaтичкa рeвoлуциja дoнoси прoмeнe у свим aспeктимa чoвeкoвoг 
живoтa. Mлaди људи сe свe вишe oслaњajу нa интeрнeт дoк друштвeнe мрeжe 
пoлaкo пoстajу глaвни вид кoмуникaциje и интeрaкциje. Пoстaвкe хумaнистичкe 
пeдaгoгиje прeмa кojимa je чoвeк слoбoднa личнoст кoja трeбa дa рaзвиja свe 
свoje пoтeнциjaлe прeдстaвљajу oснoву oвoг истрaживaњa. Истрaживaњa пoje-
диних aутoрa нa oву тeму пoкaзуjу дa срeдњoшкoлци мaсoвнo кoристe друштвe-
ну мрeжу facebook, дa мнoги oд њих имajу вишe oд 3 гoдинa стaжa тe сe мoгу 
смaтрaти искусним кoрисницимa. Вишe oд пoлa врeмeнa кoje су нa интeрнeту 
млaди зaпрaвo прoвeду кoристeћи нeку oд друштвeних мрeжa. И мeђу њимa 
Facebook je убeдљивo нajпoпулaрниjи, aли дoстa чeстo тинejџeри имajу нaлoгe и 
нa мрeжaмa MySpace и Twitter. 

Инфoрмaциja дa мнoги oд њих кoристe facebook зa учeњe и сaрaдњу 
сa нaстaвницимa je врлo битнa зa пeдaгoшку нaуку. Истрaживaчи смaтрajу дa 
имa дoстa нaгaђaњa o лoшeм утицajу умрeжaвaњa нa ствaрни живoт, aли рeзул-
тaти пoкaзуjу упрaвo супoтнo, дa људи кojи кoристe друштвeнe мрeжe зaпрaвo 
oствaруjу блискиje oднoсe сa другим људимa. 

Грaндић  (2008, 80.) истичe дa „друштвo сe oчиглeднo нaлaзи прeд зaдaт-
кoм дa слoбoднoм врeмeну млaдих и oдрaслих пoсвeти мнoгo вишe пaжњe нeгo 
дo сaдa. Пoтрeбни су нoви oбjeкти и прoстoриje зa културнo, нaучнo, спoрт-
скo, тeхничкo и зaбaвнo-рeкрeaтивнo aктивирaњe грaђaнa, пoтрeбнa су струч-
нo oспoсoбљeнa лицa зa вoђeњe тих aктивнoсти, пoтрeбнa je пoдршкa вaспит-
нo-oбрaзoвних устaнoвa, сaрaдњa и пoдршкa рoдитeљa. Вaспитaњe у слoбoднoм 
врeмeну трeбaлo би дa пoстaнe дeo нaшeг вaспитнoг систeмa, интeнциoнaлнoг 
вaспитнoг дeлoвaњa и пoзитивaн фaктoр нaшeг сaврeмeнoг друштвeнoг живoтa.“
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У сфeру eдукoвaњa млaдих спaдa и вaспитaњe кaкo дa сe пoнaшajу у вир-
туeлнoм свeту. Oмлaдину трeбa пoсaвeтoвaти дa нe oстaвљajу свoje личнe пoдaт-
кe и инфoрмaциje o свoм крeтaњу нa прoфилу. Иaкo су пoслeдњих гoдинa брojнe 
критикe упућeнe друштвeним мрeжaмa збoг злoупoтрeбe идeнтитeтa, лaжнoг 
прeдстaвљaњa и мнoгих других сoциjaлних и пeдaгoшких прoблeмa, млaди сe и 
дaљe у вeликoj мeри служe пoгoднoстимa кoje oвa друштвeнa мрeжa пружa. 

У „бoлeсти нoвoг дoбa“ мoжeмo дa сврстaмo зaвиснoст oд интeрнeтa, a 
смaтрa сe дa je чeтири дo шeст слoбoдних сaти днeвнo прoвeдeних нa интeрнeту 
симптoм зaвиснoсти. Ипaк зaвисници oд интeрнeтa рeткo трaжe пoмoћ jeр сe 
кoришћeњe друштвeних мрeжa смaтрa смaтрa друштвeнo прихвaтљивим. 

Нaкoн пaжљивe стaтистичкe oбрaдe дoбиjeних рeзултaтa и њихoвe интeр-
прeтaциje мoжeмo дa пoтврдимo пoстaвљeну хипoтeзу су дa срeдњoшкoлци aк-
тивни кoрисници друштвeнe мрeжe facebook.

Ипaк, иaкo вeћинa учeникa нe мисли дa им кoришћeњe друштвeнe мрeжe 
oдузимa мнoгo врeмeнa, пoстojи oнaj брoj кojи смaтрa дa би тo врeмe трeбaли 
дa искoристe зa учeњe, штo пoтврђуje нaшу хипoтeзу дa ипaк срeдњoшкoлци 
пoнeкaд зaнeмaруjу шкoлскe oбaвeзe и дужнoсти збoг facebook-a.  

Oвo истрaживaњe нaм пружa бoљи увид у свaкoднeвницу млaдих људи. 
Нeoпхoднo je сaзнaти штa срeдњoшкoлци нajчeшћe рaдe нa интeрнeту и кaкo 
кoристe друштвeнe мрeжe дa би сe пeдaгoшкa прaксa прилaгoдилa врeмeну у 
кojeм живимo. Oвa прoблeмaтикa сe тичe скoрo свих пeдaгoшких дисциплинa 
у вeћoj или мaњoj мeри. Вaљaлo би у будућнoсти истрaжити пoвeзaнoст измeђу 
нaчинa прoвoђeњa слoбoднoг врeмeнa сa пoлнoм припaднoшћу, oбрaзoвaњeм рo-
дитeљa, сoциo-eкoнoмским стaтусoм пoрoдицe, рeгиoнoм и мeстoм бoрaвкa, кao 
и типoм шкoлe.

Врeмeнoм ћe сe импeриja друштвeних мрeжa сигурнo joш ширити, a уз-
рaснe грaницe свe вишe спуштaти. Tрeбaлo би сличнo истрaживaњe oбaвити у 
oснoвним шкoлaмa, крoз нeкoликo гoдинa.
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THE INFLUENCE OF FACEBOOK ON EVERYDAY LIVES OF SECONDARY 
SCHOOL STUDENTS

Abstract

Modern civilisation currents are heading towards informational society, impos-
ing the question on the influence of informational technologies and media on the world 
of a child and his/her development in general. Modern education needs a new model 
of learning – active learning based on informational resources of the real world. There 
has been an emphasized need nowadays for education based on the methods using 
informational and communicational technologies. The paper starts from the assump-
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tion that the Internet and social networks will have all the more increased influence in 
interaction and communication of young people. Positive and negative sides of using 
social networks are considered, as well as possible consequences of reckless approach 
to these services. Modern concepts of education imply knowledge and skills for virtual 
communication of high quality, as well as the ability of successful searching the Inter-
net and finding the needed pieces of information.  

Key words: the Internet, social networks, Facebook, media.

Ивана Байшев МА,  Новый Сад

ВЛИЯНИЕ FACEBOOKA НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ УЧЕНИКОВ 
СРЕДНИХ ШКОЛ

Резюме

Современные течения цивилизации идут в направлении информа- тиче-
ского общества.и поэтому встаёт вопрос о влиянии информатических техноло-
гий и медий на мир ребёнка и его развитиие вообще. Современному. образова-
нию необходима новая модель учения - активное учение,опирающееся на инфор-
мационные ресурсы настоящего мира. в наше время все всё больше подчёркива-
ют необходимость образования опирающегося на методы, которые используют 
информационные и коммуникационные технологии. в настоящей работе автор 
исходит из предположения что интернет и общественные сети займут всё боль-
шее значение в взаимодействии и коммуникации среди молодых людей. Автор 
рассматривает положительные и отрицательные стороны использования соци-
альных сетей и возможные последствия неосторожного подхода к этим услугам. 
Современный концепт образования подразумевает знания и умения качествен-
ной виртуальной коммуникации как и способность эффективного использования 
интернета и обнаружения необходимых информации.

Опорные слова: интернет, социальные сетми, facebook, медии
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БЕСКОМПРОМИСНИ БОРАЦ ЗА УЧИТЕЉСКО 
ДОСТОЈАНСТВО ДРАГИША М. МИХАИЛОВИЋ (1879-1941)1

Резиме

Драгиша М. Михаиловић био је свестрани педагошки практичар, те-
оретичар и писац, непоколебљиви поборник школе рада, који је те и све дру-
ге своје способности ставио највише у службу афирмације учитељске про-
фесије. Припадao je генерацији учитеља социјалиста међу којима су и Милан 
Глигоријевић, Драгутин Д. Прокић, Милица и Милош Б. Јанковић. Активно је 
5. августа 1907. учестовао у оснивању Клуба учитеља и учитељица социјал-
демократа. А 8. јуна 1919. био је главни покретач Југословенског учитељског 
удружења. И то је једна од примарних форми (тј. организацијска), путем којом 
се борио за свеколико побољшање достојанства и положаја учитеља и учи-
тељске професије током читаве своје друштвене и педагошке каријере. Управо 
Михаиловић (пре свега због претходних запажених пожртвованих активности 
у корист учитељства) изабран је за секретара Клуба. Нема сумње да му је у 
поменутој борби непороцењиво помогло изучавање и познавање савремених дос-
тигнућа из области не само педагогије, већ и сродних наука, као што су социоло-
гија, психологија, медицина и многих друхих. Посебно је вредан и савремен његов 
допринос ударању темеља компаративној историји педагогије као педагошкој 
дисциплини. Због својих дубоких и доследних уверења, трагично је завршио свој 
плодан живот у Крагујевцу тако што га је окупатор 1941. године осудио на 
смрт  и стрељао.

Кључне речи: Драгиша М. Михаиловић, учитељ, достојанство, учитељско 
организовање

1  Овај рад настао је у оквиру републичког научног пројекта 179010 Квалитет образовног 
система Србије у европској перспективи (КОССЕП), одобреног за период 2011-2014/2015, 
односно подтеме Европска нововековна педагогија 17. и 18. века и њени одјеци у Србији.

ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ
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Међу српским просветним делатницима (учитељима, професорима, прак-
тичарима, теоретичарима, списатељима итд) током наше турбулентне историје 
- а само стрпљивим и упорним истраживањима - налазимо и оне који су за педа-
гогију, посебно њене поједине области, тако пуно дали, а готово су у потпуности 
заборављени. Један од таквих, а који је целога себе и цео свој радни век уложио 
у подизање нивоа положаја и достојанства учитеља и његове професије, јесте и 
Драгиша М. Михаиловић. Он није био само вешт и припремљен прагматичар 
(учитељ), него и врло сугестиван теоретичар, професор, писац и пропагатор но-
вих идеја, користећи се у потпуности знањем страних језика и широким општим 
и стручним образовањем. Уз то, припадао је респектабилној генерацији учитеља 
социјалиста као што су Милан Глигоријевић, Драгутин Д. Прокић, Милица и 
Милош Б. Јанковић.

Пре него што се пређе на преглед оних основних делатности којима је по-
дизао дигнитет учитеља и учитељске друштвене улоге, треба рећи неколико ос-
новних података из његове богате, истовремено и трагичне, биографије. Драгиша 
М. Михаиловић рођен је 23. августа 1879. године у Жабарима код Тополе, од оца 
земљорадника и мајке домаћице, која је рано умрла. Основну школу похађао је 
у родном месту, а у Крагујевачку гимназију уписао се 1890, завршивши ту само 
пет разреда, јер се због немаштине морао пребацити у Алексиначку учитељску 
школу, зато јер је имала интернат издржаван од стране државе. Учитељску школу 
завршио је 1901, да би децембра исте године био постављен за учитеља у селу 
Брестовац. 

Списатељски рад почео је 1902. у часопису Просвета, као и превођењем 
једног Спенсеровог дела. Годину касније положио је у Београду практични учи-
тељски испит, да би убрзо постао сарадник Учитељског гласника  и Учитеља. 
Био је један од оснивача (1907) Клуба учитеља и учитељица социјалдемократа, 
а потом и његов секретар (од 1908. до 1911), када почиње са издавањем и уређи-
вањем Учитељске борбе, органа Клуба социјалдемократа. Значајно је (и често 
заборављано, ако не и непознато) да је 1908. године - заједно са Милошем Б. 
Јанковићем - и он био тај који је покренуо познату библиотеку Будућност, мада 
су заједничким снагама склопили само прва два издања. 

Учествовао је у Балканском рату 1912-1913, да би у новембру 1913. био 
одређен за вршиоца дужности школског надзорника у Бачком Градишту. Исте 
године штампао је своју прву самосталну књигу О слободи савести. Наредне је 
престала да излази Учитељска борба, а Михаиловић је постао учесник Првог 
светског рата. У Паризу је 1916. године накратко уређивао Учитељ (L’instituter) 
и писао за тај двојезични часопис (српски/француски). 

Након Рата, Михаиловић одлази априла 1919. у Крагујевац, недуго радећи 
у тамошњем дечијем дому Друштва за заштиту југословенске деце. Но, убрзо 
(већ у јуну) постаје вршилац дужности школског надзорника за град Крагујевац. 
Упоредо (почев од новембра) прихвата функцију хонорарног наставника 
Крагујевачке гимназије. Годину дана касније (1920) објављује своје друго дело 
За орјентацију учитељства, када оснива и две нове библиотеке: Друштвено
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просветна питања (објављено је укупно осам свезака, и то до 1937. године) и 
Дечију библиотеку (седам свезака до 1932). Августа те 1920. учествује у Београду 
на Првом конгресу Удружења југословенских учитеља. Као активног комунисту, 
власт га као учитеља (најчешће по казни) стално сељака из једног места у друго 
(ипак, од 1931. радио је у Крагујевцу), али упорно учествује на конгресима и 
скупштинама Удружења југословенских учитеља, од којих је једна тзв. Главна 
скупштина одржана (1936) у Новом Саду. 

Пензионисан је 8. јула 1937. као, како се то тада рангирало - чиновник 
пете положајне групе прве периодске повишице. Исте године издао је књигу На 
растанку са школом. Трагично је завршио живот након што је ухапшен крајем 
априла и - као озбиљан комунистички активиста - стрељан код игралишта у 
Крагујевцу 20. октобра 1941. године.

* 
*             *

Драгиша Михаиловић био је свестрани педагошки практичар, теоретичар 
и писац, који је те и све друге своје способности ставио највише у службу афир-
мације учитељске професије и побољшања његовог положаја, како финансијског, 
тако и социјалног и сваког другог. При томе ваља констатовати истину да су гото-
во до краја 19. века такви и слични покушаји уопште били готово увек појединач-
ни, од стране учитеља индивидуалаца. Због тога се мисао о неком суштинском 
организовању учитељског покрета који би активније учествовао, како у афир-
мацији сопствене професије, тако и у ширем државном и друштвеном животу, 
сводила на борбу појединаца са ветрењачама. 

Прве озбиљније мисли о организовању учитеља јавиле су се негде среди-
ном друге половине 19. века у Крагујевачкој учитељској школи. Међутим, на-
кон оснивања јаких политичких странака (Напредне, Радикалне, Либералне), и 
међу учитељима су се почеле појављивати све озбиљније идеолошке дискрепан-
ције. Забележено је да је већи број њих приступио (или био њихов поборник) 
Радикалној партији, која је касније постала део режима. Само мањи део учи-
теља (ако су се уопште и бавили таквим стварима које залазе у озбиљнију држав-
ну политику) остао је веран стајалиштима Светозара Марковића (касније Васе 
Пелагића и других). Дугогодишња шиканирања учитеља напросто су их примо-
рала да се ангажују и на тај начин, тако да су неки од њих пришли новооснованој 
(1903) Српској социјалдемократској партији, која је на врло озбиљан програмски 
начин истицала  (и борила се за њих) озбиљне захтеве у вези са мењањем прос-
ветне политике уопште, па тако и односа према учитељима и учитељској про-
фесији (квалитетније одржавање и боља снабдевеност школа; потпуно државно 
издржавање народних /основних/ школа; помагање ученицима путем књига, оде-
ла, прибора, хране; световност наставе, опште и бесплатно школовање на свим 
нивоима; поправљање материјалног живота учитеља итд). Наравно, Народна 
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скупштина и Министарство просвете на сва та питања нису давали никакаве по-
зитивне одговоре.

И постојеће Учитељско удружење више је статирало у свему овоме, па 
су учитељи социјалисти одлучили да покрену сопствено, како би се постојећи 
горући просветни, посебно учитељски, проблеми почели озбиљније решавати. 
Тако је 5. августа 1907. оформљен Клуб учитеља и учитељица социјалдемо-
крата, а на тој Оснивачкој скупштини учествовао је врло активно и Драгиша М. 
Михаиловић. Донета су и Правила, међу којима и та да треба озбиљније радити 
на заштити материјалних и политичко-економских интереса целокупног учи-
тељског кадра, као и да се треба борити за неизоставно осавремењивање наставе 
у основним школама. Управо Михаиловић (пре свега због претходних запажених 
пожртвованих активности у корист учитељства) изабран је за секретара Клуба. 

Одмах након формирања Краљевине Југославије (децембра 1918) било је 
јасно да се сви учитељи нове заједнице на најефикаснији начин морају ујединити 
у једну и јединствену учитељску асоцијацију. Тај, да га тако назовемо, Конгрес 
уједињења одиграо се у Београду већ 8. јуна 1919, дакако уз активно учешће 
Михаиловића, који је од првог тренутка а и убудуће био стални делегат на свим 
учитељским скупштинама и другим скуповима које је Југословенско учитељско 
удружење организовало. Био је тада убеђен да је реч о организацији која је више 
просветне него политичке нарави, што би, према његовом дубоком уверењу, тре-
бало бар мало преправити у корист веће политизације, јер би се тиме ефекти 
могли значајно поправити већим државним уважавањем Удружења.

Овом приликом нема довољно простора да се детаљније говори о технич-
ким и организацијским основама овог Удружења, али треба навести само не-
колико основних напомена. Југословенско учитељско удружење засновано је на 
пропорционалном начину избора, праву референдума и иницијативе, циркула-
цији идеја кроз штампу, одговарајућој (али нимало гломазној) администрацији, 
умереном повезивању са осталим интелектуалним организацијама (али и орга-
низацијама физичких радника), међународном повезивању, сопственим фондо-
вима као материјалној основи Удружења. На основу свега наведеног, не може 
се отети пориву да се не истакне Михаиловићево инсистирање на врло демо-
кратским начинима расправљања и демократичности у одлучивању. Ту се, пре 
свега, мисли на слободу штампе и на референдум. Централни органи су Народна 
просвета и Главни одбор. Но, најбитнија од свега је следећа Михаиловићева ми-
сао у вези са индивидуалном иницијативом и правом на сопствено мишљење: 
‘’У нашем учитељству има мисли, које се разликују од мишљења Гл. Одбора и 
редактора Н. Просвете. А зар Гл. одбор баш свуда мора имати право? Зашто онда 
онемогућавати појаву свачијих мисли у нашем заједничком органу? (...) Чланови 
удржења, чије се мишљење грубо одбацује, сматрају за увреду кад им то чини ор-
ган удружења, чији су они чланови’’ (Михаиловић, 1927, стр. 84). Није потребно 
уопште ни коментарисати колико се ни у овом погледу није одмакло ни до дана 
данашњег у нашем оптем, посебно политичком животу.
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У склопу таквих размишљања, Михаиловић је сматрао да и учитељи (као 
експлоатисана интелектуална радничка групација) морају да се и синдикал-
но организују, у смислу јаког борбеног савеза који би непрекидно притискао 
државу да одговори њиховим захтевима. И пуно је времена утрошио да за ту 
своју идеју придобије што више учитеља, нарочито млађих. И поред тога што је 
већина учитеља из Србије, Македоније и Црне Горе стала уз њега, Главни одбор 
Учитељског удружења није на Првом конгресу учитеља 18. јула 1920. изгласао 
тај предлог, махом, према Михаиловићевом уверењу, због делегата Словеније, 
Хрватске, Босне и Херцеговине и Далмације, који су били убеђени да је реч о још 
једној бољшевичкој ујдурми.

Сталешко организовање учитеља, као што је речено, јесте срж и бит не-
себичне и пожртвоване активности Драгише М. Михаиловића. Свака учитељска 
организација, сматрао је он, главна је заштитница њихових интереса и циљева, 
као и уопштеног просветног прогреса, народног просвећивања или неопходног и 
што хитнијег напретка школе. 

У издању Основи за реорганизацију Удружења Југословенскога Учитељ
ства (1927), које је готово у целости (сем једног поглавља) написао Михаиловић, 
налазимо драгоцене податке, савете, захтеве и запажања о многим питањима 
учитељског положаја, његове службе, па и другим важним педагошким питањи-
ма. Аутор полази од чињенице да је је опште стање у погледу припреме будућих 
учитеља веома лоше упркос текућим друштвеним променама. Посебно указује 
на претерано присуство религијских и малограђанских елемената у учитељским 
школама, а потом и на стање актуелних материјалних и методичких аспека-
та: ‘’Невероватна слика. Празна 4 зида са нешто клупа, једним столом и сто-
лицом. Клупе су за ђаке, сто и столица за наставника. Наставници говоре, ђаци 
слушају. Сутра дан обратно. Ко боље понови наставникове речи бољи је ђак’’ 
(Михаиловић, 1927, стр. 27).

Потом скреће пажњу на неке сасвим застареле, расцепкане и непримерене 
наставне садржаје, нарочито у религијском погледу, из чега произилазе много-
стране аномалије, као што је су погрешна представа о настанку и напредовању 
света и, посебно, неравноправан положај жене у односу на мушкарца: ‘’Грешна 
жена постала је од ребра његова’’ (исто, стр. 27). На једном другом месту указује 
на погубне последице упорне и свеопште примене религијске наставе: ‘’Прво, 
истицање религије над науком; друго, свештенички надзор над школом и учи-
тељем; треће, васпитање народног подматка у школи од клера’’ (Михаиловић, 
1937). Такав клерикализам, закључује он, данас је свуда опасан противник сваке 
позитивне науке, жестоко се опире променама и зато хоће што већу власт над 
учитељима (из сасвим логичких и прагматичких разлога). На основу свега наве-
деног, Михаиловић радикално закључује да учитељи имају пуно право да траже 
да се то њихово богословско образовање одбаци и замени потпуно новим, са-
временијим и целовитијим. Исто тако, учитељи и учитељице имају и обавезу да 
се залажу за смањење обима наставног програма и већу практичност наставних 
садржаја које он као такав нуди.
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Што се тиче материјалног стања и учитељске егзистенције, о томе се 
често говорило. Михаиловић истиче и то да се учитељ дуго времена морао више 
ослањати - ма колико му достојанство то није лако дозвољавало - на поклоне у 
натури дечијих родитеља, него што је могао да рачуна на заслужену награду од 
државе, којој би морало бити у интересу да јој се младом генерацијом баве пре 
свега материјално ситуирани људи. Уместо тога, ми смо сад већ стигли до стања 
њиховог пуког физиолошког преживљавања. И то наравно мора довести до још 
упорније борбе за промене на том плану, јер - ако она та борба не буде одлучна и 
не успе - ништа даље се не може озбиљније поправљати! 

А ту се, пре свега, мисли на, како га Михаиловић именује, правно-мо-
рални положај учитељске професије. Пре Рата учитељ, а посебно учитељица 
(са још мањом платом него колега учитељ!), имали си статус нижи од већине 
државних чиновника. После Рата нешто мало се то поправило: учитељ и учи-
тељица добили су једнаке плате и уврштени су у ред државних чиновника; уз 
то, сада је могао (сем раније учитеља за цео живот) напредовати до референта у 
Министарству просвете, шефа читавог одељења, школског надзорника. И то је, 
закључује Михаиловић, била награда припадницима ове професије за предан рад 
на спровођењу државних директива. Али, додаје он, убрзо је почело прогањање 
оних учитеља који су, према мишљењу власти, политички застранили и почели 
да раде превише по своме (иако и даље са истим или бољим васпитно-образовни 
ефектима). Због тога је постало доста лако изгубити учитељску државну службу, 
а читав учитељски ред постепено је губио на нивоу државног уважавања.

Драгиша Михаиловић је посебно бринуо о статусу учитељица (још више 
него у односу на учитеље). Без обзира на поменуту званичну изједначеност пла-
та, учитељица је у исто време имала најмање три функције (имена): мајка, до-
маћица, наставница, а све су то, био је уверен - тешке дужности: ‘’Па ипак она 
ради све те три дужности. Ради их без одмора. Ради их дан и ноћ. Дању за себе, 
ноћу за децу. Па ипак беда, напори, борба за опстанак. (...) Велика већина од њих 
има један једнолики живот који је увек самоодрицање’’ (Михаиловић, 1927, стр. 
37). Без обзира на све то, држава и не хаје за те њене муке, већ је и даље сурово 
експлоатише, нарочито ону која је удата.

* 
*         *

Михаиловић није био само пуки критичар тренутног стања просвете и 
учитељства. У оквиру учитељских удружења у чијем је раду предано учествовао, 
тражио је и испуњење стручних интереса. Најпре се то односи на подизање 
и издржавање народне школе, пре свега на изградњу нових и, нарочито, боље 
одржавање старих школских зграда, јер су оне већином нехигијенске, од лошег 
материјала, мале кубатуре, са мало чистог ваздуха, лошег распореда просторија, 
укратко - подизане углавном за непедагошку намену (приватне куће, кафане итд), 
па тек потом несистематски прерађиване.
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 Потом, Михаиловић указује и на питања продужног школовања и на-
родног просвећивања. Ту пре свега полази од тога да је тадашње основно шко-
ловање прекратко, нарочито за оне који се даље не школују. И то је разлог, добро 
примећује, што нећемо бити економски спремни за индустријализацију која је 
пред нама. Даље, запажа да је породично васпитање занемарено заузетошћу ро-
дитеља другим бригама, а да нам школу посећују деца занемарена и материјално 
и васпитно, болесна, често запослена на неком послу и без довољно времена за 
образовање. Зато се учитељи морају изборити за то да се те ствари поправе.

Као доказ прогресивности, као и праћења савремене литературе зах-
ваљујући познавању страних језика, Михаиловић се залаже за школу рада и у 
њој види ништа мање него пуну школску револуцију (исто, стр. 42). Објашњење је 
у томе што школа не сме да буде место у којем се само гледа, слуша и памти - то 
доводи само до пуке дечје пасивности, те да је неопходно са посматрања ства-
ри прећи на њихову производњу или прераду. Наставу речи заменити наставом 
рада! Осим културних и привредних, колико ли ту тек Михаиловић види морал-
них консеквенци: ‘’Морални људи су најпотребнији човечанству и деца се радом 
најбоље уздижу до једне лепе и морално савршене личности. Ништа не радити 
значи живети на штету другога. А то је већ неморал’’ (исто, стр. 43).

Све у свему, темељни стручни захтеви Михаиловићеви су: учитељима на-
родних школа дати дубље и боље опште академско образовање, дати им већу 
слободу као васпитача и грађанина, боље материјалне услове, по свему изјед-
начити учитеље и учитељице; подизати и адекватно одржавати школске зграде; 
исто то и са продужним школама; забранити сваки облик шовинизма; отварати 
бесплатна склоништа и дечја забавишта; тадашњу школу преобразити у школу 
рада (а тиме је и опремити на одговарајући начин).

Веома је занимљиво и данас више него актуелно питање које Михаиловић 
такође анализира, а то је - однос учитељства (просветних радника као једне вр-
сте интелигенције) према осталим категоријама тзв. умних радника. Учитељи су, 
вели он, приморани да траже подршку међу становништвом, нарочито интели-
генцијом. Али, при томе полази од становишта да њихов несумњиво заједнички 
карактер рада (умни) није нешто што их битно зближава да би се одлучније бо-
рили једни за друге.  Тако учитељска организација остаје углавном усамљена на 
ветроеметини државе и без њене неопходне помоћи за добијање прилике да бит-
није покреће школска и професионална шитања. На сопствену дилему ‘’да ли ће 
остале категорије интелигенције прихватити ово питање’’, он одговара: ‘’Неће. 
Највише што буде код њих то је ‘симпатија’ а врло често и антипатије према 
учитељима који једнако нешто траже а не знају ни сами шта хоће’’. /Ех, како 
ово данас, нажалост, звучи познато, лако препознатљиво и као доказ да се деце-
нијама (вековима?) неке ствари не мењају!/ Према томе, закључује Михаиловић, 
учитељска бранша не може рачунати на помоћ осталих, изузев и донекле у слу-
чају када земљом влада ‘’једна распикућска влада’’ (стр. 95).

Можда је баш на овом месту неизоставно важно истаћи веома прогресив-
но залагање Михаиловићево за појмове који су много касније постали једни од 
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најактуелнијих у педагогији друге половине 20. века - перманентно образовање 
и самообразовање. Неизоставно је захтевао да се, између осталих фондова за 
издржавање Југословенског учитељског удружења, нађе и Фонд за самообразо-
вање. Пошто се живот стално мења, истиче Михаиловић, неопходно је учитеље-
во лично усавршавање и после редовног школовања, и то - плански и у прецизно 
утврђеном смеру, а, пре свега: како би учитељ надокнадио оно што у школи није 
добио (бар не на прави начин), да би могао да утиче на друге учитеље на пра-
вилан и савремен начин, да би пратио све новине у вези са савременом школом 
рада коју је свим срцем заговарао.

* 
*         *

У завршном делу овог кратког осврта на живот и дело Драгише М. 
Михаиловића, посебно су значајна његова запажања (анализирина у њего-
вом поменутом делу Основи за реорганизацију Удружења Југословенскога 
Учитељства, 1927) која се стриктно тичу компаративне педагогије као педа-
гошке дисциплине (наравно, сигурно је да он није ни био свестан тога у којој 
мери доприноси њеном заснивању на овим просторима). Михаиловић је своја 
запажања о (бедном) положају, угледу и достојанству учитеља и учитељске про-
фесије у нас хтео да још више истакне поредивши их са ситуацијом у другим, 
поглавито развијеним земљама ‘’старога и новога света’’. И закључио је да од 
њих немамо баш много шта корисно да научимо, те да су и тамошњи учитељи 
у сличном, понегде и горем положају. Зато закључује да учитељи широм света 
треба да што тешње сарађују и удружују се на најразличитије начине. 

Када је реч о Америци, он констатује да је она економски јача од Европе и 
да јој прети јачањем долара и све израженијом империјалистичком политиком. 
Због тога му је сасвим логично да се тамо нарочита пажња обраћа на учитеље 
и школу уопште (али, на који начин и у којем смеру?!), како би на што ефикас-
нији начин томе припомогли. Резултат тога је, између осталога, да се америч-
ка школа видно милитизује, да је школа нескривено у служби капитала и да су 
учитељи грубо принуђени да у томе учествују. И не само то, оне најсумњивије 
уходе, пажљиво прате шта говоре својим ученицима и лако може доћи до њихова 
отпуштања. Нарочито су опасни садржаји који се тичу стварања света, рођења 
Исуса Христа, а дарвинизам је најстрожије забрањен. Посебно је угрожен поло-
жај и личност учитељица.

У Француској, пише Михаиловић, погоршање положаја учитеља, нарочито 
оних на селу,  почело је одмах након Рата: смањење плате, бедно стање учитеља-
почетника, исцрпљујуће успорено напредовање итд. У овој је земљи посебно 
изражена борба између клерикалне и лаичке школе. Битку углавном добија клер, 
тако да Франсоа Албер закључује да ‘’Министарство Просвете није у улици 
Гренел (улица где је зграда Министарства Просвете) него у улици Азас, где је 
штаб језуитскоги одреда’’ (Михаиловић, 1927, стр. 109). У складу с тим, слобо-
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доумни учитељи се у Француској немилосрдно прогоне (довољно је да се добре 
али ‘’неподобне’’ учитељице по казни преместе само ако се и најмање замере 
инспекторовој кћери или одрже неко неподобно радничко предавање).

Разумљиво је да је у Немачкој после самог Рата стање немачких учитеља 
(као и већине немачког народа) било изразито тешко. Глад је владала не само 
међу учитељима, него и међу њиховом и школском децом уопште. Учионице у 
разрушеним зградама биле су хладне. Резултат свега били су сужена мрежа шко-
ла и помањкање учитељског кадра (што је доводило до великог броја ученика на 
једног учитеља и продужетка његовог радног времена). Чак ни протоком време-
на, стање се није рапидно поправљало што се тиче прогона неподобних учитеља 
од стране просветних власти, која је све такве директно предавала војној власти. 

Када је реч о Аустрији, Михаиловић констатује да се сви ми дивимо беч-
ким школама, али при томе занемарујемо много лошије стање у њиховим сеоским 
школама, а такође и положај у којем се налази аустријско сеоско учитељство. 
Преко осамдесет ученика долази на једног учитеља. Плате су учитељима на селу 
за 10% мање од плата чиновника, а учитељима почетницима за чак 45% у односу 
на старије учитеље. Након 35 година напорног службовања, пензија им је само 
78% плате. Михаиловић сазнаје да се аустријско учитељство здушно бори да се 
те неправде исправе, али да до тада у томе нису имали успеха. Објашњења вла-
сти понекад су и цинична, па се учитељима објашњава да у циљу ‘’оздрављења’’ 
Аустрије - како то тражи Друштво Народа - нема могућности за повишавање 
плата, а посебно је циничан био министар финансија: ‘’Узалуд учитељи срав-
њују своју плату са платом осталих државних чиновника и траже изједначење с 
њима. Нека учитељство буде умереније и скромније, само тада може бити узет у 
разматрање учитељски положај’’ (исто, стр. 110). /Неке ствари као да се никад не 
мењају!/ Уз све то, Михаиловић помиње да се - тамо где су на власти хришћански 
социјалисти - учитељицама даје мања плата него учитељима, забрањује им се 
удаја, учитељским удовицама неоправдано се смањује пензија итд. 

Енглеска је, пре Рата, била веома развијена индустријска земља са изграђе-
ним грађанским слободама, уређеног законодавства, доброг школског система. 
Михаиловић сматра да то више није тако и да готово у свему након Рата губи 
примат. Сложена и умногоме конфликтна међународна ситуација принудила је 
Енглеску да свој просветни (и већину других) буџет умањује у корист војног 
(о томе постоје и докази, односно конкретни законски документи, на пример, 
Циркулар N0 1371 о смањивању средстава за народно образовање а повећању за 
наоружавање). Податак да ова земља има 2/3 учитељица лако је објашњив тиме 
што су им плате чак за 26% ниже него учитеља (без обзира на протестне митинге 
учитељица организоване у Лондону и многим другим градовима). Да зло буде 
горе, стално се повећавао број ученика у једном одељењу а број школа опадао, 
што све звучи још чудније када се зна и податак да је међу учитељима све више 
владала незапосленост.

Михаиловић је био особито киван на Италију: ‘’Давно нагрижена црквом 
ова земља данас спроводи мрак и терор. Тамо се говори и поступа по овој фор-
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мули: ‘Италија има само једну главу фашизам, само један мозак Дучев. Све од-
метничке главе морају бити смакнуте без милости’’’ Овде су, сматра он, Црква 
и Мусолини у директној спрези и једно друго складно подупиру. На тај начин, 
целокупна просвета морала је бити заснована на хришћанском учењу у духу 
неупитне католичке традиције: ‘’А стара католичка традиција зна се. У њеном 
реду стоји спалиште, убиства, мучење неверника и конфискација његова имања’’ 
(исто, стр. 112). Мусолини је без увијања захтевао од свих учитеља да се морају 
помирити са фашистичком диктатуром, а влада наређивала да кроз целу школу 
провејавају идеали фашизма. Сви који су се томе имало успротивили страдали 
су. И није ништа чудно што су тада у Италији постојале само фашистичке учи-
тељске организације. 

Према Михаиловићевом мишљењу, Русија је била у најспецифичнијем по-
ложају, јер се нашла у времену после велике револуције. У веома разрушеној 
великој земљи и руски учитељ радио је у тешким  условима. Михаиловић при-
мећује да је узалудно све што нови економски поредак захтева (између осталог, 
да се ранг учитеља подигне на завидну висину), када је пракса сасвим другачија 
- учитељ је и даље у материјалној беди (иако му се, формално, у моралном погле-
ду одаје свако признање). Довољно је рећи да је његова плата била толика да је 
добрано заостајала и за платом средњеквалификованог радника!

Михајловић ову компаративну расправу о положају учитеља у Америци и 
неким земљама Европе завршава закључком да је целокупно  и целосветско учи-
тељство у незавидном положају, а да је у неким непоменутим (‘’фашистичким и 
шовинистичким’’) државама још и горе, јер се учитељ прогања, живи у још већој 
беди и подноси терет највећег ниподаштавања. Зато аутор сматра да је крајње вре-
ме да се учитељи и учитељице што пре повежу на интернационалном нивоу не 
би ли свој друштвени положај учинили барем нешто бољим и подношљивијим. 
И, у складу са својом целоживотном тежњом да организује овај важан друштвени 
и професионални слој људи, он предлаже оснивање једног светског савеза учи-
тељства. Но, истовремено и упозорава да ту треба бити опрезан у филтрирању 
кандидата за улазак у тај савез, јер би овде покушале да се убаце и оне националне 
учитељске организације које су под превеликим утицајем своје владе, сумњивог 
капитала, разних клерикалних формација, фашизма. шовинизма итд. 

* 
*          *

И, на самом крају, једна веома савремена мисао Драгише М. Михаиловића 
(стара 78 година!), која, с једне стране, показује какав је он био борац за достојан-
ство учитеља и учитељске професије, и колико је већина његовог опуса савре-
мена и данас, с друге стране: ‘’Логика ствари захтева од државе дубоку школску 
реформу која треба учитељу да донесе: а) боље услове наставнога рада, б) сигур-
нији материјални положај, в) бољи морални положај који се поглавито огледа у 
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његовој сталности места службе и слободној акцији народног васпитача и грађа-
нина’’ (Михаиловић, 1937, стр.56).

Само још да има ко да га чује!
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Prof Dr Svetozar Dundjerski, Novi Sad

UNCOMPROMISING FIGHTER FOR DIGNITY OF TEACHERS: DRAGIŠA M. 
MIHAILOVIĆ (1879-1941)

Abstract

Dragiša M. Mihailović was a versatile pedagogic practitioner, theorist and writ-
er, a firm supporter of a school of work, who put these and all his other abilities in 
the service of affirmation of profession of a teacher. He belonged to the generation of 
socialist teachers including Milan Gligorijević, Dragutin D. Prokić, Milica and Miloš 
B. Janković. On August 5th 1907 he actively participated in founding of the Club of 
teachers social democrats and on June 8th 1919 he was the main initiator of Teacher 
Association of Yugoslavia. It was one of the primary forms (i.e. organization) through 
which he fought for the improvement of position and dignity of teachers and teacher 
profession during his social and pedagogic career. Mihailovic himself (first of all due 
to his previous outstanding dedicated activities in the favour of the profession of a 
teacher) was chosed for the secretary of the Club. There is no doubt that what helped 
him most in the mentioned struggle is reading of pedagogy and his knowledge of 
contemporary achievements in the field of not only pedagogy but also other related 
disciplines, e.g. sociology, psychology, medicine and many others. What is especially 
valuable is his contribution to creating grounds for comparative history of pedagogy 
as pedagogic discipline. Due to his deep and consistent beliefs, he finished his fruitful 
life in Kragujevac sentenced to death and shot by the aggressor in 1941 in Kragujevac. 

Key words: Dragiša M. Mihailović, teacher, dignity, teacher education.  
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Д-р Светозар Дунджерски, Новый Сад

БЕСКОМПРОМИССНЫЙ ПОБОРНИК ДОСТОИНСТВА УЧИТЕЛЕИ - 
ДРАГИША М. МИХАИЛОВИЧ /1879-1941/

Резюме

Драгиша М. Михаилович был всесторонним педагогическим практиком, 
теоретиком и писателем, непоколебимым сторонником школы работы, который 
эти и все свои другие способности поставил на службу уважения и подтвержде-
ния профессии учителей. Он принадле жал поколению учителей социалистов 
среди которых были Милан Глигориевич, Драгутин Д. Прокич, Милица и Милош 
Б. Янкович. Активно 5-ого августа 1907 года участвовал в формировании Клуба 
учителей и учительниц социалдемократов. Восьмого июня 1919 года был глав-
ним инициатором Югославского учительского сообщества. Это было одной из 
первичных форм /то есть организационных/ при помощи которой он боролся за 
всеобщее улучшение достоинства и положения учителей и учительской профес-
сии в течение всей своей общественной и педагогической карьеры. Драгиша М. 
Михаилович /прежде всего из-за предыдущих заметных самоотверженных ак-
тивностей в пользу учительства/ был выбран секретарём Клуба. Несомненно что 
ему в этой борйбе помогло изучение и знание современных достижений из об-
ласти не только пе дагогики, но и родственных наук как социология, психология, 
медицина и многих других. В особенности ценный и современный его вклад в 
положении фундамента компаративной истории педагогики как педагогической 
дисциплины. Из-за своих глубоких и последовательных убеждений, он трагиче-
ски окончил свою плодотворную жизнь в городе Крагуевац, где оккупанты его 
растреляли 1941 года.

Опорные слова: Драгиша М. Михаилович, учитель, достоинство, орга-
низация учителей
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РOМСКИ AСИСТEНТИ И ПРOЦEС КУЛТУРНO-
OБРAЗOВНE ИНКЛУЗИJE РOМСКE ДEЦE11

Aпстрaкт

Jeдaн oд мeрљивих и oдрживих рeзултaтa Дeкaдe инклузиje Рoмa jeстe 
и присуствo рoмских aсистeнaтa, кao сaрaдникa у oбрaзoвнoм систeму Рe-
публикe Србиje. Улoгу и знaчaj рoмских aсистeнaтa мoгућe je пoсмaтрaти нa 
нивoу мaнифeстнoг курикулумa ( прoгрaмскo oргaнизaциoнa структурa), aли 
и нa нивoу имплицитнoг курикулумa. Присуствo рoмских aсистeнaтa у ус-
тaнoвaмa вaспитaњa и oбрaзoвaњa утичу нa пeдaгoшку културу, пeдaгoшку 
климу, интeрпeрсoнaлнe oднoсe, интeрнaлизoвaнe oбрaсцe пoнaшaњa, врeднoс-
ни систeм зaпoслeних. Tимe сe ствaрajу услoви дa сoциjaлнo нeвидљивa дeцa 
пoстaну видљивиja, њихoвe пoрoдицe и зajeдницe пoстaну зaступљeниje, a њи-
хoви прoблeми уoчљивиjи.

Aутoркe свojу пaжњу усмeрaвajу нa спeцифичнoсти улoгe рoмских 
aсистeнaтa у прeдшкoлским устaнoвaмa. У рaду су прикaзaни рeзултaти ис-
трaживaњa, чиjи je циљ утврђивaњe димeнзиja oствaривaњa улoгe рoмских 
aсистeнaтa у прaкси прeдшкoлских устaнoвa из пeрспeктивe вaспитaчa и рoм-
ских aсистeнaтa. 

Кључнe рeчи: рoмски aсистeнти, инклузиja, сусрeт културa.

1 Рaд je нaстao у oквиру прojeктa „Квaлитeт oбрaзoвнoг систeмa Србиje у eврoпскoj пeрспeк-
тиви”, бр. 179010 (2011-2014), чиjу рeaлизaциjу финaнсирa Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и 
тeхнoлoшкoг рaзвoja Рeпубликe Србиje и прojeктa „Инклузивнo oбрaзoвaњe: oд пeдaгoшкe 
тeoриje дo прaксe” (бр. 114-451-2050/2011),  кojи дeлoм финaнсирa Сeкрeтaриjaт зa нaуку и 
тeхнoлoшки рaзвoj AП Вojвoдинe.

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
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Рoми чинe нajoсeтљивиjу зajeдницу, кaкo у Вojвoдини, тaкo и у Србиjи. 
Прeмa звaничним рeзултaтимa Рeпубличкoг зaвoдa зa стaтистику у Србиjи живи  
нeштo вишe oд 108.000 oсoбa Рoмскe нaциoнaлнoсти (1.44% пoпулaциje у Ср-
биjи), aли нaциoнaлнe и мeђунaрoднe институциje и oргaнизaциje прoцeњуjу дa 
их je у ствaри, пeт путa вишe нeгo у звaничним дoкумeнтимa. Нивo њихoвoг фoр-
мaлнoг oбрaзoвaњa je eкстрeмнo низaк и у мeдjусoбнoj зaвиснoсти je сa eкстрeм-
нo висoкoм стoпoм нeзaпoслeнoсти. Пoдaци пoкaзуjу, дa je стoпa нeзaпoслeнoсти 
Рoмa чeтири путa вишa oд стoпe нeзaпoслeнoсти oпштe пoпулaциje. 

Пoдaци o oбрaзoвнoм стaтусу пoкaзуjу дa 32% рoмскe пoпулaциje имa зaвр-
шeнo сaмo чeтири рaзрeдa oснoвнe шкoлe, дoк 0,3% рoмскe пoпулaциje имa вишe 
или унивeрзитeтскo oбрaзoвaњe. Прeмa студиjи Свeтскe Бaнкe (2005 гoд), 67,7% 
Рoмa у Вojвoдини сe смaтрa сирoмaшним, a 18,9% сe смaтрa вeoмa сирoмaш-
ним. Прoцeњeнo je дa je oкo 80% Рoмa у Вojвoдини бeз фoрмaлнoг зaнимaњa. 
Прeмa извeштajу o милeниjумским рaзвojним циљeвимa из 2009 гoдинe, кojи сe 
oднoси нa Србиjу, oбрaзoвaњe je jeдaн oд нajвaжниjих чинилaцa кojи утичe нa 
сирoмaштвo у Србиjи. Зa мнoгa рoмскa дoмaћинствa кoja живe у сирoмaштву 
гeнeрaциjaмa, oбрaзoвaњe пoстaje кључни фaктoр зa будућнoст бeз сирoмaштвa. 
У Србиjи, 35% рoмскe дeцe и oмлaдинe узрaстa 7-20 гoдинa, нису укључeни у 
oбрaзoвни систeм у пoрeђeњу сa стoпoм oд 2% oпштe пoпулaциje. Рoми нису 
oбухвaћeни oбрaзoвним систeмoм, пoсeбнo у срeдњим шкoлaмa и нa фaкултeти-
мa. Вeлики дeo рoмских учeникa кojи упишe срeдњe шкoлe, вeoмa рaнo испaдa 
из систeмa.

Нeкoликo рaзлoгa дoпринoси нeдoвoљнoj зaступљeнoсти Рoмa у oбрaзo-
вa њу: сирoмaштвo вeћинe рoмскe пoпулaциje, нeaдeквaтни услoви стaнoвaњa, 
нe дoвoљнo влaдaњe српским jeзикoм, низaк oбрaзoвни нивo рoдитeљa и дискри-
минaциja и узнeмирaвaњe у oбрaзoвним устaнoвaмa, кojи дoдaтнo oтeжaвajу си-
туaциjу. Taкoђe, фoрмaлнo oбрaзoвaњe сe нe смaтрa вaжним мeђу мнoгим рoм-
ским пoрoдицaмa. Пaтриjaхaлнa трaдициja и стeрeoтипи, кao сoциjaлни притисaк 
oтeжaвajу пoлoжaj рoмских дeцe. 

Joш oд рaних 60-их гoдинa у свeту je присутнa идeja o увoђeњу прeдстaв-
никa мaњинских групa у oбрaзoвни систeм, кaкo би сe пoбoљшao пoлoжaj дeцe и 
кaкo би сe мaњинскe и мaргинaлизoвaнe зajeдницe oснaжилe дa прeузму oдгoвoр-
нoст зa свoj стaтус и њeгoвo унaпрeђeњe. Нajбoљу дeфинициjу тe „нoвe прoфe-
сиje” и oчeкивaњa oд њe, дao je Oстин (Austin, 1978), пoлaзeћи oд Хaбeрмaсoвe 
(Habermas, 1981) тeoриje кoмуникaтивнe aкциje, тврдeћи дa ћe дeцa и рoдитeљи 
из мaњинских групa бити бoљe трeтирaни, и дa ћe лaкшe oствaривaти свoja прaвa 
нa oбрaзoвaњe, укoликo сa њимa рaдe припaдници истe групe, кojи имajу личнo 
искуствo сa дискриминaциjoм, сирoмaштвoм и прoблeмимa припaднoсти мaњин-
скoj групи. Oни су пeрципирaни кao „кaрикa кoja нeдoстaje” и oд њих сe oчeкуje 
дa утичу нa пoвeћaњe дoступнoсти oбрaзoвaњa, кao и нa прoхoднoст oбрaзoвнoг 
систeмa, тaкo штo ћe дoпринeти прeмoшћивaњу културoлoшкoг и jeзичкoг jaзa 
кojи пoстojи измeђу зaпoслeних у oбрaзoвним устaнoвaмa (нajчeшћe припaдници 
вeћинскe/дoминaнтнe групe и културe) и дeцe и рoдитeљa из мaњинских групa.
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Дeкaдa зa инклузиjу Рoмa (2005-2015) имaлa je  зa циљ  смaњeњe jaзa 
измeђу Рoмскe и вeћинскe пoпулaциje у приoритeтним сeктoримa кao штo су: 
oбрaзoвaњe, зaпoшљaвaњe, здрaвљe и стaнoвaњe и усмeрeнa je нa прoблeмe кojи 
сe oднoсe нa aнтидискриминaциjу, смaњeњe сирoмaштвa и рoдну рaвнoпрaвнoст. 

Пoрeд тoгa, усвojeнo je и нeкoликo стрaтeшких дoкумeнaтa и зaкoнa. 
Стрaтeгиja зa унaпрeђeњe пoлoжaja Рoмa у Србиjи, oд 2009. гoдинe, зaтим aкциo-
ни плaнoви нaмeњeни имплeмeнтaциjи Стрaтeгиje. Пoрeд нaциoнaлнoг aкциoнoг 
плaнa, oпштинe су пoдстицaнe  дa рaзвиjу сoпствeнe лoкaлнe aкциoнe плaнoвe 
нaмeњeнe oбрaзoвaњу Рoмa у сaрaдњи сa oбрaзoвним институциjaмa и рoмскoм 
зajeдницoм.

Прaвни oквир кojи сe oднoси нa Рoмe и систeм oбрaзoвaњa пoдржaвa и 
пoдстичe њихoву инклузиjу у oбрaзoвни систeм. Ипaк, и пoрeд oдгoвaрajућeг 
прaвнoг и пoлитичкoг oквирa, ситуaциja сe спoрo мeњa. Oстaлe су двe глaв-
нe прeпрeкe, нeдoстaтaк финaнсиjских срeдстaвa кoja би oмoгућилa пуну им-
плeмeнтaциjу oбрaзoвних пoлитикa и oгрaничeнa имплeмeнтaциja нa лoкaлнoм 
нивoу (нeдoстaтaк финaнсиja, нeдoстaтaк рaзумeвaњa, нeдoстaтaк кaпaцитeтa и 
нeдoстaтaк мoнитoрингa).

Брoj рoмскe дeцe прeдшкoлскoг узрaстa тeшкo je утврдити, jeр пoстoje 
рaзликe измeђу звaничнe стaтистикe и нeзвaничнe прoцeнe тoг брoja. Ипaк,  
имajући у виду пoпис из 2002 (Извoр: Пoпис из 2002,  прojeкциja њихoвoг брoja 
прикaзaнa je у слeдeћoj тaбeли: 

Taбeлa 1. Прoцeнa брoja рoмскe дeцe прeдшкoлскoг узрaстa у Србиjи
Стaрoснa групa 
(гoдинe)

Звaничнa 
стaтистикa 

Нeзвaничнa 
прoцeнa 
I (минимaлнo)

Нeзвaничнa 
прoцeнa 
II (мaксимaлнao)

0–6 16.682 38.500 77.000
3–6 9.533 22.000 44.000

Дaклe, брoj прeдшкoлскe дeцe рoмскe нaциoнaлнoсти, нa узрaсту oд 0 дo 
6 гoдинe крeћe сe измeђу 25.000 и 44.000 дeцe. У прeдшкoским устaнoвaмa имa 
их мaњe oд 5%. Питaњe њихoвoг рaнoг укључивaњa пoстaлo je oд приoритeтнoг 
знaчaja у oквиру oствaривaњa прaвa свaкoг дeтeтa нa oбрaзoвaњe и oствaривaњa 
принципa jeднaкe дoступнoсти вaспитних устaнoвa свaкoм дeтeту. 

Кao jeднo oд рeшeњa jaвљa сe истoврeмeнo и идeja o укључивaњу рoмских 
aсистeнaтa у тaj прoцeс. Прojeкaт увoђeњa  рoмских  aсистeнтa зaпoчeт je 2002. 
гoдинe у oквиру кoнцeпциje jeднaких oбрaзoвних шaнси, и шириo сe тaкo дa je 
вeћ 200. г. укључeнo 24 рoмскa aсистeнтa у рaд oбрaзoвних устaнoвa, и тaj брoj 
рaстe, пa их у 2009. имa у 48 институциja, a 2010. имa 80 рoмских aсистeнaтa. 

Улoгa рoмских aсистeнaтa у oбрaзoвним институциjaмa, пa и у прeдшкoл-
ским устaнoвaмa, je вeoмa кoмплeкснa и пoкривa  слeдeћe oблaсти:
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• Нeпoсрeдни вaспитнo-oбрaзoвни рaд сa дeцoм, плaнирaњe рaдa и вoђeњe 
дoкумeнтaциje;

• Унaпрeђeњe здрaвствeнoг стaњa дeцe и пoрoдицa, хигиjeнски стaтус, 
вaкцинaциja итд.

• Сaрaдњa сa пoрoдицoм – пoсeтe, зajeдничкa дружeњa, прoслaвe, 
прeдaвaњa, ии

• Сaрaдњa сa лoкaлнoм зajeдницoм, лoкaлнa упрaвa, културнe, и другe oр-
гaнизaциje

У  прeдшкoлскoj устaнoви зaдaци рoмских aсистeнaтa су:

• Нeпoсрeднa пoмoћ дeци рoмскe нaциoнaлнoсти у нeпoсрeднoм вaспит-
нoм рaду;

• Пoмoћ нaстaвницимa у извoђeњу вaспитнoг рaдa, кaкo зa рoмску, тaкo и 
зa oстaлу дeцу;

• Сaмoстaлнo извoђeњe вaспитнoг рaдa сa дeцoм; 
• Учeшћe у плaнирaњу вaспитнoг рaдa у прeдшкoлскoj устaнoви;
• Пружaњe пoмoћи у сaвлaдaвaњу српскoг jeзикa и прeвaзилaжeњу jeзич-

ких бaриjeрa у  кoмуникaциjи;
• Пoсeтe пoрoдицaмa рoмскe нaциoнaлнoсти у циљу прибaвљaњa нeoпхoд-

них инфoрмaциja o дeци;
• Прaћeњe рeдoвнoсти пoхaђaњa прeдшкoлскe устaнoвe;
• Укључивaњe рoдитeљa учeникa рoмскe нaциoнaлнoсти у aктивнoсти 

прeдшкoлскe устaнoвe;
• Рaзвoj и извoђeњe прoгрaмa зa прoмoциjу рoмскe културe и трaдициje;
• Учeшћe у прoгрaмимa стручнoг усaвршaвaњa зajeднo сa вaспитaчимa;
• Учeшћe у курсeвимa зa oписмeњaвaњe oдрaслих Рoмa; 
• Учeшћe у припрeми и спрoвoђeњу лoкaлних aкциoних плaнoвa зa 

oбрaзoвaњe Рoмa, 
• Сaрaдњa сa службaмa зa oбeзбeђивaњe дoкумeнтaциje и сoциjaлних 

дaвaњa зa учeникe и рoдитeљe рoмскe нaциoнaлнoсти.

Meђутим, упoрeдo сa увoђeњeм рoмских aсистeнaтa, oни су сe сусрeли и 
сa прoблeмимa кojи су сe oнoсили нa: нeрeaлнa oчeкивaњa oд aсистeнтa, oтпoрe 
и нeприхвaтaњe aсистeнaтa oд нeких вaспитaчa, нeдoвoљнa сaрaдњa и дoгoвoр сa 
aсистeнтoм; нeпoвeрeњe у кoмпeтeнциje aсистeнтa; нeдoвoљнa инфoрмисaнoст, 
кao и aжурнoст пojeдиних члaнoвa кoлeктивa, нeпoзнaвaњe рoмскe културe, 
трaдициje и oбичaja, другaчиjи трeтмaн рoмскe дeцe oд стрaнe нeких вaспитaчa 
(мaњa пaжњa и пoдстицaj у рaду сa њимa), нeдoвoљнo дeфинисaнa улoгa рoмскoг 
aсистeнтa, стрaх вaспитaчa oд стaлнe кoнтрoлe у рaду сa дeцoм (кaдa aсистeнт 
присуствуje вaспитнoм рaду) и сл.

Упрaвo зaтo, циљ oвoг рaдa, je дa сe прoвeри eфикaснoст примeнe jeднoг 
oд мoдeлa пружaњa пoдршкe дeци рoмскe нaциoнaлнoсти, кao jeднoj oд нajу-



Др С. Кoстoвић, др M. Oљaчa, Н. Кoвaчeвић: РOМСКИ AСИСТEНТИ И ПРOЦEС ...

317

грoжeниjих групa у прoцeсу укључивaњa у институциje прeдшкoлскoг вaспи-
тaњa, увoђeњeм рoмских aсистeнaтa, и испитивaњe схвaтaњa њихoвe улoгe из 
пeрспeктивe рoмских aсистeнaтa и вaспитaчa oних групa у кojимa oни вeћ рaдe. 
Пoсeбнa пaжњa je пoсвeћeнa утврђивaњу знaчaja дoпринoсa рoмских aсистeнaтa 
културнo – вaспитнoj  инклузиjи рoмскe дeцe прeдшкoлскoг узрaстa у институ-
циoнaлнe тoкoвe вaспитaњa.

Истрaживaњe je oбaвљeнo нa узoрку oд 40 учeсникa вaспитнoг рaдa у 
прeдшкoлским устaнoвaмa: 20-тoрo њих су били рoмски aсистeнти и 20-тoрo 
њих су били вaспитaчи, кoд кojих су ти рoмски aсистeнти укључeни у вaспитнo 
oбрaзoвни рaд. Узoрaк je имao кaрaктeристикe групнoг и пригoднoг узoркa.

Кoришћeнe су слeдeћe мeтoдe и тeхникe истрaживaњa: мeтoдa eмпи-
риjскoг-нeeкспeримeнтaлнoг истрaживaњa, мeтoдa тeoриjскe aнaлизe и синтeзe 
и дeскриптивнa aнaлизa. У истрaживaњу je кoришћeнa и тeхникa скaлирaњa.

Oд инструмeнaтa, примeњeнa су двa упитникa сa пo 23 ajтeмa и oбaвљeн je 
интeрвjу сa свих 40 учeсникa истрaживaњa.

Истрaживaњe je пoкaзaлo, дa рoмски aсистeнти спaдajу у кaтeгoриjу 
млaђих-oдрaслих, сa прoсeчнoм стaрoшћу oд 20,3 гoдинa, дa je 63% њих жeнскoг 
пoлa, aли и 36,3% мушких кojи су жeлeли дa сe укључe у тo зaнимaњe. Oбрaзoвнa 
структурa пoкaзуje дa  83.7% oд aнгaжoвaних рoмских aсистeнaтa имa зaвршeну 
сaмo срeдњу шкoлу, и дa 16.3% имa зaвршeну нeку вишу шкoлу.

Њихoвo фундaмeнтaлнo oбрaзoвaњe билo je: тeхничaр прoдaje, мoдни 
крeaтoр-кoнфeкциja, зaнaтлиja, мaшински тeхничaр и угoститeљ.

Нa питaњe зaштo су сe oпрeдeлили зa пoсao рoмскoг aсистeнтa, 47.3% ис-
тичe дa тo стaлнo зaнимaњe, 33.8% зaтo штo  вoлe рaд сa дeцoм, a 18.9%  зaтo штo 
им сe пружилa приликa дa имajу рeдoвнe прихoдe.

Слeдилa су три питaњa o кaрaктeристикaмa сoциjaлнoг-културнoг  oкру-
жeњa у кoмe живe и рaдe,  имajући у виду спeцифичнoст пoлoжaja рoмскe пo-
пулaциje, a oнa су сe oднoсилa нa скaлирaњe учeстaлoсти нeприjaтних грaфитa, 
нa нивo зaступљeнoсти eлeмeнaтa рoмскe културe и трaдициje у срeдини у кojoj 
живe, и нa нивo  зaступљeнoсти eлeмeнaтa рoмскe културe и трaдициje у  прoгрa-
мимa вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa у устaнoви у кojoj рaдe. Oдгoвoри укaзуjу нa тo, 
дa грaфитa имa, aли дa нису прeвишe чeсти (63.6%), aли  дa су присутни (33.2%). 
Свeгa 3.2% рoмских aсистeнaтa истичу, дa су грaфити вeoмa присутни, и дa их 
вeoмa узнeмирaвajу.

У прoцeни зaступљeнoсти eлeмeнaтa рoмскe културe и трaдициje у 
кojoj живe дoбили смo слeдeћe oдгoвoрe: пoтврднo je oдгoвoрилo 9.2%  рoм-
ских aсистeнaтa, дeлимичнo 54.5% и нeдoвoљнo 36.3%. Сличнa дистрибуциja 
oдгoвoрa je и у oднoсу нa зaступљeнoст сaдржaja рoмскe културe и трaдициje у 
сaдржajимa рaдa у прeдшкoлским устaнoвaмa, с тим штo je oвдe вишe истaкнутo 
пoзитивних oдгoвoрa 48,4% и дeлимичнo, 35.8% штo знaчи дa рoмски aсистeнти 
смaтрajу дa сe нa инoвaциjaмa прoгрaмa вeзaним зa интeркултурaлну прoмoциjу 
сaдржaja и рaдa сa дeцoм мoжe joш вишe рaдити.
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Нa питaњe, кoja je улoгa рoмских aсистeнaтa и кojи су глaвни зaдaци кoje 
oни кao рoмски aсистeнти трeбa дa oствaруjу, дoбили смo слeдeћe oдгoвoрe: 

• утицaњe нa рoмскe пoрoдицe дa сe њихoвa дeцa уписуjу у шкoлe,
• пружaњe пaжњe и љубaви свoj дeци,
• пoмoћ вaспитaчимa у рeaлизaциjи aктивнoсти у вртићу,  
• пoмoћ рoмскoj дeци у aктивнoстимa учeњу,
• пoмoћ рoдитeљимa рoмскe дeцe (прeнoшeњe oнoгa штo сe у вртићу рaди)
• пoмoћ рoмскoj дeци у пoглeду jeзикa, и
• сaрaдњa сa рoдитeљимa.

Нa питaњe: Штa бистe ви личнo вoлeли дa рaдитe кao aсистeнт вaспи-
тaчa,  oдгoвoри испитaникa сe углaвнoм пoклaпajу сa oдгoвoримa кoje су дaли у 
прeтхoднoм питaњу. Нeкoликo испитaникa je oдгoвoрилo дa би вoлeли дa буду 
рaвнoпрaвни сa вaспитaчeм, oднoснo искaзуjу спрeмнoст, дa прeузму вeлики дeo 
oбaвeзa кoje вaспитaч имa.

У слeдeћeм питaњу oд њих сe зaхтeвaлo дa зaoкружe oнe пoнуђeнe стaвкe 
зa кoje смaтрajу дa су вaжнe у пoслу кojи oбaвљajу. Пoнуђeнe су слeдeћe aктив-
нoсти:

• oбeзбeђивaњe присуствa рoмскe културe, трaдициje, jeзикa,
• пружaњe мoдeлa пoнaшaњa дeци,
• пoвeзивaњe рoмских пoрoдицa и вртићa,
• зaступaњe рoмскe дeцe и њихoвих пoрoдицa (нa примeр укaзивaњe нa 

њихoвe прoблeмe, њихoвe пoтрeбe),
• пoмaгaњe вaспитaчу у рaду,
• прeвoђeњe зa рoмску дeцу или њихoвe пoрoдицe,
• пoмaгaњe рoмскoj дeци у рaду,
• нeштo другo, нaвeдитe штa: _____________

Сви испитaници су зaoкружили свe нaвeдeнe oдгoвoрe. Jeдaн испитaник je 
нa oдгoвoр пoд нeштo другo, нaвeo мoгућнoст дa сe укључи у рeшaвaњe прoблeмa 
прeвoзa рoмскe дeцe oд кућe дo вртићa.

Ипaк кaд скaлирajу знaчajнoст aктивнoсти вeзaних зa свojу улoгу, истичу 
дa je нajвaжниjи дeo њихoвoг пoслa: 

- вaспитaњe дjeцe,
- пoмoћ вaспитaчу,
- личнo усaвршaвaњe,
- пoмoћ дeци дa нe изoстajу из вртићa. 

Успeх у oствaривaњу улoгe рoмскoг aсистeнтa зaвиси и oд кaрaтeристикa 
њихoвe сaрaдњe сa вaспитaчимa, и у тoм смислу пoстaвљeнo им je питaњe: Нa 
кojи нaчин сaглeдaвaтe Вaшу сaрaдњу сa вaспитaчeм. 
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Рoмски aсистeнти истичу, дa je  њихoвa сaрaдњa сa вaспитaчeм  квaлитeт-
нa, и жeлe дa oнa пoдрaзумeвa узajaмнo пружaњe пoмoћи, aли и рaвнoпрaвнoст 
у  пoдeли пoслoвa. Сaрaдњу жeлe дa oствaруjу  крoз зajeдничкo плaнирaњe и 
дoгoвaрaњe, и тo дa :

• зajeднo плaнирajу aктивнoсти зa сву дeцу,
• зajeднo плaнирajу aктивнoсти зa рoмску дeцу,
• зajeднo рeaлизуjу плaнирaнe aктивнoсти зa сву дeцу,
• зajeднo рeaлизуjу плaнирaнe aктивнoсти зa рoмску дeцу,
• рaзгoвaрajу o прoблeмимa свe дeцe,
• рaзгoвaрajу o прoблeмимa сaмo рoмскe дeцe.

Из oдгoвoрa испитaникa види сe, дa су спрeмни дa свoj рaд усмeрe нe сaмo 
прeмa рoмскoj дeци, вeћ и прeмa oстaлoj дeци из групe. Нajвeћи брoj испитa-
никa je зaoкружиo упрaвo oдгoвoрe кojи сe oднoсe нa зajeдничкo плaнирaњe и 
рeaлизaциjу aктивнoсти зa сву дeцу, кao и рaзгoвoрe o прoблeмимa свe дeцe.

Oдгoвaрajући нa питaњe, нa кojи нaчин oствaруjу сaрaдњу сa рoдитeљимa 
рoмскe дeцe, рoмски aсистeнти сeбe видe кao спoну измeђу рoмских пoрoдицa и 
вртићa.

Сaрaдњу сa рoдитeљимa, успoстaвљajу и oствaруjу  нa слeдeћe нaчинe:
- oргaнизaциjoм  рoдитeљских сaстaнaкa,
- oргaнизaциjoм рaдиoницa,
- путeм  прeдaвaњa зa рoдитeљe,
- индивидуaлним рaзгoвoримa сa рoдитeљимa,
- пружaњeм пoмoћи рoдитeљимa у рaду сa дeцoм (вaспитaњe), и 
- рeдoвним oбaвeштaвaњeм рoдитeљa o нaпрeдoвaњу њихoвe дeцe.

Нa питaњe кaкo oствaруjу сaрaдњу сa рoдитeљимa нeрoмскe дeцe, oдгo вo-
рилo je сaмo 40% испитaних, и тo : 

• Oргaнизaциjoм  зajeдничких рoдитeљских сaстaнaкa, 
• индивидуaлним  рaзгoвoримa  сa рoдитeљимa другe  дeцe, и
• сaрaдњa трeбa дa будe истa, кao и сa рoдитeљимa рoмскe дeцe.

Другу групу испитaних, o културнo – вaспитнoj инклузиjи рoмскe дeцe 
у прeдшкoлскe устaнoвe, прeдстaвљaли су вaспитaчи, кojи вeћ имajу рoмскe 
aсистeнтe, и сa кojимa сaрaђуjу у вaспитнoм рaду.

Дeмoгрaфскe кaрaктeристикe вaспитaчa кajи су били спрeмни дa у свoj рaд 
укључe рoмскe aсистeнтe  укaзуjу нa тo, дa су сви oни жeнскoг пoлa, и дa имajу 
бoгaтo рaднo искуствo ( мaњe oд гoдину дaнa имa их свeгa 5.0%, oд 1-5 гoдинa 
рaднoг стaжa имa их 25%, oних oд 6-10 гoдинa имa 35% и вишe oд 10 гoдинa рaд-
нoг стaжa имa их 35%). Дaклe, спрeмнoст зa укључивaњeм рoмских aсистeнaтa у 
вaспитни рaд je у кoрeлaциjи сa гoдинaмa рaднoг стaжa вaспитaчa, штo знaчи, дa 
су oни сa бoгaтиjим вaспитним искуствимa сигурниjи у рaду, и спрeмни су, дa тaj 
рaд oргaнизуjу тимски  и сaрaднички. 
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Имajући у виду зaхтeвe друштвa вeзaнe зa инклузиjу, 86% oд oвих вaспи-
тaчa билa je укључeнa у рaзличитe видoвe прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa, у 
сeминaрe o прaвцимa oствaривaњa инклузиje у oбрaзoвaњу, o oргaнизaциjи и 
инoвaциjи вaспитнoг рaдa сa дeцoм прeдшкoлскoг узрaстa и o кaрaктeристикaмa, 
прeднoстимa и прeтпoстaвкaмa сaрaдничкoг рaдa сa дeцoм прeдшкoлскoг уз-
рaстa.

Нa питaњe, зaштo су сe укључили у рaд нa инклузиjу рoмскe дeцe и рoм-
ских aсистeнaтa у вaспитни рaд, дoбили смo слeдeћe oдгoвoрe:

• збoг интeрeсoвaњa,
• рaд сa рoмскoм дeцoм je изaзoв,
• трeбa oствaрити прaвo рoмскe дeцe нa oбрaзoвaњe,
• нa прeдлoг дирeктoрa прeдшкoлскe устaнoвe,
• рaди личнoг усaвршaвaњa,
• рaди унaпрeђивaњa вaспитaњa  рoмскe дeцe.

Вeћинa испитaних вaспитaчa (80%), je пoрeд рeдoвoг вaспитнoг рaдa сa 
дeцoм, крeирaлa рaдиoницe и aктивнoсти пoсвeћeнe oтклaњaњу прeдрaсудa 
прeмa рoмскoj пoпулaциjи и интeгрaциjи рoмскe дeцe у вртић, кoje су oбухвaтaлe:

• Пoсeтe  нeрoмскe дeцe из вртићa рoмскoj дeци,  зajeдничким aктивнoс-
тимa и  игрaмa, и

• прирeдбaмa зa рoдитeљe у кojимa знaчajнe улoгe имajу и рoмскa дeцe 
(игрa улoгa), музичким  игрaмa уз рoмску музику.

Свojу сaрaдњу сa рoдитeљимa рoмскe дeцe oцeњуjу кao зaдoвoљaвajућoм 
(35%), a oдличну сaрaдњу имajу сa 20% рoмских рoдитeљa, дoбру сa чaк 43%. 
Дaклe, укoликo имaмo вaспитaчe eнтузиjaстe и инициjaтoрe сaрaдњe сa рoди-
тeљим рoмскe дeцe, нaрaвнo уз пoмoћ рoмских aсистeнaтa, тa сaрaдњa je дoбрa 
сa вишe oд 95% рoдитeљa.

Сaрaдњa сe oствaривaлa у слeдeћим видoвимa:
• индивидуaлни рaзгoвoри o пoнaшaњу и нaпрeдoвaњу дeтeтa,
• групни рaзгoвoри сa рoдитeљимa (нa рoдитeљским сaстaнцимa),
• рaзгoвoри тoкoм приjeмa и oдлaскa дeцe,
• зajeдничкo рeшaвaњe пoстojeћeг прoблeмa,

Кao спeцифичнoсти сaрaдњe сa рoдитeљимa рoмскe дeцe вaспитaчи исти-
чу:

• Teжe успoстaвљaњe сaрaдњe; 
• Упoзнaвaњe  рoдитeљa   сa знaчajeм бoрaвкa дeцe у вртићу и укључивaњa 

њих кao рoдитeљa;
• Пoсeбaн aкцeнaт стaвљeн je  нa успoстaвљaњe oднoсa пoвeрeњa и сигур-

нoсти;
• Вaспитaчи и другo oсoбљe вртићa трeбa дa сe упoзнa сa oбичajимa, 

врeднoстимa и трaдициjoм Рoмa.
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Кao  прoблeмe сa кojимa су сe сусрeтaли у сaрaдњи сa рoдитeљимa рoмскe 
дeцe, вaспитaчи истичу:

• нeинфoрмисaнoст рoдитeљa и низaк нивo oбрaзoвaњa,
• нeрeдoвaн дoлaзaк дeцe,
• нeпoвeрeњe рoдитeљa прeмa вртићу,
• нeпoзнaвaњe њихoвoг jeзикa и нaвикa,
• нeупућeнoст у вaспитнo-oбрaзoвни рaд,
• нeмoтивисaнoст рoдитeљa.

Кao нajвaжниjи нaчин пoбoљшaњa сaрaдњe сa рoдитeљимa истичe сe  мo-
гућнoст aнгaжoвaњa рoмских aсистeнaтa:

• зajeдничким,рeдoвним, свaкoднeвним рaзгoвoримa и кoнсултaциjaмa,
• пoсeтaмa рoмским пoрoдицaмa,

Имajући у виду присуствo рoмскe дeцe у вaспитним групaмa, oд вaспитaчa 
сe трaжилo, дa нaвeду двe или три aктивнoсти кoje су усмeрeнe нa утврђивaњe 
индивидуaлних вaспитних пoтрeбa дeцe сa кojимa рaдe. Oдгoвoри су oбухвaтили 
слeдeћe aктивнoсти: 

• свaкoднeвнo пoсмaтрaњe  и рaзгoвoр  сa дeцoм
• чeсти  рaзгoвoри  сa рoдитeљимa
• увaжaвaњe дeчjих интeрeсoвaњa у пoглeду aктивнoсти у вртићу

Нajзaнимљивиje у рaду сa хeтeрoгeнoм групoм им je: 
• зajeднички дoгoвoр и рeшaвaњe прoблeмa сa дeцoм,
• приjaтнa aтмoсфeрa и пoзитивни oднoси у групи,
• групни рaд,  
• дрaмaтизaциje,
• спoртскe и музичкe игрe,
• пoдстицaњe дeцe дa изнoсe свoje идeje и мишљeњa,
• истрaживaчкe aктивнoсти сa дeцoм,
• рaд сa крeaтивним мaтeриjaлимa,
• трaдициoнaлнa музикa и пeсмe.

Кao тeшкoћe у вaспитнoм рaду сa дeцoм, вaспитaчи истичу:
• вeлики брoj дeцe у групи,
• нeдoстaтaк мaтeриjaлa зa рaд,
• aдaптaциja дeцe нa вртић,
• нeприлaгoђeнo пoнaшaњe дeцe у групи,
• нeхигиjeнa, 
• слaбa сaрaдњa сa пojeдиним рoдитeљимa, и
• aгрeсивнoст дeцe
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Нa питaњe, штa би дoпринeлo дa будeтe joш бoљи и eфикaсниjи у рaду сa 
дeцoм (нeкa eдукaциja или сeминaр, нeки мaтeриjaли, дoдaтнe инфoрмaциje...) 
дoбиjeни су слeдeћи oдгoвoри:

• eдукaциja рoмских aсистeнaтa и њихoвa укључeнoст у сaрaдњу,
• бoљa oпрeмљeнoст вртићa (срeдствa, стручнa литeрaтурa),
• бoљa сaрaдњa сa рoдитeљимa, и
• дoдaтнe инфoрмaциje o инoвaциjaмa у вaспитнo-oбрaзoвнoм рaду.

Приликoм избoрa зa aктивнoсти у кojимa трeбa дa будe укључeн рoмски 
aсистeнт у вaспитни рaду, вaспитaчи су сe oпрeдeлили зaoкруживaњeм пoнуђe-
них oдгoвoрa: 

a) дa зajeднo сa мнoм рeaлизуje aктивнoсти,  
b) дa извoди пojeдинe aктивнoсти и тo свoj дeци, 
c) дa рeaлизуje пojeдинe aктивнoсти aли сaмo рoмскoj дeци, 
d) пoмaжe свoj дeци у рeдoвним aктивнoстимa,
e) пoмaжe рoмскoj дeци у рeдoвним aктивнoстимa,
f) сaмo дa je присутaн у групи aли дa нe учeствуje у рaду сa дeцoм,
g) дa  служи кao мoдeл пoнaшaњa зa рoмску дeцу,
h) дa служи кao мoдeл пoнaшaњa зa сву дeцу,
i) дa служи кao вeзa измeђу рoмских пoрoдицa и вртићa,
j) дa зaступa интeрeсe рoмскe дeцe у вртићу,
k) дa увoди eлeмeнтe рoмскe културe и рoмски jeзик у вaспитни рaд, и
l) прeвoди зa рoмску дeцу.

 
Дoбиjeни рeзултaти су прикaзaни у тaбeли 3. 

Taбeлa3. Aктивнoсти кoje трeбa дa oствaруjу рoмски aсистeнти у вaспитнoм 
рaду    

N = 20 Зaoкружилo Ниje зaoкружилo
a 14 (70%)   6(30%)
б   9(45%) 11(55%)
ц   4 (20%) 16 (80%)
д   8 (40) 12 (60%)
e 13 (65%)  7 (35%)
ф   0 (0%) 20 (100%)
г   5 (25%) 15 (75%)
х   3 (15%) 17 (85%)
и 16 (80%)   4 (20%)
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N = 20 Зaoкружилo Ниje зaoкружилo
j   6 (30%) 14 (70%)
к   4(20%) 16 (80%)
л 12(60%)   8(40%)

Скaлирaњeм изaбрaних aктивнoсти, кao нajвaжниje три улoгe рoмских 
aсистeнaтa прeмa  вaспитaчимa су сe искристaлисaлe: 

• дa служи кao вeзa измeђу рoмских пoрoдицa и вртићa,
• дa зajeднo сa вaспитaчeм рeaлизуje aктивнoсти,
• дa  пoмaжe рoмскoj дeци у рeдoвним aктивнoстимa.

Зaкључaк

Дoбиjeни рeзултaти укaзуjу нa сву слoжeнoст и динaмичнoст улoгe рoм-
ских aсистeнaтa у вaспитнoм рaду. Истo тaкo je oчиглeднo, дa и пoрeд дoбрo 
oдрeђeнe и дeфинисaнe улoгe рoмских aсистeнaтa у зaкoнским и другим нoр-
мaтивимa, у сaмoj прaкси oнa je joш нejaснa, нeиздифeрeнцирaнa, и тo кao кoд 
вaспитaчa, тaкo и кoд сaмих рoмских aсистeнaтa. Истрaживaњe je пoкaзaлo дa 
сe oвe двe пeрспeктивe димeнзуja улoгe рoмских aсистeнaтa битнo рaзликуjу. 
Oнo штo je пoтрeбнo пoсeбнo нaглaсити je, дa суштину улoгe чини њихoв рaд нa 
сoциjaлизaциjи дeцe и нa интeркултурaлнoj прoмoциjи, штo прeдстaвљa jeдaн oд 
oснoвних зaдaтaкa вaспитнoг рaдa прeдшкoлских устaнoвa, кojи сe тeшкo мoжe 
рeaлизoвaти бeз нeпoсрeднoг учeшћa рoмских aсистeнaтa. 
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ROMA TEACHING ASSISTANTS AND PROCESS OF CULTURAL AND 
EDUCATIONAL INCLUSION OF ROMA CHILDREN

Abstract

One of the measurable and sustainable results of the Decade of Roma Inclusion 
is the presence of Roma teaching assistants, as collaborators in the educational system 
of the Republic of Serbia. The role and importance of Roma teaching assistants can 
be viewed at the level of manifested curriculum (program-organizational structure), as 
well as at the level of implicit curriculum. Their presence in the educational instituti-
ons has impact on the pedagogical culture and climate, interpersonal relations, interna-
lized patterns of behaviour, value system of the employed. This creates the conditions 
for socially invisible children to become visible, their families and communities to 
become more present in an institution, and their problems to become noticeable.    

The authors direct their attention to specific features of the role of Roma te-
aching assistants in preschool education. The present paper outlines the results of a 
research, whose aim was to determine the dimensions of realization of the role of 
Roma teaching assistants in pre-school institutions from the perspective of preschool 
teachers and Roma teaching assistants. 

Key words: Roma teaching assistants, inclusion, encounter of cultures.  
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АССИСТЕНТЫ ЦЫГАНЕ И ПРОЦЕСС КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ИНКЛЮЗИИ ЦЫГАНСКИХ ДЕТЕЙ

Резюме

Один из измеримых и содержимых результатов Десятилетия инклюзии 
цыган, это присутствие цыганских ассистентов, как сотрудников в образователь-
ной системе Республики Сербии. Роль и значение цыганских ассистентов можно 
рассматривать на уровне явной, усвоенной программы /программно-организа-
ционная структура/ и на уровне имплицитной программы. Существование ас-
систентов цыган в заведениях воспитания и образования оказывает влияние на 
педагогическую культуру, педагогический климат, межличностные отношения, 
интернационализованные образцы поведения и на ценностную систему рабо-
тающих. Таким образом создаются условия стать более заметными социально 
незаметных детей, их семьи и сообщества становятся более представленными, а 
их проблемы более заметными.

Авторы настоящей работы своё внимание направляют на специфические 
роли цыганских ассистентов в дошкольных заведениях. В работе представлены 
результаты исследования, целью которого является подтверждение размеров ре-
ализации роли ассистентов цыган на практике в дошкольных заведения из пер-
спективы воспитателей и цыганских ассистентов, сотрудников.

Опорные слова: цыганские ассистенты, инклюзия/включение, встреча 
культур
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ЗНАЧАЈ, КАРАКТЕРИСТИКЕ И ВРСТЕ МУЗИЧКИХ ИГАРА 
НА ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ

Резиме

Игра прати човека кроз читав његов живот и неизбежно је уткана у лич-
ност сваког појединца. Наиме свака активност појединца, уз поседовање од-
ређених карактеристика, може да се претвори у игру. Програмска концепција 
васпитања и образовања, на разним узрастима, почива на идеји да дете кроз 
игру учи и на такав начин израста у активно и креативно биће. Тим путем ути-
цаће се на целовити, у складу са тим и музички развој предшколског детета. У 
раду се након приказаног значаја, циљева и задатака музичког васпитања ис-
тиче значај музичких игара, њених карактеристика, врста и утицаја на развој 
музичких способности деце предшколског узраста.

Кључне речи: музичке игре, музичке способности, музичко васпитање, 
дете, васпитач.

Увод

Феномен игре још увек се изучава, те није у потпуности објашњен, тако да 
још увек не постоји општеприхваћена дефиниција игре. Пијаже сматра да дете има 
потребу да задовољи своје жеље и интересе, као и да изрази своју индивидуалност, 
што чини кроз игру. Такође, све важно што оно доживи, понавља у игри. На тај начин 
она има когнитивну функцију (Каменов, 2006). Посебну вредност игре представља 
то што она ангажује дете више него реални живот, у њој се дете понаша са-
вршеније него обично, делује линијом највећег отпора и превазилази свој стадијум 
развоја (Каменов, 2006: 13). Дете се креће, напредује кроз активност игре, због тога 
Виготски игру сматра „водећом активношћу“ детињства. Док Леонтијев истиче да је 
игра, као водећа активност, таква да од ње зависе основне психичке промене које се 
могу запазити у одређеном периоду развоја дечије личности (Каменов, 2006). 

Управо због свега наведеног, игра је одувек била у средишту интереса 
оних који су се бавили васпитањем и образовањем деце. Програмска концепција 
васпитања и образовања, на разним узрастима, почива на идеји да дете кроз игру 
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учи и на такав начин израста у активно и креативно биће (Стурза Милић, 2014).  
Дечија игра као посебно важна делатност предшколског детета има посебан 
статус у односу на остале активности којима се предшколско дете бави. Она је 
одраз његових потреба за активношћу и утиче на: активирање целокупног орга-
низма, испољавање емоција, задовољавање социјалних потреба, интелектуално 
овладавање стварношћу која га окружује, стварање идентитета и свести о себи, 
уклапање у друштвену средину, остваривање жеља и стваралаштво, самостално 
и аутономно деловање (Правилник о општим основама предшколског програма, 
2006: 36). Како би се подстакао и унапредио општи, у складу са тим и музички 
развој деце предшколског узраста, било би погодно читаво васпитање детета за-
мислити кроз његове активности и игру. Музички развој предшколске деце под-
стицаће се и тећи у складу са циљевима и задацима музичког васпитања.

Значај, циљеви и задаци музичког васпитања деце у предшколским 
установама

У историји човечанства скоро свако доба сматрало је музику битним 
фактором у васпитном и образовном процесу формирања личности поједин-
ца. Древне цивилизације придавале су велики значај музици и њеној морално-
васпитној вредности. Сматрали су да она може да промени карактер појединца, 
са тим у вези, њена адекватна примена у предшколском васпитању могла би да 
утиче на изградњу карактера и личности васпитаника. С обзиром на чињеницу 
да је предшколско васпитање и образовање усмерено ка целовитом развоју деце 
предшколског узраста, музика је једно од значајних средстава за испуњење тог 
циља (Андре, 2009). О значају музичког васпитања деце предшколског узраста 
писали су бројни аутори, који су на различите начине представљали његову важ-
ност. У књизи Методика музичког васпитања предшколске деце, Божидар Д. 
Стефановић пише да је сав рад на васпитању предшколског детета усмерен на 
то да га естетски, умно, морално и физички припреми за живот. Наглашава да се 
естетско васпитање не може замислити без музичке делатности у раду са предш-
колском децом. Доживљавање музике, било да је путем слушања или извођења, 
утиче на стварање осећаја и смисла за лепо, на тај начин изграђује се уметнички 
и музички укус (Стефановић, 1958). 

Поред развоја естетског васпитања, путем музике развија се и умно вас-
питање. Певањем песама дете учи правилан изговор текста и акценат речи који 
се поклапа са музичким акцентом (многа деца науче да певају песму пре него 
што науче да причају). Певањем песама развија се говор, уче се нове речи и 
њихово значење, развија се пажња, памћење и концентрација, односно богати се 
ум  (Стефановић, 1958).  Садржај научених песама упознаје дете са дешавањима 
у широј околини, тим путем развија се љубав према породици, људима, прија-
тељима, природи и животињама (овим путем деца се уче моралном васпитању) 
(Стефановић, 1958). Песме које говоре о пријатељству имају највише утицаја на 
развој моралног понашања детета. Адекватна примена музике у предшколским 
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установама значајна је за развој физичког васпитања деце предшколског узраста. 
С обзиром на чињеницу да се покрет код деце јавља на почетку живота, спона-
тано, одређени циљеви и задаци физичког васпитања деце предшколског узраста 
лакше би се испунили ако би били праћени музиком. Развија се певачки и говор-
ни апарат, покрети уз музику доприносе јаснијем и сигурнијем ходу, као и већој 
еластичности тела (Стефановић, 1958). О утицају квалитетног музичког васпи-
тања у предшколским установама на развој музичке културе младе популације у 
књизи Музичкопедагошке дилеме и теме, пише Душан Плавша. Он указује на 
важност коју има музичко васпитање предшколске и школске деце за изградњу 
целовите личности социјалистичког човека (Плавша, 1989: 68). Истиче значај 
развоја емоционалне личности детета, формирања музичког укуса, постављању 
темеља и критеријуму о вредностима у музичкој уметности путем музичког вас-
питања деце предшколског узраста. Напомиње да је музика важан фактор у 
изграђивању моралног лика и емоционалне зрелости васпитаника свих узраста 
(Плавша, 1989: 15). Сходно томе, може се закључити да је музичко васпитање не-
опходно започети од рођења јер ће се једино тако формирати став и музички укус 
за избор музике коју ће слушати или изводити. Поред развоја моралних особина 
као и умних способности (нпр. развој пажње, памћења и концентрације), значај 
музичког васпитања огледа се и у развоју музичких способности деце предш-
колског узраста. Поседовање музичких способности омогућава детету доживља-
вање музичких дела, али и њихово самостално произвођење или репродуковање. 

Под појмом музичких способности многи аутори подразумевају музикал-
ност. Руски музички психолог и писац Борис Михаилович Теплов сматра да му-
зикалност садржи низ музичких способности које омогућавају да се неко бави 
музиком. Основни знак музикалности је доживљавање музике као одраз одређе-
ног садржаја (Радичева, 2008: 91). Теплов томе додаје да ако неко дете реагује 
емотивно, а у исто време није у стању да региструје интонативне или ритмич-
ке нетачности у извођењу, његове емоције одражавају садржај музичког дела 
само у најопштијим цртама (Радичева, 2008: 91). Према томе, музикалност би 
подразумевала емотивно реаговање на музику, али и активно и истанчано слу-
шање и примање музике. 

Мишљење о схватању музикалности као глобалног својства једне личности, 
неговао је мађарски музички психолог и теоретичар Геза Ревеш. Ревеш је заступао 
мишљење да је најважнија одлика музикалне особе њена осетљивост на уметнич-
ки квалитет музичког дела и способност процењивања естетске вредности исте. 
Такође, Ревеш је сматрао да је музикалност урођено својство које не може да се до-
бије васпитањем и учењем, али уколико је музикалност већ доказана, може се раз-
вити до извесног степена (Радичева, 2008: 92). Насупрот Ревешу, према америчком 
музичком психологу Карл Сишору, који сматра да је музикалност скуп посебних 
способности (постоји 25 способности), у пракси предшколског васпитања и обра-
зовања фокус је на развијању следећих: осећај за различиту висину, јачину, трајање 
тонова, осећај хармоније и складности тонова, обим памћења, односно меморије и 
осећај за ритам (Којов – Буквић, 1989: 22). Свака од музичких способности требало 
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би да се развија кроз одређене облике активности који су саставни део музичких 
активности. Њихови облици исти су за скоро све узрасне групе, али имајући у виду 
разлике у психофизичком развоју, разликују се по сложености задатака и захтевима 
за остваривање. У музичком васпитању предшколске деце користе се следећи об-
лици активности: музичке игре, певање, слушање музике и свирање на дечијим ин-
струментима (Ђурковић – Пантелић, 1998: 99). Често се у литератури наилази на де-
финисање циљева музичког васпитања у предшколским установама као развијање 
љубави према музици и стварање осећања задовољства при њеном извођењу или 
слушању (Матић, Мирковић – Радош, 1986). Јавља се питање: „Да ли се могу пос-
тавити поменути циљеви и очекивати да се директно остваре?“ Сасвим је сигурно 
да се циљеви не могу директно остварити, али се може допринети, кроз разноврсне 
музичке доживљаје, развоју љубави према музици као и осећању задовољства при 
њеном извођењу или слушању. Из тога произилази да би први и основни задатак, 
за испуњење ових циљева, био стварање повољне атмосфере која ће резултирати 
буђењем интересовања код деце за истраживањем „чаробног света“ музике (Матић, 
Мирковић – Радош, 1986). Значајно тумачење циљева музичког васпитања у предш-
колским установама представио је Душан Плавша у књизи Музичкопедагошке ди-
леме и теме. Он пише да музичко васпитање у предшколским установама треба да 
послужи као темељ каснијем музичком васпитно – образовном раду и да има за циљ 
стварање љубитеља музике, посетиоца концерата и музичког позоришта. Сугерише 
да је други циљ музичког васпитања у предшколским установама изградња лич-
ности васпитаника, касније човека (Плавша, 1989). Не може се очекивати да ће се 
ови циљеви директно остварити, јер је потребан дуг процес усмеравања и рада на 
музичком васпитању и образовању, прво у предшколским, а касније и у школским 
установама, као и подршка родитеља, шире околине и масовних медија (нпр. слу-
шање или гледање музичких емисија путем радија или телевизије). Музичко вас-
питање и образовање у предшколским установама остварује се путем музичких ак-
тивности помоћу којих се остварују општи циљеви – развој слуха, ритма, музичке 
меморије, музичког укуса и музикалности уопште (Правилник о општим основама 
предшколског програма, 2006). Ови циљеви могу се остварити уз јасно дефини-
сане задатке: васпитне, образовне и практичне (Ђурковић – Пантелић, 1998: 9). 
Најважнији васпитни задаци окренути су ка моралном васпитању, о чему је већ 
било речи. Образовни задаци усмерени су на развијање музичких способности, а 
практични задаци окренути су ка развоју социјализације деце кроз активно учешће 
у музици (Ђурковић – Пантелић, 1998). У зависности од постављених циљева и 
задатака који се желе испунити, врши се одабир одређених облика музичких ак-
тивности, као и одабир музичког материјала. Сви облици музичких активности 
заједно теже остваривању, већ поменутих, општих циљева музичког васпитања и 
образовања у предшколским установама, а потом и циљева који утичу на целовит 
развој деце. Задатак васпитача јесте да их свакодневно прожима, посебно у корела-
цији са другим активностима (нпр. физичким, ликовним, говорним активностима и 
др.), имајућу у виду психофизичке карактеристике и фазе развоја односно, узрасну 
групу деце у којој ради, водећи се дидактичким принципима при одабиру музич-
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ког материјала и осмишљавању музичких активности, са тежњом ка остваривању, 
истакнутих, крајњих циљева, а то су развијање љубави према музици и стварање 
осећања задовољства при њеном извођењу или слушању.

Музичке игре у функцији развијања музичких способности деце 
предшколског узраста

Већ су раније истакнути значај и функција игре, која несумњиво заузима 
најзначајније место у одрастању сваког детета. Игра је уткана у живот и личност 
сваког појединца и представља потребу, учење, рад и облик одрастања. Игре у 
којима је музичка мисао покретач и носилац свих радњи које се збивају у игри, 
јесу музичке игре (Ђурковић – Пантелић, 1998). 

Музичке игре у знатној мери доприносе свестраном развоју личности и ин-
телекта, обогаћују психички живот, доприносе естетском васпитању и развијају 
разноврсне покрете а њивоха посебна улога је у оплемењивању ритма кретања, 
рада значајних функција организма и низа других особина и способности неопход-
них у свакодневном животу (Ђурковић – Пантелић, 1998: 139). Као што је поме-
нуто, при контакту са музиком, деца најчешће реагују покретима, који се запажају 
и у најранијем периоду живота. Ти покрети у почетку најчешће нису усклађени са 
музиком, али адекватном применом музичких игара може се позитивно утицати 
на развој музичких способности, које ће допринети да покрети буду у складу са 
музиком. Самим тим, применом музичких игара, деци ће се развијати моторика, 
координација покрета руку и ногу и вршиће се утицај на правилно држање тела. 
Адекватим одабиром музичких игара деци се може развити способност запажања, 
осећај за колективно извођење, толеранција, способност емиционалног доживљаја 
путем квалитетне музике, утичући притом и на формирање музичког укуса деце. 
Дакле, музичке игре утичу на целокупан развој дечије личности. Коришћењем му-
зичких игара у васпитно – образовне сврхе, односно подвргавањем деце одређеним 
правилима и дисциплини игре, оствариће се постављени циљеви, а уједно ће се 
задовољити и дечија потреба за игром. Задатак васпитача јесте да изврши правилан 
одабир музичког материјала, који ће изабрати у односу на, већ поменуте, дидак-
тичке принципе, циљ и задатке активности, узрасну групу и развојну фазу у коме 
се деца налазе, имајући у виду индивидуалне могућности сваког детета. Потребно 
је пажљиво усмерити одабрану игру, дати јој одређени смисао и искористити је у 
васпитно – образовне сврхе (Ђурковић –Пантелић, 1998). Узимајући у обзир разно-
врсна мишљења аутора који су придавали значају и важности музичким играма које 
позитивно утичу на развој музичких способности предшколске деце, као најзначај-
није, одабране су: бројалице, игре са певањем и игре уз инструменталну музику.

Бројалице

Као увод у одређену игру најчешће се јављају бројалице. Многи аутори 
покушали су да дефинишу настанак и значење бројалица, па је по једнима броја-
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лица ритмички говор, односно ритмички чврсто казивање текста, а по други-
ма – популарни облик пребројавања у дечијим играма (Ђурковић – Пантелић, 
1998: 142). Можда је настанак и значење бројалица на прави начин описала Ели 
Башић, која каже да су бројалице најмузикалнији облик дечијег стваралаштва!... 
Због нескучене слободе детета да се служи материјом ирационалних речи и сло-
гова, бројалица је најеластичније средство за обликовање и реализацију детето-
ве фантазије и хтења. А то његово хтење није вербалне, већ чисто музикалне 
нарави. Ради се о музици метрике и о музици ритма (Плањанин, 2003: 7). Дакле, 
бројалице су плод маште и стваралаштва, оне представљају неизбежан елемент 
у свакој дечијој игри. Деца у разним ситуацијама смишљају и користе бројалице 
у чијим се текстовима може пратити и њихово социјално окружење. При додели 
улога у игри, деца имају потребу да те улоге на „правичан“ начин доделе. Па тако 
смисао бројалице није у пребројавању играча, већ у одређивању једнога. То је 
нека врста судбинске објективности „правде“. И та улога бројалице даје засе-
бан печат. Читава, наиме, бројалица настала је и постоји само због тог једног 
последњег слога и последњег покрета...( Ели Башић према: Плањанин, 2003: 7). 
Због тога се код већине бројалица (посебно када се учи по фразама), може за-
пазити да немају једнак број тактова у оквиру фраза, што најчешће није случај 
у песмама. То се дешава због последњег такта, који се убацује као завршница 
бројалице (тада се одлучује „један“ – ко испада или побеђује). 

Појава бројалица условљена је развојем говора, али исто тако, користећи 
их у васпитно – образовне сврхе, може подстицати његов развој. Деца воле раз-
не врсте бројалица, чији текстови говоре о животињама, цвећу и свему што је у 
њиховој околини. Посебно се радују бројалицама чији текстови немају одређено 
значење, али се речи римују и утичу на развијање говора. У току извођења често 
се може чути да их певуше, тако да се одређене бројалице изводе говором, а неке 
се певају. Поред развоја говора, најчешћи циљеви извођења бројалица у васпитно 
– образовним установама јесу развијање музичких способности деце предшкол-
ског узраста, са акцентом на развијање осећаја за ритам, различито трајање тонова, 
способности равномерног извођења ритмичког текста, разликовање спорог, умере-
ног и брзог темпа, способности одржавања интонације и различиту висину тонова 
(томе доприносе бројалице које се певају) (Ђурковић – Пантелић, 1998). Како се 
једноставније могу изводити са децом од три године живота, васпитачи би требало 
да обрате пажњу при њиховом избору. Пре свега, узима се у обзир, узрасна група у 
којој васпитач ради и развојна постигнућа деце те групе. Пре усвајања прве броја-
лице, васпитач их може кроз друге активности упознати са одређеним бројалицама 
на начин да ће примењивати тај вид игре односно, начин одабира или дозивања и 
тражења детета. Један од проблема који се може јавити при извођењу, може бити 
тежак текст или компликоване поједине речи. Речи би требало да буду познате и 
лаке за изговор, а уколико се јаве непознате, њих је потребно пре извођења објас-
нити. Често се дешава да компликован ритам, појава пауза и њихово издржавање, 
буду узрочник неправилног извођења. Због тога је потребно посебну пажњу пос-
ветити увежбавању ритма, на начин да се правилном и јасном дикцијом савлађују 
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одређени проблеми који се јављају при извођењу (Ђурковић – Пантелић, 1998). У 
млађој узрасној групи требало би почети у дводелном такту који је деци најближи, 
из разлога да се многе њихове игре одвијају у дводелном покрету (нпр. марши-
рање) (Радичева, 2008). С обзиром да је осећај за музички ритам моторичке при-
роде и да музичко – ритмичке перцепције изазивају, скоро по правилу, потребу за 
покретом, учење првих бројалица требало би да се одвија уз одређени покрет (нпр. 
тапшање, хорање, марширање и слично) (Радичева, 2008: 115). Како би се пошто-
вала методичност и поступност у раду, пожељно је бирати бројалице код којих се 
ритмичка трајања поклапају са јединицом бројања, док се остале ритмичке појаве 
(нпр. подела јединице бројања) уводе сукцесивно (Радичева, 2008). Након што су 
савладала бројалице у дводелном такту са претежно дводелном поделом јединице 
бројања, могу се бирати у четвороделном такту (Ђурковић – Пантелић, 1998). Иако 
дводелни и четвороделни такт, као парни тактови, имају заједничке карактеристике, 
правилним одабиром бројалица, уз поштовање метричких текстуалних и музичких 
акцената, деца се сусрећу са већ познатом појавом (парним тактом, који се јавља у 
дуплираном облику) (Радичева, 2008). При почетном извођењу потребно је одабра-
ти бројалицу у којој се ритмичка трајања поклапају са ритмичком мерном једини-
цом, а текстуални акценти са музичко – метричким, док у даљем раду васпитач 
може бирати бројалице у четвороделном такту где се јавља и дводелна подела је-
динице бројања (Радичева, 2008). Водећи се дидактичким принципом поступности 
и систематичности, у даљем раду, васпитачи могу бирати бројалице у троделном 
такту (троделни такт садржи једну тезу и две арзе) (Ђурковић – Пантелић, 1998). 
Овај редослед повезан је са ритмичким и метричким карактеристикама традицио-
налне музике подручја бивше Југославије, које су имале историјску повезаност 
више од пола века. Дошло се до закључка да се у скоро свим подручјима (осим 
Словеније) ретко јављају троделне врсте такта, што није случај на Западу, где је 
развој музике текао уз католичанства, где је више стотина година истицана „тродел-
ност“, под утицајем светог тројства (Васиљевић, 2006). Бројалице не морају да се 
користе само у склопу музичких активности. Оне су погодне и за увод у неке друге 
активности, посебно за развој говора, где имају велики значај. Извођењем текстова 
деца се упознају са околином око себе, природом, животињама, појавама, па су оне 
погодне у корелацији са упознавањем околине. Ако се у тексту бројалица јављају 
бројеви, оне могу послужити и у корелацији са развојем математичких појмова. 
Извођењем уз покрет (нпр. ходање „по јединици бројања“ уз бројалице, пљескање 
дланом о длан које прати текст бројалице и слично), врши се корелација са физич-
ким васпитањем. Илустрованим приказом текста, врши се корелација са ликовним 
васпитањем (Предшколско васпитање и образовање у САП Војводини, 1988). Оне 
имају посебну улогу за развој музичких способности, где утичу на осећаје за: ри-
там, темпо, различито трајање тонова, осећај хармоније и складности тонова, обим 
памћења, односно меморије, као и осећаја за колективно извођење. 

На основу свега изнетог, неоспорно је да оне имају вишеструку улогу у 
развоју музичких способности. То потврђује изреку Ели Башић, где се закљу-
чује, да бројалице заиста јесу најмузикалнији облик дечијег стваралаштва.



Јасмина Столић: ЗНАЧАЈ, КАРАКТЕРИСТИКЕ И ВРСТЕ МУЗИЧКИХ ИГАРА НА ПРЕДШКОЛСКОМ ...

333

Игре са певањем

Игре са певањем представљају музичке игре које су погодне за употребу јер 
их, правилним одабиром, могу изводити деца од најмлађих узраста (за разлику од 
захтевнијих музичких игара са одређеним правилима, које би деца млађег узра-
ста тешко изводила). Осим покрета, који прати текст песме, деца се подстичу на 
правилно и изражајно текстуално, ритмичко, мелодијско и динамичко извођење. 
Разлику између песама и игара са певањем, није лако направити, јер се и уз већину 
песама може извести одређени покрет. Зато, песма постаје игра оног тренутка 
кад се дете креће, пљеска рукама или свира на удараљкама, уживајући у складу 
мелодије, ритма и свог покрета (Ђурковић – Пантелић, 1998: 149).   При одаби-
ру игара са певањем, требало би водити рачуна, да текст песме буде прилагођен 
деци предшколског узраста. Једноставне речи подстичу децу на пантомимијско 
извођење песме. Она у току певања песме изводе покрете који прате текст песме. 
Текстови песама и подстицање на правилан изговор речи утичу на овладавње го-
вором, а истовремено обогаћују дечији речник. Због тога је неопходно објаснити 
значење непознатих речи, али истовремено приближити дешавања у песми која 
проистичу из текста. Путем извођења игара са певањем, деца опонашају радове 
одраслих, што представља посебан ужитак јер се поистовећују са њима и сматрају 
да су им равноправни. Опонашају кретање, понашање или оглашавање животиња, 
природних појава и слично. Дакле, у играма са певањем, говор, покрет и музика 
сједињују се у складну естетску форму (Манастериоти, 1973). Треба имати на уму 
да игра захтева и одређено физичко ангажовање (Стурза Милић, 2014). Због тре-
ба избегавати песме које имају сложенији ритам, дужа нотна трајања или одређе-
не мелодијске скокове које деца неће тачно изводити. Потребно им је омогућити 
да науче и савладају одабрану игру, јер ће се она пријатно осећати. На тај начин 
ствараће се воља и жеља за још већим ангажовањем и поновним учешћем у игра-
ма. Оне се изводе без инструменталне пратње јер за њихово извођење није неоп-
ходно ништа осим пријатног гласа васпитача, односно певања деце (Ђурковић 
– Пантелић, 1998: 151). Игре са певањем представљају један од најчешћих облика 
активности из музичког васпитања. Путем певања развија се говор, упознају се 
са појавама око себе и околином, упознају биљни и животињски свет, упознају 
разна занимања људи и њиховим имитирањем поистовећују се са њима, тим путем 
врши се корелација са упознавањем околине. Увежбавањем координације покрета 
путем игара, ходањем или трчањем „по јединици бројања“, извођењем покрета у 
складу са текстовима песама врши се корелација са физичким васпитањем. Исто 
тако, илустровањем текстова песама, врши се корелација са ликовним васпитањем 
(Правилник о општим основама предшколског програма, 2006). Одређене игре 
са певањем могу служити као увод у одређене активности (нпр. активности из 
физичког васпитања, активности из упознавања околине и др.) или као вежбе за 
импостацију гласа. Путем игара са певањем чији покрети произилазе из текста и 
где музика такође прати садржај текста, деца се упознају са различитом формал-
ном структуром текста, музике и покрета који су међусобно усклађени, чиме се 
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ствара искуство за самостално измишљање покрета, текста и музике (дечије ства-
ралаштво). Извођењем одређених игара са певањем, деца се упознају са динамич-
ким нијансирањем, различитим начинима извођења (легато, стакато), ритмичким 
трајањима, брзином извођења, путем чега се деци развијају музичке способности. 
Битно је напоменути да се заједничким извођењем (нпр. свирањем инструмената 
Орфовог инструментаријума), развија осећај за колективно извођење музике. 

Може се закључити да је неоспорно то да игре са певањем имају више-
струки значај у васпитно – образовном процесу рада. Њиховим правилним ода-
биром и правилном применом, водећи се дидактичким принципима (као најваж-
нији издваја се принцип поступности и систематичности), може се утицати на 
развој психофизичких и музичких способности деце предшколског узраста. 

Игре уз инструменталну музику

Игре уз инструменталну музику спадају у сложенији вид игара. Покрети се 
изводе уз пратњу једног или више инструмената, стога нема текста који би олак-
шао схватање игре. Како би деца извела одговарајући покрет уз музику, морају ак-
тивно слушати музику и осећати њено пулсирање, а тиме се код њих развија спо-
собност доживаљавања музике (Манастериоти, 1975: 152). Пре извођења покрета 
уз музику, потребно је да стекну одређено искуство у активном слушању музике, 
како би могла опазити карактер, динамику и темпо музике, а притом и ускладити 
покрете. Активно слушање музике најбоље се постиже уколико је томе претходи-
ла адекватна мотивација и уколико је код деце пробуђен интерес за музику коју 
ће слушати. Активност у току слушања музике назива се припрема за слушање, 
односно стварање емоционалног расположења (Којов – Буквић, 1989: 70). Један 
од видова мотивационих средстава може да представља извођење музике од стра-
не васпитача (уколико васпитач влада одређеним инструментом, нпр. клавиром, 
хармоником и слично), тзв. „уживо“ репродуковање. Оваква врста погодна је и за 
увежбавање делова композиције, посебно када се учи одређена кореографија, али 
је за њену реализацију потребно учешће два васпитача (један васпитач показује 
покрете, а други свира на инструменту). Музика може да буде репродукована са 
касетофона или цд плејера, али пре тога потребно је децу упознати са саставом и 
функционисањем апарата за пренос звука (што такође може представљати једно од 
мотивационих средстава) (Ђурковић – Пантелић, 1998). 

Пре извођења покрета уз инструменталну музику, након припреме за слу-
шање следи доживљај музичког дела (слушање музике), изражавање доживље-
ног и разговор о одслушаном делу (Којов – Буквић, 1989: 70). Уколико су деца сте-
кла искуство у слушању на поменут начин, васпитач може приступити играма уз 
инструменталну музику. Игре ове врсте могу бити са тематским (програмским) 
садржајем, у којем се одражавају појаве које се дешавају у природи и у друштву, и 
могу бити игре без садржаја. Стога, у играма са садржајем, деца опонашају и из-
воде покрете уз музику, у складу са „ликовима“ игре (на пример опонашају коња, 
медведа, зеца, цвеће, лептире, ветар, кишу, пахуљице и слично). Њихови садр-
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жаји могу бити једноставнији или сложенији, у зависности од психофизичких 
карактеристика узрасне групе и индивидуалних могућности деце, као и ступњу 
развијености музичких способности. У играма уз инструменталну музику без 
одређеног садржаја покрети се усклађују са музиком која се слуша, односно у 
складу са карактером, темпом, динамиком и ритмом (Манастериоти, 1975). Због 
тога је битно упознати децу са начинима на који ће то опазити, како би знали да 
изводе покрете у складу са свим поменутим елементима. Успешност примене 
игара уз инструменталну музику зависи и од припреме васпитача, одабира ком-
позиција и метода које ће се примењивати у раду са децом. Композитор Арон 
Копланд (Aaron Copland) наводи два услова која су потребна за правилан избор 
музике: Прво, способност да саме себе учинимо приступачнима за доживља-
вање музике, и, друго, способност да то искуство критички оценимо (Ракијаш, 
1961: 101) Водећи се дидактичким принципима при осмишљавању активности 
као и одабиру композиција уз коју ће се изводити покрет, потребно је водити ра-
чуна о уметничкој вредности композиција, као и њиховој примерености узрасту 
деце (Ђурковић – Пантелић, 1998). За почетак потребно је бирати кратке компо-
зиције, јасне формалне структуре, једноставног мелодијско – ритмичког обра-
сца, без наглог динамичког нијансирања, које се изводе на једном инструменту 
(најчешће клавиру). Пре увежбавања покрета уз музику, децу треба упознати са 
композицијом уз коју ће изводити одређене покрете. Приликом упознавања са 
композицијом, слушање се усмерава у смислу опажања, разликовања и препо-
знавања њених карактеристичних делова. Након што су се упознала са компози-
цијом, односно, што су уз помоћ васпитача запазила карактер, динамику, темпо 
композиције и слично, прелази се на извођење покрета (подразумева се да су 
деци ове појаве у музици познате као и њихови називи) (Ђурковић – Пантелић, 
1998). Васпитач може одабрати корачницу путем које ће деца корачати у темпу 
музике односно „по јединици бројања“.Када су се упознала са музичким жанром 
марша, следи упознавање са композицијама кантиленског карактера (распеваног 
карактера) (Радичева, 2000). Деца могу корачати уз познату корачницу, а након 
тога слушати композицију кантиленског карактера, па ће имати задатак да поку-
шају корачати уз њу. У даљем раду децу је потребно упознати са композицијама 
играчког карактера (Радичева, 2000). Могу корачати уз већ познату корачницу, а 
након тога покушаће да корачају уз валцер, са задатком да опазе да ли се уз њега 
може корачати. Како су композиције играчког карактера обично у троделној врс-
ти такта, лако ће препознати да се уз њу не може корачати, те ће спонтано почети 
да се крећу у круг или да чине покрете сличне некој игри (Радичева, 2008). У 
следећем слушању, изводиће покрете (вођени упутствима васпитача) у складу са 
карактером композиције, а касније их васпитач може учити основним корацима 
валцера.

Приказаним начином примене игара уз инструменталну музику са или без 
тематског садржаја, утиче се на развој музичких способности деце предшколског 
узраста. Стога је значај коришћења игара уз инструменталну музику вишеструк 
и погодан за вршење корелације са другим активностима.
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Закључак

Предшколско васпитање и образовање представља важан сегмент у живо-
тима деце јер се тада постављају темељи за даљи психофизички развој, у складу 
са тим и музички, који се касније надограђују и усавршавају у основном, средњем 
и високом образовању. За успешан развој јединке, несумљиво је важна свака од 
„карика“, а највећи значај у овом процесу имају управо васпитачи који поменути 
развој „започињу“. Као саставни део дневних активности, музика прожима чи-
тав живот детета и стога треба да служи најважнијим развојним и педагошким 
циљевима, представљајући истовремено извор задовољства, позитивних емо-
ција и естетских доживљаја (Андре, 2008). Музичко васпитање и образовање у 
предшколским установама реализије се путем облика музичких активности који 
позитивно утичу на целовити развој деце, у складу са тим и музичких способ-
ности. С обзиром да програмска концепција васпитања и образовања почива на 
идеји да се дете кроз игру развија, као најзначајнији облик, истакнуте су музичке 
игре, чији се значај огледа у многостраности и широкој примени у васпитно – об-
разовном раду, као и чињеници да се могу примењивати са децом од најранијег 
узраста, и пре тога, од рођења, до укључивања у програм припреме за школу, 
укључујући и припремни предшколски програм.  Истичући значај музичког вас-
питања, циљеве и задатке, путем којих се утиче на изградњу карактера јединке, 
анализиране су и представљене поједине музичке игре чија примена позитивно 
утиче на развој музичких способности предшколске деце. Јер, дететова жеља 
за покретом је део његове жеље за изразом и схватањем. Његово изражавање 
у ритму и шари, музици и игри, скакању и игрању, показује како је нужан и ко-
лико васпитан његов нагон за покретом (Каменов, 1986: 7). Дужност васпитача 
јесте да задовољи ову потребу која може да буде остварена применом предложе-
них музичких игара у току реализације активности из музичког васпитања, као и 
применом истих у току реализације других активности. Представљене музичке 
игре не морају да се користе само у склопу музичких активности. Оне су погодне 
и за увод у неке друге активности, за развој говора, у корелацији са упознавањем 
околине, математичких појмова, физичким и ликовним васпитањем (Правилник 
о општим основама предшколског програма, 2006). Оне имају посебну улогу за 
развој музичких способности, где утичу на осећаје за: ритам, темпо, различито 
трајање тонова, висину, осећај хармоније и складности тонова, обим памћења, 
односно меморије, као и осећаја за колективно извођење.

Свима онима који се залажу за музичко васпитање и образовање, у скла-
ду са тим и музички развој сваке јединке, преостаје да још више напора учине 
имајући у виду будућност музичког васпитања и образовања.
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Jasmina Stolić, Vrsac 

IMPORTANCE, CHARACTERISTICS AND TYPES OF MUSIC GAMES AT 
PRESCHOOL AGE

Abstract

Play follows a man throughout his/her life and it inevitably permeates a 
personality of each individual. Namely, each activity of an individual, along with having 
certain characteristics, can be transformed into a game. Program concept of upbringing 
and education at different ages relies on an idea that a child learns through game, 
growing up into an active and creative being. In this way comprehensive influence 
will be made, followed accordingly by musical development of a preschool child. 
Having outlined the importance aims and tasks of musical upbringing, importance of 
music games is influenced in the paper, their characteristics, types and influences on 
the development of music abilities of preschool age children. 

Key words: music games, music abilities, music upbringing, a child, a preschool 
teacher.

Ясмина Столич, Вршац

ЗНАЧЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКЕ И ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИГР В 
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Резюме

Игра сопровождает человека через всю его жизнь и неминуемо вплете-
на в личность любого человека. Любая активность индивидуума, с обладанием 
определённых характеристик можно преобразить в игру. Программная концеп-
ция воспитания, и образования, в разных возрастах, опирается на идею, что ре-
бёнок через игру учится и таким образом формируется активное и творческое 
существо. Таким путём можно оказать влияние на целстное и согласно этому и 
на музыкальное развитие дошкольного ребёнка. В настоящей работе после пред-
ставленного значения, целей и задач музыкального воспитания, автор подчёрки-
вает значение музыкальных игр, их характеристик, видов и влияния на развитие 
музыкальных способностей детей дошкольного возраста.

Опорные слова: музыкальные игрц, музыкальные способности, музыкаль-
ное воспитание, дети, воспитатель
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СВА НАША ДЕЦА 
Мирјана Станковић - Ђорђевић (2014). СВА НАША ДЕЦА. 

Пирот: Висока школа струковних студија за образовање 
васпитача Пирот

Инклузија је увелико закорачила у наше школе. Иако законски подржана, 
још увек није општеприхваћена. Томе доприноси у великој мери осећање неком-
петентности просветних радника за рад са децом са развојним сметњама. Нови 
програми педагошких факултета и школа имају предмете који су инклузивно 
оријентисани, али се осећа недостатак уџбеника који би повезали васпитно-об-
разовну праксу и теоријска сазнања о инклузији.

Уџбеник под називом Сва наша деца аутора Мирјане Станковић – Ђорђе-
вић управо одговара на ове потребе. Овај уџбеник прати нит интересовања аутор-
ке  за децу са развојним сметњама и процес инклузије, што је и основни предмет 
њеног научног и стручног рада дужи низ година. Она је једна од малог броја 
професионалаца који нису чекали да инклузија постане званична обавеза и/или 
мода и од краја деведесетих година указује својим радом на потребу укључивања 
деце са развојним сметњама у редовно образовање.

Проф. Станковић - Ђорђевић је  доктор психолошких наука и дугого-
дишњи професор предмета из области психологије на Високој школи струковних 
студија за образовање васпитача у Пироту. Последњих петнаестак година обја-
вљује стручно-научне радове у водећим стручним часописима (Педагогија, Бео-
град, Настава и васпитање, Београд, Педагошка стварност, Нови Сад, Годишњак 
за психологију и Теме Филозофског факултета у Нишу и др.) и практично ис-
тражује имплеметацију и ефекте инкузије. Већ је објавила неколико приручни-
ка из ове области - Деца са посебним потребама (2002, ВШССОВ Пирот); Сви 
заједно (2004, ВШССОВ Пирот). Дужи низ година ауторка овог уџбеника ради 
и на стручном усавршавању просветних радника кроз акредитоване програме 
стручног усавршавања везане за инклузију деце са развојним сметњама - „Сви 
заједно“ и „Индивидуални програми подршке за децу са развојним сметњама“. 

 Уџбеник Сва наша деца се бави инклузијом и њеном имплементацијом у на-
шим условима и на нашим просторима. Наслов уџбеника асоцира на став ауторке пре-

ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
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ма инклузији – сва деца, па и деца са развојним сметњама су „наша деца“ која имају 
једнака права на живот, раст и развој. Ауторка у уводном делу цитира М. Доналдсон 
(1982) која каже „Деца нису биљке са једним ‹природним› начином раста. Она су бића 
богатих, разноврсних могућности, бића са потенцијалом за властити раст. Међутим, 
ово неће постићи без помоћи“. Тема овог уџбеника је управо помоћ и подстицање раз-
воја и раста деце са развојним сметњама. Намењен је студентима школа за васпитаче и 
учитеље, наставничких факултета, као и просветним радницима и свим професионал-
цима који раде са децом са развојним сметњама и њиховим породицама.

Уџбеник садржи  240 страница основног текста и 13 страна библиограф-
ских јединица (основни извори, електронски извори и правна документа која се 
односе на децу са развојним сметњама), као и индекс појмова  и чине га, условно 
подељено,  три целине -  Општи део, Систематски и део означен као Рад са децом 
са развојним сметњама. 

У првој тематској целини Окружење по мери детета је изложена суштина 
инклузивног приступа садржана у идеји да је у инклузији најважније да се мења 
окружење у коме дете са тешкоћама живи, и то тако да сваки елеменат тог окру-
жења буде примерен потребама детета са тешкоћама у развоју. Посебан значај има 
поглавље Дете као вредност којим ауторка усмерава пажњу читалаца на дете као 
централни предмет интересовања свих оних који се њиме баве и то са хуманистич-
ког становишта. Ауторка разматра појам инклузивног приступа, и са аспекта еко-
системске теорије, утицај других, значајних особа за дете – породице, наставника 
и вршњака, као и односа партнерства као основа инклузивне комуникације.

Тематска целина Историјат интересовања за децу са тешкоћама у развоју 
јасно показује да су данашње идеје о инклузивном приступу деци са развојним сме-
тњама постојале пре више од 100 година, али да те идеје и данас нису довољно прих-
ваћене због отпора и предрасуда средине према људским бићима која су другачија. 
Конвенције  УН о људским правима, правима детета и правима особа са инвалиди-
тетом покренуле су интересовање за ове идеје на планетарном нивоу, о чему ауторка 
убедљиво сведочи у одељку и тематској целини у којој су наведени национални и 
међународни документи о правима деце (и одраслих) са тешкоћама у развоју.

Теоријске основе инклузивног приступа детаљно су изложене кроз из-
лагање водећих теоријских концепата данашњице: Културно-историјска теорија 
Л.С. Виготског, Еко-системски приступ и Социјални конструктивизам. Ауторка 
јасно показује да су ови теоријски приступи комплементарни и да вреди из сва-
ког од њих узети оно што је корисно за дете и средину у којој се дете развија. 
У ову тематску целину спада и анализа кључних појмова у области инклузије. 
Посебно се издваја поглавље о примарним и секундарним последицама хендике-
па, с обзиром на то да је ово раздвајање значајан оријентир у избору стратегије 
подршке детету и породици, а имајући у виду да секундарне последице предста-
вљају простор у коме је ангажман различитих актера – од професионалаца до 
породице и локалне заједнице, најплодотворнији.

Ауторка затим разматра моделе у раду са особама (децом) са хендикепом. По-
себно детаљно је образложен социјални модел ометености с обзиром на његов утицај 
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на ставове према особама са хендикепом. Следи обиман одељак о Развоју детета са 
тешкоћама.  Кроз цео овај одељак јасно је истакнут значај раног развоја за успех про-
грама пружања помоћи детету и породици. Ауторка  анализира значај формативних 
година, улогу игре у развоју деце са посебним потребама, адаптације на предшколску 
установу, као и припреме за школу. Изложена су разматрања о појави маладаптивних 
реакција у породици, вртићу/школи, као и у дружењу са вршњацима и могуће мере 
које се предлажу у тим ситуацијама. Затим, уводећи читаоца у проблематику развоја 
деце са сметњама у развоју, ауторка анализира аспекте психолошког развоја – социјал-
но-емоционални, когнитивни, развој комуникације, моторике и самопомоћи.

У обимном одељку посвећеном Класификацији деце са тешкоћама у 
развоју  ауторка анализира основе разумевања „нормалног“ и „патолошког“ у 
развоју детета и значајније класификације деце са развојним сметњама и наводи 
значајније класификације развојних поремећаја. Описани су поремећаји из неу-
ропсихологије развојног доба, развојне неуролингвистике, поремећаји психомо-
торике, развојне дисхармоније, тешкоће у интелектуалном и социјалном развоју, 
первазивни развојни поремећаји. Проф. Станковић – Ђорђевић затим разматра 
поремећаје организације функција у детињству – исхране, спавања, навикавања 
на чистоћу. Посебну вредност уџбеника чини анализа специфичних категорија 
деце са посебним потребама – деце са хроничним болестима, као што су аст-
ма, дијабетес, кризе свести, деца са церебралном парализом, деца са сензорним 
оштећењима. Последња целина овог дела је посвећена деци која су предмет зло-
стављања и занемаривања. Овај одељак даје и разјашњења просветним радници-
ма – васпитачима, учитељима, како да разумеју налазе специјалиста и да, према 
датим сугестијама, са Тимом за подршку учествују у примени мера ублажавања 
развојних тешкоћа и праћењу постигнутог напретка у развоју. Треба додати да се 
деца са развојним сметњама налазе у предшколским установама, али многе од 
њих школа још увек није спремна да прихвати.  Интенција је да свако дете треба 
да буде укључено у редовне школе и вртиће са вршњацима типичне попуалције, 
те је, стога, оправдано овако широко излагање различитих врста развојних сме-
тњи које се јављају код деце.

Одељак  књиге под насловом Рад са децом са развојним сметњама бави 
се проценом потреба, тешкоћа, снага и подршке за децу са развојним сметњама, 
образлаже технике за процену, неопходне у раду са децом и њиховим родитељима, 
попут посматрања, интервјуа, дечјег цртежа. Следећа целина је посвећена Инди-
видуалним образовним плановима и програмима подршке за децу са развој-
ним сметњама и појму персоналне асистенције. Следећа тема је реедукација пси-
хомоторике, као незаобилазна метода у раду са децом са развојним сметњама.

У последњем делу ауторка се бави темом идентитета и места просветног 
радника у процесу инклузије, као и анализом компетенција и улоге просветног 
радника и иницијалним образовањем за професију у светлу инклузивног проце-
са и социјалног модела рада са децом са развојним сметњама. Овим последњим 
поглављем ауторка остварује важне циљеве: образовне – методички облици 
подршке напредовању све деце и васпитне – како развити систем вредности и 
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компетенције садашњих и будућих просветних радника који ће их учинити ком-
петентним за инклузивну наставну праксу.

Теме које ауторка образлаже тичу се значајних теоријских основа инклу-
зије, права деце са развојним сметњама, карактеристика различитих категорија 
деце са развојним сметњама, као и модела и приступа у раду са овом децом. 
Посебну вредност књиге чине систематски описи поремећаја и методе рада са 
различитим категоријама деце, од менталне ретардације, аутизма, до проблема 
читања, писања, математике, психолошких карактеристика деце са хроничним 
болестима, до третмана занемарене и злостављане деце. Уџбеник садржи и прак-
тична упутства за израду Индивидуалних образовних планова који су неопходан 
облик подршке деци са развојним сметњама.

Оно што посебно издваја ову књигу је целина Рад са децом са развојним 
сметњама, која на непосредан и приступачан начин даје одговоре на  дилеме вас-
питача, наставника и родитеља ове деце са којима се свакодневно срећу. 

Као ауторка овог приказа, жеља ми је да подсетим и на мишљење другог 
рецензента који, нажалост, није више са нама, проф. др Сулејмана Хрњице. Он 
истиче целовит, системски приступ ауторке проблематици деце са хендикепом и 
њиховом укључивању у редовне друштвене токове и образовни систем. Даље, про-
фесор Хрњица истиче да ауторка проблематици особа - деце са хедикепом присту-
па обрадом  разлога који потврђују потребу за инклузијом, уз модеран теоријски 
приступ који укључује еминентне теоретичаре који се баве овом проблематиком, 
попут Л.С. Виготског, Ј. Бронфенбренера, М. Митић, В. Рајовић и других. Вред-
ности уџбеника доприноси и обиман избор актуалне и релевантне литературе из 
области инклузије која је са великим знањем коришћена у образлагању тема књи-
ге. Проф. др Хрњица посебно наглашава стручан, а при том разумљив и лаицима, 
стил писања ауторке, што је резултат њеног вишегодишњег искуства као профе-
сора на ВШССОВ Пирот. Такође, проф. др Хрњица истиче одлично ауторкино по-
знавање практичних проблема са којима се сусрећу деца и њихови родитељи током 
различитих периода живота, што је резултат њеног догогодишњег непосредног 
рада  као дечјег клиничког психолога у Здравственом центру у Пироту.

Уџбеник Сва наша деца је одличан ресурс за осмишљавање разноврсних 
задатака путем којих студенти и професионалци могу да примењују стечена 
знања, повезују теорију и праксу. Такође, књига нуди и пуно практичних савета 
за проблеме на које професионалци наилазе у раду са децом са различитим теш-
коћама  и на различитим узрастима.

Да закључимо, уџбеник др Мирјане Станковић – Ђорђевић, професора 
струковних студија представља  опсежну  и свеобухватну студију која је одлично 
уџбеничко штиво за различите категорије професионалаца у различитим фаза-
ма свог професионалног развоја – од практичара, који се суочавају са увођењем 
инклузивног образовања, до студената, будућих психолога, педагога, васпитача, 
наставника... Са друге стране, а не мање важно, уџбеник заговара надасве хуман 
и људски однос према особама – деци са развојним сметњама, уз уважавање њи-
хових различитости као богатства људског рода.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ ПРИЛОГА 

Достављање рада

Рад треба доставити редакцији у електронској форми, на адресу Педа-
гошко Друштво Војводине, В. Путника 1, 21000 Нови Сад, са напоменом „За 
часопис” e-mail: spdvcasopis@neobee.net

Радови се достављају у Word 2003 формату, са Тimes New Roman фон-
том, величина 12. Моле се домаћи аутори да користе фонт Serbian cyrillic.

Писане верзије се не враћају аутору.

Писање рада

Текст треба да буде откуцан двоструким проредом. Све странице осно-
вног текста морају бити нумерисане. На насловној страници треба навести на-
слов рада, академску титулу, име и презиме аутора, институцију у којој је аутор 
запослен, место, приватну или службену контакт адресу (поштанску и електрон-
ску), број телефона и годину рођења. Уколико рад има више аутора, за сваког 
појединачног аутора треба навести све наведене податке.

Рад не треба да буде дужи од 16 страница основног текста. Осим тога, 
уз рад треба приложити резиме дужине 16 редова. На крају резимеа треба 
навести кључне речи (до пет).

Поред навођења наслова рада, имена и презимена аутора, текста резимеа, 
када се ради о тексту у којем се даје приказ емпиријског истраживања, треба да 
садржи: значај проблема или теме која се обрађује, циљ, задатке, методе, резул-
тате, закључке, педагошке импликације реализованог истраживања. У случају 
теоријских радова, треба навести значај проблема или теме која се обрађује, ос-
новна теоријска исходишта и елементе аналитичке разраде проблема и закључке.

– Домаћи аутори радове треба да доставе на српском језику
– Редакција обезбеђује превођење резимеа на енглески и руски језик.
– Табеле треба означити одговарајућим бројем и насловом који их јасно 

објашњава.
– Графички прикази треба да имају наслов и легенду која прати приказ.
– На крају рада на посебним страницама наводи се списак коришћене 

литературе.
Молимо ауторе да на крају рада наведу, у највише пет редова, основне 

професионалне податке о себи, електронску контакт адресу и годину рођења 
аутора.
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Позиви на литературу – рефереице

Позиве на литературу треба давати у тексту, у заградама, а избегавати фус-
ноте за навођење библиографских података. Фусноте треба користити, ако је то 
нужно, за коментаре и допунски текст. Имена страних аутора у тексту се наводе 
у транскрипцији приликом првог позива на аутора или извор са навођењем пре-
зимена аутора у оригиналу у загради. У следећим позивима на истог аутора до-
вољно је навести само транскрипцију. У позиву на литературу наводи се презиме 
аутора и година издања извора на који се позивамо, на пример: (Ђорђевић, 1982). 
Навођење више аутора у загради треба уредити алфабетски, а не хронолошки. 
Ако су два аутора, у загради се наводе оба. Уколико је више од два аутора у загра-
ди се наводи презиме првог аутора и скраћеница и сар.

Списак референци на крају рада наводи се абецедним редом на следећи 
начин:

књига:

Ђорђевић, Ј. (1981): Савремена настава, Београд: Научна књига.

чланак у часопису:

Савићевић, Д. (2011): Врсте истраживања у педагогији, Педагошка стварност, 
1–2, 5–25.

прилог у зборнику:

Хавелка, Н. (1998): Прилог развијању концепције улоге наставника и улоге уче-
ника у основној школи, Наша основна школа будућности (99 - 163), Бео-
град: Заједница учитељских факултета Србије

енциклопедијска или речничка издања: 

Педагошка енциклопедија 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 рецензента. Рецензије се дају у писаном облику. 
На основу рецензија уредник доноси одлуку о објављивању рада и о томе оба-
вештава аутора.
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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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S.Walker (Eds) Race, Class and Education, London, Croom Helm, pp. 127-145.
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Webpages:
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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 
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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.
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