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ХАЈДЕГЕР - ФОРМИРАЊЕ МОДЕРНЕ ЕСТЕТИКЕ И УМЕТНОСТ 

КАО ПОЈАВА КУЛТУРЕ 

Саша Ж. Радовановић1 

Сажетак: У раду се анализирају Хајдегерови ставови о естетици и 

уметности у епохи новог века. Прво се показује како Хајдегер одређује општи 

појам естетике. Потом се показује улога Декартове филозофије у заснивању 

бивствовања и истине као извесности у епохи новог века. Модерна естетика 

и уметност се формирају унутар такве промене бивствовања и истине. У 

модерној естетици се повезују осећање и лепота и поставља укус, субјективно 

просуђивање, као централни појам. С друге стране, уметност се представља 

као појава културе која се дистанцира од хришћанског концепта уметности. 

Кључне речи: естетика, уметност, култура, Мартин Хајдегер, Рене 

Декарт, бивствовање, истина. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Хајдегер не развија посебну естетику. Његово мишљење догађаја 

бивствовања или битноповесно промишљање разматра феномен уметности 

полазећи од темељног питања о бивствовању и истине као нескривености. 

Такво промишљање уметности уједно је и превладавање естетике. Ово 

превладавање естетике се тумачи у његовом главном спису о уметности, 

Извору уметничког дела. Такође, у Прилозима филозофији се наглашава став 

да се превладавање естетике остварује из повесног разрачунавања са 

метафизиком (Heidegger, 1989, pp. 503–504). Ипак, његово битноповесно 

промишљање уметности и догађаја бивствовања тематизује естетичку 

рефлексију стављајући је у контекст мишљења које почива на водећем 

питању о бивствовању(Radovanović, 2015). Притом он је свестан њеног 

значаја у повести филозофије и обликовању суштине уметности, али исто 

тако и њене метафизичке позадине. Специфичност Хајдегерове филозофије 

и њој одговарајућег промишљања уметности, иако се одваја и разликује од 

 
1 sasa.radovanović@filum.kg.ac.rs, Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу. 
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традиционалних естетичких и метаестетичких разматрања о појму естетике, 

даје одређен допринос поимању истог.  

ПОЈАМ ЕСТЕТИКЕ 

Поставља се питање шта Хајдегер разуме под појмом естетика. У 

својим предавањима о Ничеу (држаним 1936/37) он упућује на то да је термин 

„естетика“ формиран аналогно појмовима „логика“и „етика“, као ознакама за 

одређени облик episteme односно знања. Тако логика као logike episteme јесте 

знање о logos-у и значи знање о мишљењу, о његовим основним облицима 

(исказ, закључак...) и правилима. Исто тако и реч етика као етхике епистеме 

као знање о ethos-у, о унутрашњем држању човека и законитости тог држања 

и како се то држање одређује. Саобразно овим речима формирана је и реч 

естетика: estetike episteme, то јест, знање о чулном, осећајном држању човека 

и о оном по чему се то држање, такође, одређује. Ова три облика episteme 

имају за тему три различита предмета. Предмет логике је истинито, етике 

добро, а естетике лепо. Строго узевши Хајдегер тврди да се најопштије 

одређење естетике може наћи у њеном односу према чулном: „Естетика је 

стога посматрање осећајног стања човека у његовом односу према лепом, 

односно посматрање лепог уколико оно има однос према осећајном стању 

човека“(Heidegger, 1985, p. 90). Овај осећајни однос (das fühlende Verhältnis) 

постаје предмет естетичког промишљање феномена уметности, јер је тај 

осећајни однос у уметности меродаван како за уметничко стварање тако и за 

рецепцију једног уметничког дела: „[...] из осврта на осећајно стање човека 

извиру и припадају произвођење и уживање лепог“ (Heidegger, 1985, p. 113). 

С друге стране осећајни однос се може схватити само полазећи од уметничког 

дела које је носилац и изазивач лепог. Уметничко дело је као носилац лепог 

истовремено изазивач доживљаја у оном ко доживљава, чиме се лепо 

премешта у осећајно стање човека. Последица оваквог премештања јесте да 

уметничко дело постаје естетски објект за субјект естетског доживљаја. 

Уметничко дело постаје предмет, и као такво: предмет aisthesis-а, чулног 

разабирања то јест естетског доживљаја.  

Овакво Хајдегерово тумачење појма естетике односи се на подручје 

естетике формиране у новом веку. Међутим он је свестан комплексности 

повести естетике. Хајдегер зна да се настајање естетике и њеног појма не 

поклапа са настајањем њеног имена. Назив естетика настаје у 18. веку са 

Баумгартеном док такав начин теоријског промишљања настаје много раније. 

У том смислу Хајдегер је свестан да формирање естетике има своју историју 

и да је она богата преображајима. Ове структурне преображаје у њеној 

повести Хајдегер назива темељним чињеницама (Grundtatsachen). Прилог 

оваквом схватању да се видети из Хајдегеровог излагања шест темељних 

чињеница из повести естетике у тому 43. сабраних дела под називом Ниче: 

Воља за моћ као уметност: 1. Непотребност естетике у доба велике грчке 

уметности, 2. Извор питања о уметности у мишљењу Платона и Аристотела, 
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3. Почетак новог века: Уметност као културна појава, 4. Хегелова 

»Предавања о естетици«: Уметност као ствар прошлости, 5. Естетика 19. 

века: Рихард Вагнерова воља за свеукупним уметничким делом и 6. Ничеова 

»физиологија уметности« као покрет против нихилизма. У овом 

Хајдегеровом структурирању повести естетике уколико га доведемо у везу са 

традиционалним прегледима из историје естетике могу се уочити неколико 

релевантних ствари. Прво, Хајдегер сматра да естетичка размишљања 

западне мисли почињу са Платоном и Аристотелом, а не са пресократовцима. 

Друго, естетика се заснива као филозофска дисциплина и добија своје име у 

новом веку. И треће, њена суштинска повест и прображај завршава са 

Ничеовим схватањем уметности.  

ДЕКАРТОВО УТЕМЕЉЕЊЕ БИВСТВОВАЊА НОВОГ ВЕКА И ЊЕМУ 

ОДГОВАРАЈУЋЕ ИСТИНЕ 

Излажући трећу темељну чињеницу из повести естетике „Почетак 

новог века: Уметност као културна појава“, Хајдегер упућује на два важна 

момента: први се односи на настанак и образовање естетике, а други на 

схватање уметности као појаве културе (Heidegger, 1985, p. 97). Процес 

формирања естетике Хајдегер објашњава дешавањем које не произлази 

непосредно из уметности, чак ни из промишљања о њој, већ то настајање 

везује за преображај саме повести (бивствовања1), то јест за почетак новог 

века. Овај почетак новог века утемељује се у Декартовој филозофији субјекта 

као представљајућег и бивствовања као представљености. Све естетичке 

теорије новог века полазећи од Баумгартена, Канта Шелинга и Хегела само 

су линеарно развијање те концепције субјективности која бивствовање 

разуме као представљеност а човека као представљајуће. С друге стране 

уметност као предмет естетичког истраживања постаје појава културе, 

подручје слободног развоја човека, ствар његовог слободног израза, једна 

представа уметности од које према Хајдегеру болује и савремено доба. 

Схватање уметности као културне појаве подразумева истовремено да 

уметност стоји уз раме другим човековим достигнућима, политици, науци, 

праву, религији и филозофији, појавама које се објашњавају полазећи од 

човека и у односу на човека. Наравно и ове промене условљене се променом 

у суштини повести и истини бивствовања која се сада схвата као извесност, 

оном врстом истине која је утемељена у Декартовој филозофији. 

Сада се поставља питање у чему Хајдегер види то повесно место 

преображаја истине. Он у спису Доба слике света (Додатак 9) говори о томе 

 
1 Хајдегер разликује темељно питање о бивствовању од водећег. У првом случају пита 

се о бивствовању у његовој нескривености а у другом о бивствовању као бивствовању 

бивствујућег. Хајдегерово промишљање уметности  вођено је темељним питањем, док 

се естетичке расправе одвијају у крилу другог питања. Види о томе (Радовановић, 

2015, стр. 45-51). 
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да нови век почиње једним процес ослобађања. Ослобађање се дешава кроз 

сукоб просветитељства и вере у виду критичког разрачунавања са библијском 

истином и религиозним ауторитетом. Заправо, ослобађање од 

објављивалачке спасењске извесности је према Хајдегеру „[...] ослобађање за 

извесност у којој човек себи осигурава истинито као знано сопственог знања“ 

(Heidegger, 1994, p. 107). Управо одлука о овом ’истинитом као о знаном 

сопственог знања’, другим речима, одлука о извесности (certum), дешава се у 

Декартовој филозофији. Наиме: „Декартов метафизички задатак био је 

створити метафизички темељ ослобађања човека за слободу као за 

самоодређење које је извесно као такво“ (1994, p. 107). Поменуто одређење 

извесности не треба сагледавати гносеолошки као претензију на сазнање у 

које не можемо више сумњати и на универзално сазнање које ће бити основа 

сваког другог сазнања. Гносеолошко сагледавање извесности само 

представља један облик техничког мишљења филозофије, филозофско 

мишљења које је дисциплинарно устројено. Оно редукује проблем на један 

регион истраживања и остаје у сфери стручно истраживачких циљева. 

Насупрот томе Хајдегерово мишљење види у оваквом метафизичком задатку 

једну промену епохе путем преображаја истине. Уколико се методолошки 

интерпретира Декартово трагање за извесношћу, као успостављање система 

правила сазнања извесног представљања утолико поново имамо редукцију. У 

предавањима о Ничеу Хајдегер упућује да традиционално водеће питање 

метафизике - шта је бивствујуће - на почетку нововековне метафизике добија 

облик питања о методи, облик питања о путу на коме се полазећи од човека 

и за човека тражи сигурна и извесна истина: „Питање: Шта је бивствујуће? 

преображава се у питање о fundamentum absolutum inconcussum veritatis, о 

неусловљеном, неуздрмљивом темељу истине“ (Heidegger, 1961, p. 142). 

Метода је пре свега резултат једног утемељења истине као извесности и њој 

саприпадне конституције субјективности. Она је техничко-рационални развој 

мишљења које се сада заснива на субјективности и у прилог те 

субјективности. 

Тумачење Декартове метафизике као рационалистичке према 

Хајдегеру јесте узрок озбиљне заблуде. Наиме, Хајдегер сматра да 

рационалистичка интерпретација једнострано схвата темељни Декартов став 

Ego cogito (ergo) sum. Она преводи cogito као „мислим“. Ипак, cogitare не 

значи само мислити, већ и хтети, осећати. Став цогито ерго сум, не трба 

схватита као „мислим, дакле постојим'“, већ као „представљам, дакле 

постојим“. Оповргавајући рационалистичко учитавање Хајдегер указује на 

везу cogito-а и percipere. Ова веза није страна Декартовој филозофији: 

„Декарт на важним местима за cogitare користи реч percipere (per-capio) – 

нешто присвојити, овладати једном ствари, и додуше овде у смислу себе-до-

стављања на начин пред-себе-стављања, пред-стављања“ (1989, p. 151). Ово 

приближавање cogitatio и percipere по Хајдегеру најбоље изражава немачка 

реч представљеност (die Vorstellung). Завршетак ове немачке речи на ’ung’ 

означава једну двострукост оног што припада једно другоме, односно 
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представљеност означује и представљање (das Vorstellen) и представљено 

(Vorgestelltes). Хајдегер у Декартовој филозофији тумачи човека као 

представљајуће (das Vorstellende), то јест као сваком пред-стављању 

бивствујућег и његове истине у-темељ-лежећи темељ. Као овај у-темељу-

лежећи темељ човек је субјект, при чему све не-људско бивствујуће постаје 

објект за овај субјект. Бивственост није ништа друго до пред-стављеност 

пред-стављајућег субјекта. Тумачење cogitatio као представљања омугућиће 

Хајдегеру да у Декартовом полазном метафизичком ставу види не само 

гносеолошки или методолошки напор за апсолутном (само)извесношћу, већ 

једну тенденцију којом ће бити изражена целокупна будућа култура: 

„Представити значи овде: полазећи од себе пред себе ставити и постављено 

као такво осигурати. Такво осигурање мора да буде прорачун, јер само 

прорачунљивост јемчи нам да ће унапред и стално бити извесно оном 

представљајућем“ (Heidegger, 1994, p. 108). У контексту нововековне 

субјективности конституише се нова слобода у смислу самосталног 

напредовања у област осигураног коју тек треба осигурати. Бивствујуће није 

више нешто присуствујуће већ се схвата као нешто наспрам нас, као нешто 

пред-метнуто: „Пред-стављање је напред-идуће, господареће по-пред-

мећивање (Ver-gegenständ-lichung)“ (Heidegger, 1994, p. 108). 

Декартова филозофија према Хајдегеровој интерпретацији има 

епохални значај и представља основу нововековне метафизике: „Сва 

нововековна метафизика укључујући и Ничеа остаје у оквиру Декартовог 

трасираног излагања бивствујућег и истине“ (Heidegger, 1994, p. 87). Овакав 

став Хајдегер доследно спроводи у својим тумачењима нововековних 

филозофија, другим речима, нит водиља свих његових интерпретација је 

линеарна држећи се картезијанског угла. По њему, само из духа Декартове 

метафизике је могуће је тумачити и разумети повесно надолазећу 

филозофију, без обзира колико је она у себи плурална и нелинеарна. Опет с 

друге стране Хајдегер упућује да се у метафизици не само промишља 

суштина бивствујућег, већ се на известан начин и доноси одлука о суштини 

истине. То заправо значи да метафизика не сме да се редукује на хоризонт 

филозофског излагања (у овом случају картезијанска филозофије), већ има 

повесну улогу у смислу да она утемељује епоху, то јест она је темељ епохи у 

њеном суштинском облику прожимајући све појаве којима се та епоха 

одликује. То ни у ком случају, како наглашава Хајдегер не значи поимати 

метафизику као одређену идеологију, већ као - у смислу Хајдегерове 

интерпретације - удес западног човека.  

УМЕТНОСТ КАО ПОЈАВА КУЛТУРЕ У ВИДОКРУГУ ЕСТЕТИКЕ 

Питање које се сада поставља полазећи од улоге метафизике јесте како 

она утемељује суштину естетике и уметности или још боље како прожима 

ове појаве. Хајдегер ће, у с свом тексту Доба слике света, поред науке, 

машинске технике, појаве културе као израза људског деловања и процеса 



6 
обезбожења, као једну суштинску појаву новог века навести и улазак 

уметности у видокруг естетике.  

Хајдегер штавише упућују на једну основу модерне естетике која се 

може видети како у Баумгартеновој естетици чулног сазнања и тако и у 

Кантовој анализи суда укуса. У предавањима о Ничеу он износи став да човек 

са својим слободним знањем о себи само постаје место одлуке о томе како 

бивствујуће треба да се „одреди, обликује и искуси“ (1985, стр. 97-8). Ово за 

Хајдегера не значи само једну тенденцију просветитељског хуманизма, већ 

пре свега фундаментални преображај у повести бивствовања. Место тог 

преображаја јесте човек, који сад на известан начин присваја одлуку о 

бивствујућем, односно одлуку о утемељењу једног новог света. Тај процес је 

повесно нужан и истовремено условљен налогом самог бивствовања и ни у 

ком случају није само голи процес субјективизације света. „Одредити, 

обликовати и искусити“ један свет није више могуће само строго рационално. 

Баумгартен увиђа то и изражава ставом да је филозоф човек међу другим 

људима и да није добро да део људског сазнања сматра страним (Baumgarten 

& Mirbach, 2007, pp. 14–15). Кант сматра да естетски аспект чулности не 

смемо редуковати на сазнајне и емпиријске чиниоце. Постоји сфера естетског 

која повезује осећање и лепо. То је сфера чула укуса, естетског просуђивања 

лепог. Хајдегер у својим анализамa увиђа посебан положај укуса али га не 

сагледава унутар менталистичке парадигме већ у онтолошким димензијама 

представљања. Он у својим анализама картезијанске и модерне 

субјективности одбацује редукцију субјективности на ratio. Субјективност 

мора да се покаже у оптимуму представљалачког субјекта. Утолико он сматра 

да је потребно једно враћање на стањевитост човека (Zuständlichket des 

Menschen), на то како се човек односи према бивстујућем и себи, а то значи и 

како он свет ствари налази и осећа, односно како га чулно димензионира. У 

таквом контексту анализе суштине и положаја човека Хајдегер истиче и 

естетски облик таквог положаја ставом да: „[...] укус постаје виши суд 

(Gerichtshof) о бивствујућем“ (Heidegger, 1985, p. 97). Следећи своју линеарну 

интерпретацију појава модерне епохе из картезијанског угла Хајдегер ће 

протумачити овај став о естетском искуству у алетиолошком контексту: „У 

метафизици се ово показује у томе, да извесност сваког бивствовања и сваке 

истине утемељена на самосвести појединачног ја: ego cogito ergo sum, самог-

себе-прооналазити у властитом стању. То cogito me cogitare добавља тако и 

оном првом (cogito-у), у његовом бивствовању осигурани »предмет«. Ја сам 

и моја стања су прво и истинско бивствујуће. На оваквом истинском 

бивствујућем и према њему одмерава се све остало, по чему као бивствујуће 

треба да буде ословљено. Моја стањевитост, оно како налазим себе при 

нечему, јесте суштински меродавна за то, како налазим ствари и све 

сусретајуће“ (Heidegger, 1985, pp. 97–98). Овај алетиолошки контекст чулног 

димензионирања је још један ослонац Хајдегеровој критици тумачења 

Декарта као рационалисте, која оличена у Хајдегеровом превођењу основног 

Декартовог става cogito ergo sum у „представљам, дакле постојим“. Ово значи 
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да cogitare подразумева како мишљење, тако и вољу и осећање. То би значило 

гледано у контексту алетиолошког тумачења модерне да су осећање и осећаји 

то јест чулно димензионирање света облик представљајућег попредмећивања 

света. У овом представљајућем попредмећивању варира однос осећања и 

лепог то јест конституише се суд укуса као виши суд о бивствујућем. Чулно 

димензиорнирање света означава еманципацију чулности у виду естетичког 

повезивања осећања и лепог и његово изражавање у суду укуса. Заправо 

Хајдегер у предавањима о Ничеу сматра да када се утврди логички суд, онда 

је он логички по томе уколико задовољава законе мишљења које поставља 

логика. Саобразно томе, додаје он, требало би за један естетски (суд) да 

кажемо да је то онај који подразумева један начин посматрања и истраживања 

осећајног односа, односно оног понашања и исказивања естетског осећаја и 

естетског стања. Ипак, Хајдегер овде примећује: „Строго узевши, осећајно 

стање (der Gefühlzustand) није »естетско«, али је оно такво, да може бити 

предмет једног посматрања, које је естетско(-ичко) управо због тога што оно 

унапред сагледава осећајно стање које је подстицано од стране лепог и на 

њега се односи и њиме је одређено“ (1985, pp. 91–92).  Управо у овом 

контексту нове осећајности, које подразумева повезивање осећања и лепог 

отвара се простор једном естетском суђењу то јест суду укуса и њему 

одговарајуће теорије.  

Ставом да „укус постаје виши суд о бивствујућем“ Хајдегер има у виду 

непосредну предисторију формирања Баумгартенове системске естетике 

оличене у интересу за укус, естетике класицизма и њој опонирајуће естетике 

осећајности, али и Кантову анализу укуса. Тиме се на известан начин 

Хајдегер придружује повесничарима естетике који сматрају да појам укуса 

представља најреволуционарнији појам у формирању естетике. Карактер ове 

револуционарности огледа се у томе да је са појмом укуса: „[...] лепо 

доведено у тако присну везу са човековом субјективношћу да се, на крају 

дефинише преко задовољства које пружа, преко осећаја или осећања које у 

нама буди“ (Фери, 1994, p. 24). Појмом укуса изражена је истовремено једна 

тенденција субјективизације лепог. Лепо се не схвата више догматски 

објективно у виду идеје остварења неког реда у којем морају владати мера и 

склад (ordo и proportio), као у антици и средњем веку. Оно сада своју, у 

извесној мери задржану објективност, смешта у најинтимнију субјективност 

укуса. Хајдегер у предавањима о Ничеу све појаве модерне естетике своди на 

изложену нововековну субјективност представљања као преображаја унутар 

повести истине бивствовања. Наиме и осећање као облик чулности и разум 

јесу облици представљања (cogitare-а) и могу слободно да се сврстају под 

Хајдегерову одредницу представљајућег попредмећивања, чиме ти појмови и 

феномени остају у крилу истине као самоизвесности субјекта то јест једног 

преображаја истине бивствовања. 

Поред става да уметност улази у видокруг естетике и постаје предмет 

једног особеног филозофског посматрања, Хајдегер као карактеристику 

новог века наводи чињеницу да уметност постаје појава културе. Наведени 
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миље метафизике субјекта пружа могућност да се схвате Хајдегерова кратке 

напомене о карактеру нововековне уметности, наведене у трећој темељној 

чињеници из повести естетике под насловом „Почетак новог века: уметност 

као појава културе“. Тако прва напомена: „Уметност постаје могућност 

човековог слободног саморазвоја његових достигнућа и умећа: Појава 

културе! »Уметност« се гура у представљеност (die Vorstellung), у којој се 

човек данас креће и из које се ми тешко извлачимо“ (Heidegger, 1985, p. 97). 

У првој реченици овог цитата стоји да је уметност могућност слободног 

саморазвоја човека. Конституисањем нововековне метафизике 

субјективности на сцену ступа један облик слободе, који не постоји код Грка, 

а још мање у средњем веку. Ослобађање од обавезности хришћанске 

спасењске извесности подразумева да наместо бога у погледу људских 

производа постави човек као субјект и носилац својих достигнућа или 

прецизније речено културе. Уметност постаје појава културе, а не 

хришћанске религије. Она постаје ствар од човека утемељене културне 

политике. Ово се презентује и у томе да уметник није више бледи сарадник 

бога у уметничком стварању што води обезбожењу уметничке производње. 

Уметничко дело је сада објект човекове представљалачке производње и 

производ његовог слободног израза. Као такво, уметничко дело не може да 

се идентификује са природним стварима оно сада постаје ствар слободног 

израза уметника и естетских критеријума. Настаје лепа уметност, 

непојмљива за средњовековно схватање. У контексту субјективности дело 

више није само предмет уметничког произвођења, већ и предмет доживљаја. 

Као предмет доживљаја оно подлеже оцењивању и уживању субјекта 

рецепције. Хајдегер наглашава да је доживљај специфично нововековна 

категорија, којом нововековни човек обликује своју суштину. Такво 

обликовање суштине није карактеристично за Грке. Они нису знали за 

доживљаје. Кад се говори о доживљају Хајдегер, може се рећи намерно, не 

истиче разлику између доживљаја уопште и специфичног естетског 

доживљаја којим се конституише естетски предмет. Једно естетско 

разликовање које према Гадамеру омогућује естетски доживљени предмет то 

јест оно чиме се естетски доживљај управља на само дело одвајајући све оне 

ванестетске моменте као што су сврха, функција, садржинско значење у 

Хајдегеровом схватању доживљаја бива нивелисано. Хајдегер појам 

доживљаја повезује са тим да је свет новог века постао слика, а човек је као 

subjectum уздигао свој живот до положаја центра свих повезивања и 

одлучивања истичући на тај начин његову обликујућу моћ. Нивелација се 

састоји у томе да није само уметничко дело предмет доживљаја, већ се свако 

бивствујуће „[...] сматра бивствујућим тек када се и уколико се оно уноси у 

тај живот и када се и уколико се односи на тај живот. То јест тек када се и 

уколико се оно до-живљава и постаје до-живљај“ (Heidegger, 1994, p. 94). 

Другим речима доживљај за Хајдегера пре свега има онтолошку функцију 

конституисања предметности свега бивствујућег, а не естетску функцију 

одређивања специфичног естетског предмета. Иначе појам доживљаја 

(Erlebnis) Хајдегер тематизује и у Прилозима филозофији везујући овај појам 
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за техничку суштину бивствовања коју у том делу назива справљеност 

(Machenschaft). Ова техничка суштина састоји се у попредмећивању свега 

бивствујућег које води напуштености бивствовања истовремено сводећи 

доживљај на извесност једног ја које попредмећује, и позиционирајући га у 

један одређени преображај истине (извесност) бивствовања. Стога 

Хајдегерова тврдња из Поговора Извору... да је доживљај елемент у којем 

уметност умире означава и извесну нивелацију уметничких дела са осталим 

бивствујућим захваљујући самом доживљају као феномену конституисаном 

на извесности нововековне субјективности.  

Истичући да уметност постаје ствар слободног људског саморазвоја и 

достигнућа, Хајдегер не упућује само на један процес обезбожења у којем 

једно уметничко дело губи теолошку функцију analogia-e entis, већ на то да 

она постаје ствар једне нове слободе утемељене на самоизвесности субјекта 

као представљајућег попредмећивања, не само по својој производњи него и 

по свом изразу. Овоме одговара Хајдегерова тврдња „[...] да се уметност гура 

у представљеност“ (Heidegger, 1985, p. 97). Већ наглашени карактер 

представљености да она подразумева представљање и представљено упућује 

на основу нововековне субјективности субјекта као представљајућег 

попредмећивања као основне црте извесности. Овај преображај истине води 

новој суштини уметности, коју Хајдегер одређује у Извору уметничког дела. 

Уметност поново заснива нови сукоб истине у овом случају нескривености и 

њој опозиционе скривености у виду извесности. Управо постављање истине 

као извесности и њој саобразног представљајујућег попредмећивања носи 

суштински преображај истине бивствовања у којем се сада бивствујуће 

схвата као предмет или објект. Схватање истине као извесности омогућиће 

Хајдегеру да заснивање нововековне уметности одреди као стављање-истине 

бивствујућег у дело, где се то бивствујуће схвата сада као предметно 

бивствујуће које тиме постаје предмет са којим се може рачунски 

располагати и прегледавати (Heidegger, 1994, p. 65). Путем уметности отвара 

се један свет у коме свако бивствујуће постаје објект за један субјект. Другим 

речима бивствујуће је предмет његовог располагања и управљања као и 

доживљавања. Парадокс овако постављене суштине уметности на 

преображеној истини бивствовања као извесности водиће растварању 

уметности. Наиме у процесу безграничног представљајућег попредмећивања 

уметност неће остати имуна. Она која отвара и поставља свет рачунског 

располагања подлећи ће том рачунском располагању и попредмећивању. Овај 

процес довешће на крају новог века до нестајање уметничких дела, јер ће она 

услед техничке доминације постати постројења (Anlage). То не значи да не 

постоје песници који у новом веку певају на другачији начин. Пре свега, 

Хелдерлин који најављује својом поезијом једно ново време, на другачијој 

истини бивствовања утемељени повесни етос света.(de Tokvil, 2002) 
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HEIDEGGER - THE FORMATION OF MODERN AESTHETICS AND 

ART AS THE APPEARANCE OF CULTURE 
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Abstract: The paper analyzes Heidegger's views on aesthetics and art in 

the epoch of the new century. First, it is shown how Heidegger defines the general 

concept of aesthetics. Then the role of Descartes' philosophy in establishing the 

Being and the truth as a certainty in the epoch of the new century is shown. Modern 

aesthetics and art are formed within such a change of being and truth. In modern 

aesthetics, feeling and beauty are connected and taste, subjective judgment, is 

placed as a central concept. On the other hand, art is presented as a cultural 

phenomenon that distances itself from the Christian concept of art. 
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ДИЛЕМЕ ОКО ДОМЕТА ПРОЈЕКАТА У РАЗВИЈАЊУ КЉУЧНИХ 

ОБРАЗОВНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА 

Весна Б. Краварушић1 

Сажетак: Свесно образовање, као намеран, плански и организован 

педагошки процес обезбеђује стицање знања, вештина и навика у функцији 

је развијања учења, ширења и обогаћивања човекове спознаје. На 

предшколском узрасту образовање, кроз развој опште и посебних припрема, 

омогућава детету обављање животних функција, хуманизацију његове 

природе и усвајање и обрађивање основа културе цивилизације. Базу за 

пренос материјалних и духовних вредности заједнице чине социокултурни 

системи: симболизације и комуникације, системи знања из науке, технике, 

технологије, рада и производње, уметничких форми изражавања, вредносних 

и етичких ставова. Кроз моделе свакодневног живљења, форме игре и учења, 

дете савладава програм предшколског васпитања и образовања који би у 

исходу требало да развије њихове компетенције (кроз учење учења- за 

матерњи и други језик, математичка, научна, технолошка, дигитална, 

друштвена знања, културолошку свест и иницијативност). Истраживање са 

циљем унапређивања пројеката је реализовано дескриптивном методом, 

анализом садржаја десет објављених пројеката, којима су издвојене њихове 

карактеристике: образовни садржај, врста и комбинације реализованих 

активности, коришћене васпитно- образовне методе и специфичне образовне 

компетенције које су подржане. Резултати говоре о коришћењу ограничених 

образовних садржаја само једне васпитно-образовне области, слабој 

интеграцији садржаја, без промена у примени методичког репертоара (у 

односу на период до 2018) и фаворизовање развоја научних компетенција 

деце.  

Кључне речи: образовање, дете, компетенције деце предшколског 

узраста, пројекат, домети. 
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УВОД 

Образовање је педагошки процес, који се одвија кроз активности и 

делатност. Обогаћује људску спознају, обликује његов поглед на свет. 

Образовање или едукација (лат. educatus,educate, educere-изнети; ducere- 

водити) јесте процес промене личности у жељеном правцу усвајањем 

различитих садржаја у зависности од узраста и потреба јединке. Образовање 

укључује и васпитне, поред образовних садржаја (Требјешанин, 2018, p. 371). 

Резултат тог процеса је образованост, која прераста у особину личности. У 

Encyclopedia Britannica, (2022) сублимира сазнато и тумачи да се образовање 

може посматрати као преношење вредности и акумулираног знања једног 

друштва. Образовање је осмишљено да децу води кроз процес учења културе, 

посебно у сложеном друштву које обилује знањима, обликујући њихово 

понашање и усмеравајући их ка њиховој коначној улози у друштву. Такође, 

образовање се објашњава као дисциплина која се бави методама подучавања 

и учења за разлику од различитих средстава социјализације. Двојак је начин 

стицања образовања (Вилотијевић, 1999; Krulj & Vidosavljević, 2020): 

несвесно и свесно. Несвесно образовање се стиче кроз животне ситуације у 

окружењу; ненамерно је и спорадично учење у свакодневној људској 

активности, информално. Свесно образовање је оно у коме се знања, вештине 

и навике стичу кроз намеран, плански и организован процес. Свесно 

образовање се реализује кроз неформално и формално образовање. Иако се 

обе врсте свесног образовања одвијају кроз институционални оквир, 

формално образовање је и дугорочно, континуирано, кроз образовно-

васпитни систем (три нивоа: предшколско, основно, средње образовање) и 

увек са интенцијом да се остваре планирани циљеви на нивоу друштва, преко 

садржаја, постављених стандарда до мерљивих исхода на основу којих се 

вреднује квалитет постигнутог, индивидуално и на нивоу институције. На 

предшколском узрасту јавно образовање је нераскидиво везано за процесе 

неге и васпитања. Представља оспособљавање детета за свакодневне животне 

ситуације са којима се сусреће у непосредном и посредном окружењу, 

култивише његову природу (Каменов, 2006), уводи га и ситуира у шире 

социо-емоционалне контексте него што је породица. Доприноси општој 

припреми детета за што лакшу адаптацију на школски систем и доноси 

посебну припрему, која му омогућава стварање базе академских и 

уметничких знања, као предуслов за даље праћење програма наставних 

предмета. Садржаји предшколског васпитања и образовања потичу, и 

прерађују се адекватно узрасту, из социокултурних система: симболизације 

и комуникације, система знања из науке, технике, технологије, рада и 

производње, уметничких форми изражавања, вредносних и етичких ставова. 

Теоријску основу рада чини социокултурна теорија. Социокултурне теорије 

(Wang et al., 2011, pp. 297–298) описују људску спознају као „развијену кроз 

ангажовање у друштвеним активностима... Овај друштвени и културни 

ангажман посредују културно конструисана средства као што су језик, 
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материјали, знаци и симболи... учење и развој се одвијају на два плана: 

социјалном (интеракције са другима) и психолошком (унутрашњем)“. 

Оснивачем се сматра Виготски (Mcleod, 2022) који наглашава 

фундаменталну улогу друштвене интеракције у развоју сазнања као 

друштвено посредовани процес у коме деца стичу своје културне вредности, 

уверења и стратегије решавања проблема. Идеје о предшколском васпитању 

и образовању са позиција социокултурне теорије у нашој земљи нису нове. 

Представљајући ретроспективу дела Александре Маријановић, Цолић (2013, 

p. 85), наводи њене ставове о социокултурној средини и систематском 

утицају на дете у посебно структурираној образовној средини у којој су 

„утицаји пробрани, згуснути и организовани“. При томе, садржаји 

образовања су из науке, груписани према појмовима, интегрисани и 

планирани у блоковима (тематско планирање и програмирање), како би деци 

пружили прилику да чулна искуства повезују, уопштавају и трансформишу у 

знање. На таласу ових иновација у предшколском васпитању и образовању, 

идеје даље операционализује Каменов (2006).  

Полазећи од социокултурне теорије развоја и учења, социологије 

детињства, постмодернизма и постструктурализма, у процесу разматрања 

израде нових основа програма предшколског васпитања и образовања, 

Крњаја и Павловић Бренеселовић (2014, pp. 156–157) износе становиште о 

пожељном приступу који је усмерен на односе. Односи се стављају у 

средиште програма и тиме као кључне димензије препознају питања 

вредности, учешћа, моћи, проактивног делања, колаборације, добробити, 

учења као коконструкције у заједници праксе, установе и заједнице као 

социокултурног контекста. При томе, Крњаја и Павловић Бренеселовић 

(2014, p. 160) сматрају да добробит детета није исход педагошко-

психолошко-дидактичке заснованости програма и спољашњи програмски 

оквир који стварамо за дете, него својство детета које се развија кроз односе 

и делање које дете реализује и у које ступа са одраслима, са другом децом и 

са физичком средином у одређеној заједници праксе. Развој добробити 

(Pavlović-Breneselović, 2010) се сагледава као мултидимензионални, 

интерактивни, динамички и контекстуални процес којим се интегрише здраво 

и успешно индивидуално функционисање, позитивни социјални односи и 

подржавајуће социјално окружење. Крњаја и Павловић Бренеселовић (2014, 

p. 157) сматрају да „...израда основа програма не започиње одређивањем тога 

шта програм треба да садржи (нпр. да ли ће у садржај документа ући 

теоријска полазишта и садржај рада са децом; која ће начела ући; да ли ће ући 

примери активности, праћење и евалуација…) и како треба да буде 

структуриран (нпр. да ли по узрастима, да ли по развојним аспектима или по 

улогама деце и одраслих…)...“. Разматрања ауторки преливају се у нови 

програм и објављивањем Основа програма предшколског васпитања и 

образовања1 (‘Правилник о основама програма предшколског васпитања и 

 
1 У даљем тексту Основе програма 
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образовања’, 2018), документ постаје законска обавеза за све запослене у 

предшколским установама, пре свега, васпитаче као директне носиоце 

непосредног васпитно-образовног рада са децом.  

КРИТИЧКО САГЛЕДАВАЊЕ „ОТВОРЕНОГ“/ФЛЕКСИБИЛНОГ 

ПРОГРАМА И РАДА НА ОБРАЗОВАЊУ ДЕЦЕ  

Кратак је период у току кога су Основе програма на снази (сукцесивно 

су увођене у употребу од 2018-2022). Оријентисан је на припреме васпитача 

кроз обуке, размену, припрему, планирање, програмирање, реализацију и 

вредновање непосредног васпитно-образовног рада са децом (и 

предшколских установа) за његову примену. Незнатан је број аналитичких 

сагледавања самог Документа и истраживања примене Основа програма са 

различитих аспеката. У оквиру критичког осврта на Основе програма, Ивић 

(2020) објашњава мањкавости са више аспеката: од непримерености форме 

Документа, преко несклада подзаконског акта са Законом о предшколском 

васпитању и образовању (2021), којим су, осим педагошке делатности, 

прописане нега, исхрана, превентивно-здравствена и социјална заштита деце 

предшколског узраста, а које нису ни споменуте. Сматра да су Основе 

програма промовисање личних професионалних ставова аутора, без 

суштинске разлике између карактеристика два дела Основа програма, као 

јединствених основа за све узрасте деце. Ивић наводи да изостају и стандарди 

квалитета у оквиру реалног оперативног програма. Овом погледу се може 

придодати и одсуство садржаја, макар у оријентационој форми (ако изузмемо 

набрајање социокултурних система, као извора сазнања). Промовисање 

пројектног приступа учењу, иначе веома актуелног на свим нивоима 

образовања и васпитања, као једине стратегије, носи одређене мањкавости. 

Ристановић (2019, pp. 86–87), на пример, наводи следеће недостатке 

пројектног приступа учењу: превелик утрошак времена, неред, неуспешна 

контрола протока информација и успостављање равнотеже између 

самосталности ученика и пружања подршке, неадекватна примена наставних 

средстава, тешкоће у вредновању појединачног рада, недовољно разумевање 

истраживачких техника и недовољно развијене социјалне вештине, проблеме 

у изради заједничког резултата истраживања (јер су многи продукти 

засновани на индивидуалним радовима). Такође, изражава и неслагање са 

конструктивистичким приступом настави, сматрајући да је минимално 

вођена настава неспојива са „људском когнитивном архитектуром”, те да је 

претпоставка да је процес учења методама и процесима научне дисциплине 

фундаментално погрешан, као и претпоставка да настава треба искључиво да 

се фокусира на методе и процесе, анулирајући педагошки садржај искуства 

учења (Ристановић, 2019, pp. 86–87). У прилог вођеним моделима поучавања 

и учења иде и разматрање (Lauwerys et al., 2022) : Концентрација учења у 

формалној атмосфери омогућава деци да науче много више него што су у 
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стању да ураде само посматрањем и имитирањем. Када подсетимо да 

мишљење предшколског детета одликује (Piaget & Inhelder, 1971) 

сензомоторна интелигенција (опажај- акција) и конкретно- представно 

мишљење (интернализовани опажаји- акције), ови недостаци пројектног 

приступа добијају додатну проблемску димензију. Указују нам да педагошка 

прерада образовних садржаја и потиснуте стратегије образовања имају своје 

оправдано место на формалном предшколском нивоу васпитања и 

образовања. Истраживање Цолић, Велишек Брашко и Цолић (2021, p. 145) 
закључује да је васпитаче, у оквиру образовања и перманентног образовања, 

неопходно оспособљавати за поступке и облике рада који су у „већој мери 

усклађени са савременим циљевима васпитања, као што су: подршка 

добробити детета, кроз активност, самосталност, иницијативу и аутономију 

детета... оспособити их за вредновање и самовредновање свог рада.“ Ови 

резултати су у складу са утврђеним чињеницама које говоре у прилог значају 

васпитача и достигнутих нивоа њихових компетенција за непосредан 

васпитно-образовни рад. Петровић Сочо (Petrović-Sočo, 2012, p. 70) скреће 

пажњу: „У којој мјери и којим темпом ће се изворност сувременог 

курикулума и изграђивања оптималног институцијског контекста у пракси 

реализирати и даље развијати, не овиси о теоријском моделу курикулума и 

институцијског контекста, већ, прије свега, о знању, спремности, хтијењу и 

отворености за промјене, путем акцијских истраживања оних који их у 

сваком локалном вртићу суконструирањем „преводе“ у праксу“.  

КЉУЧНЕ ОБРАЗОВНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДЕЦЕ 

Кључне образовне компетенције за целоживотно учење у 

предшколском васпитању и образовању изведене су из међународних 

докумената. Дефинисане су као (‘Правилник о основама програма 

предшколског васпитања и образовања’, 2018): комуникација на матерњем 

језику, комуникација на другом језику, математичке, научне и технолошке 

компетенције, дигитална компетенција, учење учења, друштвене и грађанске 

компетенције, иницијатива и предузетништво и културолошка свест и 

изражавање. Кључне компетенције имају своје специфичности, у складу са 

узрастом детета. Комуникација на матерњем језику се односи на подршку 

детету за правилно, изражајно и креативно усмено изражавање, језичко 

стваралаштво, богаћење речника, позитивну практичну примену и 

симболичко репрезентовање. Комуникација на другом језику укључује развој 

матерњег језика, ситуационо усвајање другог језика и развој свести о 

различитим језицима/културама. Математичке, научне и технолошке 

компетенције се подржавају сензорним искуствима и практичном 

манипулацијом, истраживањем појава и решавањем проблема. Дигитална 

компетенција је посебно издвојена из претходне компетенције (иако јој 

припада, прим.а.), вероватно, како би се нагласио њен значај за развој 

информатичке културе, где се дете оспособљава за коришћење дигиталних 
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технологија у функцији игре, истраживања и документовања активности. 

Учење учења значи подршку детету за освешћење процеса властитог учења 

(перцепције, промишљања, преиспитивања, саморегулисања). Друштвене и 

грађанске компетенције су достигнуте када дете развија однос припадања, 

уважавања, када сарађује и укључује се у дешавања у установи и локалној 

заједници. Иницијатива и предузетништво се осваја партиципацијом деце, 

изражавањем идеја, доживљаја, сазнања и мишљења, иницијативом, 

испробавањем и проценом решења. Културолошка свест и изражавање се 

подржава развијањем културног, националног и идентитета „становника 

планете“ и стваралачким изражавањем детета кроз различита уметничка 

подручја. 

Очекивање законодавца је да се кључне компетенције деце развијају 

(и остваре) кроз реални програм. Саме Основе програма налажу стварање 

реалног програма, а УНИЦЕФ (Године узлета, Нове основе програма 

предшколског васпитања и образовања, брошура за родитеље, 2018) 

додатно појашњава да се тако „промовишу програми који настају кроз 

заједничко учествовање, у простору који је инспиративан и провокативан за 

дете и где оно може слободно да истражује, да се игра, да промишља, да 

сарађује са другима, испробава и упознаје свет око себе“. Уместо пажљивог 

одабира и прераде складне узрасту васпитаника образовних садржаја из 

социокултурних система, испоставља се да се садржаји појављују 

ситуационо, на основу „провокације“ коју уноси васпитач или на основу 

дечијег интересовања, које су полазна тачка за отварање пројекта. Од 

предзнања и заинтересованости деце, предлога родитеља и компетенција 

васпитача (‘Правилник о стандардима компетенција за професију васпитача 

и његовог професионалног развоја’, 2018), нивоа општег образовања, 

психолошко-педагошких и методичких знања, способности за 

самоевалуацију, зависиће обим и дубина садражаја којим ће се бавити током 

развијања пројекта. Потврда констатације је изнесена и у Године узлета, 

брошури за васпитаче (Године узлета, Нове основе програма предшколског 

васпитања и образовања, Брошура за васпитаче, 2018) где се наводи да је 

фокус васпитача на стварању прилика за учење као интегрисаног искуства 

детета кроз оно што чини (делање) и доживљава (односи), а не према унапред 

испланираним појединачним активностима на основу аспекта развоја или 

образовних области и издвојених садржаја подучавања. Тако се реални 

програми који се остварују разликују и од васпитне групе до групе, те стечена 

знања, вештине, навике и ставови деце могу бити различити у васпитној 

групи, самој установи, као и у држави. 

Но, и без унапред дефинисаног или оријентационо датог образовног 

садржаја реалног програма, очекује се да се кроз циклус проведен у 

предшколском васпитању и образовању остварује развој кључних 

компетенција детета и тиме обезбеђује континуитет предшколског и 

основношколског образовања, касније и целоживотног учења. Практично, 

иако не експлицитно наведени, циљеви предшколског рада са децом су 
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досезање кључних компетенција. Али, њихово постигнуће није обавезно 

проверљиво. Јер, наводи се: Специфична знања, вештине и навике која дете 

стекне треба сагледавати „као средства којима се подржава и подупире развој 

ових базичних компетенција, а не као краткорочно постигнуће коме се тежи“ 

(‘Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања’, 

2018). Оно на чему се, такође, инсистира унутар овог дела Основа програма 

је да се компетенције не стичу „кроз издвојено подучавање посебно 

обликованим методичким поступцима“. Уместо тога, прописују се, опет 

методички поступци (прим. а.), који, осим вербалних, укључују препоручене 

методе васпитно-образовног рада (ситуациону, доживљавања, искуствени 

метод, истраживачки, метод решавања проблема, експериментални, пројект 

метод, практични, рад на тексту, илустративни и тд.). И сам актуелан и 

предложени пројектни приступ учењу (Крњаја & Павловић Бренеселовић, 

2017) при реализацији пројеката је комбинација наведених метода које 

подстичу партиципацију детета и остваривање очекиване добробити за дете. 

Осим самог процеса учења, квалитет васпитно-образовног рада се очитује у 

и постигнућима детета. Да би се остварио квалитет, било да је програм 

усмерен на дете или садржај, Gipps i MacGilchrist (1999, према (Mandarić 

Vukušić, 2012)) наводе да је „потребна свакодневна рефлексија о оствареним 

исходима учења, задаћама које се постављају пред децу, начинима на који се 

остварује мотивација деце, али и рефлексија о властитим ставовима који на 

то утјечу“. Да би пратили исходе, претходно је потребан систематски, 

континуирани, логички повезан процес планирања и програмирања. 

МЕТОД 

У оквиру проблема домета пројеката према Основама програма у 

формирању кључних компетенција деце предшколског узраста, предмет 

истраживања (дескриптивном методом, поступком анализе садржаја) су 

основне карактеристике 10 јавно доступних пројеката реализованих у 

предшколским установама (уз претпоставку да су процењени као 

квалитетни). Циљ истраживања је унапређивање пројектних активности. 

Задаци су испитивање основних карактеристика пројеката: 1) образовних 

садржаја; 2) врста активности кроз које су се садржаји обрађивали; 3) 

идентификовати најчешће коришћене методе за обраду садржаја; 4) 

идентификовати кључне компетенције чији развој подржавају. Хипотезе су: 

да је присутно сужавање обима образовних садржаја и слабо корелирање са 

садржајима других области васпитно-образовног рада; да нема значајних 

промена у непосредном васпитно-образовном раду са децом од почетка 

примене Основа програма и претходног периода у коме су на снази биле 

Опште основе предшколског програма (2006) у погледу врста активности и 

примењиваних метода; да је неједнака дистрибуција садржаја и активности 

које подржавају развој свих кључних компетенција код деце. Уз све 

мањкавости истраживања (мали, случајни узорак, незнатан временски 
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период, селектираност података о пројекту од стране аутора пројеката) 

истраживање може послужити као илустрација и подстицај за даље 

експлорирање проблема, с обзиром на то да нема сличних истраживања.  

На основу доступних података, издвојене су карактеристике 

реализованих пројеката (Табела I).  

Табела I: Карактеристике реализованих пројеката 
 

Б Назив 
пројекта, 

узраст 

Садржаји Врсте 
активности 

Коришћене 
методе 

Подршка 
развоју 

компетенциј

а деце 

1 Време 
(предшколска 

група) 

(Мијајловић & 
Тодосијевић, 

2021) 

Сат, изглед, врсте, 
представници, 

мерење времена; 

Информатички 
кабинет, употреба 

ИКТ 

Перцептивне 
откривачке 

ликовне 

говорне 
 

Монолошка,  
питања-

одговори,  

дијалошка, 
демонстрација, 

илустративна 

Математичк
е, научне и 

технолошке 

компетенциј
е; дигитална 

компетенциј

а; 
комуникациј

а на 

матерњем 
језику 

2 Из морских 

дубина до 
небеских 

висина 

(предшколска 
група) 

Живи свет у мору 

Морске животиње, 
изглед 

Перцептивне  

откривачке 
ликовне 

говорне 

 

Дијалошка, 

демонстрација, 
илустрације 

 

Научне; 

дигиталне, 
комуникациј

а на 

матерњем 
језику 

3 Свемир 

(предшколска 
група)  

Планете, сазвежђа, 

галаксије, маглине, 
црне рупе, месец 

Перцептивне 

говорне 

Монолошка,  

питања-
одговори, 

дијалошка,  

посматрање, 
демонстрација,  

(квиз) 

Научне, 

комуникациј
а на 

матерњем 

језику 

4 Мајсторије 

маштарије 
(Старија група) 

(Николић & 

Станковић, 
2021) 

Материјали за рад 

у радиници, 
столарска 

радионица, 

техника обраде 
дрвета 

Перцептивне 

практичне 
говорне  

Посета ЛЗ 

Посматрање, 

практичан рад,  
дијалошка 

 

Технолошке 

компетенциј
е, 

комуникациј

а на 
матерњем 

језику 

5 Вода- 
запловимо у 

морске дубине 

(Мешовита 
група) 

(Живадиновић 

& Ђорђевић, 
2021) 

Вода- 
карактеристике, 

значај, употреба, 

снага, моћ, 
математички 

појмови- горе-

доле, велико-мало, 
становници 

морских дубина, 

њихове 

Перцептивне 
говорне  

откривачке  

ликовне  
практичне 

еколошке 

Посета ЛЗ  

Проблемска, 
рад на тексту, 

истраживачка,  

откривачка, 
разговор,  

посматрање, 

демонстрација, 
практичан рад, 

илустративна 

(квиз) 

Научне,  
комуникациј

а на 

матерњем 
језику, 

културолош

ка свест и 
изражавање 
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карактеристике, 

екологија 

6 Наука око 

нас(?) 
(Милићевић et 

al., 2021) 

Физика, хемија, 

биологија, своја 
земља, култура, 

обичаји, ИКТ, веб 

алати 

Перцептивне 

откривачке 
практичне 

друштвене 

говорне 

Лабораторијска, 

експериментална
демонстрација, 

презентација, 

дијалошка  

Научне, 

дигитална, 
културолош

ка свест и 

изражавање, 
комуникациј

а на 

матерњем 
језику  

7 Пут око света: 

Кина 
(Предшколска 

група) (2022) 

О континенту 

Азија, Кини: 
географски 

положај, 

карактеристике 
земље, 

култура, традиција, 

грађевине, биљни и 
животињски свет, 

храна, како јести 

штапићима, писмо, 
застава, спорт, 

позната по 

Кинеском зиду, 
панди, прослави 

Нове године... 

Перцептивне  

истраживачке  
откривачке 

практичне 

друштвене 
говорне  

драмске  

ликовне  
музичке  

плесне  

Посета ЛЗ 

Истраживачка,  

откривачка, 
посматрање, 

илустрација, 

демонстрација, 
практичан рад 

дијалошка 

доживљавања 
 

Културолош

ка свест и 
изражавање,  

научне, 

техничке, 
технолошке,  

друштвене и 

грађанске  
комуникациј

а на 

матерњем 
језику 

8 Сапун 

(Мешовита 
група) (2022) 

Биљке и биљни 

свет, врсте цвећа, 
мириси, састојци и 

поступци за израду 

сапуна 

Перцептивне  

практичне 
посета ЛЗ 

Посматрање, 

Дијалошка, 
Практичан рад 

Научне, 

комуникациј
а на 

матерњем 

језику 

9 Од ћебета до 
брода 

(Старија група) 

(2022) 

Брод, делови, 
карактеристике, 

изградња 

Перцептивне  
практичне  

говорне 

драмске  

Практичан рад, 
драматизација 

дијалошка 

 

Технолошке 
комуникациј

а на 

матерњем 
језику  

1

0 

Торта 

(Млађа група) 
(2021) 

Материјали, 

обрада теста, 
прављење колача, 

цртање торте, 

беџеви, изложба 

Перцептивне  

практичне 
ликовне 

говорне 

Монолог, 

илустративна, 
практични рад 

Технолошке 

културолош
ка свест и 

изражавање  

Легенда: ЛЗ- неки од објеката/сарадника у локалној заједници 

 

Подаци нам указују да постоје значајне разлике у трајању, обиму, 

дубини и развијености представљених пројеката. Разлике у трајању пројекта 

су препоручене: „Тема или пројекат могу да трају од неколико дана до 

неколико месеци, зависно од правца развоја и надограђивања идеја, предлога 

и интересовања деце, од разноликости подстицаја и идеја које уноси васпитач 

и други који су укључени у тему/пројекат“ (‘Правилник о основама програма 

предшколског васпитања и образовања’, 2018). Развијеност пројекта утиче на 
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временско трајање пројекта и обим и дубина сазнања која деца стичу у 

интеракцији са средином, вршњацима и васпитачем. Истраживани пројекти 

се разликују и према узрасту васпитаника са којима су реализовани (4 са 

предшколском групом, 2 старијом, 2 мешовитим, 1 млађом, 1 непознат 

узраст). Увидом у представљене садржаје извесно је и да пројекат реализован 

са групом деце млађег узраста не значи нужно и краткотрајан и слабо 

развијен пројекат.  

1) Подаци показују да су пројекти отварани на основу провокације или 

исказаног интересовања деце. Још је Маријановић (Марјановић, 1971, p. 450) 

писала да је „избор и развијање теме основ за организацију дечјих 

активности. На неки начин, теме су изабране информације, док су активности 

стратегије употребе тих информација“. У 6 пројеката су препознатљиве теме 

из пређашњег модела Б, преименоване у пројекте (занимања: пекар, столар; 

биљни свет, морске животиње, водена превозна средства, свемир...). На 

разгранатост пројекта (идентификовани- дневни, недељни, вишенедељни) 

може утицати узраст васпитаника, ангажман родитеља/сарадника, 

разумевање Основа програма од стране васпитача, мотивисаност, степен 

активног односа васпитача према непосредном раду, као и његова 

спремност/способност за развијање пројекта, тј. проширивање садржаја у 

интегрисану, логичку целину, искуствено блиску детету, али и са образовним 

секвенцама које превазилазе тренутна знања детета. У анализираним 

пројектима централно заступљени образовни садржаји су из области 

познавања околине. Приликом реализације једног пројекта, образовни 

садржаји припадају познавању (околине) природе, кроз 5 пројеката 

образовни садржаји из познавања околине су корелирани са ликовним 

васпитањем, док су 4 пројекта интегрисала знања из области познавања 

околине и других, различитих социокултурних система. Taggart, Sylva, 

Melhuish, Sammons & Siraj, у оквиру EPPSE (2015, p. 7) су истраживали 

предшколско васпитање као предиктор исхода током времена. Налази 

потврђују позитиван, дугорочан утицај на постигнућа деце, напредак и 

социјално-бихејвиорални развој, побољшање академских и друштвених 

способности деце, посебно код дечака, деце са развојним проблемима и деце 

из социјално депривираних средина. Васпитачи су упознати са позитивним 

ефектима предшколског васпитања и придају значај садржајима који потичу 

из науке и дају основу за стицање академских знања. Оно што из података не 

можемо утврдити је спецификација обрађиваних садржаја (обим и дубина). 

2) У оквиру свих пројеката су комбиноване активности 

(класификација према (Каменов, 2006)). Заступљеност различитих врста 

активности је приказана у Табели II. 

 

 

 

 



21 

 

 

 

Табела II. Заступљеност врста активности у пројектима 
Врста активности f 

Перцептивне 10 

Говорне 10 

Практичне  7 

Ликовне  5 

Откривачке  4 

Локална заједница 4 

Друштвене 2 

Драмске 2 

Истраживачке 1 

Музичке 1 

Плесне 1 

Еколошке 1 

Перцептивне и говорне активности су најфреквентније (по 10) и ова 

комбинација је заступљена у свим пројектима, очекивана и складна узрасту 

васпитаника. Следе практичне активности (7), које су директно везане за области 

познавања околине и ликовно васпитање (комбиноване технике). Класичне 

вођене ликовне активности су уочене у 5 пројеката. Следе откривачке 

активности (базични ниво) и посете из или у локалној заједници (тематски везане 

за пројекат). Остале врсте активности су заступљене 2 пута или једном. 

Комбиновање врста активности у пројектима су приказане у Табели III. 

Табела III. Број врста активности комбинованих у пројектима 
Број пројеката Број комбинованих врста 

активности f 

6 4 

1 2 

1 3 

1 7 

1 11 
 

Током пројекта су увек коришћене перцептивне и говорне активности. 

Чак и када се експлицитно не спомињу, у сваком дечијем (људском) 

деловању оне су заступљене. У 6 пројеката се користи комбинација 4 

активности: поред перцептивних и говорних, заступљене су комбинације са 

ликовним /драмским/друштвеним/откривачким/посетом локалној заједници. 

Два пројекта (дуготрајнија) су користила смену 7 и 11 врста активности. У 

овим пројектима су интегрисана знања из више васпитно-образовних области 

(педагошки адаптираних знања из различитих социокултурних система). 

Значај интегративног приступа теми/проблему који се обрађује је потенциран 

је и у Основама програма. Јовановић и Ковчић (2017, p. 41) наглашавају да 

суштина интеграције садржаја омогућава стицање знања из различитих 
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области „... која су међусобно повезана на јединствен начин и која формирају 

потпуну слику стварности. На тај начин се ученицима дају могућност да се 

изграде концепти сагледавајући их из различитих перспектива. Ове 

чињенице указују да интегративни приступ  ученицима пружа могућност да 

интегришу стечена знања, своје искуство и да активно и креативно 

размишљају приликом учења.“ У односу на врсту образовних садржаја у ова 

два пројекта мењала се и природа активности. 

Васпитачи уважавају и узраст васпитаника и његове одлике, и користе 

смену активности како би одржали дечији фокус на садржају. У 4 пројекта је 

коришћена комбинација активности која је традиционална, за узраст 

васпитаника једноставна (примеренија млађој деци). 

3) Обрада садржаја је реализована васпитно-образовним методама у 

оквиру активности пројеката, које су, према учесталости, приказане у Табели IV. 

Табела IV. Учесталост коришћених васпитно-образовних метода  
Метод f 

Дијалошка 9 

Демонстрација 6 

Практичан рад 6 

Посматрање 5 

Илустративна 5 

Метод вођенихпитања/ одговора 4 

Монолошка 3 

Истраживачка 2 

Откривачка 2 

Остале по 1 

У складу са претходним резултатима, као саставни део активности, 

вербалне методе су коришћене у сврху медијатора између образовних садржаја 

и деце, уз учешће дијалошког метода (9), током демонстрација (6), практичног 

рада деце (6), посматрања појава/радњи (5), метод вођених питања и одговора 

(4). Следе монолошка метода (3) у ситуацијама мини-предавања на одређену 

тему, и илустративни метод. Иако је пројектни приступ везан за Основе 

програма, методе које чине ову препоручену стратегију учења, као што су 

истраживачка, откривачка (по 2 пута), проблемска, истраживачка, 

експериментална, доживљавања (по једном) нису међу водећим примењиваним 

методама. Примат задржавају различите чисте форме вербалне методе (16) и 

пратеће другим методама. И у истраживању (Краварушић, 2020, p. 171), према 

изјавама васпитача, вербалне методе имају примат у току пројекта (15), следе 

методе пројектног приступа (11) (могуће је да су одговори социјално пожељни, 

дати у јеку обука за примену Основа програма) демонстрације (8) и остале (7). 

Слично истраживање (Краварушић, 2016, pp. 522–523) показује доминацију 

живе речи васпитача (59 одговора), демонстрације (23), дијалошке методе (5), 

текстуална (5). Искуствено проверено, али и на основу истраживања Ковачевић 

(2013, p. 326) потврђено, активности се, углавном, завршавају самосталним 

радом деце, али „презентација продуката тога рада и давање повратне 
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информације о успешности тога рада углавном изостаје“. Може се указати да, 

без обзира на препоручени пројектни приступ и употребу метода које подстичу 

истраживање и партиципацију деце, у педагошкој пракси још увек нису 

заступљене у очекиваној мери. 

4) Активности у оквиру пројеката су биле посвећене подстицају 

развоја следећих компетенција детета (Табела V): 

Табела V. Учесталост подстицаја кључним компетенцијама 
Кључна образовна компетенција f 

Математичке, научне и технолошке 

компетенције 

10 

Комуникација на матерњем језику 9 

Културолошка свест и изражавање 4 

Дигитална компетенција 3 

Друштвене и грађанске компетенције 1 

Сви реализовани пројекти су имали базу у образовним садржајима 

који припадају области познавања околине и тичу се развоја математичких, 

научних и технолошких компетенција детета (10). Како се у процесу 

сазнавања ослањају на вербалне методе, присутан је подстицај комуникације 

на матерњем језику (9 пројеката). Подстицаји развијању културолошке 

свести и изражавања је опажен у 4 пројекта (развој креативности није 

присутан, јер се изражавање односило на цртање/моделовање према задатом 

моделу). Дигитална компетенција се подржавала у 3 пројекта, где су у 2 

случаја деца била у ситуацији да примењују ИКТ. У једном пројекту су 

развијане и друштвене и грађанске компетенције. Од 8 образовних 

компетенција, највећа пажња је посвећена развијању математичких, научних 

и технолошких компетенција (тачније научних). Пратећа компетенција је 

развој комуникације на матерњем језику, али учинак овог подстицаја остаје 

упитан због контекста активности/метода које су најчешће заступљене. Иако 

невелик, приметан је уплив дигиталних знања, иначе означаван као слаба 

тачка у процесу васпитања и образовања предшколске деце. 

ЗАКЉУЧАК 

Формално васпитање и образовање на предшколском узрасту и његов 

утицај на континуитет са школским образовањем и формирање базе за 

целоживотно учење је значајан. Основама програма предшколског васпитања 

и образовања је прописано флексибилно постављање пројеката од стране 

деце, васпитача и родитеља. Пројекти су носиоци образовних садржаја који 

су природно интегрисани и сазнају се активним истраживањем која спроводе 

деца уз васпитача, који се помера од руководеће према партнерској улози. 

Образовање представља грађења целовите слике света, формирањем знања, 

вештина и ставова на логичким основама. Образовање предшколске деце у 

исходу би требало да обезбеди развијене, специфичне образовне 
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компетенције деце. Резултати истраживања малог обима индицирају да су у 

већини испитиваних пројеката коришћени образовни садржај из области 

познавања околине, уз приметно сужавање обима образовних садржаја (о 

дубини нема података) и слабо корелирање са садржајима других области 

васпитно-образовног рада. Комбинације врста активности су у већини 

случајева осиромашене, без подстицаја развоја креативности деце. 

Упоређујући резултате овог са истраживањима старијег датума, може се 

констатовати да у испитиваним пројектима нема значајних промена у 

примени методичког алата (врсте активности, методе) у односу на период 

важења Општих основа предшколског програма (2006). Изостаје шира 

употреба метода као што су пројект метод, откривачки, истраживачки, 

експериментални, проблемски. Наглашени су подстицаји развоју научних 

компетенција, науштрб осталих. Резултати покрећу питање о дометима 

пројеката у процесу формирања кључних компетенција деце: Носе ли, кроз 

пројекте обрађени програмски садржаји, ризик од површности, 

фрагментарности, одсуства континуитета и целовитости усвајања знања, 

вештина, навика и ставова у односу на базичан фундус социокултурних 

система? Педагошке импликације истраживања су: обезбедити постојање 

оријентационог програма васпитно-образовног рада; интензивирати стручно 

усавршавање васпитача у области педагошко-психолошких и методичких 

знања, са акцентом на проширивање спектра метода и васпитно-образовних 

игара које подстичу истраживање и партиципацију деце; уврстити детаљно 

планирање, педагошку прераду садржаја складну узрасту васпитаника и 

програмирање активности (посебно планираних ситуација учења); 

омогућити васпитачима слободу избора васпитно-образовне стратегије и 

комбиновање облика, метода и поступака који су најефективнији у 

конкретној васпитној групи; увести годишње и лонгитудинално праћење 

развијености дечијих компетенција; на нивоу државе обављати евалуацију 

дечијих постигнућа на крају предшколског циклуса. 
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DILEMMA REGARDING THE SCOPE OF PROJECTS IN THE 

DEVELOPMENT OF KEY EDUCATIONAL COMPETENCES OF 

PRE-SCHOOL CHILDREN 

Vesna B. Kravarušić1 

Summary: Conscious education, as a deliberate, planned and organized 

pedagogical process ensures the acquisition of knowledge, skills and habits in the 

function of developing learning, expanding and enriching human cognition. At the 

preschool age, education, through the development of general and special 

preparations, enables the child to perform life's functions, humanize his nature and 

adopt and cultivate the foundations of the culture of civilization. The base for the 

transfer of material and spiritual values of the community is made up of 

sociocultural systems: symbolization and communication, systems of knowledge 

from science, technique, technology, work and production, artistic forms of 

expression, value and ethical attitudes. Through models of daily living, forms of 

play and learning, the child masters the program of preschool upbringing and 

education, which should eventually develop their competencies (through learning 

to learn - for the mother language and another language, mathematical, scientific, 

technological, digital, social knowledge, cultural awareness and initiative). 

Research with the aim of improving the projects was carried out using a descriptive 

method, analysing the content of ten published projects, which identified their 

characteristics: educational content, types and combinations of implemented 

activities, used educational methods and specific educational competencies that 

were supported. The results speak of the use of limited educational contents of only 

one educational area, weak integration of contents, no changes in the application 

of the methodical repertoire (compared to the period until 2018) and favouring the 

development of children's scientific competences. 

Key words: education, child, preschool children's competencies, project, 

scope. 
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ИЗРАДА МОБИЛНЕ САЛЕ ЗА ФИЗИЧКО КАО ПОДСТИЦАЈ И 

ПРАЋЕЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

ЗА ФИЗИЧКИМ АКТИВНОСТИМА 

Марија M. Петровић1, Ирена Р.Станишић2 

Сажетак: Циљ рада је да се испита допринос израђених справа, 

реквизита и нове мобилне сале за физичко на заинтересованост деце за 

њихово коришћење у физичким активностима. У акцији израде мобилне сале 

и реквизита учествовали су родитељи, васпитачи и деца. У сарадњи с 

родитељима набављен је материјал потребан за израду реквизита и справа: 

мердевина, џакова, кругова (обручи), вијача, коцака, струњача, чуњева, греде. 

У овом истраживању учествовало је 55 деце (30 дечака и 25 девојчица). 

Испитивање је обављено посматрањем деце и њихове заинтересованости за 

направљене реквизите у трајању од три недеље. Прве недеље представљена 

је прва група од пет реквизита. Друге и треће недеље из употребе су избачени 

реквизити за које су деца била најмање заинтересована и убачени нови 

реквизити. Одрађени су и интервјуи с родитељима, васпитачима и децом о 

изведеној акцији. На самом крају, акција је успешно реализована. 

Опсервација деце у игри је показала који од направљених реквизита су 

привукли највише, а који најмање дечје пажње. Такође, деца су показала 

велико интересовање за нову мобилну салу и реквизите за физичко. 

Kључне речи: израда мобилне сале, израда справа и реквизита, 

предшколски узраст. 

УВОД 

Покрет је дар. Почиње још са првим откуцајем срца у мајчиној утроби. 

Мали је и неосетан, ограничен растом, развојем, временом и простором. Како 

се јединка развија и расте, тако и овладава покретом кроз време и простор. О 

њему се не размишља. Дешава се и део је сваког бића.  
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Покрет је, према наводима Шаин и Чарапић (Шаин & Чарапић, 2014, 

стр. 69), интегрисан у свакодневни рад с децом. Образац покрета се, 

моторним учењем и утврђивањем кретног искуства, из виших (свесних) 

нервних центара премешта у ниже (несвесне), што за последицу има 

аутоматизацију кретања (Перић & Цветковић, 2003, стр. 23). Наравно, тиме 

се виши моторни центри не искључују из моторне контроле, већ и даље 

задржавају значајну улогу у кориговању потенцијалних грешака током 

извођења покрета. Основне вештине покрета су основни покрети на којима 

се граде сложенији покрети (Gabbard, 2022). Основне вештине кретања могу 

се груписати у три опште категорије: локомоторне, нелокомоторне и 

манипулативне (Gabbard, 2022). Неки примери су: савијање, ходање, трчање, 

скакање, галопирање, клизање, прескакање, бацање, хватање, ударање, 

шутирање, одбијање лопте и дриблинг и сл. Покрет нуди много предности 

малој деци у физичком, социјалном, емоционалном и когнитивном домену. 

Кретање доприноси целокупном развоју детета. Омогућава им да истражују 

и уче о свету око себе (Dow, 2010, стр. 30–35) и створе навику укључивања 

физичке активности у свакодневни живот (Pica, 2000). 

Теоријска разматрања  

Позитивно дејство покрета, кретања и физичке активности на здравље 

потврђено је у многим студијама (Harris и остали, 2009; Warburton и остали, 

2006). Америчка Национална асоцијација за спорт и физичко васпитање 

(National Association for Sport and Physical Education), препоручује најмање 60 

минута до неколико сати физичке активности дневно, или у више краћих 

интервала у трајању од 10 до 15 минута. Физичке активности утичу на 

смањивање ризика од гојазности, побољшање академских резултата, 

позитивно размишљање о себи, смањивање ризика од депресије и стреса и 

побољшање општег квалитета живота, чиме дете постаје продуктиван и здрав 

члан друштва. 

Савремени програми предшколског васпитања указују на потребу 

свакодневног боравка деце у сали за физичко васпитање, као и на свежем 

ваздуху. Простор пружа могућност деци да га конструишу, мењају и граде и 

да се у њему осећају безбедно. Такође, пружа и могућност различитих 

кинестетичких и сензорних доживљаја и практичне манипулације 

(„Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања 

‚Године узлета‘“, 2018, стр. 29). Справе и реквизити, њихов дизајн, боја и 

материјал од кога су направљени значајно повећавају мотивацију код деце. 

Важно је да справе имају сигурну конструкцију, да буду без оштрих ивица, 

не сувише тешке, да се избегне могућност повређивања деце у контакту са 

материјалом, да не скупљају прљавштину и прашину, да се лако перу, да не 

садрже отровне материјале. Естетски изглед справа је важан – дете учи да 

доживи осећај лепог. Њиховом манипулацијом - дохватањем, пипањем, 

гледањем дете опажа и доживљава нове појмове: тежина, облик, величина, 
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просторне релације, развија визуелну перцепцију и зглобно-мишићну 

осетљивост. Справе захтевају ангажовање памћења, мишљења, 

концентрације, визуелних способности. Код деце се побуђује креативност, 

изазива осећање радости и распламсава машта.  

Примена справа треба да је прилагођена узрасту детета. У 

предшколском физичком васпитању, према Милановићу и Стаматовићу 

(2008, стр. 79), постоји потреба примене справа и реквизита у циљу 

ефикасније реализације предшколског васпитно-образовног програма. 

Њихова улога на овом узрасту много је већа и значајнија него код старије 

деце. Справе и реквизити треба да буду различити према форми, боји, 

величини, висини, ширини и количини (Станишић, 2013, стр. 26; Stanišić и 

остали, 2014). Оне су од посебног значаја за учење способности исправне 

процене предмете и њиховог места у простору (визуелно опажање).  

Предшколска установа „Лане“ није имала салу за физичко. Васпитачи 

су активности из физичког васпитања реализовали у радним собама, холу 

вртића и у дворишту. Тим васпитача и стручних сарадника је 2017. године, 

имајући у виду потребе деце за кретањем и физичким активностима, 

сачинила план који је поред циљева и задатака физичког развоја за поједине 

узрасте, предвиђао и садржаје по центрима за физичко у радним собама, у 

холу вртића и дворишту. Постојеће справе су допуњене новим, готовим 

реквизитима (струњаче, ролинг стаза, лопте, љуљашке, клацкалице, 

пењалице). Остала средства и реквизите изградили су и прилагодили 

васпитачи уз помоћ родитеља (падобран, џакови за скакање, тунел, лавиринт, 

аутомобилске гуме, пањеви различите висине, струњача за корекцију равних 

стопала, тегови, врећице). Тим васпитача се повремено састајао у циљу 

евалуације процеса и користећи различите технике посматрања, закључио је 

да су добити за децу - могућност боравка у свим просторијама вртића током 

активности из области физичког васпитања, задовољство у примени нових 

садржаја, велике. Деца су, вежбајући, помагала једна другима, сарађивала и 

испробавала могућност сопственог тела. С друге стране, родитељи су, 

учествујући у активностима са децом, као и у акцијама око уређења простора 

и израде средстава, доживљавали вртић као партнера у подстицању развоја 

деце. Васпитачи су, током тимског рада, приказивали сегменте утицаја 

читавог процеса на физички развој деце, износећи своје дилеме и ефекте 

процеса на даље планирање.  

Методологија истраживања 

Ово истраживање треба да одговори на питaње како и колико ће израда 

мобилне сале за физичко од постојећег хола вртића утицати на 

заинтересованост деце за физичке активности. 

Циљ истраживања био је да се испита допринос направљених справа, 

реквизита и нове мобилне сале за физичко на заитересованост деце за њихово 
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коришћење у физичким активностима. На основу циља постављени су 

следећи задаци истраживања: 

• Испитати заинтересованост родитеља и деце да се од постојећег 

хола вртића направи мобилна сала за физичко. 

• Израда (радионице) реквизита и справа и нове мобилне сале од 

постојећег хола. 

• Пратити заинтересованост деце за физичке активности са 

реквизитима и справама у новој мобилној сали за физичко 

васпитање. 

Методе, технике и инструменти истраживања 

У овом истраживању примењене су следеће методе: интервју, метода 

посматрања, дескриптивна метода.  

Деца су посматрана у интервалу од три недеље. Сваког дана се 

бележио број деце који је заинтересован за одређени реквизит и справу. 

 

Прве недеље је посматрана заинтересованост деце за следеће реквизите: 

 Табела 1. Чек листа као показатељ стања заинтересованости деце 

за одређене реквизите у првој недељи посматрања 
Прва недеља Прва група Друга група 

Чуњеви   

Обручеви (кругови)   

Џакови за скакање   

Вијаче   

Мердевине   

 

Друге недеље је посматрана заинтересованост деце за следеће реквизите: 

Табела 2. Чек листа као показатељ стања заинтересованости деце 

за одређене реквизите у другој недељи посматрања 
Друга недеља Прва група Друга група 

Чуњеви   

Мердевине   

Џакови за скакање   

Коцка   

Шведска клупа   

 

 

 

Треће недеље је посматрана заинтересованост деце за следеће реквизите: 
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Табела 3. Чек листа као показатељ стања заинтересованости деце 

за одређене реквизите у трећој недељи посматрања 
Трећа недеља Прва група Друга група 

Чуњеви   

Мердевине   

Џакови за скакање   

Обручеви   

Струњача   

Узорак испитаника 

У овом истраживању учествовало је укупно 55 деце из предшколског 

програма у вртићу „Лане“ (ПУ „Ната Вељковић“) из Крушевца. Број деце 

који је учествовао у истраживању се мењао из дана у дан, у зависности од 

броја деце који је тог дана дошао у вртић у групе које су посматране. Такође, 

у истраживању су учествовали родитељи и васпитачи. Они су учествовали у 

изради реквизита и доношењу справа из другог вртића, као и у интервјуу о 

акцији. 

Табела 4. Приказ узорка истраживања 
Име групе Узраст деце Број деце Девојчице Дечаци 

„Бамби“ 4-6 28 12 16 

„Маза“ 4-6 27 13 14 

Акција 

Након утврђеног иницијалног стања, уследила је акција. Акција је 

подељена у неколико корака: 

• Осмишљавање изгледа нове мобилне сале за физичко - у ходнику 

поставити одређене преградице (ознака да се ту налази сала за 

физичко). 

• Договор са колегама о новој мобилној сали за физичко - договор 

са васпитачима о томе које би ефекте могла да има ова идеја.  

• Осмишљавање изгледа реквизита - родитељи су се организовали 

у соби која је била слободна и осмишљавали изглед реквизита. 

Предлози реквизита за израду су били: мердевине, џакови за 

скакање, струњача, чуњеви, коцка, барице (кругови), вијаче, 

обручеви (Слика 1.). 

• Набавка материјала за израду реквизита - родитељи су, у сарадњи 

с васпитачима, набавили сав потребан материјал за израду 

реквизита.  

• Обезбеђивање простора за израду реквизита и договор о времену 

одржавања радионице за родитеље - простор у коме се израђују 

реквизити била је соба у којој је млађа васпитна група.  
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• Израда реквизита - мердевине су прављене од различитих 

тракица (Слика 2.), џакови за скакање од мало чвршћег платна 

(Слика 3), кругови (барице) који су служили и као обручеви 

прављени су од дрвета (Слика 4), а вијаче од канапа који је 

обложен пластиком (Слика 8). Дрвене елементе - шведску клупу 

родитељи су пренели из другог вртића, уз одобрење директора 

установе (Слика 9.), док су за струњачу користили 

пластифицирано церадно платно, сунђер и дебљи конац (Слика 

6.). Чуњеви су прављени од пластичних флаша, па облагани 

папиром (Слика 7.). Коцку је направила једна мама код куће с 

дететом (Слика 5.) 

• Договор са колегама о спровођењу акције и распоређивању 

реквизита у нову мобилну салу. 

Слика 1. Састанак родитеља са васпитачима 

 

  

Слика 2. Мердевине Слика 3. Џакови 
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Слика 4. Обручеви Слика 5. Коцка 

  

Слика 6. Струњача Слика 7. Чуњеви 

  

Слика 8. Вијача Слика 9. Шведска клупа 

Резултати истраживања спроведене акције 

Прве недеље посматрана је примена следећих реквизита: чуњеви, 

кругови (барице), џакови за скакање, вијаче и мердевине. Из приложене табеле 

(Табела 5.) види се да је у првој недељи највише заинтересованости било за 

чуњеве, џакове за скакање и мердевине. За посматрање је узет средишњи број 

деце. У току недеље је у обе групе долазило укупно 55 деце (100%). 
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Табела 5. Табеларни приказ посматрања деце у коришћењу реквизита 

и справа у току прве недеље. 
Прва недеља Обе групе Проценат 

Чуњеви 12 27% 

Кругови 4 9% 

Џакови за скакање 14 31% 

Вијаче 3 6% 

Мердевине 12 27% 

 

 

Графикон 1. Графички приказ заинтересованости деце у коришћењу 

реквизита и справа у току прве недеље 

 

Првог дана у првој недељи, заинтересованост деце за реквизите и 

справе је била следећа: дванаесторо (12) деце се играло чуњевима, 

обручевима (круговима) се играло шесторо (6) деце, џаковима се играло 

тринаесторо (13) деце, вијачом два (2) детета, мердевинама деветоро (9). 

Укупно их је било 42.  

 

Графикон 2. Графички приказ за први дан праћења 

заинтересованости деце за реквизите и справе у току прве недеље 

 

Другог дана у првој недељи, заинтересованост деце за реквизите и 

справе је следећа: десторо (10) деце се играло чуњевима, обручевима 

(круговима) су се играла четири (4) детета, џаковима се играло тринаесторо 

(13) деце, вијачама њих троје (3), а мердевинама девет (9). Укупно их је било 

41.  
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Графикон 3. Графички приказ за други дан праћења 

заинтересованости деце за реквизите и справе у току прве недеље. 
 

Заинтересованост деце за реквизите и справе током трећег дана прве 

недеље приказана је на Графикону 4.  
 

 

Графикон 4. Графички приказ за трећи дан праћења 

заинтересованости деце за реквизите и справе у току прве недеље. 
 

Заинтересованост деце за реквизите и справе током четвртог дана прве 

недеље приказана је на Графикону 5. Тог дана укупно их је било 51.  
 

 

Графикон 5. Графички приказ за четврти дан праћења 

заинтересованости деце за реквизите и справе у току прве недеље 

Заинтересованост деце за реквизите и справе током петог дана прве 

недеље приказана је на Графикону 6. Укупно је било 49 деце.  

 

Графикон 6. Графички приказ за пети дан праћења 

заинтересованости деце за реквизите и справе у току прве недеље. 
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Друге недеље посматрана је употреба следећих реквизита: чуњеви, 

мердевине, џакови за скакање, коцка и греда. Из приложене табеле (Табела 

6.) види се да је у другој недељи највише заинтересованости било за чуњеве, 

чакове за скакање и мердевине. За посматрање је узет средишњи број деце. У 

току недеље је долазило у обе групе педесеторо (50) деце. 

 

Табела 6. Табеларни приказ заинтересованости деце за реквизите и 

справе у току друге недеље посматрања 
Прва недеља Обе групе Проценат 

Чуњеви 13 26% 

Мердевине 10 20% 

Џакови за скакање 12 24% 

Коцка 8 16% 

Шведска клупа 7 14% 

 

 

Графикон 7. Графички приказ заинтересованости деце за реквизите и 

справе у току друге недеље посматрања 

Првог дана у другој недељи, заинтересованост деце за реквизите и 

справе је била следећа: дванаесторо (12) деце играло се с чуњевима, коцком 

се играло шесторо (6) деце, џаковима једанаесторо (11), гредом петоро (5), 

мердевинама осморо (8) деце. Укупно их је било 42.  

 

Графикон 8. Графички приказ за први дан праћења 

заинтересованости деце за реквизите и справе у току друге недеље. 

 

Заинтересованост деце за реквизите и справе током другог дана друге 

недеље приказана је на Графикону 9. Укупно је било педесеторо (50) деце. 
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Графикон 9. Графички приказ за други дан праћења 

заинтересованости деце за реквизите и справе у току друге недеље. 

 

Заинтересованост деце за реквизите и справе током трећег дана друге 

недеље приказана је на Графикону 10. Укупно је било 54 деце.  

 

 

Графикон 10. Графички приказ за трећи дан праћења 

заинтересованости деце за реквизите и справе у току друге недеље. 

 

Заинтересованост деце за реквизите и справе током четвртог дана 

друге недеље приказана је на Графикону 11. Укупно је било 49 деце. 

 

Графикон 11. Графички приказ за четврти дан праћења 

заинтересованости деце за реквизите и справе у току друге недеље. 

 

Заинтересованост деце за реквизите и справе током петог дана друге 

недеље приказана је на Графикону 12. Укупно је било 54 деце.  
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Графикон 12. Графички приказ за пети дан праћења 

заинтересованости деце за реквизите и справе у току друге недеље. 

 

Треће недеље посматрано је коришћење следећих реквизита: чуњеви, 

мердевине, џакови за скакање, обручеве и струњача. Из приложене табеле 

(Табела 7.) може се видети да је у трећој недељи највише заинтересованости 

било за чуњеве, џакове за скакање и мердевине. За посматрање је узет 

средишњи број деце. У току недеље је у обе групе долазило педесеторо (50) 

деце. 

 
Трећа недеља Обе групе Проценат 

Чуњеви 12 23% 

Мердевине 12 23% 

Џакови за скакање 11 22% 

Обручеви 8 16% 

Струњача 8 16% 

Табела бр. 7. Табеларни приказ заинтересованости деце за реквизите 

и справе за трећу недељу посматрања.  

 

Графикон 13. Графички приказ заинтересованости деце за реквизите 

за трећу недељу посматрања. 

 

Заинтересованост деце за реквизите и справе током првог дана треће 

недеље приказана је на Графикону 14. Укупно је било 49 деце.  

 



41 

 

Графикон 14. Графички приказ за први дан праћења 

заинтересованости деце за реквизите и справе у току треће недеље. 

 

Заинтересованост деце за реквизите и справе током другог дана треће 

недеље приказана је на Графикону 15. Укупно је било 53 деце. 

 

 

Графикон 15. Графички приказ за други дан праћења 

заинтересованости деце за реквизите и справе у току треће недеље. 

 

Заинтересованост деце за реквизите и справе током трећег дана треће 

недеље приказана је на Графикону 16. Укупно је било 48 деце. 

 

Графикон 16. Графички приказ за трећи дан праћења 

заинтересованости деце за реквизите и справе у току треће недеље. 

 

Заинтересованост деце за реквизите и справе током четвртог дана 

треће недеље приказана је на Графикону 17. Укупно је било 52 деце. 
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Графикон 17. Графички приказ за четврти дан праћења 

заинтересованости деце за реквизите и справе у току треће недеље. 
 

Заинтересованост деце за реквизите и справе током петог дана треће 

недеље приказана је на Графикону 18. Укупно је било 47 деце. 
 

 

Графикон 18. Графички приказ за пети дан праћења 

заинтересованости деце за реквизите и справе у току треће недеље. 
 

Табела бр. 8. Табеларни приказ заинтересованости деце за реквизите 

и справе у року од три недеље 
Реквизити Број деце Проценти 

Чуњеви 12 16% 

Џакови за скакање 12 16% 

Мердевине 11 15% 

Кругови  4 6% 

Вијаче 3 4% 

Коцка 8 11% 

Шведска клупа 7 10% 

Обручеви 8 11% 

Струњача 8 11% 

 

Графикон 19. Графички приказ заинтересованости деце за реквизите 

и справе у периоду од три недеље. 
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Из приложене Табеле 8. и Графикона 19. може се видети да су деца 

највише била заинтересована за чуњеве, џакове за скакање и мердевине, а 

затим за обручеве и струњачу, а најмање за кругове, коцку, вијачу и греду. 

Дискусија 

Циљ овог истраживања је постигнут, утврђено је да су деца 

заинтересована за физичке активности у новој мобилној сали за физичко, на 

постављеним новонаправљеним реквизитима и справама. 

План осмишљавања, стварања мобилне сале у холу вртића и долажења 

до тог момента био је мало дужи. Потребно је било прикупити дозволу 

директорке, обавестити главног васпитача, укључити родитеље, добити 

подршку васпитача из групе. Идеја радионице за родитеље и васпитаче је 

успешно спроведена. Деца су научила нешто о самим односима међу људима. 

Ова идеја је поред свега дала деци и прилику да виде како родитељи и 

васпитачи сарађују заједно и стварају одговарајуће услове за рад. Имали су 

прилику да виде пример како се договором и добром организацијом све може 

одрадити. Праћење и посматрање деце, дечијих интересовања, реакција као и 

емоција које испољавају означава нешто јако битно. Праћење реакција деце 

је показало да нису сва деца срећна и радосна на исти начин. Нека деца 

једноставно не воле да се крећу и да користе реквизите, док друга то 

обожавају и интересантно им је. Деца су могла и сама да осмисле кретање. 

На пример деца су се играла ускакањем у мердевине, па су глумила како се 

пењу на мердевине. Причала су о томе како би мердевине, на пример, носила 

на планинарење и пењала се на планине. Било је изјава да у џаковима за 

скакање могу пронаћи и зеца, уколико се доведе мађионичар. Са чуњевима 

су се играли куглања. 

Кроз интервју са васпитачима постављана су им следећа питања: Да 

ли мислите да ће се ова идеја допасти свима? Шта мислите, ко ће бити против 

ове идеје? По Вашем мишљењу, колико ће нам времена требати за ову 

акцију? Како ће реаговати Ваше колеге васпитачи на ову идеју? Да ли ће, по 

вашем мишљењу, деца из ваших васпитних група хтети да учествују у овој 

акцији? Да ли ће, по вашем мишљењу, деца из осталих васпитних група хтети 

да учествују у овој акцији? 

Анализом овог интервјуа закључено је да су васпитачи заинтересовани 

да се ова акција изведе. Васпитачи су дали информације да ће можда бити 

проблема око времена организовања извођења акције, из разлога што остале 

колеге већ имају испланиране одређене дневне активности. Васпитачи су 

тврдили да ће деца из њихових, али и осталих група хтети да учествују у овој 

акцији.  

Питања у интервјуу која су постављана родитељима: Да ли мислите 

да је добра идеја да се у физичку активност ваше деце укључе што више 

реквизита? Да ли мислите да је добра идеја да се организују радионице за 
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родитеље на којима ће се правити различити реквизити за децу? Да ли 

очекујете да ће сарадња свих чланова бити добра? По Вашем мишљењу, које 

реквизите можемо правити на радионици? Да ли ће Вам одговарати време у 

које је испланирано да се одрже радионице? Да ли ћете моћи код куће 

направити одређене реквизите уколико не стигнете у вртићу? 

Из интервјуа са родитељима се види да и они сматрају да је акција 

добра и да је добро да се организује радионица на којима ће заједно правити 

реквизите са својом децом. Очекивали су да ће сарадња бити добра, јер како 

су рекли, немају никаквих проблема што се тиче сарадње са васпитачима. 

Били су изненађени када им је речено да ће правити на пример чуњеве, џакове 

за скакање, мердевине и коцку. Поједини родитељи су знали да неће моћи да 

стигну на радионицу, због својих пословних обавеза, тако да су радо 

направили реквизите код куће са својом децом. 

Питања у интервјуу која су постављана деци: Које реквизите мислиш 

да ће родитељи направити за тебе и твоје другаре? Да ли ти се свиђа нова сала 

за физичко коју су опремили твоји родитељи и васпитачи? Да ли ти се допала 

идеја да твоји родитељи праве нека средства за физичко са тобом? Да ли 

мислиш да треба родитељи стално да буду у вртићу и да праве средства за 

вас? Зашто мислиш да не треба родитељи да буду стално у вртићу и да праве 

средства за вас? 

Из интервјуа са децом увидело се да су узбуђена због израде нове 

мобилне сале, справа и реквизита за физичко. Свидела им се идеја да 

родитељи праве реквизите са њима, али на питање да ли мисле да је добра 

идеја да њихови родитељи буду у вртићу, већи број деце је рекао да они не 

мисле да је то добра идеја. Такође сматрају да родитељи не треба да буду 

стално у вртићу. Деца која су била на радионицама су учествовала у изради 

реквизита. Што се тиче деце која су са својим родитељима правила реквизите 

код куће, родитељи су пренели да су деца била узбуђена и да су сваким даном 

после вртића од родитеља тражила да се праве неки нови реквизити, мимо 

ових реквизита који су планирани, да би опремили нову мобилну салу за 

физичко.  

ЗАКЉУЧАК 

Практични циљ овог истраживања је да се изради мобилна сала за 

физичко, а затим да се подстиче дечија физичка активност уз коришћење 

различитих реквизита и справа које су направљене од стране деце, родитеља 

и васпитача. Уз труд деце, васпитача и родитеља, направљено је што више 

реквизита да би деца могла да их користе како у физичкој активности, тако и 

у свакодневној игри. Деца су највише интересовања показала за џакове, 

чуњеве и мердевине, затим за обручеве и струњачу, а најмање интересовања 

су показали за кругове, коцку, вијачу и греду (позајмљена из другог вртића).  
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MAKING A MOBILE P.E. GIM TO ENHANCE AND MONITOR THE 

INTEREST OF PRE-SCHOOL CHILDREN INl PHYSICAL 

ACTIVITIES  

Marija M. Petrović1, Irena R. Stanišić2 

Summary: The aim of the paper is to examine the contribution of the 

constructed device, props and the new mobile gym to childrens interest in their use 

in physical activities. Both parents and pre-school teachers took part in the creation 

of the mobile gym and its equipment. They provided all the necessary material 

needed for making the following: ladders, beanbags, hula hoops, skipping ropes, 

cubes, mats, bowling pins, balance bar. This research included 55 children (30 boys 

and 25 girls). The research was carried out by monitoring the children and their 

interest in the provided props during the period of 3 weeks. The first pieces of props 

(5 of them) were introduced in the first week. In the second and the third week the 

pieces of props for which the children showed less interest were removed and new 

were introduced. Parents, teachers and children filled in the interviews. The 

research was carried out successfully. The results showed which props were more 

and which less interesting to children. Also, in general, children showed great 

interest in a new mobile gym and physical education (P.E.) props. 

Key words: making a mobile P.E. gym, making P.E. equipment, pre-

school age. 

Примљен: 4.12.2022. 

Прихваћен: 28.12.2022. 

 

 
1 marijapetrovicks@gmail.com Preschool institution "Nata Veljković" 
2 irenas@vaspks.edu.rs Academy of Applied Preschool Teaching and Health Studies 



47 

СИНТЕЗЕ- УПУТСTВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА 

Часопис објављује оригиналне радове из области педагогије, 

књижевности, језика и културе, као и сродних дисциплина. Радови који 

су већ објављени или понуђени за објављивање у некој другој 

публикацији не могу бити прихваћени. Ако је рад био изложен на 

научном скупу, под истим или сличним насловом, податак о томе треба 

да буде наведен у посебној напомени при дну прве странице чланка. 

Радови се објављују на српском језику, ћирилицом или енглеском, 

руском и француском. Укупан број речи у раду не треба прећи 5000. 

Рад се пише на страници величине A5 14,8 x 21 cm, са маргинама: 

1,2 cm горе, доле, лево и десно и простором за коричење 0,8 cm. Шаблон 

Word документа са свим поставкама могуће је преузети са странице 

http://vaspks.edu.rs/index.php/skola/izdavacka-delatnost/sinteze 

Рад треба да има следеће елементе: а) наслов, б) име, средње слово 

и презиме аутора; назив установе у којој је аутор запослен, в) сажетак, г) 

кључне речи, д) текст рада, ђ) литературу и изворе, е) резиме, ж) прилоге. 

Наслов рада штампа се на средини странице, фонт Times New 

Roman 12, великим словима, простор испред и иза параграфа 20 pt (стил 

naslov). 

Име, средње слово и презиме аутора у студијама и чланцима 

штампа се испод наслова по средини странице, фонт Times New Roman 

величине 11 искошен а у приказима на крају рад уз десну маргину 

курзивом, простор испред параграфа 16 pt а иза 24 pt (стил autori). Адреса 

електронске поште, назив и седиште установе у којој је аутор запослен 

наводе се у фусноти, која је везана за презиме аутора (нпр. autor@fil.ac.rs, 

Универзитет у Београду, Филолошки факултет). Ако је аутора више, мора 

се назначити из које установe потиче сваки од наведених аутора. 

Функција и звање аутора се не наводе. Назив и број пројекта, односно 

назив програма у оквиру кога је чланак настао, као и назив институције 

која је финансирала пројекат или програм наводи се у посебној фусноти, 

која је двема звездицама везана за назив установе у којој је аутор 

запослен. 

У сажетку, који треба да буде на језику на коме је написан и рад, 

треба језгровито представити проблем, циљ, методологију и резултате 

приказаног научног истраживања. 

Сажетак треба да има између 100 и 250 речи (испод аутора рада) 

штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 

странице, први ред увучен 1,25 cm, простор иза параграфа 10 pt, (стил 

sažetak). 
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Кључне речи (пет одредница), дају се на језику на којем су 

написани сажетак и текст. Наводе се испод сажетка, са ознаком Кључне 

речи, штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 

странице, први ред увучен 1,25 cm, простор испред параграфа 6 pt а иза 

параграфа 12 pt, (стил Ključne reči). 

Наслов рада пише се великим словима фонтом Times New Roman 

12, поравнање по средини стране странице, простор испред параграфа и 

иза параграфа 20 pt, (стил naslov). 

Наслов другог нивоа пише се великим словима, фонтом Times New 

Roman 10 поравнање по средини стране странице, простор испред 

параграфа 18 pt a иза параграфа 12 pt, (стил naslov2). 

Текст се пише фонтом Times New Roman 11, поравнање са обе 

стране странице, први ред увучен 1 cm, простор иза параграфа 3pt, (стил 

tеkst). 

Прилози којима је илустровано научно излагање (табеларни и 

графички прикази, факсимили, слике и сл.) обележавају се римским 

цифрама (стил tеkst). 

Наслови посебних публикација (монографија, зборника, часописа, 

речника и сл.) који се помињу у тексту рада наводе се курзивом на језику 

и писму на којем је публикација чији се наслов наводи објављена, било 

да је реч о оригиналу или о преводу. 

При навођењу цитата у тексту рада, пожељно је да то буде према 

изворном тексту (оригиналу) и писму. Уколико се наводи цитат из 

преведеног рада, треба у одговарајућој фусноти навести библиографске 

податке о оригиналу. 

Страна имена пишу се у оригиналу. Уколико аутор сматра да би 

било пожељно, може користити и транскрибовано име, с тим што 

приликом првог помињања у загради ставља оригинал. 

Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 

упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира 

(наведен на крају рада) састоји се од отворене заграде, презименa аутора, 

зареза, године објављивања рада који се цитира, ознаке странице са које 

је цитат преузет и затворене заграде. На пример: (Петровић, 1986: 128). 

Ако се име аутора који се цитира већ помиње у тексту који 
непосредно претходи цитату, у загради се оно не понавља, већ се дају 

само година и странице. На пример: „...о овоме је говорио Петар Петровић 

(1981: 111)“. 
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Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре 

које се односе на прву и последњу страницу која се цитира, а између њих 

ставља се црта. На пример: (Петровић, 1981: 135-140). 

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које се 

односе на странице у цитираном раду, одвајају се зарезом. На пример: 

(Петровић, 1981: 122, 130). 

Када се у раду помиње више студија које је један аутор објавио исте 

године, у текстуалној библиографској напомени потребно је 

одговарајућим азбучним или абецедним словом прецизирати о којој се 

библиографској одредници из списка литературе ради. На пример: 

(Russeau, 1988а: 11). 

Уколико библиографски извор има три, четири или пет аутора, у 

уменутој библиографској напомени први пут, наводе се презимена свих 

аутора, док се у сваком наредном навођењу наводи презиме првог а 

осталих аутора замењују скраћеницом и др.: (Велек и др., 2007). 

Фусноте, обележене арапским цифрама (иза правописног знака, без 

тачке или заграде), дају се при дну странице у којој се налази део текста 

на који се фуснота односи. Могу садржати мање важне детаље, допунска 

објашњења и сл. Фусноте се не користе за навођење библиографских 

извора цитата или парафраза датих у основном тексту, будући да за то 

служе библиографске парентезе. 

Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном 

Литература. Библиографске јединице (референце) наводе се по азбучном 

или абецедном реду презимена првог или јединог аутора. 

У часопису СИНТЕЗЕ у библиографском опису цитиране 

литературе примењује се АПA начин библиографског цитирања 

(American Psychological Association’s style). 

Примери таквог начина библиографског цитирања: 

Монографска публикација: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов књиге. 

Место издавања: издавач. 

Пример: 

Тумарић, М. (2004). Виза. Нови Сад: Тусами. 

Прилог у зборнику радова, поглавље у књизи или одредница у 
енциклопедији или лексикону: 

Презиме аутора, иницијал имена аутора (година издања). Наслов 

поглавља или одреднице. In Иницијал имена и презиме аутора/уредника, 

Наслов публикације. Место издавања: издавач. (стране на којима се 

налази цитирани рад/поглавље/одредница) 
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Пример: 

Roulet, E. (2006). The description of text relation markers in the Geneva 

model of discourse organization. In K. Fischer (ed), Approaches to discourse 
particles. Amsterdam: Elsevier, 115-131. 

Прилог у часопису: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

прилога. Наслов часописа, број волумена/године и број, стране. дои број 

Пример: 

Harman, G. (1967). Quine on Meaning and Existence, I. The Death of 

Meaning. The Review of Metaphysics, 21(1), 124–151. 

http://doi.org/10.2307/20124498 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

прилога. Наслов публикације, број, стране. [on-line]. Доступно преко: 

интернет адреса [датум преузимања] 

Пример: 

Ryan, T. (2004). Turning patrons into Partners When Choosing 

Integrated Library System. 

Infotoday, 15, 4. [on-line]. Доступно преко: 

http://www.infotoday.com/cilmag/mar04/ryan.html [27.03.2004] 

Необјављене докторске и магистарске тезе: 

Презиме, иницијал имена аутора (година). Наслов тезе 

(необјављена докторска дисертација / магистарски рад). Назив установе, 

место. 

Пример: 

Ивановић, Б. (2005). Фразеологизми у Лутеровом преводу Библије 

из 1534. године и њихова заступљеност у савременом немачком језику 

(необјављен магистарски рад). Филолошки факултет, Београд. 

Чланак у новинама (дневним, недељним, месечним): 

Презиме, иницијал имен аутора (датум и година издавања). Наслов 

чланка. Назив часописа, стране на којима се чланак налази. 

Пример: 

Цветковић, И. (10. март 2011). Заблуда као интерес. Политика, стр. 
15. 
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Класична дела: 

За велика класична дела попут античких грчких и римских 

текстова, Библије, Кур'ана и сл. треба наводити њихову стандардну 

нумерацију (ако постоји и ако се то не коси за захтевима самог рада). 

Пример: 

(Држава: 595а–598а) 

Такође, ова дела није неопходно наводити у списку литературе на 

крају рада. Разноврснији и детаљнији примери цитирања могу се наћи на 

http://www.apastyle.org. 

Препорука је да се навођене референце провере на сајтовима 

scholar.google.com/, proquest.com/, crossref.org/, vbs.rs/, scindeks.ceon.rs 

kobson.nb.rs/servisi/elektronski_casopisi.123.html, 

kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_knjiga_.102.html  

Сви наведени сервиси пружају помоћ при референцирању за 

различите стилове, као и могућност извоза референци у различите 

формате, за потребе каснијег увоза у различите алате за референцирање. 

Алати за референцирање могу да прикупе метаподатке за неку референцу, 

са веб страница, за касније коришћење у текст процесорима. Препоручује 

се коришћење бесплатних алата за референцирање: Zotero, Mendeley, 

Docear и др. Коришћену литературу извести као фајл у RIS формату и 

послати мејлом. Алтернативно уколико се не користе ови алати 

направити посебан фајл где ће се навести на крају сваке референце и 

линк/трајни линк до националног каталога у коме се налази заведена дата 

референца (нпр. Српски каталог COBISS/OPAC на адреси  

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=GETID)  

Резиме се пише на једном од светских језика, или на српском 

уколико је рад написан на неком страном језику (стил sažetak). 

Кључне речи се пишу на једном од светских језика, или на српском 

уколико је рад написан на неком страном језику (стил ključne reči). 

Кључне речи се по правилу наводе коришћењем тезауруса кључних речи, 

који је саставни део платформе за електронско уредништво. Кључне речи 

се добијају анализом наслова рада и сажетка на енглеском језику, а затим 

се изабране речи преводе на српски језик и убацују у прву верзију рада 

након пријаве рада (у апликацији Асистент, таб Рецензија). 

Радове слати искључиво преко платформе за електронско 

уредништво Асистент. Упутство за коришћење платформе и креирање 

налога можете погледати http://aseestant.ceon.rs/index.php/sinteze 

Службена мејл адреса часописа је  sinteze@vaspks.edu.rs 
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