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PEDAGOGICAL COMMUNICATION – ACHIEVEMENT AND 

FREQUENCY IN GENERAL CLASS TEACHING 

Danijela S. Panić
1
, Dragana D. Lazić

1*
, Ljiljana Lj. Mitrović

2
 

Abstract: This paper deals with pedagogical communications, that is, the 

frequency and achievement of communication in general class teaching. The aim 

of this research is definition of frequency and achievement of pedagogical 

communication, regarding the communication direction (pupil-teacher, teacher-

pupil and pupil-pupil). Also, the aim of this research is to define the frequency 

and successfulness during teaching of subjects group (common - educational and 

skills) and to define the communication relation regarding to the type, that is, 

group which teaching subject belongs to. The nature of problem and set aim of 

research determined that this research has an empirical character. From the set 

aim and objective of this research, the following research tasks are derived: to 

establish the incidence and successfulness of pedagogical communication towards 

teaching subjects in general class teaching on relations teacher-pupil, pupil-

teacher, pupil-pupil, over 300 lessons; to establish whether there is statistically 

significant difference in communication achievement and underachievement 

towards teaching subjects on relations, in general class teaching; to establish 

whether there is statistically significant difference in the communication 

incidence and achievement between common educational group of teaching 

subjects and skills. 

The research was conducted by method of observing, noting and 

specially designed instrument for this kind of data and research was used. The 

results shows that the communication is the most incident and most achieved on 

relation teacher – pupil, as well as that achievement and underachievement of 

communications depends on the type of teaching subject. Since the pedagogical 

communication is very important part in pedagogical and educational work in our 
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schools, this paper offers useful information for further studies, improvement of 

communication in teaching. 

Кey words: elementary school; achievement; teaching subject; class 

teaching; pedagogical communication 

INTRODUCTION 

Pedagogical communication largely represents the expression of 

essential understanding of teaching, its organization, applied didactical 

teaching systems, set aims and objectives, leading principles and used 

teaching methods and forms of work. The efficiency of pedagogical and 

educational process in teaching largely depends on established 

communication, interaction patterns among direct participants of that 

process. The consequence is creation of specific psychological, socio-

emotional, communicational climate, which can be more or less suitable 

for successful work. Communication in teaching enables related activity 

of teachers and pupils, pupils and pupils, teaching and learning. In its 

base, there is always some content, information that is mediated, on one 

side, and that is received and adapted, on the other side, where teacher and 

pupil constantly change roles. 

Contemporary teaching represents the form of interconnected 

activity and cooperation of teachers and pupils. This cooperation is 

accomplished as their mutual interaction and communication. Thus, it is 

necessary for teacher to know how the communication in teaching runs 

and functions, how much do the teachers and pupils mutually cooperate, 

which types of verbal communications are accomplished between them 

and what is their structure. Pedagogical and educational work in 

contemporary school puts the communication and relation between pupils 

and teachers on the pivotal position. Communication reflects the 

conception of education where a pupil is object or subject, or both at the 

same time, and a teacher has multiple roles, from the function of 

aristocratic leader to router, collaborator, counsellor, etc. 

One of the ways for modernization, improvement and raising 

efficiency of teaching is exactly the clarification of pedagogical 

communication importance and its theoretical and empirical study. In this 

way, it will be accomplished new practical knowledge and conclusions. 

Considering the current importance of the theme and its great significance 

in teaching, in this work we will deal with the probe of current condition 

of communicational part of teaching in elementary schools, of the 

accomplishment of communication on the relations of its accomplishment. 
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By the examination, the incidence and accomplishment of 

pedagogical communication, on the relations teacher-pupil, pupil-teacher 

and pupil-pupil during the teaching of Serbian language, Maths, Science 

and Social Studies as the group of common educational school subjects 

and during the teaching of Art, Music, Physical Education as the group of 

skills, seeks to be determined. Also, the aim of this research is to 

determine the incidence and the efficiency of communication during the 

teaching of subject group (common educational ones and skills), as well 

as the relation between the efficiency, realization and non-realization and 

failure between them. 

By accomplishing the tasks and confirmation or refutation of the 

hypothesis of this research, the results which will give a clear image of 

current incidence and efficiency of teaching communication are expected. 

It will set an obligation, to all participants of pedagogical and educational 

work, teachers and pupils, to permanently improve and develop teaching 

communication for the most comprehensive achievement of aims and 

outcomes of teaching plans which are regulated for all school subjects. 

COMMUNICATION 

Nowadays, the term communication is more frequently used. 

Overall early child's sociality testifies that there is a strong child's 

motivation for communication (Ivić, 1978: 171). The interaction with the 

environment, that is, different behaviour systems, like „perception of 

human character and speech voices, the ability of establishing socio-

emotional connections and phenomenon of attachment to certain person, 

early non-verbal communication in two directions between a mother and a 

child, emerge at the earliest child's period (Graorac, 1995:121). The term 

communication comes from Latin word comunicare which means to make 

something general (Pedagoški leksikon, 1996). In this definition, it is 

acknowledged that communication is a social act and that it is 

bidirectional. If we understand the term communication in wider sense, 

then, the communication contents can be also material goods, energy and 

even social relations. The process of exchanging ideas, thoughts and 

feelings between two persons, which starts with certain conscious or 

unconscious intention and leads to interaction, understanding, bonding 

and influence, as well as knowledge increase of its participants, makes the 

term of pedagogical communication (Simeunović, 2009: 296). 

Pedagogical communication means also training for 

communication, that is, the development of ability of one side, that is, the 
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pupil’s, to communicate with the other side or with the source of 

information. The main objective is to help the pupil to develop the 

abilities for successful and independent communication with other people 

and with the communication media. Suzić (2005), under the term 

pedagogical communication, means transfer, disclosure exposure, 

acceptance, that is, message exchange as well as establishing the relations, 

understanding, means and ways of behaviour between the participants in 

pedagogical and educational work and in learning process. Pedagogical 

communication is an important part of pedagogical work and a condition 

for achieving high quality school. Communication in school need to be 

clear, loud and understandable to all participants of communication, it is 

also a reflection of pupil’s feeling and it directly impacts on his 

motivation, formation of positive relation towards work, development of 

consciousness about learning need and, finally, awareness of self-

criticism. Studying literature of teaching and communication in teaching, 

different classifications are encountered. According to Simeunovic, 

pedagogical communication can be classified on the basis of three criteria, 

the number of participants, considering the way of communication and 

means of communication (Simeunović, 2005: 297) 

Considering the number of participants, communication divides 

into intrapersonal (inner speech), interpersonal (communication between 

two persons) group (communication conducted in smaller groups to 30 

participants) and public (addressing to larger number of people, mostly 

omnidirectional). Vilotijević (2000) states that in educational and 

pedagogical work we discern the following communication types: 

personal and impersonal; verbal and non-verbal; omnidirectional and 

bidirectional; direct and indirect; and authorative and democratic 

communication. Brajša (1994) considers that talk with the teacher 

activates and develops the pupil's brain, thus, pupil's personality also 

develops. Teacher needs to know to listen to pupil, thus, the conversation 

between them need to be bidirectional. 

Teaching (class and subject), as continuous pedagogical and 

educational work and communicational process consists of collection of 

factors, without which it would not exist. For a long time it was 

considered that teaching factors are pupil, teacher, teaching contents, 

which are interrelated, that is, they are in, so called, „didactical triangle“. 

In professional and scientific literature, there are different classifications 

of teaching factors, therefore, of communication factors. The most 

accepted division is on direct and indirect factors (Musić, 2010:46). 

Indirect communication factors are: pupil, teacher, teaching content and 
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communication means and aids in teaching, and direct factors include 

teacher's traits, position of teacher and pupil in teaching process, 

atmosphere in class and micro-organization of teaching process. 

OVERVIEW OF PREVIOUS RESEARCH 

The results of numerous communication researches, both in the 

world (Measel and Mood, 1972; Furst and Amidon, 1965) and by us 

(Ševkušić-Mandić, 1991, Ševkušić-Mandić, 1992), show that a 

discrepancy between the condition in praxis and set objectives and aims of 

pedagogical and educational work exist. Teacher insufficiently knows the 

shapes and models with pupils’ communication, as well as, developmental 

possibilities and needs of communication participants. Nenad Suzić 

(2003) lists 6 possible ways of communication (Teacher- class, teacher – 

pupil, pupil – teacher, pupil-class, pupil-pupil, pupil-material) and stresses 

that the real image of teaching is reliably reflected by communication 

direction achieved in lesson. Predomination of teacher's appearance in 

lessons leaves less space for pupil to be leader, independent, free. Less 

than 2% of time for communication direction pupil-teacher is used. 

Flanders (1984) classified teacher's verbal communication during teaching 

process into 2 categories, which create emotional atmosphere in class, and 

he named one indirect, and the other direct teacher's impact. 

RESEARCH METHODOLOGY 

The problem of this research is teaching communication as 

permanent, current and thorough pedagogical and didactical question, 

which has motivated this kind of research. The entire history of 

pedagogical and didactical thought is permeated by the tendency of 

achievement of spontaneous interpersonal communicative relation in 

teaching or at least motivated communicative relation of its main actors. 

The questions are placed: how much does communication takes 

place ( incidence, frequency), how much is the communication successful 

and is it equal in all directions, relation during the teaching processes of 

different school subjects, does a difference in communication 

achievement (failure), depending on school subjects, regarding the 

affiliation dependence to group of subjects, common educational and 

skills in general class teaching, exist. 

The subject of this research is the determination of the incidence 

and successfulness of pedagogical communication regarding the 
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communication direction (pupil- teacher, teacher – pupil and pupil – 

pupil). Also, this research's aim is to determine the communication 

incidence and successfulness during the teaching of group of school 

subjects (common educational and skills) and to determine the relation of 

communications achievements regarding the type, that is, the group 

teaching subjects belongs to. 

The problem nature and set research aim decided that this research 

has an empirical character. From set research aim and goal, the following 

research tasks arise: 

To determine the incidence and successfulness of pedagogical 

communication towards the school subjects in general class teaching on 

relations teacher – pupil, pupil – teacher, pupil – pupil, during 300 

teaching classes. 

To determine whether a statistically relevant difference in the 

accomplishment and failure of communications towards teaching subject 

in general class teaching exists. 

To determine whether a statistically relevant difference in the 

incidence and accomplishment of communications between common 

educational group of teaching subjects and skills exists. 

In a research, conceptualized in this way, it is possible to set two hypothesis: 

It is assumed that the communication is the most frequent and the 

most accomplished on relation teacher – pupil, given that in our schools 

the traditional concept of teaching, during which a one direction 

communication takes place, still dominates, 

It is assumed that the communication is the most frequent and the 

most accomplished during the common educational subjects teaching 

(Serbian language, Maths, Science and Social Studies), that is, a 

statistically significant difference in incidence and accomplishment of 

communications during the common educational teaching exists. 

Method applied in this research is chosen in accordance with 

problem nature, subject, aim and tasks of research, as well as, in 

accordance with the set hypothesis. The methods of observance, 

measurement and statistical method are used in the research. Research 

techniques are techniques of observance and notation. 

For the needs of this research, a specially designed instrument for 

notation is used, in which observed cases are entered according to the set 

methodology. The instrument shows the seating pattern of pupils in the 

form of little circles. Before an observance, a time period of 20 minutes is 

set as „ a time sample“. The direction and incidence of communication are 
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observed. Before a observance, the circles for empty seats in the 

classroom are darkened by a pencil. Communicative units are, for 

example, a question and an answer or an action that one pupil does at the 

insistence of a teacher and vice versa, and they are noted by the sign (+) 

inside the circle, if they are initiated by the teacher. If there is no answer 

to the question asked, it is marked with the sign (-). Communication, 

initiated by the pupils, is marked on the external side, around a circular. 

The third direction of communications is pupil – pupil communication, 

which is marked with rounded plus or minus sign or with connecting these 

sign with arrows. Each instrument is processed separately, and, in the end, 

on the last instrument in analysis, the number of established 

communications and those which are only „a communication attempt“ is 

summed. Then, they are arranged in three directions: from teacher towards 

pupil, from pupil towards teacher and from pupil to pupil, crossed inside 

of two communication categories, accomplished and unaccomplished. 

The research sample covered elementary schools acroos The 

Serbian Republic, in Bijeljina, Brcko county, Samac, Modrica, Zvornik, 

Sekovici, Milici, Bratunac, Rogatica. The total of 300 teaching classes has 

been examined, 50 lessons of each teaching subjects: Serbian language, 

Maths, Science and Social Studies, Art, Music and Physical Education. 

The forthcoming table shows the sample structure according to number of 

observed classes in above mentioned elementary schools. Overall research 

sample makes 300 teaching classes, and out of that, 50 classes per 

different school subjects in general class teaching. 

Table 1: Structure of research sample 
 

School name, location 

 

Number of observed classes 

Elementary school „Knez Ivo od Semberije“ , Bijeljina 52 

Elementary school „Sveti Sava“ Bijeljina 34 

Elementary school "Vuk Karadzic“ Bijeljna 54 

Elementary school “ Jovan Ducic” 20 

Elementary school, Brcko 25 

Elementary school, Zvornik 28 

Elementary school, Sekovici 12 

Elementary school, Milici 26 

Elementary school, Bratunac 34 

Elementary school, Rogatica 15 

Total: 300 

From Table 1, it can be seen that different number of teaching 

classes is observed in all mentioned schools. The biggest number of 

observed classes, in overall sample, was in elementary school „Knez Ivo 
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od Semberije“ in Bijeljina, which has the status of the biggest school in 

the Serbian Republic, with the biggest number of school sections and 

pupils. The class observance lasted for 5 weeks in March and April, 2016, 

in the first and second trimester of elementary school (from II to V grade). 

One of the teaching observance tasks was exploring interpersonal 

relations in the school section considering the nature of incidence and 

communication direction during the class, which is the most important 

task for this research. 

THE RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION 

In this chapter, the significance of research in the area of 

pedagogical communication in general class teaching is highlighted from 

different aspects. Through the analysis and interpretation of data, we will 

get the results that will give the answers to defined tasks and confirm or 

reject set hypothesis. 

During the research, that has been done in March and April in 2016, 

using specially designed constructed instrument for this type of recorded 

frequencies, we got results which are summed in the following table. 

Table 2: Overall number of communications on all three relations 

towards the subjects 
COMMON 

EDUCATIONAL 

GROUP OF SUBJECTS 

AND SKILLS 

 

T- P 

 

P - T 

 

P - P 

+ - + - + - 

Serbian language 376 99 169 34 164 46 

Мaths 317 128 195 36 163 43 

Science and Social 

Studies 

326 111 195 33 183 38 

Art 267 57 246 21 273 42 

Мusic 391 71 175 17 192 41 

Physical Education 323 67 205 46 238 62 

Overall achieved and 

unachieved 

communication 

2000 533 1185 187 1213 272 

Overall frequent 

communication 

2533 1372 1485 

Table 2 shows communication frequencies per teaching subjects, as 

well as per relations on which communication is developed and if it is 

developed, successful (+) or unsuccessful, failure (-). 

Starting from the first set task of research, which was establishing 

the incidence and successfulness of pedagogical communication in 
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general teaching classes on relations teacher-pupil, pupil-teacher and 

pupil-pupil, over 300 teaching lessons, in the next chart the obtained 

results are showed. 

 
Chart 1: Communication incidence towards relations 

Looking at the chart 1, we see that communication on teacher – 

pupil relation is the most frequent (2533), while on other two relations 

(pupil – teacher, pupil –pupil), communication occurred in significantly 

smaller number (p-t 1372, p-p 1485). Using the percentage account of 

communication frequencies towards the relations we conclude that 

communication on teacher – pupil is the most frequent one (45%), while 

on pupil –teacher 27% and on pupil- pupil relation 28%. 

Then, we determined the successfulness, achievement of communication 

on relations and concluded that communication on teacher – pupil relation, 

except of being the most frequent, is also the most achieved compared to the 

communications on other two relations, which the following chart shows. 

 
Chart 2: The achievement of communications towards relations 

Observing the value of achieved and unachieved communications 

in mentioned chart 3, we see that communication on teacher – pupil 

relation is considerably more achieved (2000) compared to the number of 
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achieved communications on pupil – teacher relation (1185) and on pupil- 

pupil relation (1213). Also, from the same chart, it can be seen that the 

unachieved communication on teacher – pupil relation is considerably 

bigger (533), while the number of unachieved communications on other 

two relations are much smaller, pupil – teacher 187 and pupil – pupil 272. 

Considering that it is about frequencies which tell us about real 

number of achieved communications, we decided to apply nonparametric 

Xi square test. This test served in our work for checking the set 

hypothesis, in which we claimed that there exists statistically significant 

difference in the achievement of communications toward the relations in 

general class teaching. The most successful, the most achieved 

communication occurs on teacher – pupil relation, during the class of all 

observed teaching subjects (Serbian language, Maths, Science and Social 

Studies, Music, Art and Physical Education). 

For the achievement of set research tasks, we divided Table 2 into two 

tables (successful/achieved and unsuccessful/unachieved communications), 

upon which we will perform X
2
 test for contingency table. 

For calculating Xi square test, the software SSP (Smith's Statistical 

Package) has been used. 

Firstly, we will formulate null and alternative hypothesis: 

XO- the achievement, successfulness of communication is 

independent of the subject type, 

X1- there is dependence in communications achievement per 

relations between teaching subject. 

In the following tables, empirical (observed) and theoretical 

communications frequencies, which are got by dividing the total of 

summation of column and row, in which the cell is, with the total 

summation of all frequencies of columns and rows. 

Таble 3: Achieved/successful communication per relations towards 

teaching subjects (empirical values) 
 T-P P-T P-P Total: 

Serbian language 376 169 164 709 

Маths 317 195 163 675 

Science and Social Studies 326 195 183 704 

Art 267 246 273 786 

Music 391 175 192 758 

Physical education 323 205 238 766 

Overall communication achievement on relation: 2000 1185 1213 4398 
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Table 4: Achieved/successful communications per relations towards 

teaching subjects(theoretical values) 
 T-P P-T P-P Total: 

Serbian language 322,384 191,033 195,548 709 

Маths 306,958 181,872 186,170 675 

Science and Social Studies 320,146 189,686 194,168 704 

Art 357,435 211,780 216,784 786 

Мusic 344,702 204,236 209,062 758 

Physical Education 348,340 206,392 211,268 766 

Overall communication achievement on 

relation: 

2000 1185 1213 4398 

Further procedure implies calculating the value of test statistics 

using SPSS software. 

Test was conducted with 95% of reliability and calculated value of 

χ2 test is 81,612. From critical value table χ2 disposition with a degree of 

freedom df =(r-1)(c-1)=(6-1)(3-1)=10, where r represents number of rows 

and c number of columns of observed contingency table, Х
2
0 is 18,307. 

Comparing the obtained value to the value from Х
2
 disposition, we come 

to the conclusion that null hypothesis cannot be accepted, thus we reject it 

and accept the set alternative hypothesis, that is, that a significant 

difference in the achievement of communication per relations, depending 

on teaching subjects, exists. 

Based on collective Table 3 with data about achieved, successful 

communication per relations towards teaching subjects, the conducted 

chart is showed. 

 

 
Chart 3:Achieved communications per relations towards teaching 

subjects 
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Observing the Chart 3, it is obvious that the communications frequency 

is the most expressed on teacher – pupil relation, in all teaching subjects. 

We applied the same test for unachieved, unsuccessful 

communications. Data are showed in the following table. Before 

calculating, we set null and alternative hypothesis. 

Х0 – underachievement, unsuccessfulness of communications is 

independent of teaching subject type, and 

Х1 - there is dependence in underachievement of communications 

on relations towards subjects, that is, on certain subjects, more 

communications are not achieved than on other. 

In the following tables, empirical and theoretical frequencies of 

unachieved communications, on relations towards subjects, are showed. 

Table 5: Unachieved/unsuccessful communications per relations 

towards teaching subjects (empirical values) 
 T-P P-T P-P Total: 

Serbian language 99 34 46 179 

Маths 128 36 43 207 

Science and Social Studies 111 33 38 182 

Art 57 21 42 120 

Мusic 71 17 41 129 

Physical Education 67 46 62 175 

Overall communication achievement on relation: 533 187 272 992 

Table 6: Unachieved/unsuccessful communications per relations 

towards teaching subjects (theoretical values) 
 T-P P-T P-P Total: 

Serbian language 96,176 33,743 49,984 179 

Маths 111,221 39,021 56,758 207 

Science and Social Studies 97,788 34,308 49,903 182 

Art 64,476 22,621 32,903 120 

Мusic 69,311 24,318 35,371 129 

Physical Education 94,027 32,989 47,984 175 

Overall communication achievement on relation: 533 187 272 992 

 

Further procedure implies calculating the value of test statistics 

using SPSS software. 

Test was conducted with 95% of reliability and calculated value of 

χ2 test is 34,6839. 

From critical value table of χ2 disposition with a degree of freedom 

df =(r-1)(c-1)=(6-1)(3-1)=10, where r represents number of rows and c 

number of columns of observed contingency table, Х
2

0 is 18,307. 

Comparing the obtained value to the value from Х
2
 disposition, we come 
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to the conclusion that null hypothesis cannot be accepted, thus we reject it 

and accept the alternative hypothesis, that is, that a significant difference 

in the underachievement and unsuccessfulness of communication per 

relations, depending on teaching subjects, exists. 

Based on collective Table 5 with the data about unachieved, 

unsuccessful communication per relations towards teaching subjects, the 

conducted chart is showed. 

 
Chart 4: Unachieved, unsuccessful communications per relations 

From Chart 4, it is obvious that the most unachieved 

communications in all teaching subjects is on the teacher- pupil relation. It 

is significant to mention another important data, observed from the chart, 

and it is the fact that besides the communications were the most 

unsuccessful on teacher - pupil relation, also the number of unsuccessful 

communications during teaching Serbian language and Music is 

considerably bigger than during teaching other subjects. We can assume 

that one of the factors for large number of unsuccessful communications 

is also teaching contents during mentioned subjects. Serbian language is 

teaching subject with exceptionally meaningful teaching contents, 

abundant in new information, while Music is teaching subject which is 

tied to personal affinity of pupil towards this kind of art. 

Form Table 2, we disassembled data, obtained by research towards 

subjects group and achievement of communication on the same. We 

grouped teaching subjects into common educational group (Serbian 

language, Maths, Science and Social Studies) and skills group ( Music, 

Art, Physical Education). 
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Table 7: The incidence and achievement of communications 

towards subjects groups ( empirical values ) 
Achieved/unachieved + - Overall incidence: 

Common educational 

group 

2088 568 2656 

Skills 2310 424 2734 

Total: 4398 992 5390 

We made a chart from Table 7, from which we will observe the 

relation between communications frequencies and subjects groups and 

their achievement or underachievement. 

 
Chart 5: Achieved, unachieved communications towards subjects 

groups 

From Chart 5, we note that the number of achieved communications 

during teaching skills is bigger (2310) compared to common educational 

subjects group (2088), while the number of unachieved communications is 

bigger during teaching common educational subjects(568) compared to 

teaching skills (424). Observing the frequencies of overall communication 

incidence on subjects groups, we see that during teaching skills the 

communication is more frequent (2734) compared to common education 

subjects group (2656). 

We will test the incidence of achieved communications, using X
2
 

test of incidence, towards two groups of subjects: common educational 

(Serbian language, Maths, Science and Social Studies) and skills (Art, 

Music, and Physical Education). 

Before we set off our calculating, we set null and alternative 

hypothesis: 

Х0 – the structure of achievement, successfulness (achieved, 

successful/unachieved, unsuccessful) 
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Х1 – there exists significant deviation in the structure of 

communication achievement depending on subjects group 

With the following table, we will show theoretical values of 

communications per groups of teaching subjects, as well as the 

successfulness’s (+) and unsuccessfulness’s (-) from which we will made 

value of X
2
 test. 

Тable 8: The incidence and achievement of communications 

towards subjects groups (theoretical values) 
Achieved/unachieved + - Overall incidence: 

Common educational 

group  

2167,178 488,822 2656 

Skills 2230,822 503,178 2734 

Total: 4398 992 5390 

SPSS software gave the following results: value of χ2 test is 30,937 

and test was done with the 95% of precision. From critical value table χ2 

disposition with a degree of freedom df =(r-1)(c-1)=(6-1)(3-1)=10, where r 

represents number of rows and c number of columns of observed contingency 

table, Х
2
0 is 3,841. Since the given values of X

2 
test is considerably bigger 

than tabular critical value, , we come to the conclusion that null hypothesis 

cannot be accepted, thus we reject it and conclude that there is significant 

difference in the structure of communication achievement depending on the 

group of teaching subjects. 

This many large deviation in value of X
2 

test in the communication 

achievement towards the subject group, was expected, because the affiliation 

of teaching subjects, itself, to certain group is very noticeable. Common 

educational group of subjects, that is, teaching of Serbian language, Maths 

and Science and Social Studies is, because of the curriculum width as well as 

of bigger annual lessons number of these subjects, more dynamic, it demands 

the appliance of different teaching forms and methods and demands larger 

pupil engagement during classes. Teaching contents are more interesting, 

abundant in large number of new information, applicable in everyday life and 

put pupil in more active position. 

CONLUSION 

Communication in general class teaching is very complicated 

process and it demands from teachers wide general education as well as 

excellent knowledge of profession. In theoretical part of this paper, we 

defined the term pedagogical communication, which means transfer, 

conveying, exposure, acceptance, that is, message interchange as well as 
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establishing relations, communication, the ways in behaviour among 

participants (factors) in pedagogical and educational work and learning 

process. Considering the specifics of communication process, it can be 

said that the efficiency of pedagogical communication, greatly, depends 

on teachers abilities to put pupil into position of active participant of 

pedagogical and educational process. 

It is known that our school is not efficient enough, that traditional 

way of work, which refers to passive role for pupils, poor quality and 

usually one-way communication, still, has not been overcome . The 

results of this research, will contribute to improvement and modernization 

of pedagogical communication efficiency in our country. 

The research that has occurred in March and April, 2016 in 

elementary schools across the Serbian Republic, gave us clear results for 

further promotion of pedagogical communication in general class 

teaching. Starting from the set tasks of research, we got numerous results 

which give us clear current state in teaching, tied to the communication 

area. 

By analysis and interpretation of results, we came to the conclusion 

that communication in general class teaching is mostly one-way 

communication, it takes place mostly on teacher- pupil relation, 45 % of 

incidence and achievement of communication on this relation. With this 

result, we confirmed our first set hypothesis, when we claimed that 

communication on teacher – pupil relation is the most incident and the 

most achieved. 

There is also a significant difference considering the successfulness, 

that is, the communication achievement towards subjects on relations. 

Using nonparametric X2 test we confirmed the significance, where we got 

value of 81, 612, which proves to us that there is a difference in 

communication achievement depending on relation it occurred on. 

Also, we compared the values of underachievement, 

unsuccessfulness of communication on relations towards subjects. Using 

the same test, we observed statistical difference where the obtained value 

was 34, 6839, which is far above the set border value. With this, we 

proved that there is a difference in the communication underachievement, 

depending on relations. 

With second hypothesis, we claimed that the communication is 

more incident and more achieved during the classes of general educational 

subjects (Serbian language, Maths, Science and Social Studies), that is, 

there exists statistically significant difference in the communication 
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incidence and achievement during teaching common educational subjects. 

We confirmed that the communication frequency, during teaching skills, 

is slightly bigger compared to common educational subject group, but that 

also, there exists statistically significant difference in the achievement and 

incidence of communication towards subject groups. With this conclusion, 

we partly confirmed second hypothesis. 

We hope that this research will, to some measure, help to future 

explorers f this area, but also to teachers who can use these results in 

praxis. 
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ПЕДАГОШКА КОМУНИКАЦИЈА - ОСТВАРЕНОСТ И 

УЧЕСТАЛОСТ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 
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3
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, Љиљана Љ. Митровић

2 

Сажетак: Овај рад се бави педагошком комуникацијом, односно 

учесталости и остварености комуникације у разредној настави. Циљ 

истраживања је утврђивање учесталости и успјешности педагошке 

комуникације с обзиром на смјер комуникације (ученик - наставник, 

наставник - ученик и ученик - ученик). Такође, ово истраживање има за циљ 

да утврди учесталост и успјешност комуникација током наставе група 

предмета (опште-образовних и вјештина) и да утврди однос остварености 

комуникација с обзиром на врсту, тј. Групу којој наставни предмет припада. 

Природа проблема и постављени циљ истраживања опредјелили су да ово 

истраживање има емпиријски карактер. Из постављеног предмета и циља 

истраживања произилазе следећи задаци истраживања: утврдити учесталост 

и успјешност педагошке комуникације према наставним предметима у 

разредној настави на релацијама наставник-ученик, ученик-наставник, 

ученик-ученик, током 300 наставних часова; утврдити постоји ли 

статистички значајна разлика у остварености и неоствареност комуникација 

према наставним предметима на релацијама у разреној настави; утврдити 

постоји ли статистички значајна разлика у учесталости и остварености 

комуникације између опште-образовне групе наставних предмета и 

вјештина. 

Истраживање је вршено методом посматрања, биљежења, кориштен 

је посебно конструисан инструмент за ову врсту података и истраживања. 

Резултати показују да је комуникација најучесталија и најостваренија на 

релацији наставник-ученик, као и да оствареност и неоствареност 

комуникација зависи од врсте наставног предетета. Пошто је педагошка 

комуникација изузетно битан сегмент у васпитно-образовном процесу у 

нашим школама, овај рад пружа корисна сазнања за даље проучавање, 

унапређење и усавршавање комуникације у настави. 

Кључне ријечи: основна школа; постигнуће; наставни предмет; 

разредна настава; педагошка комуникација 
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нашим школама, овај рад пружа корисна сазнања за даље проучавање, 

унапређење и усавршавање комуникације у настави. 

Кључне ријечи: основна школа; постигнуће; наставни предмет; 

разредна настава; педагошка комуникација 

УВОД 

Педагошка комуникација у великој мјери представља израз 

суштинског схватања наставе, њене организације, примјењених 

дидактичких система наставе, постављених циљева и задатака, 

руководећих принципа и кориштених метода и облика рада. 

Ефикасност васпитно-образовног процеса у настави у великој мјери 

зависи од успостављене комуникације, интеракције и односима међу 

непосредним учесницима тог процеса, а посљедица тога је стварање 

одређене психолошке, социјално-емоционалне, комуникацијске 

климе, која може бити мање или више погодна за успјешан рад. 

Комуникација у настави омогућава повезано дјеловање наставника и 

ученика, ученика и ученика, поучавања и учења. У њеној основи 

увијек се налази неки садржај, информација која се посредује, с 

једне, те прима и прерађује, с друге стране, гдје наставник и ученик 

непрестано мијењају улоге. 

Савремена настава представља облик међусобног дјеловања и 

сарадње наставника и ученика. Ова сарадња се остварује као њихова 

узајамна интеракција и комуникација. Због тога је потребно да 

наставник зна како тече и функционише комуникација у настави, 

колико међусобно сарађују наставници и ученици, који типови 

вербалних комуникација се међу њима остварују и каква је њихова 

структура. Васпитно-образовни процес у савременој школи на 

кључно мјесто ставља комуникацију и однос између ученика и 

наставника. Комуникација одражава концепцију васпитања гдје је 

ученик објекат или субјекат, или обоје истовремено, а наставник од 

функције аутократског руководиоца до усмјеривача, сарадника, 

савјетника итд. 

Један од начина за осавремењавање, усавршавање и подизање 

ефикасности наставе јесте управо расвјетљавање значаја педагошке 

комуникације и њено теоријско и емпиријско проучавање. На овај 

начин доћи ће се до нових практичних знања и закључака. С обзиром 

на актуелност теме и њен велики значај у настави, ми ћемо се у овом 

раду бавити испитивањем тренутног стања у основним школама о 
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комуникацијском сегменту наставе, о учесталости, остварености 

комуникације на релацијама на којима се та комуникација остварује. 

Испитивањем се желе утврдити учесталост и оствареност 

педагошке комуникације на релацијама наставник-ученик, ученик-

наставник и ученик-ученик током извођења наставе српског језика, 

математике, природе и друштва као групе опште-образовних 

предмета и током извођења наставе ликовне културе, музичке 

културе, физичког васпитања као групе вјештина. Такође, ово 

истраживање има за циљ да утврди учесталост и успјешност 

комуникација током наставе група предмета (опште-образовних и 

вјештина), као и однос остварености, успјешности и неостварености, 

неуспјешности између њих. 

Остваривањем задатака и потврђивањем или оповргавањем 

хипотеза овог истраживања, очекују се резултати који ће дати јасну 

слику о тренутној учесталости и остварености комуникација у 

настави. Поставиће свим учесницима васпитно-образовног процеса, 

наставницима и ученицима обавезу да перманентно унапређују и 

усавршавају комуникацију током наставе ради што потпунијег 

остваривања циљева и исхода наставних планова прописаних за све 

наставне предмете. 

КОМУНИКАЦИЈА 

Данас је у све чешћој употреби појам комуникације. 

Цјелокупна рана социјалност дјетета свједочи да постоји снажна 

мотивација дјетета за комуникацијом (Ивић, 1978:171). Код дјетета 

се већ у најранијем периоду јављају различити облици интеракције 

са околином, односно различити системи понашања у које спадају 

„перцепција људског лика и гласова људског говора, способност 

успостављања социјално-емоционалних веза и појава везаности за 

одређене особе, рана невербална двосмјерна комуникација између 

дјетета и мајке (Граорац, 1995:121). Појам комуникације потиче од 

латинске ријечи comunicare што значи учинити општим (Педагошки 

лексикон, 1996). У овој дефиницији увиђа се да је комуникација 

социјални акт и да је она двосмјерна. Ако појам комуникације 

схватимо у ширем значењу онда садржаји комуникације могу бити и 

материјална добра, енергија па чак и социјални односи. Процес 

размјене идеја, мисли и осјећања између двије или више особа, који 

почиње са одређеном свјесном или подсвјесном намјером и доводи 
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до интеракције, разумијевања, повезивања и утицања, као и повећања 

сазнања његових учесника чини појам педагошке комуникације 

(Симеуновић, 2009:296). 

Педагошка комуникација подразумијева и обуку за 

комуникацију, односно развијање способности једне стране, тј. 

ученика, да комуницира са другом страном или извором 

информација. Основни циљ је помоћи ученику да развије 

способности за успјешну и самосталну комуникацију са другим 

људима и са медијима комуникације. Сузић (2005) под појмом 

педагошка комуникација подразумијева преношење, саопштавање, 

излагање, примање, тј. размјена порука као и успостављање односа, 

споразумијевање, средства и начин опхођења међу учесницима у 

васпитно-образовном процесу и процесу учења. Педагошка 

комуникација важан је сегмент педагошког рада и услов за 

постизање квалитетне школе. Комуникација у школи треба да буде 

јасна, гласна и разумљива свим учесницима комуникације, она је 

уједно и идраз осјећања код ученика и директно утиче на његову 

мотивацију, формирање позитивног односа према раду, развијању 

свијести о потреби учења и на самом крају развијању свијести о 

самокритичности. Проучавајући литературу о настави и 

комуникацији у настави, наилази се на разне класификације. Према 

Симеуновићу педагошка комуникација се разврстава на основу три 

критеријума и то на основу броја учесника, с обзиром на начин 

комуницирања и с обзиром на средства комуницирања (Симеуновић, 

2005:297). На основу броја учесника комуникација се дијели на 

интраперсоналну (унутрашњи говор), интерперсоналну 

(комуникација између двије особе), групну (комуникација вођена у 

мањим групама до тридесет учесника) и јавну (обраћање великом 

броју људи, углавном је једносмјерна). Вилотијевић (2000) наводи да 

у васпитању и образовању разликујемо следеће врсте комуникације: 

персонална и аперсонална; вербална и невербална; једносмјерна и 

двосмјерна; непосредна и посредна; и ауторитарна и демократска 

комуникација. Брајша (1994) сматра како разговор с учитељем 

активира и развија мозак ученика те се развија и обликује ученикова 

личност. Учитељ треба знати слушати ученика те разговор између 

њих треба бити двосмјеран. 

Наставу (разредну и предметну) као континуирани васпитно-

образовни и комуникацијски процес чини скуп фактора без којих она 

не би постојала. Дуго времена се сматрало да факторе наставе чине 

ученик, наставник и наставни садржаји, који се налазе у 
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међузависном односу, тј. у такозваном „дидактичком троуглу“. У 

стручној и научној литератури постоји различита класификација 

фактора наставе а самим тим и фактора комуникације 

Најприхватљивија подјела је на посредне и непосредне факторе 

(Мусић, 2010:46). Непосредни фактори комуникације су: ученик, 

наставник, наставни садржаји и комуникацијска средства и помагала 

у настави, а у посредне факторе комуникације се убрајају особине 

наставника, стил рада наставника, позиција ученика и наставника у 

процесу наставе, одјељенска клима и микроорганизација процеса 

наставе. 

ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊИХ ИСТРАЖИВАЊА 

Резултати бројних истраживања комуникације како у свијету 

(Measel and Mood, 1972; Furst & Amidon, 1965) тако и код нас 

(Шевкушић-Мандић, 1991, Шевкушић-Мандић 1992) показују да 

постоји раскорак између стања у пракси и постављених циљева и 

задатака васпитно-образовног рада. Наставници недовољно познају 

облике и моделе комуникације са ученицима, као и развојне 

могућности и потребе учесника комуникације. Ненад Сузић (2003) 

наводи 6 могућих смјерова комуникације (наставник-одјељење, 

наставник-ученик, ученик-наставник, ученик-одјељење, ученик-

ученик, ученик-градиво) и истиче да стварну слику наставе поуздано 

одржава смјер комуникације остварен на часу. Предоминација 

наставниковог наступа на часовима оставља мало простора ученику 

да он буде водитељ, самосталан, слободан. У настави се користи 

мање од 2% времена на смјер комуникације ученик-наставник. 

Фландерс (Flanders, 1984) је наставникову вербалну комуникацију у 

наставном процесу квалификовао у 2 категорије, које креирају 

емоционалну климу у разреду, од којих је једну назвао индиректним, 

а другу директним наставниковим утицајем. 

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Проблем овог истраживања је комуникација у настави као 

трајно, актуелно и темељно педагошко и дидактичко питање које је и 

мотивисало овакво истраживање. Цјелокупна историја педагошке и 

дидактичке мисли прожета је тенденцијом остваривања спонтаног 

интерперсоналног комуникацијског односа у настави или барем 

мотивисаног комуникацијског односа њених главних актера. 
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Постављају се питања: колико се одвија комуникација 

(учесталост, фреквенција), колико је комуникација успјешна и да ли 

је равноправна у свим смјеровима, релацијама током извођења 

наставе различитих наставних предмета, постоји ли разлика у 

остварености (неостварености) комуникација у зависности од 

наставних предмета, односно зависности припадности групи 

предмета, опште - образовних и вјештина у разредној настави. 

Предмет овог истраживања се односи на утврђивање 

учесталости и остварености педагошке комуникације на свим 

релацијама током извођења наставе српског језика, математике, 

природе и друштва као групе опште-образовних предмета и током 

извођења наставе ликовне културе, музичке културе, физичког 

васпитања као групе вјештина. 

Циљ истраживања је утврђивање учесталости и успјешности 

педагошке комуникације с обзиром на смјер комуникације (ученик - 

наставник, наставник - ученик и ученик - ученик). Такође, ово 

истраживање има за циљ да утврди учесталост и успјешност 

комуникација током наставе група предмета (опште-образовних и 

вјештина) и да утврди однос остварености комуникација с обзиром 

на врсту, тј. групу којој наставни предмет припада. 

Природа проблема и постављени циљ истраживања 

опредјелили су да ово истраживање има емпиријски карактер. 

Из постављеног предмета и циља истраживања произилазе 

следећи задаци истраживања: 

-утврдити учесталост и успјешност педагошке комуникације 

према наставним предметима у разредној настави на релацијама 

наставник-ученик, ученик-наставник, ученик-ученик током 300 

наставних часова; 

-утврдити постоји ли статистички значајна разлика у 

остварености и неоствареност комуникација према наставним 

предметима на релацијама у разреној настави; 

-утврдити постоји ли статистички значајна разлика у 

учесталости и остварености комуникације између опште-образовне 

групе наставних предмета и вјештина. 

У овако конципираном истраживању могуће је поставити двије 

хипотезе: 

Претпоставља се да је комуникација најучесталија и 

најоставренија на релацији наставник-ученик с обзиром на то да у 
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нашим школама још увијек доминира традиционални концепт 

наставе током које се одвија једносмјерна комуникација, 

Претпоставља се да је комуникација учесталија и остваренија 

током наставе опште-образовних предмета (српског језика, 

математике и природе и друштва) тј. да постоји статистички значајна 

разлика у учесталости и остварености комуникација током наставе 

опште-образовних предмета. 

Метода примјењена у овом истраживању је одабрана у складу 

са природом проблема, предметом, циљем и задацима истраживања, 

као и у складу са постављеним хипотезама. У истраживању је 

кориштена метода посматрања, метода мјерења, статистичка метода. 

Истраживачке технике су техника посматрања и биљежења. 

За потребе овог истраживања кориштен је посебно контруисан 

инструмент за биљежење у коме се према задатој методологији уносе 

опажени случајеви. Инструмент приказује распоред сједења ученика 

у виду кружића. Прије посматрања се одређује временски интервал у 

трајању од 20 минута као „временски узорак“. Посматра се смјер и 

учесталост комуникација. Прије посматрања кружићи за празна 

мјеста у учионици се затамне оловком. Комуникацијске јединице су, 

примјера ради, питање и одговор или акција коју изврши један 

ученик на захтјев наставника и обрнуто, а биљеже се знаком плус (+) 

унутар круга ако су инициране од стране наставника. Уколико није 

било одговора на постављено питање, то се означава знаком минус   

(-). Комуникација коју су иницирали ученици биљежи се на спољној 

страни, око кружнице. Трећи смјер комуникација је комуникација 

ученик-ученик што се означава заокруженим знаком плус или минус 

и повезивањем ових знакова стрелицама. Сваки инструмент се 

обрађује засебно, а на крају се на последњем инструменту у анализи 

се сумира број успостављених комуникација и оних које су „покушај 

комуникације“, а затим се разврставају на три смјера: од наставника 

према ученику, од ученика према наставнику и од ученика према 

ученику, укрштени унутар двије категорије комуникација, остварене 

и неостварене. 

Узорак истраживања је обухватио основне школе широм 

Републике Српске, у Бијељини, Брчком, Шамцу, Модричи, Зворнику, 

Шековићима, Милићима, Братунцу, Рогатици. Посматрано је укупно 

300 наставних часова у разредној настави и то по 50 часова сваког 

наставног предмета: српски језик, математика, природа и друштво, 

ликовна култура, музичка култура и физичко васпитање. Наредном 
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табелом је приказана структура узорка према броју посматраних 

часова у наведеним основним школама. Укупан узорак истраживања 

чини 300 наставних часова, од тога по 50 часова различитих 

наставних предмета у разредној настави. 

Табела 1: Структура узорка истраживања  
 

Назив школе, мјесто 

 

Број посматраних часова 

Основна школа „Кнез Иво од 

Семберије“, Бијељина 

52 

Основна школа „Свети Сава“, 

Бијељина 

34 

Основна школа „Вук Караџић“, 

Бијељина 

54 

Основна школа „Јован Дучић“, 20 

Основна школа , Брчко 25 

Основна школа , Зворник 28 

Основна школа , Шековићи 12 

Основна школа , Милићи 26 

Основна школа , Братунац 34 

Основна школа, Рогатица 15 

Свега: 300 

У Табели 1 види се да је у свим наведеним школама посматран 

различит број наставних часова. Највећи број посматраних часова у 

укупном узорку је био у Основној школи „Кнез Иво од Семберије“ у 

Бијељини која има статус највеће школе у Републици Српској, са 

највећим бројем одјељења и ученика. Посматрање наставе трајало је 

5 седмица у периоду мјесеца марта и априла 2016. године, у првој и 

другој тријади основне школе (од II до V разреда). Један од задатака 

посматрања наставе био је упознавање интерперсоналних односа у 

одјељењу у погледу природе учесталости и смјера комуникација за 

вријеме наставе, што је за ово истраживање и најважнији задатак. 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА 

У овом поглављу je са различитих аспеката наглашен значај 

истраживања на подручју педагошке комуникације у разредној 

настави. Кроз анализу и интерпретацију података доћи ће се до 

резултата који ће дати одговоре на дефинисане задатке и потврдити 

или одбацити постављене хипотезе. 

Током истраживања које је обављено у марту и априлу 2016. 

године и кориштења посебно конструисаног иструмента за овакав 
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вид евидентирања фреквенција, дошли смо до података који су 

сумирани и приказани у наредној табели. 

Табела 2: Укупан број комуникација на све три релације према 

предметима 
ОПШТЕ- ОБРАЗОВНА 

ГРУПА ПРЕДМЕТА И 

ВЈЕШТИНА 

 

Н - У 

 

У – Н 

 

У – У 

+ - + - + - 

Српски језик 376 99 169 34 164 46 

Математика 317 128 195 36 163 43 

Природа и друштво 326 111 195 33 183 38 

Ликовна култура 267 57 246 21 273 42 

Музичка култура 391 71 175 17 192 41 

Физичко васпитање 323 67 205 46 238 62 

Укупна остварена и 

наоставрена 

комуникација: 

2000 533 1185 187 1213 272 

Укупна учестала 

комуникација: 

2533 1372 1485 

Табелом 2 су приказане фреквенције комуникација је по 

наставним предметима, као и релацијама на којима се комуникација 

одвијала и да ли је била остварена, успјешна (+) или неостварена, 

неуспјешна (-). 

Полазећи од првог постављеног задатка истраживања који је 

био утврђивање учесталости и успјешности педагошке комуникације 

у разредној настави на релацијама наставник-ученик, ученик-

наставник и ученик-ученик током 300 наставних часова, следећим 

графиконом приказујемо добијене резултате. 

 
Графикон 1: Учесталост комуникације према релацијама 

Посматрајући Графикон број 1 видимо да је комуникација на 

релацији наставник-ученик најучесталија (2533), док се на остале 

двије релације (ученик-наставник, наставник-ученик) комуникација 
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одвијала у значајно мањем броју (у-н:1372, у-у:1485). 

Процентуалним рачуном забиљежених фреквенција комуникације 

према релацијама закључујемо да је комуникација на релацији 

наставник-ученик најучесталија (45%), док је на релацији ученик-

наставник 27% а на релацији ученик-ученик 28%. 

Затим смо утврдили успјешност, оствареност комуникација на 

релацијама и дошли до закључка да је комуникација на релацији 

наставник-ученик, поред тога што је учесталија, она је и остваренија 

у односу на број комуникација на друге двије релације, што нам 

наредни графикон и приказује. 

 
Графикон 2: Оствареност комуникација према релацијама 

Посматрајући вриједност остварених и неостварених 

комуникација из наведеног Графикона број 3 видимо да је 

комуникација на релацији наставник-ученик знатно остваренија 

(2000) у односу на број остварених комуникација на релацији 

ученик-наставник (1185) и на релацији ученик-ученик (1213). Такође, 

се из истог графикона види да је неоставрена комуникација на 

релацији наставник-ученик значајно већа (533) док је број 

неостварених комуникација на остале двије релација много мањи, 

ученик-наставник 187 ученик- ученик 272. 

С обзиром на то да се ради о фреквенцијама које нам говоре о 

стварном броју оставрених комуникација одлучили смо се за 

примјену непараметријског поступка Хи квадрат тест. Овај тест нам 

је у раду послужио за провјеру постављених хипотеза у којима смо 

тврдили да постоји статистички значајна разлика у остварености 

комуникација према релацијама у разредној настави и то да се 

најуспјешнија, најостваренија комуникација одвија на релацији 

наставник-ученик током наставе свих посматраних наставних 

предмета (срски језик, математика, природа и друштво, музичка, 

ликовна култура и физичко васпитање). 
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За остваривање постављених задатака истраживања Табелу 2 

смо подијелили у двије табеле (успјешне/остварене и 

неуспјешне/неостварене комуникације) на основу којих ћемо извести 

X
2
 тест за табелу контигенције. 

За израчунавање Хи квадрат теста кориштен је софтвер SSP 

(Smith's Statistical Package). 

Најприје ћемо формулисати нулту и алтернативну хипотезу: 

Х0 - оствареност, успјешност комуникација је независна од 

врсте предмета, 

Х1 - постоји зависност у остварености комуникација по 

ралација између наставних предмета. 

Наредним табелама су приказане емпиријске (запажене) и 

теоријске фреквенције комуникација које се за дату ћелију добију 

тако што се производ збира колоне и збира реда у којој се 

посматрана ћелија налази подијели са укупним збиром свих 

фреквенција редова и колона. 

Табела 3: Остварене/успјешне комуникације по релацијама 

према наставним предметима (емпиријске вриједности) 
 Н-У У-Н У-У Укупно: 

Српски језик 376 169 164 709 

Математика 317 195 163 675 

Природа и друштво 326 195 183 704 

Ликовна култура 267 246 273 786 

Музичка култура 391 175 192 758 

Физичко васпитање 323 205 238 766 

Укупна оствареност комуникација 

на релацији: 

2000 1185 1213 4398 

Табела 4: Остварене/успјешне комуникације по релацијама 

према наставним предметима (теоријске вриједности) 
 Н-У У-Н У-У Укупно: 

Српски језик 322,384 191,033 195,548 709 

Математика 306,958 181,872 186,170 675 

Природа и друштво 320,146 189,686 194,168 704 

Ликовна култура 357,435 211,780 216,784 786 

Музичка култура 344,702 204,236 209,062 758 

Физичко васпитање 348,340 206,392 211,268 766 

Укупна оствареност 

комуникација на релацији: 

2000 1185 1213 4398 

Даљи поступак подразумијева израчунавање вриједности 

статистике теста SPSS софтвером. 
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Тест је изведен уз 95% поузданости и израчуната вриједност χ2 

теста је 81,612. Из таблице критичне вриједности χ2 распореда уз 

степен слободе df =(r-1)(c-1)=(6-1)(3-1)=10, гдје r представља број 

редова, а с број колона посматране табеле контигенције, Х
2

0 је 18,307. 

Поређењем добијене вриједности са вриједношћу из таблице Х
2
 

распореда, долазимо до закључка да се не може прихватити нулта 

хипотеза, те је одбацујемо а прихватамо постављену алтернативну 

хипотезу тј. да постоји значајна разлика у остварености 

комуникација по релацијама у зависности од наставног предмета. 

На основу збирне Табеле 3 са подацима о оствареним, 

успјешним комуникацијама по релацијама према наставним 

предметима приказан је изведени графикон. 

 
Графикон 3: Остварене комуникације по релацијама према 

наставним предметима 

Посматрајући Графикон 3 очигледно је да је фреквенција 

комуникација најизраженија на релацији наставник-ученик на свим 

наставним предметима. 

Исти тест смо примјенили и за неоставрене,неуспјешне 

комуникације. Подаци су приказани у следећој табели. Прије 

рачунања смо поставили нулту и алтернативну хипотезу: 

Х0 - неоствареност, неуспјешност комуникација је независна од 

врсте наставног предмета а 

Х1 - постоји зависност у неостваренсти комуникација на 

релацијама према предметима тј. на појединим предметима 

неостварено је више комуникација него на другим. 
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Наредним табелама су приказане емпиријске и теоријске 

фреквенције неоставрених комуникација на релацијама према 

предметима. 

Табела 5: Неостварене/неуспјешне комуникације по релацијама 

према наставним предметима (емпиријске вриједности) 
 Н-

У 

У-

Н 

У-

У 

Укупно: 

Српски језик 99 34 46 179 

Математика 128 36 43 207 

Природа и друштво 111 33 38 182 

Ликовна култура 57 21 42 120 

Музичка култура 71 17 41 129 

Физичко васпитање 67 46 62 175 

Укупна оствареност комуникација 

на релацији: 

533 187 272 992 

Табела 6: Неостварене/неуспјешне комуникације по релацијама 

према наставним предметима (теоријске вриједности) 
 Н-У У-Н У-У Укупно: 

Српски језик 96,176 33,743 49,984 179 

Математика 111,221 39,021 56,758 207 

Природа и друштво 97,788 34,308 49,903 182 

Ликовна култура 64,476 22,621 32,903 120 

Музичка култура 69,311 24,318 35,371 129 

Физичко васпитање 94,027 32,989 47,984 175 

Укупна оствареност 

комуникација на релацији: 

533 187 272 992 

Даљи поступак подразумијева израчунавање вриједности 

статистике теста SPSS софтвером. 

Тест је изведен уз 95% поузданости и израчуната вриједност χ2 

теста је 34,6839. 

Из таблице критичне вриједности χ2 распореда уз степен 

слободе df =(r-1)(c-1)=(6-1)(3-1)=10, гдје r представља број редова, а 

с број колона посматране табеле контигенције, Х
2

0 је 18,307. 

Поређењем добијене вриједности са вриједношћу из таблице Х
2
 

распореда, долазимо до закључка да се не може прихватити нулта 

хипотеза па је одбацујемо, а прихватамо алтернативну хипотезу тј. да 

постоји значајна разлика у неостварености, неуспјешности 

комуникација по релацијама у зависности од наставног предмета. 

На основу збирне табеле 5 са подацима о неоствареним, 

неуспјешним комуникацијама по релацијама према наставним 

предметима приказан је изведени графикон. 
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Графикон 4: Неуспјешне, неоставрене комуникације по 

релацијама 

Из Графикона 4 очигледно је да на релацији наставник-ученик 

највише неостварених комуникација на свим наставним предметима. 

Значајно је напоменути још један битан податак уочен из графикона: 

поред тога што су комуникације најнеуспјешније на релацији 

наставник-ученик, такође је и број неуспјешних комуникација током 

наставе српског језика и музичке културе знатно већи поредећи са 

бројем неуспјешних комуникација током наставе осталих наставних 

предмета. Можемо претпоставити да је један од фактора за велики 

број неуспјешних комуникација и наставни садржаји током 

наведених часова. Српски језик је наставни предмет са изузетно 

садржајним наставним програмом, обилан новим информација, док 

је музичка култура наставни предмет који је везан и за лични 

афинитет ученика према овој врсти умјетности. 

Из Табеле 2 смо разложили податке добијене истраживањем 

према групама предмета и остварености комуникација на истим. 

Наставне предмете смо груписали на опште-образовну групу којој 

припадају српски језик, математика, природа и друштво и групу 

вјештина којој припадају музичка и ликовна култура и физичко 

васпитање. 

Табела 7: Учесталост и оствареност комуникација према 

групама предмета (емпиријске вриједности) 
Остварена/неостварена + - Укупна учесталост: 

Опште-образовна група  2088 568 2656 

Вјештине 2310 424 2734 

Укупно: 4398 992 5390 
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Из табеле 7 смо извели графикон из којег ћемо уочити однос 

фреквенција комуникација према групама предмета и њихову 

оствареност, односно неоствареност. 

 
Графикон 5: Остварене, неостварене комуникације према 

групама предмета 

 

Из Графикона 5 уочавамо да је број оставрених комуникација 

током наставе вјештина већи (2310) у односу на групу опште-

оброзовну групу предмета (2088), док је број неоставрених 

комуникација већи током наставе опште-образовнх предмета (568) у 

односу на наставу вјештина (424). Посматрајући фреквенције укупне 

учесталости комуникација на групама предмета видимо да је на 

настави вјештина комуникација учесталија( 2734) у односу на опште-

образовну групу предмета (2656). 

Тестираћемо Х
2
 тестом независности учесталост остварених 

комуникација према двије групе предмета: опште-образовних 

(српски језик, математика, природа и друштво) и вјештина (ликовна, 

музичка култура и физичко васпитање). 

Прије него смо отпочели рачунање, поставили смо нулту и 

алтернативну хипотезу: 

Х0 - структура остварености, успјешности (остварена, 

успјешна/неостварена, неуспјешна) комуникација је независна од 

групе наставних предмета; 

Х1 - постоји значајно одступање у структури остварености 

комуникација у зависности од групе предмета. 

Наредном табелом ћемо приказати теоријске вриједности 

комуникација по групама наставних предмета као и успјешности (+) 

и неуспјешности (-) из којих ћемо извести вриједност Х
2 
теста. 



34 

Табела 8: Учесталост и оствареност комуникација према 

групама предмета (теоријске вриједности) 
Остварена/неостварена + - Укупна 

учесталост: 

Опште-образовна група  2167,178 488,822 2656 

Вјештине 2230,822 503,178 2734 

Укупно: 4398 992 5390 

 

SPSS софтвер је дао следеће резултате: вриједност χ2 теста је 

30,937 и тест је изведен уз 95% прецизности. 

Из таблице критичне вриједности χ2 распореда уз степен 

слободе df =(r-1)(c-1)=(2-1)(2-1)=1, гдје r представља број редова, а с 

број колона посматране табеле контигенције, Х
2

0 је 3,841. Пошто је 

добијена вриједнст Х
2 

теста знатно већа од табличне критичне 

вриједности долазимо до закључка да се не може прихватити нулта 

хипотеза па је одбацујемо и закључујемо да постоји значајна разлика 

у структури остварености комуникација у зависности од групе 

наставних предмета. 

Оволико велико одступање у вриједности Х
2 

теста у 

оставрености комуникација према групама предмета је било и 

очекивано, јер је и сама припадност наставних предмета одређеној 

групи веома уочљива. Опште-образовна група предмета, односно 

настава српског језика, математике и природе и друштва је због 

ширине наставног плана и програма као и већег годишњег броја 

часова тих предмета, динамичнија, захтијева примјену различитих 

облика и метода рада и захтијева од ученика веће ангажовање током 

наставе. Наставни садржаји су занимљивији, обилују великим бројем 

нових информација, примјенљивих и у свакодневном животу и 

самим тим стављају ученика у активнији положај. 

ЗАКЉУЧАК 

Комуникација у разредној настави је веома сложен процес и 

она од наставника захтијева широко опште образовање као и 

одлично познавање струке. У теоријском дијелу овог рада смо 

дефинисали појам педагошке комуникације под којим се 

подразумијава преношење, саопштавање, излагање, примање, тј. 

размјена порука као и успостављање односа, споразумијевање, 

средства и начин опхођења међу учесницима (факторима) у 

васпитно-образовном процесу и процесу учења. С обзиром на 
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специфичности процеса комуникације, може се рећи да ефикасност 

педагошке комуникације у великој мејери зависи од умјешности 

наставника да ученика стави у позицију активног учесника васпитно-

образовног процеса. 

Познато је да је наша школа недовољно ефикасна, да још 

увијек није превазиђен традиционалан начин рада који се односи, 

између осталог, и на пасивну позицију ученика, неквалитетну и 

углавном једносмјерну комуникацију, резултати овог истраживања 

ће допринјети усавршавање и осавремењавање ефикасности 

педагошке комуникације код нас. 

Истраживањем које је спроведено у мјесецу марту и априлу 

2016. године у основним школама широм Републике Српске дало 

нам је јасне резултате за даље унапређење педагошке комуникације у 

разредној настави. Полазећи од постављених задатака истраживања 

дошли смо до бројних резултата који нам дају јасно тренутно стање у 

настави везано за подручје комуникације. 

Анализом и интерпретацијом резултата долази се до закључка 

да је комуникација у разредној наставу углавном једносмјерна, 

одвија се у великом степену на релацији наставник-ученик, 45% 

учесталости и остварености комуникација на овој релацији. Овим 

резултатом смо и потврдили прву постављену хипотезу којом смо 

тврдили да је комункација на релацији наставник-ученик 

најучесталија и најостваренија. 

Што се тиче успјешности односно остварености комуникација 

према предметима на релацијама статистички значајна разлика 

постоји. Примјеном непараметријског Х2 теста смо утврдили 

значајност, гдје смо добили вриједност од 81,612 што нам доказује да 

постоји разлика у остварености комуникација у зависности од 

релације на којој се одвијала. 

Такође смо упоредили вриједности неостварености, 

неуспјешнности комуникација на релацијама према предметима. 

Примјењујући исти тест уочили смо и статистичку разлику гдје је 

вриједност која је добијена била 34,6839 што је далеко изнад 

постављене граничне вриједности. Овим смо доказали да је постоји 

разлика и у неостварености комуникација у зависности од релација. 

Другом хипотезом смо твдили да је комуникација учесталија и 

остваренија током наставе опште-образовних предмета (српског 

језика, математике и природе и друштва) тј. да постоји статистички 

значајна разлика у учесталости и остварености комуникација током 
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наставе опште-образовних предмета. Утврдили смо да је фреквенција 

комуникација током наставе вјештина занемарљиво већа у односу на 

опште-образовну групу премдмета, али и такође да постоји 

статитстички значајна разлика у остварености и учесталости 

комуникација према групама предмета. Овим закључком смо другу 

хипотезу дјелимично потврдили. 

Надамо се да ће ово истраживање донекле помоћи будућим 

истраживачима ове области, али и учитељима и наставницима који 

ове резултате могу да примјењују у пракси. 
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Abstract: This paper deals with pedagogical communications, that is, the 

frequency and achievement of communication in general class teaching. The aim 

of this research is definition of frequency and achievement of pedagogical 

communication, regarding the communication direction (pupil-teacher, teacher-

pupil and pupil-pupil). Also, the aim of this research is to define the frequency 

and successfulness during teaching of subjects group (common - educational and 

skills) and to define the communication relation regarding to the type, that is, 

group which teaching subject belongs to. The nature of problem and set aim of 

research determined that this research has an empirical character. From the set 

aim and objective of this research, the following research tasks are derived: to 

establish the incidence and successfulness of pedagogical communication towards 

teaching subjects in general class teaching on relations teacher-pupil, pupil-

teacher, pupil-pupil, over 300 lessons; to establish whether there is statistically 

significant difference in communication achievement and underachievement 

towards teaching subjects on relations, in general class teaching; to establish 

whether there is statistically significant difference in the communication 

incidence and achievement between common educational group of teaching 

subjects and skills. 

The research was conducted by method of observing, noting and 

specially designed instrument for this kind of data and research was used. The 

results shows that the communication is the most incident and most achieved on 

relation teacher – pupil, as well as that achievement and underachievement of 

communications depends on the type of teaching subject. Since the pedagogical 
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communication is very important part in pedagogical and educational work in our 

schools, this paper offers useful information for further studies, improvement of 

communication in teaching. 

Кey words: pedagogical communication, general class teaching, teaching 

subject, incidence, elementary school 
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CONTEMPORARY SOCIETY CHALLENGES OF 

INTEGRATIVE TEACHING 
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Abstract: This paper discusses the characteristics of integrative teaching 

as an innovative teaching model which creates opportunities for comprehensive 

development of the student's personality through the adoption of comprehensive 

knowledge and development of functional abilities of students. Based on the 

principle of functional connectivity of meaningful, cognitive, psychological, 

organizational and sociological aspects of teaching, integrative teaching offers 

many opportunities for good quality educational activities. However, the 

complexity that arises from the abovementioned traits of integrative teaching 

entails some difficulties in the process of its planning, programming and 

implementation. It is important for the teaching process to have a good 

knowledge of the essential characteristics and values of integrative teaching and a 

willingness to use successful didactic and methodical tools to overcome potential 

difficulties. In order to systematically emphasize the current challenges of 

integrative teaching, this paper approached this problem from the aspect of: 

theoretical definitions, didactic values, disadvantages, the implementation of 

integrative teaching in schools, and how integrative teaching helps students to 

acquire knowledge. 

Key terms: didactic values; implementation; knowledge; Learning 

outcomes; integrative teaching. 

INTRODUCTION 

Focused on the adoption of comprehensive knowledge and on the 

development of functional skills, integrative teaching involves an 

innovative teaching model which enables the achievement of meaningful 

links between similar aspects of different disciplines (ĐorĎević, 2007). 
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Mutual integration of disciplines and understanding the problem from 

different angles contributes to the overall learning process which is 

inherent to human knowledge and which is more than the sum of 

individual parts. In this way, such knowledge is acquired in the classroom 

which represents the system where these new learnt facts affect the 

existing ones creating a new, more advanced, and more complete 

knowledge system. The author Drobnjak (2007) claims that integrative 

teaching process involves the achievement of principles where all 

elements of the teaching process are linked and create functional 

relationships which further on build a comprehensive and harmonious 

picture. As it can be seen, the key category of integrative teaching is the 

creation of connections and relationships, that is, linking educational 

content from different school subjects. Given the nature of links created, 

we can talk about the following kinds of interdisciplinary integrative links 

and relationships: direct interdisciplinary links, direct interdisciplinary 

research links, mentally mediated links and indirectly applied links 

(Vilotijević & Vilotijević, 2008, p. 144). The first type of link refers to the 

integration which occurs when knowledge acquired from one school 

subject is based on the contents from another course. The second types of 

links, direct interdisciplinary research link is established when the 

research of one general problem is based on a consideration of different 

disciplinary approaches. Mentally mediated links are created when using 

different courses could form the same skills and abilities that are 

necessary for the student to perform future professional activities. Links 

that indicate the possibility that the concepts acquired from one school 

subject could be applied in other subjects are called indirectly applied 

links. 

Based on the different types of links that are established between 

school subjects or disciplines, different levels of connection can be 

achieved in integrative teaching. According to the author Spremić (2007), 

the first and the lowest level of integration refers to the formal level of 

integration. In other words, students attend classes from different subjects 

without the ability to connect the knowledge achieved from these. This 

level of integration is the most common one in reality. The second level is 

more advanced and it indicates the possibility that students can acquire 

knowledge of a specific topic from different aspects; however, the 

integration of learning material is left to them, without any systematic 

influence on the creation of the image about the topic that is being studied. 

The next level wants that teachers and students get involved in the 

integration process based on the model of the lectures conducted by a 



41 

team of experts. Regardless of integration, teachers retain autonomy as 

representatives of their discipline. The essential level of integration refers 

to the tendency of teachers and students to contribute to the construction 

of a new whole that would consist of interrelated facts learnt from 

different disciplines. The newly established knowledge system consists of 

all the knowledge from all disciplines that were studied. Most authors 

agree that the three most common forms of integration are: full, partial 

and block (Vilotijević & Vilotijević, 2008, p. 147; Drobnjak, 2007). The 

first type refers to the merging of different teaching contents into a single 

learning course. Partial integration indicates a joint processing of various 

learning materials that are similar by using appropriate didactic material. 

Block integration builds programmed and autonomous blocks or 

segregates common parts within the program which will be interactively 

processed. The prerequisite for successful implementation of integrative 

teaching, especially block integration is the development of flexible 

timetables which would allow for an adequate time frame for the 

implementation of this type of learning. 

The essence of integrative teaching, as we have seen, is the 

thematic approach which enables students to acquire knowledge from 

different courses that are linked to each other in a unique way and which 

form a complete picture of reality. In that way, students are given the 

opportunity to build concepts seeing them from different perspectives. 

These facts indicate that the integrative approach provides students with 

the opportunity to integrate the acquired knowledge, their experience and 

to actively and creatively think when learning. 

Based on the study of literature we can conclude that numerous 

attempts to merge the contents of various subjects are nowadays called 

integrative teaching, which is why there is a huge number of different 

levels of integration that often have no substantive meaning or purpose. 

For this reason, it is necessary that teachers are made aware of the ways to 

link the contents of different subjects in order for the integration to be 

done at a substantial level. Also, it is necessary to use integrative teaching 

to teach the students from the earliest age to learn and to acquire 

comprehensive knowledge and to perceive the world based on integrity 

and unity. 

DIDACTIC VALUE OF INTEGRATIVE TEACHING 

Integrative teaching is one of the innovative models of teaching that 

helps achieve a developmental model of education with its didactic 
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values. When analyzing the didactic value of integrative teaching, it 

should primarily be started from the actual objectives of the lessons, that 

is, it should be understood what the goal of the integration of learning 

material and content is. The objectives of the lessons may be set in many 

ways and operationalized through adequate learning tasks. Integrative 

approach primarily contributes to building a comprehensive picture of 

reality, the kind the students encounter in real life, thus thorough learning 

is achieved, and divergent way of thinking and originality are developed. 

The findings that didactics has collected to the present day show 

that the use of certain teaching approaches helps students not only to 

better adopt the knowledge from the prescribed curriculum, but they also 

enjoy the lessons more, which is a very important component for future 

learning (Bretz & Thompsett, 1992, p. 941-951). For this reason, didactics 

advocates the use of different teaching approaches, that is, the selection of 

the appropriate approach to study a particular teaching unit. The 

knowledge acquired by the student is not divided into scientific 

disciplines, into the courses, but these should rather be fitted into an 

overall picture of the reality experienced by the student. Integrative 

learning approach helps create such a picture of reality. It provides an 

overview of a problem from various different angles. In this way, a 

comprehensive context for learning is formed that leads to thorough 

learning and long-term memory (Spremić, 2007). Supporters of the 

integrative approach advocate that the borders among the courses should 

not be the borders when organizing the teaching process (Drobnjak, 

2007). Many authors advocate the integrative approach to education and 

claim that more sophisticated level of learning cannot be achieved if the 

school subjects are divided (Klein, 2005). Certainly, the teaching process 

should equally respect an analytical approach, that is, the division of 

subjects and acquisition of knowledge only within these as such, as well 

as the synthetic approach which involves the creation of new knowledge 

through the knowledge acquired from different subjects. But, when the 

teaching process consists only of divided courses, that whole process 

insufficiently contributes to the creation of a comprehensive picture of the 

world and with an irrational expenditure of time and energy, both of 

teachers and students. The fact that students are enabled to acquire 

knowledge looking at the problem from different angles contributes to a 

higher quality of knowledge which is suitable for transfer and it also 

encourages students to have an active attitude towards knowledge they 

have gained (Andrić & Spasojević, 2012). 
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Traditionally organized teaching that advocates the division of 

courses certainly has its advantages. However, studies have shown that a 

different form of teaching process organization contributes to the 

achievement of the goals set, which are ignored in the traditional 

approach; however, these goals are nowadays said to be imperative. 

Integrative approach, as an innovative way of organizing teaching, is 

based on the belief that learning conditions which it promotes and creates, 

reduce or completely eliminate the traditional barriers to learning and 

allow students to use not only their cognitive potential, but to achieve 

comprehensive learning (Bretz & Thompsett, 1992).It is well-known that 

students more successfully master the material if it is linked to their 

experience and if it meets their needs and goals (Buljubašić - 

Kuzmanović, 2007). The knowledge that students acquire in integrative 

lessons is close to knowledge that they gained from experience when 

socially interacting. The overall picture that is created through 

understanding of acquired knowledge creates in students firm learning 

skills and durable knowledge. Such knowledge is valuable and suitable for 

transfer and practical use. 

Practical use of knowledge is one of the roles of acquired 

knowledge. The requirements that the modern world sets when entering 

the world of work are getting more and more complex and require 

comprehensive knowledge and their full understanding. Advocating such 

education where knowledge is acquired partially, without any insight into 

the whole, does not meet the requirements of modern society. What also 

speaks in favour of these facts is that the knowledge acquired from 

divided courses is not really usable in real life (Vilotijević & Vilotijević, 

2008).Man develops from the integrity and mutual interaction of all 

elements. Educational system should be designed in this way in order for 

the knowledge acquired to be useful. The traditional way of organizing 

teaching which is based on the adoption of knowledge in its final form 

and within the course division environment, cannot prepare the students 

for the demands of modern society, which is transforming rapidly 

(ĐorĎević, 2007; Spremić, 2007).Didactic value of integrative teaching is 

reflected in the functionality of the knowledge acquired and the 

competencies that are only acquired by insisting on this way of looking at 

the learning material. 

One of the goals achieved by the integrative approach is the 

divergent thinking. Divergent thinking tends towards finding a large 

number of original and diverse solutions. In order to reach this objective, 

it is essential that teachers encourage students to generate as many ideas 
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as possible in class. Integrative approach allows the students to create 

original ideas through problem-solving situations, which must be 

supported by teachers. Integrative teaching requires active students. It is 

not in the least based on the mere transfer of knowledge, but entirely on 

problem solving, asking questions and an active attitude towards the 

learning material (ĐorĎević, 2007). The value of integrative method can 

be deduced from the fact that certain problems cannot be solved from the 

perspective of only one discipline (Spremić, 2007).It is essential that the 

teacher encourages students to look at things from different perspectives 

and to solve problems in different ways. It is important that students 

understand that one problem may look completely different if seen from 

different angles. Encouraging understanding implies that teachers in class 

support the students to observe the issues from multiple perspectives, to 

question the existing knowledge and to explore. Didactic value of the 

integrative learning approach is reflected in the rationality when using 

time and resources for the teaching topics. For the purpose of integrative 

approach, thematic planning is done. Thematic, integrative planning is 

interdisciplinary and comes down to thematization of curricula 

(Vilotijević, 2000). Thematization creates a framework for the integration 

of teaching material, that is, it links one teaching area to another, 

providing the possibility of looking at the problem from different angles. 

Correlation of certain courses helps save time and contributes to building 

natural, social and other areas to research and learn about. Use of the 

integrative approach helps optimize the teaching process. For the purpose 

of rationalization, the adequate selection of the methods and tools is done, 

in accordance with the didactic and logical structure of the chosen 

teaching material that is being studied thematically. 

The abovementioned facts support the facts that subject division 

advocated by traditional school neglected the specific goals that are 

necessary for the modern society. Integrative teaching is an innovative 

type of learning which provides insight into the whole and the core of the 

studied material, and which develops cognitive skills necessary to respond 

to the demands of modern society. What is imposed as a necessary step in 

implementing integrative teaching is that students from a very young age 

get used to the integrative teaching and to evaluate the information 

obtained during such learning process, and on the other hand, to increase 

cooperation among teachers in order for integrative learning to be used in 

the subject, and not only in class teaching. 
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SHORTCOMINGS AND LIMITATIONS OF INTEGRATIVE TEACHING 

Didactic values of integrative teaching cannot be disputed. 

However, it is important to emphasize that a prerequisite to achieve these 

values is not to accept exclusivity and one-sidedness in the teaching 

process. Therefore, the most common limitation of integrative teaching is 

often said to be the danger of one-sidedness with respect to advocating 

only one approach in the theory and practice of integrative teaching 

(Vilotijević & Vilotijević, 2008; Schaefer, 2005; Brophy & Alleman, 

1991, pp. 66-67; Polić, 2006, pp. 61-72). In support of this view is the fact 

that science is divided into scientific disciplines in order to understand its 

logical structure, and based on this it was didactically developed and 

translated into the school subjects (Schaefer, 2005).The goal of the study 

of science in the aforementioned form is that students are able to observe 

logical structure of scientific disciplines.  In this sense, Vilotijević (2006) 

believes that the complete process of differentiation is followed by the 

richer and more comprehensive integration. A complete differentiation of 

science should be followed by the process of integration in order for the 

students to be able to fully understand a scientific discipline and not only 

its logical structure. Although the end goal is the integrative approach, 

human knowledge has certain limitations that imply the necessity to 

combine analytical and synthetic knowledge in the pursuit of deep 

understanding. 

Apart from this restriction, the following are some shortcomings of 

the integrative approach: 

 

1) Insufficient skills and didactic and methodical competence of 

teachers to perform integrative teaching. Integrative approach to 

teaching sets requirements for the involvement and creativity of 

teachers to create a problem-solving scenario that will 

intellectually engage the students, and which will help students 

acquire deep and lasting knowledge (Jones, 2010). Teachers often 

do not have the pedagogical and didactic and methodological 

skills necessary for successful planning and execution of 

integrative teaching. 

2) The traditional specialization for certain disciplines and 

inadequate knowledge of other disciplines is a common difficulty 

for the execution of integrative teaching. Teachers often do not 

have broader knowledge besides the knowledge they need for the 

subject they teach. The integrative approach requires teachers 
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who: have a broad general knowledge, good knowledge of related 

scientific and teaching disciplines, good knowledge of curriculum 

and school programs being used in the respective school. 

3) Difficulties in achieving coordination among teachers are often an 

obstacle to the execution of integrative teaching. Teachers are 

often not ready and do not have enough skills developed to teach 

a certain topic through teamwork. They are difficult to adapt to 

the newly created work method. In this sense, it is certainly easier 

for teachers to stick to the school subject division due to the non-

compliance of the different subjects’ programs, then, due to the 

need for modification of the timetable, and because of the 

preparations for the integrative approach which need some time 

(Bretz & Thompsett, 1992). The study of the previously 

mentioned authors has shown that administrative changes and 

enthusiasm of teachers led to better results in the implementation 

of the integrative approach. 

4) Inefficiency in terms of time as one shortcoming of integrative 

teaching stems from the complexity of its planning and 

implementation. It requires a lot time and work to adapt the 

curriculum, and to coordinate and integrate teaching material. 

Moreover, it is necessary to take the time to check the objective 

and subjective abilities of students, working conditions and 

opportunities and requirements of other colleagues. 

5) The realization that integrative teaching takes away the autonomy 

from the teacher is another difficulty when implementing 

integrative teaching. Teachers often have an incorrect perception 

of their autonomy and believe that this is the most important 

aspect of all. It is hard for the teachers to relinquish their primary 

role and importance and they are not ready to share it with other 

colleagues. The issue of teacher autonomy is often associated with 

the so-called professional egoism that has an adverse effect on 

teamwork and prevents the execution of a quality integrative 

teaching.  

IMPLEMENTATION OF INTEGRATIVE TEACHING IN SCHOOLS  

For many decades now, schools have been working based on the 

fixed, solid program that is not open to change. Any novelty to be 

introduced in the teaching process requires certain modifications, that is, 

the provision of adequate conditions for its implementation. Successful 
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execution of the teaching process based on the integrative approach 

requires certain conditions, methods and strategies. 

Given that most of the changes are introduced in the education 

system from top to bottom, the first and foremost step towards the 

implementation of integrative teaching is the existence of educational 

strategy that will support the integrative approach (ĐorĎević, 2007). The 

fact is that there is no such concept in our country, so the implementation 

is left to the teachers themselves. It is up to them to exercise integrative 

approach during lessons planning. Aspirations towards the integration of 

teaching material and implementation of this innovative model in the 

classroom depend primarily on the enthusiasm of subject teachers. 

However, class teachers are in a more favourable position during planning 

process because they organize the entire lesson for their class (Drobnjak, 

2007). This allows class teachers not to have to strictly adhere to the 

timetable, but rather use the rotation of lessons to merge a few lessons and 

to implement integrative approach. They should serve as an example to 

subject teachers on how to execute integrative learning. 

If there is no concept ready by the government, a good way to 

introduce the integrative approach is to have the support from the school 

principal for this type of innovative work (Spremić, 2007). The principals, 

together with expert associates, can promote this work method in teacher 

councils, thereby affecting the views of other teachers about the values of 

integrative teaching. Furthermore, they could use their didactic material to 

assist their colleagues in improving their educational work. The 

involvement of a large number of class and subject teachers provides 

more options for the modification of timetables to the pleasure of all 

(ĐorĎević, 2007). 

The actual process of integrative teaching implementation consists 

of planning and execution. Considering that the integrative approach is 

based on the correlation of more topics or more courses, planning phase 

will be explained in detail. 

INTEGRATIVE TEACHING PLANNING 

Teaching, in the broad sense, involves thorough planning and 

programming of teaching material. Planning process is based on setting 

the didactic and methodical elements of the teaching process and 

providing the necessary conditions so that teaching could be executed in a 

systematic, organized and purposeful way, in accordance with the 

established rules and principles. The development of science and its 
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division into separate scientific discipline allows them to be didactically 

shaped and presented in the classroom through individual courses. 

However, the accumulation of scientific knowledge leads to a large 

number of facts that will be more rationally overcome by integrative 

approach. For this reason, lesson planning should also include thematic, 

integrative approach. The initial step in planning an integrative approach 

is the insight into the School program, that is, the objective and material 

resources for the execution of integrative teaching should be examined. 

Later on, planning process should analyze the Annual thematic 

plan. As it can be inferred from the name, teaching programs in our 

country are themed, that is, they are composed of different didactic and 

logical sections. This plan is tentative and contains general requirements 

to be followed in the teaching process (Vilotijević, 2000). It defines the 

topics to be covered during the school year, work dynamics, the required 

number of classes to cover each topic; it helps choose appropriate tools, 

methods and resources. This document is used by teachers for the 

thorough preparation of teachers of individual lesson plans that will be 

used. In our country, the most common lesson plans are monthly work 

plans that show more realistically what will be taught and how during a 

specific month. 

The use of the integrative methodological approach in teaching 

requires a completely new form of lesson organization and planning. 

Different authors have different opinions on how to plan integrative 

lessons. According to Spasić-Stošić (2016) work plan for the preparation 

and execution of integrative teaching should follow these steps: selection 

of the appropriate topic, definition of the objectives to be met by treating 

that certain topic, determine the order of the goals and concepts to be 

covered and plan appropriate activities for every topic, select and prepare 

material and other resources necessary to cover selected topics, describe 

the activities, evaluate and draw a conclusion on the covered topic. The 

author Walsh (Walsh, Collins, A. & Hitrec, 2002, p. 146) states that the 

application of integrative planning includes the following steps: select a 

certain topic, initiate brainstorming about the project, have adequate 

knowledge of the topic, gather material necessary to cover the topic, plan 

the lesson. 

As it can be concluded, although the authors identify different steps 

in planning an integrative lesson, they mostly agree on the actual 

procedures that should be followed when planning an integrative lesson. 

The difference that can be found in the opinions of authors mentioned 

with regards to the planning of integrative lessons is only related to the 
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detailed execution of the lesson, that is, to emphasizing general indication 

related to the organization of the actual lesson. Moreover, both authors 

insists on the creative work of students who will use their experience to 

link the facts and teaching material and in that way create a large number 

of ideas that will then be examined and feedback on results of their work 

will be provided by teachers, as well as on the quality of brainstormed 

concepts. 

As Vilotijević (2006) points out, using the integrative teaching 

approach requires planning such lessons which will drive the acquisition 

of systematic knowledge, experience, development of creative activities 

and the formation of attitudes and views. Based on the didactic structure 

of the topic which is the subject of study, the selection of appropriate 

methods, forms, tools and methods is required. Considering that the 

position of students is significantly altered compared to the traditional 

classes, methods that require students to be active are desired. That is why 

the prevailing methods are dialogues or conversation, as well as problem-

solving and research methods. Based on these, the following types of tools 

are predominantly used in integrative lessons:  problem-solving, research-

based and experiential learning, etc. 

The abovementioned lesson organization indicates the 

abandonment of frontal teaching, because the tendency is to have group 

work or work in pairs, and then individual work. Therefore, the author 

Buljubašić-Kuzmanovic (Buljubašić - Kuzmanović, 2007) points out that 

in the beginning, in the brainstorming phase, the integrative lesson is 

focused on group work, while later on it tends to encourage independence 

and self-responsibility. Classes based on the integrative approach start 

from the knowledge that students already have from their experiences, and 

that knowledge should be used as a basis when creating integrative 

lessons plans. By using the principles of moving from the known facts to 

the unknown facts, creates a sense of pleasure in students because they 

feel competent at the beginning of the learning process which then creates 

the need in them for continuous learning. 

Correlation between different disciplines and encouragement of 

numerous skills of students obliges teachers to take into account the 

different media and sources of learning when planning lessons. Learning 

can be enriched and made more interesting if proper teaching resources 

and tools are chosen based on the didactic and logical structure of the 

topic and work methods. In this sense, as the canter of various resources, 

school library has an important role in the integrative learning process 

(Spasić-Stošić, 2016). Auditory, visual and kinetic tools are used to direct 
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students’ attention. By activating these senses, specific knowledge can be 

acquired which will thenenrich the picture of objective reality. 

Based on these facts, it can be clearly concluded that it is much 

easier to plan, organize and conduct traditional lessons. However, if we do 

not disregard the fact that the integrative approach to the teaching topics is 

of the utmost importance to accomplish planned educational goals, 

integrative teaching model will certainly not be missing from the lessons. 

LINK BETWEEN INTEGRATIVE TEACHING AND LEARNING 

OUTCOMES 

Integrative learning is essentially a synthesis of the learning process 

through multiple experiences, integration of meanings and creation of new 

meanings and knowledge. The question that arises from the integrative 

learning is what its outcome is. The intention of every learning process, 

integrative process included, is expressed through the goals and outcomes. 

Learning outcomes are clear descriptions of what a student must know 

after a certain learning process. Objectives depend on the outcome 

definitions, and vice versa. The complex outcomes such as integrative 

learning are often difficult to define in words. When defining outcomes, 

the main problem is too general requirements that practically cannot be 

verified. They can be defined operationally, that is, it can be determined 

what to do when we strive to a certain outcome. Every task can be 

assigned to an outcome (Huber, Hutchings, Gale, Miller, & Breen, 2007). 

It is necessary to engage experts from every field to provide operational 

definitions of integrative learning process outcomes. In this paper, the 

learning outcomes from the integrative approach will be considered based 

on the didactic value of integrative teaching. The outcomes, that is, the 

results that are achieved with integrative teaching are primarily reflected 

in the comprehensive view of the problem from multiple perspectives and 

in the practical use of knowledge. 

The research by the author Himbeault - Taylor (Himbeault - Taylor, 

2011) suggests that the essential learning outcomes are based on the 

organized processes of integrative learning. In other words, as already 

stated in the previous parts of this paper, integrative teaching is based on 

the experience and prior knowledge of students that contributes to 

students’ satisfaction and triggers continuous learning. In real life, in the 

classroom, this is achieved by stating the intended learning outcomes, 

creating intentional structured learning opportunities in order to meet the 

goals and achieve active thinking, and to link the acquired knowledge 
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with experience. Integrative teaching offers the possibility to interweave 

different outcomes such as problem solving or critical thinking, as well as 

to establish links and relationships between some disciplines (Huber & 

Hutchings, 2004). 

In-depth learning is seen as one of the didactic values that is 

achieved through the execution of integrative teaching. Several studies 

indicate that in complex areas, integrative-based, in-depth learning has a 

positive effect on learning outcomes, and as a result, these areas have 

altered teaching practice, increased use of knowledge and therefore 

improved results (Laird, Shoup, Kuh, & Schwarz, 2008). If the learning 

process includes cognitive, affective and experiential tools, it is more 

likely that material taught will become truly integrated (Himbeault - 

Taylor, 2011).This author states that improvements of learning outcomes 

have an important role in promoting integrative learning. If the integrative 

approach proves to be better in meeting the objectives and outcomes of 

the educational process than the traditional approach, teachers and 

students themselves will be more motivated to implement integrative 

teaching. 

It can be concluded that the values of integrative teaching in terms 

of learning outcomes can be checked through the practical test of certain 

tasks, where each task would correspond a particular outcome. However, 

setting up a large number of complex outcomes requires the teacher to 

adapt the lessons, methods and tools to those outcomes. Integrative 

learning can respond to the requirements that the educational process sets 

in terms of the accomplishment of outcomes because it synthesizes 

cognitive, emotional, social and active component in students. 

CONCLUSION 

The presumption of the efficiency of modern teaching is to base it 

on the modern models of teaching and the developmental education 

model. One of the modern teaching models that ensures the quality and 

effectiveness of teaching is the integrative teaching. It assumes there is an 

understanding of different aspects of one problem, from different angles, 

and as such integrative teaching includes: active learning, long-term 

memorizing and linking knowledge in a meaningful whole. Rejecting the 

traditional division of school subjects, integrative teaching includes a 

thematic approach and problem-based learning in the classroom. In that 

way, students acquire comprehensive knowledge and develop functional 

skills which are the basis for the full development of personality. With 
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adequate planning and execution of integrative teaching, in-depth of 

knowledge is acquired, forgetting of facts is prevented, active attitude is 

developed as well as the creative potential of students, and a 

comprehensive view of the world is formed. As we had already seen in 

this paper, the didactic value of integrative learning is large because those 

values are often not seen in other teaching models. What is important to 

emphasize is the fact that the effectiveness of integrative teaching depends 

on a good knowledge of its main obstacles, that is, the difficulties that 

may arise, which is why it is necessary to train the teachers to be able to 

use adequate didactic and methodological tools to successfully overcome 

these difficulties. Contemporary challenges of integrative teaching, 

explained in this paper through their basic features, didactic values, 

shortcomings, implementation in the classroom and links with the 

outcomes of teaching are the basis on which teachers can build the 

integrative teaching. 
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наставе као иновативног модела наставе којим се стварају могућности за 

целовити развој ученикове личности кроз усвајање целовитих знања и 
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развој функционалних способности ученика. Заснована на принципу 

функционалног повезивања садржајног, сазнајног, психолошког, 

организационог и социолошког аспекта наставе, интегративна настава 

пружа многоструке могућности квалитетног васпитног и образовног 

деловања. Међутим, комплексност која проистиче из наведених 

карактеристика интегративне наставе са собом повлачи и неке тешкоће у 

процесу њеног планирања, програмирања и реализовања. За наставну 

праксу важно је добро познавање суштинских карактеристика и вредности 

интегративне наставе и спремност да се успешном дидактичко-методичком 

интервенцијом превазиђу потенцијалне тешкоће. У намери да се што 

ситематичније укаже на савремене изазове интегративне наставе, у раду се 

овом проблему приступило са аспекта: теоријског одређења, дидактичких 

вредности, недостатака, имплеметнације интегративне наставе у школској 

пракси и повезаности интегративне наставе са исходима учења. 

Кључне речи: дидактичке вредности; имплементација; знање; 

исходи учења; интегративна настава.  
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2007). Међусобно интегрисање дисциплина и сагледавање проблема 

са различитих аспеката доприноси целовитом сазнавању које је 

својствено људском сазнању и које представља више од збира 

појединачних делова. На овај начин у настави се стичу сазнавања 

која представљају систем у коме нова знања утичу на постојећа 

стварајући нови, напреднији, целовитији систем знања. Ауторка 

Дробњак (2007) под интегративношћу наставног процеса 

подразумева остваривања принципа у коме су сви елементи 

наставног процеса повезани тако да функционалним везама изграђују 

целовиту и храмоничну слику. 

Као што се може видети, кључну категорију интегративне 

наставе чини остваривање веза и односа, односно повезивање 

наставних садржаја различитих наставних предмета. С обзиром на 

карактер остварених веза можемо говорити о следећим врстама 

међудисциплинарних интегративних веза и односа: 

међудисциплинарне непосредне везе, истраживачке 

међудисциплинарне непосредне везе, ментално посредоване везе и 

посредовано примењене везе (Вилотијевић & Вилотијевић, 2008, стр. 

144). Прва врста веза се односи на интеграцију када се усвајање 

садржаја једног предмета заснива на садржајима другог предмета. 

Друга врста веза, истраживачке међудисциплинарне непосредне везе, 

се успостављају када се истраживање једног општег проблема 

заснива на разматрању са више различитих дисциплинарних 

приступа. Ментално посредоване везе се формирају када се путем 

различитих предмета могу формирати исте вештине и способности 

које су неопходне ученику за обављање будуће професионалне 

делатности. Везе које означавају могућност да се појмови стечени у 

једном наставном предмету примењују у другим предметима, 

називају се посредовано примењене везе. 

На основу различитих врста веза које се успостављају између 

предмета или дисциплина могу се оставрити различити нивои 

повезаности у интегративној настави. Према ауторки Спремић (2007) 

први, најнижи ниво интеграције, односи се на формални ниво 

интеграције. Другим речима, ученици похађају часове из различитих 

предмета без могућности да се њихова знања повежу. Овај ниво 

интеграције је најзаступљенији у пракси. Други ниво је напреднији и 

указује на могућност да ученици стекну знања на одређену тему из 

различитих аспеката, међутим, интеграција садржаја је препуштена 

њима, без систематског утицаја на стварање слике о проучаваној 

теми. Следећи ниво апелује на наставнике и ученике да се укључе у 
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процес интеграције по узору на предавања тима стручњака. Без 

обзира на интегацију, наставници задржавају аутономију као 

представници своје дисциплине. Суштиниски ниво интегарције се 

односи на тежњу наставника и ученика да допринесу изградњи нове 

целине која се састоји од међусобно повезаних знања стечених из 

различитих дисциплина. Новонастали систем знања састоји се од 

сазнања из свих дисциплина које су учествовале у његовом 

проучавању. 

Већина аутора је сагласна да су најчешћа три облика 

интеграције: потпуни, делимични и блоковски (Вилотијевић & 

Вилотијевић, 2008, стр. 147; Дробњак, 2007). Први облик се односи 

на спајање различитих наставних садржаја у јединствени курс учења. 

Делимична интеграција указује на заједничку обраду оних саржаја 

који су сродни коришћењем адекватног дидактичког материјала. 

Блоковском интеграцијом се врши изградња програмираних 

аутономних блокова или издвајањем заједничких делова у оквиру 

програма који ће бити интегративно обрађени. Претпоставка 

успешног остваривања интегративне наставе, посебно блоковске 

интеграције јесте израда еластичног распореда часова којим би се 

омогућио најпре адекватан временски оквир за реализацију ове 

наставе.  

Суштину интегративне наставе, као што смо видели, чини 

тематски приступ којим се омогућава да ученици усвоје наставне 

садражаје из различитих наставних предмета који су међусобно 

повезани на јединствен начин и тако формирају целовиту слику 

стварности. На тај начин, ученицима се пружа могућност да изграде 

појмове сагледавајући их из различитих перспектива. Наведене 

чињенице указују на то да интегративни приступ ученицима пружа 

могућност да интегришу стечена знања, своје искуство и активно и 

стваралачки промишљају у настави. 

На основу проучавања литературе може се закључити, да се 

данас због могућност да се интегративном наставом назову 

многобројини покушаји спајања садржаја различитих предмета,јавља 

велики број различитих нивоа интеграције која често нема 

суштински карактер. Из тог разлога неопходно је наставнике, 

подобније упознати са начинима спајања садржаја различитих 

наставних предмета како би се интеграција вршила на суштинском 

нивоу. Такође, неопходно је интегративном наставом ученике од 
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најранијих узраста учити да стичу целовита знања и свет сагледавају 

са аспекта целовитости и јединствености. 

ДИДАКТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ 

Интегративна настава један је од иновативних модела наставе 

који je својим дидактичкимвредностима у функцији оставaривања 

развојног модела образовања. У анализирању дидактичких вредности 

интегративне наставе пре свега треба кренути од циљева наставног 

часа, односно од циљева којима с тежи приликом интеграције 

наставних садржаја. Циљеви наставног часа се могу најразличитије 

поставити и операционализовати путем адекватних наставних 

задатака. Интеграцијским приступом се пре свега доприноси 

изградњи целовите слике стварности, онакве са каквом се ученици 

срећу у стварном животу, постиже се дубинско учење, развија 

дивергентан начин мишљења и оригиналност. 

Сазнања до којих је дидактика дошла до данашњих дана 

указује на то да коришћење одређених наставних приступа ученици 

не само да боље савладавају предвиђене наставне садржаје, већ и да 

доживљавају веће задовољство наставним часом, као веома важном 

компонентом за даље учење  (Bretz & Thompsett, 1992, стр. 941–951). 

Из тог разлога, дидактика се залаже за употребу најразличитијих 

наставних приступа у настави, односно одабиром адекватног 

приступа за проучавање одређене наставне јединице.  

Знања која ученик стиче се не деле на научне дисциплине, на 

настaвне предмете, већ се уклапају у целовиту слику стварности 

какву ученик доживљава. Интегративним приступом у настави се 

таква слика стварности постиже. Њимесе омогућaва сагледавање 

једног проблема са више различитих аспеката. На овај начин се 

формира један целовит контекст за учење који води дубинском 

учењу и дугорочном памћењу  (Спремић, 2007). Присталице 

интегративног приступа се залажу за то да границе наставних 

предмета не би требало да буду границе у организовању наставног 

процеса (Дробњак, 2007). Многи аутори се залажу за интегративни 

приступ у образовању и тврде да се софистициранији нивои учења не 

могу постићи предметном подељеношћу (Klein, 2005). Свакако да у 

сазнавању у наставном процесу треба подједнако уважавати како 

аналитички приступ, односно, подељеност на наставне предмете и 

сазнавање само у оквиру њих, тако и синтетички приступ који 
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подразумева стварање нових знања путем сазнања стечених из 

различитих наставних предмета. Искључиво предметно подељена 

настава недовољно доприноси стварању целовите слике света и то уз 

ирационални утрошак времена и енергије, како наставника, тако и 

ученика. Чињеница да се ученицима омогућава да стичу знања 

сагледавајући проблем са више страна доприноси већем квалитету 

знања које је погодно за трансфер и подстиче ученике на активан 

однос према знању које су стекли (Andrić & Spasojević, 2012).  

Традиционално организована настава која заговара предметну 

подељеност свакако да има своје предности. Међутим, истраживања 

су показала да другачији вид организовања наставе доприноси 

остварењу циљева који су у традиционалној настави занемарени, а 

данас се постављају као императив. Интегративни приступ, као један 

иновативни вид организовања наставе, заснива се на уверењу да 

услови за учење који се њиме остварују, смањују или у потпуности 

елиминишу традиционалне препреке за учење и омогућавају 

ученицима да користе не само своје когнитивне потенцијале, већ да 

остваре дубинско учење (Bretz & Thompsett, 1992). Познато је да 

ученици успешније савладавају садржаје уколико су повезани са 

њиховим искуством и уколико задовољавају њихове потребе и 

циљеве (Buljubašić - Kuzmanović, 2007). Знања која ученик стиче 

интергативном наставом су блиска сазнањима која је стекао из 

сопственог искуства у интеракцији са социјалним контекстом. 

Целовита слика која се изграђује разумевањем стечених знања ствара 

код ученика дубинско учење и трајнија знања. Такава знања су 

драгоцена и погодна за трансфер и практичну употребу.  

Практична употреба знања је једна од функција стечених 

знања. Захтеви који се у савременом свету постављају приликом 

ступања у свет рада су све комплекснији и захтевају целовита знања 

и њихово потпуно разумевање. Заговарање образовања у коме се 

знања парцијално стичу, без увида у целину, не одговарају захтевима 

савременог друштва. Оно што такође говори у прилог овим 

чињеницама јесте да су знања подељена на предмете тешко 

употребљива у практичној (Вилотијевић & Вилотијевић, 2008). 

Човек се развија у целовитости и међусобној интеракцији свих 

елемента. На тим основама треба засновати и систем образовања 

како би стечена знања била употребљива. Традиционални начин 

организовања наставе који је заснован на усвајању знања у готовом 

облику и у оквиру предметне подељености, не може да припреми 

ученике за захтеве савременог друштва које се трансформише 
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великом брзином (Ђорђевић, 2007; Спремић, 2007). Дидктичка 

вредност интегративне наставе се огледа у функционалности 

стечених знања и у компетенцијама које се стичу само инсистирањем 

на оваквом начину сагледавања проучаваног садржаја.  

Један од циљева који се постижу интегративним приступом 

јесте дивергентно мишљење. Дивергентно мишљење тежи ка 

проналажењу великог броја оригиналних и разноврсних решења. 

Како би се до овог циља дошло, неопходно је да наставници својим 

начином рада подстичу ученике да на часу производе што већи број 

идеја. Интегративним приступом се ученицима омогућава да створе 

оригиналне идеје решавањем проблемских ситуација, које морају 

бити подржане од стране наставника. Интегративна настава захтева 

активног ученика. Она се ни најмање не заснива на преношењу 

знања, већ у потпуности на решавању проблема, постваљању питања 

и активном односу према садржајима (Ђорђевић, 2007). Вредност 

интегративног начина рада се може извести из чињенице да се 

одређени проблеми не могу решити из перспективе само једне 

дисциплине (Спремић, 2007). Неопходно је да наставник охрабрује 

ученике да сагледавају ствари из различитих перспектива и да 

решавају проблеме на разноврсне начине. Важно је да ученици 

разумеју да један проблем може потпуно другачије изгледатиуколико 

се на њега гледа са више аспеката. Подстицање разумевања 

подразумева да наставници на часовимаподржавају код ученика 

могућност да сагледају више перспектива, да преиспитују постојећа 

знања и да истражују. 

Дидактичка вредност интегративног приступа у наставном 

процесу се огледа у рационалности приликом коришћења времена и 

средстава у обради наставних тема. За потребеинтегративног 

приступа врши се тематско планирање. Тематско, интегративно 

планирање је интердисциплинарно и своди се на тематизацију 

наставних програма (Вилотијевић, 2000). Тематизација чини оквир за 

интеграцију наставних садржаја, односно повезује се једно наставно 

подручје са другим, пружајући могућност сагледавања проблема са 

свих аспеката. Корелацијом одређених наставних садржаја врши се 

уштеда времена приликом обраде и доприноси изградњи целовитих 

природних, друштвених и других подручја. Употребом 

интегративног приступа се врши оптимизација наставног процеса. У 

циљу рационализације врши се адекватан избор метода, средстава, 

облика и поступака, у складу са дидактичко-логичком структуром 

изабраног градива које се тематски проучава. 
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Наведене чињенице говоре у прилог томе да је предметна 

подељеност какву је заступала традиционална школа запостављала 

одређене циљеве који су у сваременом друштву неопходни. 

Интегративна настава је иновативна врста наставе којом се остварује 

увид у целину и суштину проучаваног садржаја и којом се развијају 

когнитивне компетенције неопходне за одговор на захтеве 

савременог друштва. Оно што се намеће као неопходан корак у 

реализовању интегртивне наставе јесте да се ученици од што млађег 

узраста навикавају на интегративну наставу и да вреднују сазнања до 

којих се дође таквим начином рада, и са друге стране, да се повећа 

сарадња међу наставницима како би се интегративни приступ 

користио и у предметној, не најчешће у разредној настави. 

НЕДОСТАЦИ И ОГРАНИЧЕЊА ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ 

Дидактичке вредности интегративне наставе се не могу 

оспорити. Ипак, веома је важно нагласити да је претпоставка 

остваривања ових вредности не прихватање искључивости и 

једностраности у приступу настави. Зато се као најчешће ограничење 

интегративне наставе често наводи опасност од једностраности у 

погледу заступања искључиво једног приступа у теорији и пракси 

интегративне наставе (Вилотијевић & Вилотијевић, 2008; Шефер, 

2005; Brophy & Alleman, 1991, стр. 66–67; Polić, 2006, стр. 61–72). У 

прилог наведеном јесте чињеница да је наука подељена на научне 

дисциплине како би се увидела њена логичка структура, и на тој 

основи се дидактички обликовала и превела на наставне предмете 

(Шефер, 2005). Циљ проучавања науке у поменутом облику јесте да 

се код ученика створи логичка струкутра једне науке. У том смислу, 

Вилотијевић (2006) сматра да потпунији процес диференцијације 

прати богатија и садржајнија интеграција. Потпуну диференцијацију 

науке неопходно је да прати процес интеграције како би ученици 

поред логичке структуре разумели целовито једну науку. Иако се 

тежи интегралном приступу, човеково сазнање има одређених 

ограничења која имплицирају на неопходност комбиновања 

аналитичког и синтетичког сазнања у тежњи за дубинским 

разумевањем. Осим овог ограничења, међу осталим недостацима 

могу се издвојити:  

1) Умешност и недовољна дидактичко-методична 

оспособљеност наставника за извођење интегративне 

наставе. Интегративни приступ у настави поставља захтев 
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за ангажованошћу и креативношћу наставника који ће 

створити једну проблемску ситуацију око које ће се 

ученици мисаоно ангажовати, путем које ће стећи дубинска 

и трајнија знања (Jones, 2010). Наставници често не 

поседују педагошке и дидактичко-методичке компетенције 

неопходне за успешно планирање и извођење интегративне 

наставе. 

2) Традиционална специјализација у дисциплинама и 

недовољно познавање других дисциплина представља 

честу тешкоћу у оставривању интегративне наставе. 

Наставници често немају шира знања од оних која су им 

потребна за предмет који предају. Интегративни приступ 

захтева наставника који: има широку општу културу, добро 

познаје сродне научне и наставне дисциплине, добро 

познаје наставни план школе и наставне програме који сеу 

школи реализују.  

3) Тешкоће у остваривању координације међу наставницима, 

често је препрека у остваривању интегративне наставе. 

Наставници често нису спремни и немају довољно 

развијене компетенције да кроз тимски рад обраде 

одређену наставну тему. Они се тешко прилагођавају 

новонасталом режиму рада. У том смислу, свакако да је 

наставницима једноставније да се држе предметне 

подељености како због неусаглашености програма рада 

наставника различитих предмета, потребе за 

модификацијом распореда часова, тако и због припреме за 

интегративни приступ којој треба посветити више времена 

(Bretz & Thompsett, 1992). Истраживање поменутих аутора 

је показало да су административне промене и ентузијазам 

наставника довели до бољих резултата у примени 

интегративног приступа. 

4) Неекономичност по питању времена као недостатак 

интегративне наставе проистиче из сложености њеног 

планирања и реализовања. Она захтева доста времена и 

рада на усаглашавању наставних програма, координацији и 

интеграцији наставних садржаја. Такође, неопходно је 

одвојити време и за упознавање са објективним и 

субјективним могућностима ученика, услова рада и 

могућностима и захтевима својих колега. 
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5) Схватање да интегративна настава одузима аутономију 

наставнику, још једна је тешкоћа оставраивања 

интегративне наставе. Наставници своју аутономију често 

доживљавају погрешно придавајући јој најважнију улогу. 

Тешко се наставници одричу своје примарне улоге и 

значаја и нису спремни да је деле са другим колегама. 

Питање аутономије наставника често је повезано са 

такозваним стучним егозмом који штетно утиче на тимски 

рад и онемогућава оставривање квалитетне интегративне 

наставе. 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ У ШКОЛИ 

Школе већ дуги низ деценија раде по устаљеном, крутом 

програму који није отворен за промене. Свака новина коју треба 

увести у наставни процес захтева одређене модификације, односно, 

обезбеђивање адекватних услова за њену реализацију. Успешна 

реализација наставног процеса заснованог на интегративном 

приступу захтева одређене услове, методе и стратегије рада.  

С обзиром на то да се већина промена уводи у образовни 

систем одозго на доле, први и основни корак ка имплементацији 

интегративне наставе јесте постојање образовне стратегије која ће 

подржавати интегративни приступ (Ђорђевић, 2007). Чињеница је да 

у нашој земљи такве концепције нема, те је имплементација 

препуштена самим наставницима. На њима је да приликом 

планирања остваре интегративни приступ. Тежње ка интеграцији 

наставних садржаја и имплементацији овог иновативног модела у 

настави, препуштене су превасходно ентузијазму учитеља. Учитељи 

се налазе у повољнијем положају приликом планирања јер они 

организују целокупну наставу у свом разреду (Дробњак, 2007). То 

учитељима омогућава да се не морају строго држати распореда 

часова, већ да ротацијом часова могу спојити више часова и да 

реализују наставни процес интегративним приступом. Они треба да 

својим примером служе наставницима предметне наставе како треба 

остварити интегративну наставу.  

Уколико државна концепција не постоји, добар начин за 

увођење интегративног приступа јесте став који директор школа 

заузима према овој врсти иновативног рада (Спремић, 2007). Они, 

заједно са стручним сарадницима, на наставничким већима, могу да 
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промовишу овај начин рада и тиме утичу на свест осталих 

наставника о вредностима интегративне наставе. Такође, они би 

могли да свој дидактички материјал искористе у циљу помоћи својим 

колегама у унапређивању свог образовно-васпитног рада. 

Укљученост великог броја учитеља и наставника оставља више 

могућности за модификовање распореда часова на задовољство свих 

(Ђорђевић, 2007).  

Конкретан поступак имплементације интегративне наставе 

јесте планирање образовно-васпитног рада и његова релаизација. С 

обзиром на то да се интегративни приступ темељи на повезаности 

више садржаја или више предмета, планирање рада за реализацију 

интегративне настве, посебно ће бити објашњено. 
Планирање интегративне наставе 

Настава, најшире схваћена, подразумева темељно планирање и 

програмирање наставних садржаја. Планирање у настави заснива се 

на постављању дидактичко-методичких елемената наставног процеса 

и обезбеђивање неопходних услова како би настава могла да се 

реализује систематично, организовано и целисходно, у складу са 

постављеним правилима и принципима у овој области.  

Развој наука и њихово диференцирање на научне дисциплине 

омогућава да се оне дидактички обликују и представе путем 

појединачних предмета у настави. Међутим, акумулирање научних 

сазнања доводи до великог броја чињеница које ће се рационалније 

савладати путем интегацијског приступа. Из тог разлога, у 

планирању рада треба заступати и тематски, интегративни приступ. 

Почетни корак у планирању интегративног приступа јесте увид у 

Школски програм, односно да се стекне увид у објективне и 

материјалне могућности за извођење интегративне наставе. 

Даље, у планирању треба поћи од анализирања Годишњег 

тематског плана. Као што се може из назива закључити, програми у 

нашој земљи су тематизовани, односно сачињени од различитих 

дидактичко-логичких целина. Овај план је оријентационог карактера 

и садржи опште захтеве којих се треба придржавати у наставном 

процесу (Вилотијевић, 2000). Њиме се утврђују теме које ће се 

обрађивати у току године, динамика обраде, потребан број часаова за 

обраду сваке теме, планирају одговарајуће методе, облици рада и 

средстава. Овај документ служи наставницима за темељну припрему 

појединачних, оперативних планова часа. У нашој земљи су 



65 

најзаступљенији месечни оперативни планови који дају реалнију 

слику шта ће се и на који начин обрађивати у току одређеног месеца.  

Примена интегративног методичког приступа у наставном 

процесу захтева један сасвим нови облик организације и планирања 

наставе. Различити аутори су имали опречне ставове о планирању 

интегративне наставе. Према Спасић-Стошић (2016) план рада за 

припрему и реализацију интегративне наставе треба да прати следеће 

кораке: избор одговарајуће теме, дефинисање циљева које треба 

остварити обрадом одређене теме, утврђивање редоследа реализације 

циљева и појмова које треба обрадити и планирање одговарајућих 

активности за сваку област, одабир и припрема литературе и 

другеграђе потребне за реализацију одабране теме, опис активности, 

оцењивање и закључак о реалаизацији теме. Аутор Валш (Walsh, 

Čudina-Obradović, & Hitrec, 2002, стр. 146) наводи да примена 

интегартивног планирања подразумева: избор одговарајуће теме, 

покретање олује идеја о садржају наставног пројекта, адекватно 

познавање садржаја теме, прикупљање материјала потребног за 

реализацију теме, планирање начина организације наставног часа.  

Као што се може закључити,иако аутори различито дефинишу 

кораке приликом планирања интегративне наставе, углавном су 

сагласни око процедуре које се треба држати приликом планирања 

интегративног приступа. Разлика која се може пронаћи код 

поментурих аутора у планирању интегративне наставе јесте само у 

детаљној операционализацији наставног часа, односно, у стављању 

општих назнака везаних за организацију самог часа. Иначе, код оба 

аутора инсистира се на стваралачком раду ученика који ће на основу 

искуства, повезивањем садржаја створити велики број идеја које ће 

проверавати и од наставника добити повратну информацију о 

разултатима свог рада, о квалитету формираних представа и појмова. 

Како Вилотијевић (2006) истиче применом интегративне 

наставе захтева се планирање часова на којима ће се бити 

подстакнуто стицање систематичних знања, богаћење искуства, 

развој креативних активности и формирање вредносних ставова. У 

односу на дидактичку структуру наставне јединице која је предмет 

проучавања, захтева се одабир адекватних метода, облика, средстава 

и поступака. С обзиром на то да је положај ученика интензивно 

измењен у односу на традиционално организовану наставу, тежи се 

методама које захтевају активну улогу ученика. Као такве, 

преовладавају дијалошка метода, или метода разговора, проблемска 
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и истраживачка. На њима засноване, као доминантни типови рада у 

интегративној настави јављају се проблемско, откривачко, 

искуствено учење и слично.  

Наведена организација часа указује на напуштање фронталног 

облика рада, већ је тежња ка групном облику рада или раду у пару, а 

затим ка индивидуалном. Стога ауторка Буљубашић-Кузмановић 

(Buljubašić - Kuzmanović, 2007) истиче да је интегративно учење на 

почетку, приликом стварања олује идеје, усмерено на групни рад, 

док касније тежи самосталности и самоодговорности. Часови 

засновани на интегративном приступу полазе од знања која ученици 

поседују, од њихових искустава и на њима треба вршити планирање 

интегративне наставе. Уважавањем принципа од познатог ка 

непознатом се код ученика се ствара осећај задовољста због 

доживљаја компетентности на почетку учења које изазива потребу за 

континуираним учењем.  

Повезаност различитих дисциплина и подстицање 

многобројних способности код ученика обавезује наставнике да при 

планирању наставе узму у обзир различите медије и изворе 

сазнавања. Учење може бити обогаћено и учињено занимљивијим 

уколико се на основу дидактичко-логичке структуре јединице, 

метода и облика рада изаберу адекватна наставна средстава. У том 

смислу, као средиште најразличитијих извора, важну улогу у 

интегративној настави има школска библиотека (Спасић-Стошић, 

2016). За усмеравање пажње користе се аудитивна, визуелна и 

кинетичка чула. Активирањем чула се стичу конкретна знања која 

богате слику објективне стварности.  

На основу наведенихчињеница, јасно се може закључити да је 

неупоредиво лакше планирати, организовати и реализовати 

традиционалне облике наставе. Међутим, уколико не занемаримо да 

је интегративни приступ садржајима од изузетног значаја за 

остваривање предвиђених наставних циљева, интегративни модел 

наставе свакако неће изостати из области планирања наставног 

процеса. 

ПОВЕЗАНОСТ ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ СА ИСХОДИМА УЧЕЊА 

Интегративно учење је, у суштини, синтеза процеса учења кроз 

вишеструка искуства, обејдињавање значења и стварање нових 

значења и знања. Питање које се поставља у интегратинвом учењу 
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јесте на који начин се оно завршава. Интенционланост сваког 

процеса учења, па и интегративног, изражена је кроз циљеве и 

исходе. Исходи учења су јасни описи онога шта ученик траба да зна 

након одређеног процеса учења. Циљеви зависе од дефиниције 

исхода, и обрнуто. Комплексне исходе као што је интегративно 

учење, често је тешко дефинисати речима. Приликом дефинисања 

исхода, као основни проблем се наводе превише уопштена одређења 

која се практично не могу проверити. Они се могу дефинисати 

оперативно, односно, одредити шта треба радити када се тежи 

одређеном исходу. Сваки задатак се може доделити неком исходу 

(Huber, Hutchings, Gale, Miller, & Breen, 2007). Потребно је 

ангажовати стручњаке из сваке области који ће исходе процеса 

интегративног учења оперативно дефинисати. У овом раду, исходи 

учења оставрени интегративним приступом сагледаваће се кроз 

дидактичке вредности интегративне наставе, односно кроз њихову 

операционализацију сходно проучаваној теми. Исходи, односно 

резултати, који се постижу интегративном наставом се пре свега 

огледају у целовитом сагледавању проблема, из више перспектива и 

практичној употреба знања.  

Истраживања аутора Химбулт-Тејлора (Himbeault Taylor, 2011) 

указују на то да се есенцијални исходи учења темеље на 

организовним процесима интегративног учења. Другим речима, као 

што је у претходним деловима рада наведено, интегративна настава 

почива на искуствима и предзнањима ученика које проузоркује 

примарне резултате процеса учења и на тај начин доприноси 

задовољству и континуираном учењу. У конкретним условима, на 

наставном часу, ово се постиже изражавањем планираних исхода 

учења, стварањем интенцијално структуираних прилика за учење да 

би се исходи остварили и постигло активно размишљање и да би се 

стечено знање повезивало са искуством. Интегративном наставом 

нуди се могућност преплитања различитих исхода као што је 

решавање проблема или критичко размишљање, као и утврђивање 

веза и односа између дисциплина (Huber & Hutchings, 2004) . 

Као једна од дидактичких вредности која се истиче применом 

интегративне наставе јесте дубинско учење. Неколико студија 

указују на то да у комплексним областима интегративно засновано, 

дубинско учење, позитивно делује на исходе учења, а да као резултат 

у тим областима имају измењену наставну праксу, повећану 

употребу знања и самим тим побољшане резултате (Laird, Shoup, 

Kuh, & Schwarz, 2008). Уколико је у учењу укључена когнитивна, 



68 

афективна и искуствена димензија, то је већа вероватноћа да ће 

садржаји постати истински интегрисани (Himbeault Taylor, 2011). 

Овај аутор наводи како значајну улогу у промовисању интегративног 

учења има управо побољшање исхода учења. Уколико се 

интегративни приступ покаже бољим у остваривању циљева и 

исхода образовно-васпитног процеса од традиционалог приступа 

наставном процесу, наставници и сами ученици биће мотивисанији 

за имплементацију интегративне наставе. 

Може се закључити да се вредности интегративне наставе у 

погледу исхода учења могу сагледати преко практичне провере 

постављених задатака, од којих сваки задатак одговара одређеном 

исходу. Постављање великог броја комплексних исхода захтева од 

реализатора наставног процеса да томе прилагоде типове часова, 

методе и облике рада. Интегративна настава може да одговори на 

захтеве у погледу остварања исхода образовно-васпитног процеса јер 

у њеној реализацији код ученика синтетише когнитивну, 

емоционалну, социјалну и радно-активну компоненту. 

ЗАКЉУЧАК 

Претпоставка ефикасности савремене наставе јесте њено 

утемељивање на савременим моделима наставе и развојном моделу 

образовања. Један од савремених модела наставе који обезбеђује 

квалитет и ефикасност наставног рада јесте интегративна настава. 

Подразумевајући сагледавање различитих димензија једног 

проблема, са различитих страна и из различиитих углова, 

интегративна настава подразумева: активно учење, дугорочно 

запамћивање и повезивање знања у смислени систем, тј. целину. 

Одбацујући традиционалну предметну подељеност наставних 

садржаја, интегративна настава подразумева тематски приступ и 

проблемско учење у настави. Ученици тако у настави стичу целовита 

знања и развијају функционалне способностишто је основа за 

потпуни развој личности. Адекватним планирањем, програмирањем 

и реализовањем интегративне наставеусвајају се дубинска знања, 

спречава заборављање, развијаја активистички став, креативни и 

стваралачки потенцијали ученика и формира целовити поглед на 

свет. Као што смо у раду видели, дидактичке вредности интегративне 

наставе су велике и често нису својствене другим моделима наставе. 

Оно што је важно нагласити јесте чињеница да је за ефикасност 

интегративне наставе пресудно и добро познавање њених основних 
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препрека односно тешкоћа које се могу јавити, те оспособљавање 

актера наставног процеса да их адекватним дидактичко-методичким 

поступцима успешно превазиђу. Савремени изазови интегративне 

наставе, сагледани у раду кроз основне карактеристике, дидактичке 

вредности, недостатке, имплементацију у настави и повезаност са 

исходима наставе, основа су на којој наставници практичари могу 

темељити неопходне компетенције интегративног наставног рада.  
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Abstract: This paper discusses the characteristics of integrative teaching 

as an innovative teaching model which creates opportunities for comprehensive 

development of the student's personality through the adoption of comprehensive 

knowledge and development of functional abilities of students. Based on the 

principle of functional connectivity of meaningful, cognitive, psychological, 

organizational and sociological aspects of teaching, integrative teaching offers 

many opportunities for good quality educational activities. However, the 

complexity that arises from the abovementioned traits of integrative teaching 

entails some difficulties in the process of its planning, programming and 

implementation. It is important for the teaching process to have a good 
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knowledge of the essential characteristics and values of integrative teaching and a 

willingness to use successful didactic and methodical tools to overcome potential 

difficulties. In order to systematically emphasize the current challenges of 

integrative teaching, this paper approached this problem from the aspect of: 

theoretical definitions, didactic values, disadvantages, the implementation of 

integrative teaching in schools, and how integrative teaching helps students to 

acquire knowledge. 

Key terms: didactic values; implementation; knowledge; Learning 

outcomes; integrative teaching. 
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ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ РОДИТЕЉИМА ДЕЦЕ СА 

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

Mаринела Н. Шћепановић 
1
 

Сажетак: У раду је размотрен значај и место васпитања деце са 

сметњама у развоју и дат је преглед десет ефикасних, на доказима 

заснованим програмима подршке родитељима деце са сметњама у развоју, 

који се примењују на глобалном нивоу. Савремени концепт васпитања деце 

уопште подразумева интеракцију детета и родитеља у процесу васпитања и 

учешће детета у сопственом развоју. У таквој поставци, родитељи деце са 

сметњама у развоју, будући да су то деца умањених капацитета, имају 

потребу за снажном подршком у погледу оснаживања родитељских 

капацитета и изградње посебних вештина. Подшка родитељима деце са 

сметњама у развоју у виду програма подршке заснованих на доказима није 

заступљена у Србији. Доказане и потврђене програме подршке породици и 

родитељима неопходно је промовисати, обезбедити и понудити као стално 

доступну подршку родитељима и деци са сметњама у развоју у 

свеобухватном и захтевном процесу васпитања.  

Кључне речи: стилови васпитања; програми подршке; нега деце; 

родитељи; деца са сметњама у развоју 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА  

Подршка родитељима деце са сметњама у развоју је нужан 

сегмент  подршке породицама са децом уопште. Родитељи деце са 

сметњама у развоју суочавају се са вишеструким тешкоћама и 

проблемима у развоју и подизању своје деце, како код нас, тако и у 

свету. Ради препоручивања ефикасних програма подршке 

родитељима деце са сметњама у развоју, анализирани су и приказани 

наводи проучене литературе из домаћих и страних извора која се 
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бави васпитним стиловима, подизањем деце уопште, 

специфичностима подизања деце са сметњама у развоју и 

вредновањем постојећих програма подршке родитељима деце са 

сметњама у развоју.  

ВАСПИТАЊЕ И ВАСПИТНИ СТИЛОВИ 

Карактеристике приступа у подизању и васпитавању деце са 

сметњама у развоју у односу на осталу децу свакако изискују и 

сасвим специфичну подршку породицама ове деце. 

Према различитим ауторима, васпитање је формирање дечјег 

понашања и свети у складу са моралним вредностима и позитивним 

друштвеним правилима; то је процес који је друштвено 

детерминисан, процес са мрежом васпитача, који се одвија у 

чаробном троуглу васпитача, васпитаника и васпитног задатка. Појам 

васпитања је сличан и сродан појмовима образовање, подстицање, 

развој и социјализација, што увелике говори и о његовом садржају.  

Историјски преглед промена односа према васпитавању и 

подизању деце показује филогенетско сазревање родитељске улоге, 

али исто тако и развијање и сазревање друштвене улоге у овом 

процесу. 

Матејић-Ђуричић (2010) истиче да се „у општој оцени старе 

(Макаренко) педагогије сусрећемо са једним парадоксалним 

открићем: наука о васпитању детета била је превалентно усмерена 

на одраслог“. 

Амерички социјални мислилац Лојд Демоз (Demause, 1974) 

даје концепцију историје детињства у којој издваја шест периода где 

ваки следећи период има нов, побољшан стил васпитања и тип 

односа родитеља и деце: 
  инфантицидни стил (од давнина до 4. века), карактеришу га 

чедоморство и насиље;  

 одбацујући стил (од 4. до 13. века), препуштање деце дојиљи, 

манастиру, васпитању у туђој породици; 

 амбивалентни стил (од 14. до 17. века), дете је вољено али је 

васпитавано и осмехом и шибом;  

 доминирајући стил (18. век), карактерише близина са родитељима 

али и њихова јака контрола; 

 социјализујући стил (19. век па до средине 20. века), дете 

припремају за самосталан живот али као објекат социјализације; 

дете постаје фокус интересовања у овом „веку детета“; 



75 
 пермисивни стил (од средине 20. века), у породичном и/или 

друштвеном оквиру детету се допушта висок степен слободе, 

допушта се властити избор - дете (адолесцент) није само објекат, 

већ и субјекат социјализације, а родитељи се одричу 

одговорности коју носи улога у васпитавању.  

 Ведерли (Vederli, 2005), говорећи о популаризовању теорије о 

одгајању деце на почетку 20. века, издваја теорију о „државном 

детету“ које све више постаје државном имовином а све мање 

својином родитеља, а где се социјализација детета сматрала сувише 

важном да би била препуштена самим родитељима; затим, Вотсон 

1928. у својој књизи Психолошко старање о одојчету и детету 

заговара директну контролу окружења детета, услед чега Ведерли 

његову и сличне теорије двадесетих и тридесетих година 20. века 

назива теоријама о „строго контолисаном детету“. Током тридесетих 

и четрдесетих година неки теоретичари су почели да истичу другу 

крајност – крајњу слободу, у периоду владавине теорија „неспутаног 

детета“. Уследила је реакција родитеља који су установили да ипак 

морају да одреде ограничења у васпитавању и подизању своје деце 

уколико не желе да дође до погрешног правца њиховог формирања. 

Године 1946. Спок (Spok) је објавио књигу Старање о одојчету и 

детету, која представља, иако често нетачно тумачена, критику 

попостљивости, и у којој аутор истиче да децу треба учити како да се 

укључе у друштво.  

Уследила су схватања према којима родитељ не треба да буде 

ни прекомерно попустљив нити ауторитативан, већ ефикасан. Нова 

метода изведена из начела недирективног саветовања и добила је 

назив Обука о родитељској ефикасности (PET - Parent Effectiveness 

Training); најпре је уведена још током педесетих година у Сједињене 

Америчке Државе. Обука се залаже за комуникацију између 

родитеља и деце у којој је све разјашњено - комуникацију осећања. 

Одлика овог програма су искрени родитељи и искрена деца. Књига 

Томаса Гордона Како бити ефикасан родитељ (Gordon, 1970) била је 

изданак ПЕТ школа за родитеље. У њој он анализира начин на који 

родитељи кодирају поруке једни другима и тако онемогућавају праву 

комуникацију. Ако дете нечим наљути родитеља, он треба да покаже 

да се наљутио, а не да одржи детету предавање о његовом лошем 

понашању. Поменути програм и књига су имали и још увека имају 

велики успех и утицај међу родитељима, нарочито у САД. 

Преговарање са децом о доношењу значајних заједничких одлука, 

које Гордон препоручује у оквиру своје методе, јасно показује да се 
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на овај начин допушта и родитељима и деци одрицање од 

одговорности.  

Значајније учешће деце у сопственом васпитању и образовању 

наглашено је конструктивистичким приступима. „Седамдесете 

године прошлог века донеле су снажан обрт у (ре)дефинисању 

темељних педагошких полазишта. У том реформаторском процесу, 

идеје Паола Фреира и његово капитално дело Pedagogy of Oppresed 

(Freire, 1970) имали су пресудну улогу и значај. Фреире развија нови 

конструктивистички приступ васпитању и образовању, и полазећи од 

суштине онтолошког бића човека у први план истиче активност 

субјекта, сарадњу (колаборацију) и критику, уместо конформизма 

као пасивног пријема и апсорпције садржаја који долазе из 

спољашње средине“. (Матејић Ђуричић, 2012). 

Наводећи Лангевелдeову максиму „дете као animal 

educandum“, Матејић Ђуричић (Langeveld, 1980, према Матејић-

Ђуричић, 2012) наглашава да се ради о ревитализацији Виготскових 

идеја и истиче формативну улогу средине у развоју детета: „У оквиру 

нових концептуализаија развоја и васпитања, граница између 

процеса развоја и васпитања се готово поништава: развој детета се 

посматра нужно у социјалном и културном контексту, док се 

васпитање сагледава кроз мрежу социјалних интеракција које дете 

остварује са својим социјалним окружењем, дакле, у чврстој спрези 

са психичким напредовањем детета.“ 

У последњем периоду 20. века и све до данашњег времена дете 

представља центар породичног живота а васпитање је пренаглашено 

усмерено на њега са изразитом и пренаглашеном жељом да му се 

пружи оно што је најбоље за његов раст и развој.   

ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

Васпитавање деце са сметњама у развоју донедавно није 

разматрано ван контекста васпитања друге деце; напротив, 

Виготсково откриће и формулација законитости „зона наредног 

развоја“ у многоме је користило управо пракси специјалне едукације 

и рехабилитације деце са сметњама у развоју.  

Досадашње фазе развоја и смењивања превладавајућих 

васпитних стилова ишле су на руку унапређивању односа према деци 

уопште, па тиме и деци са сметњама у развоју. Данас се ситуација 

унеколико променила променом педагошко-психолошке доктрине. 
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„За разлику од класичних становишта према којима дете трпи 

разнородне утицаје одраслих који преузимају улогу васпитача, 

васпитање се данас разумева  као процес заједничког  интерактивног 

изграђивања једне специфичне хумане релације у којој дете активно 

преузима одговорност за своје развојно напредовање. Лако се запажа 

да се овим ставом готово поништавају границе између развоја и 

васпитања“. (Матејић-Ђуричић, 2012).   

Будући да су деца са сметњама у развоју најчешће онемогућена 

да преузму одговорност за сопствени развој, подршка интерактивном 

процесу васпитања ове деце је неопходна од самог почетка процеса 

вапитања, дакле од самог рођења деце, или момента настанка 

развојне или друге сметње, и потребна је и детету и родитељу. Не 

умањујући значај рехабилитационог саветовања родитеља, и утицај 

дефектолошког инструктивног рада са њима, свакако да је потребно 

родитеље деце са сметњама у развоју оснажити за родитељску улогу 

какву нису прижељкивали, и за коју нису природно биолошки 

опремљени.  

Програми подршке развоју родитељства и нарочитих 

родитељских вештина, као и подршке породицама у целини и свим 

њеним члановима, развијани су крајем 20. века интензивно, што са 

актуелизацијом проблема у васпитању деце и младих, то и са 

истицањем потреба све деце које се не разликују у различитим 

условима, као што се не разликују ни њихова права на једнако 

квалитетан, богат и испуњен живот. 

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РОДИТЕЉИМА ДЕЦЕ СА 

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ  

Истражујући доступне податке о програмима подршке 

родитељима деце са сметњама у развоју, изабрали смо да 

представимо податке Уједињених нација дате у  публикацији 

„Преглед  на доказима заснованих програма за стицање породичних 

вештина“ (UNODC, 2009). Публикација садржи детаљан опис укупно 

23 оваква програма, од којих су неки намењени деци са сметњама у 

развоју, учењу и поремећајима у понашању. Програми су рангирани 

на основу квалитета реферираних истраживачких потврда тј. 

научних провера њихових ефеката.   

Представљамо табеларно 10 прворангираних програма 

приказујући њихове називе (преведене и у оргиналу), кратке описе 

програма, циљеве програма, научне потврде ефикасности, циљне 
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групе, узраст деце на који се односе вештине које се стичу, трајање 

програма, потврђене остварене исходе и, у делу напомене, наведене 

су територије на којима се програми спроводе.  

 Представљени су следећи водећи програми:  
 Програм позитивног родитељства – Троструко П (Triple P - Positive 

Parenting Program) 

 Невероватне године  (The Incredible Years) 

 Програм оснаживања породица (Strengthening Families Program) 

 Родитељи као наставници (Parents as Teachers) 

 Стани сада и планирај (Stop Now and Plan) 

 Мултисистемска терапија (Multisystemic Therapy) 

 Терапија интерације родитељ-дете (Parent - child Interaction Therapy) 

 Први корак ка успеху (First Step to Succsess) 

 Вођење добрим изборима (Guiding Good Choices), раније знан као 

„Припрема за године без дроге“ (Preparation for the Drug-Free 

Years), и  

 Мудро родитељство (Parenting Wisely). 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РОДИТЕЉИМА  

Табела 1: Програм позитивног родитељства – Троструко П 

(Triple P-Positive Parenting Program) 

Опис 

Мултидисциплинарни програм тј.  систем  подршке родитељству 

и стратегија породичне подpшке на више нивоа, заснован на 

доказима, креиран за превенцију проблема у понашању, 

емоционалних и развојних проблема код деце (или, где је 

примењиво, да се заустави прогpесија или смањи озбиљност 

проблема). 

Разрађени су посебни програми: Универзални, Изабрани, 

Примарна нега, Стандардни и Унапређени, који су 5 нивоа 

програма, и посебни: Stepping Stones – за породице са дететом са 

ометеношћу, те Путеви – за родитеље који су у ризику да 

злостављају своју децу.  

Циљеви 

- Помоћ родитељим да развију сигурно окружење за одгајање 

детета, унапређивање позитивних, брижних породичних односа и 

развијање ефикасних, ненасилних стратегија за унапређивање 

дечјег развоја и решавање уобичајених поремећаја у понашању и 

развојних питања.  

-Унапређивање родитељског самопуздања, смањење стреса и, у 

продицама са два родитеља, унапређивање комуникације 

родитељског пара и сложности у погледу родитељства смањењем 

познатих ризико фактора и оснаживањем протективних фактора 

везаних за поремећаје понашања.  

Научна потврда 

ефикасности 

4 студије са мета-анализама  

10 независних рандомизираних контролних студија 
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47 рандомизираних контролних студија 

28 квази-експерименталне студије 

11 студија базираних на пре- и пост-интервентној евалуацији 

Циљне групе 

Сви родитељи,  

Породице са децом са ометеношћу или децом код које постоји 

ризиком развоја поремећаја понашања или емоционалних 

сметњи,  

Родитељи код којих постоји ризик злостваљања и занемаривања 

деце, 

Дисфункционалне породице 

Узраст деце Од новорођенчади до тинејџера, зависно од програма 

Трајање 

програма 
Од 1, 5 дана до 3,5 дана програма, зависно од врсте и нивоа 

Исходи 

Деца: мање поремећаја понашања према извештају родитеља, 

мање емоционалних проблема, више самопоуздања, мање 

психолошких тешкоћа уопште. 

Родитељи: повећана самоефикасност и коришћење позитивних 

родитељских метода, смањено принудно родитељство и брачни 

конфликти, нижи степен депресије, мање злостављања деце, 

мање случајева хоспитализације због злостављања, мањи број 

деце је измештен из породица услед злостављања, више радно 

задовољство, виши ниво задовољства клијената.  

Примена Аустралија, САД, Европа, Азија 

 

Програм позитивног родитељства – Троструко П, поуздан је 

и доказано ефикасан програм подршке свим родитељима и 

породицама деце са сметњама у развоју као и самој деци са сметњама 

у развоју, који доприности превенцији проблема у понашању, 

емоционалних и развојних проблема. Овај програм има, осим својих 

пет нивоа, и посеба програм за породице и децу са сметњама у 

развоју (Stepping Stones) што га издваја од свих другим програма 

подршке породицама, као и широко распон циљних група и узраста 

циљане деце, те  кратко трајање примене програма. 

Табела 2: Невероватне године (The Incredible Years) 

Опис 

Три серије свеобухватних, вишеструких и развојних програма за 

родитеље, наставнике и децу. Серије су засноване на теорији 

когнитивног социјалног учења, која наглашава значај 

породичног процеса социјализације као и наставничког, посебно 

код свих оних који се тичу мале деце. Заснован је на 

претпоставци да негативно јачање развија и одржава негативно 

понашање код деце и критичко или присилно понашања код 

родитеља и наставника, као и да родитељи и наставници морају 

да промени своје понашање у циљу побољшања социјалних 

интеракција детета. 

Циљеви 
Ако родитељи и наставници могу да науче да се ефикасно баве 

дечјим недоличног понашања и да развију позитивне и 



80 
одговарајуће стратегије за решавање проблема и дисциплине, 

деца могу развити социјалне и емоционалне компетенције и 

смањити агресивно понашање код куће и у школи. 

Научна потврда 

ефикасности 

8 независних рандомизираних контролних студија 

10 рандомизираних контролних студија (4 засноване на 

превенцији; 6 заснованих на третману) 

3 студије засноване на пре- и пост-интервентној евалуацији 

Циљне групе 

Родитељи, наставници, деца. У истраживањима су учествовала и 

деца са дијагнозом опозиционо-пркосног поремећаја, 

поремећајем у понашању и дефицитом пажње/ 

хиперактивношћу. 

Узраст деце 0–12 година 

Трајање 

програма 

12–20 двосатних сесија за родитеље 

18–22 двосатне сесије за децу 

Исходи  

Родитељи: повећање позитивног и негујућег родитељства, 

смањење грубог, принудног и негативног родитељства. 

Деца: смањење агресије и проблема понашања код куће и у 

школи, повећање социјалних и емоционалних компетенција, 

повећање укључености у разредне активности, повећање 

спремности за школу. 

Натавници: повећање повезаности са родитељима, повећање 

употребе позитивних стратегија управљања одељењем и 

смањење употребе негативних стратегија. 

Примена Европа, Нови Зеланд, Кореја, Русија, САД 

Програм Невероватне године подржавајући је ефикасан 

програм усмерен и на породичну и на школску средину деце и 

њихове учеснике; програм доприноси развијању позитивних 

родитељских и наставничких стратегија односа према деци која 

услед тога могу боље развијати своје социјалне и емоционалне 

компетенције, те смањити агресивност. Студије - докази о 

ефикасности програма су укључиле и рад са децом са поремећајима 

понашања и хиперактивношћу. Програм је ефикасан за децу до 12 

година и њихово окружење.  

Табела 3: Програм оснаживања породица (Strenghtening 

Families Program) 

Опис 

Програм обуке породичних вештина заснован на доказима који 

обухвата читаву породицу у три часа које се воде исте ноћи 

једном недељно. По доласку, учесници имају оброк у 

породичном стилу заједно са водитељима, након чега родитељи 

или старатељи похађају програм за обуку родитеља у првом 

сату. Истовремено, њихова деца похађају програм обуке 

тинејџерских вештина. У другом сату, породице учествују у 

програму за обуку породичних вештина. Подстицаји попут 

чувања деце и помоћ у транспорту помажу како би се осигурало 

да породице заврше програм и служе да се отклоне препреке за 

присуствовање сесијама. 
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Циљеви Нису наведени 

Научна потврда 

ефикасности 

8 независних рандомизираних контролних студија 

10 рандомизираних контролних студија 

Преко 100 квази-експерименталних студија 

Циљне групе 

Високоризичне породице, такође је нађено да је веома ефикасан 

у општој популацији. Посебно је дизајниран за децу насилника 

и корисника психоактивних супстанци, родитеља код којих 

постоји ризик злостављања или занемаривања сопствене 

деце, родитеља у затворима или на условној слободи  због дела у 

вези са дрогом, родитеља или адолесцената који пролазе 

третман због злоупотребе дроге и алкохола и деце у 

хранитељским породицама. 

Узраст деце Три верзије програма, за децу 3–5, 6–11 и 12–16 година 

Трајање 

програма 
14 недеља 

Исходи  

Родитељска компонента: побољшава родитељске вештине, 

родитељску ефикасност, родитељско поверење, праћење и 

надзор и учешће родитељ-дете, а смањује негативно понашање 

деце, отворену и тајну агресију и поремећаје понашања. 

Дечја компонента: побољшава дечји школски успех и социјалне 

компетенције (комуникација, решавање проблема, отпор 

вршњака и бес и контролу понашања). 

Породична компонента: повећава породичну повезаност, 

хармонију, комуникацију, организацију, породичну снагу и 

отпорност.  

Програм у целини (који се састоји од све три компоненте) 

смањује употребу алкохола и дроге или могућност подстицања 

употребе алкохола или дрога од стране родитеља и старије деце, 

побољшава заштитне факторе и смањује факторе ризика који 

могу да доведу до каснијих проблема понашања. 

Примена 
Аустралија, Јужна Америка, САД, Русија, Блиски исток, неке 

државе Европе 

Програм оснаживање породица је ефикасан програм обуке 

читаве породице који се истовремено спроводи са свим члановима 

породица, са циљем појачавања породичне повезаности, смањења 

злоупотреба супстанци и превенције даљих поремећаја понашања и 

сл. Програм је намењен породицама са родитељима и/или децом који 

злоупотребљавају дроге и алкохол те деци насилника и деци у 

хранитељским породицама од 3 до 16 година старости и траје 14 

недеља.  

Табела 4: Родитељи као наставници (Parents as Teachers) 

Опис 

Програм је едукација за родитеље, подршка породици и 

припрема за школу који служи будућим родитељима и 

родитељима деце до 5 година или узраста за полазак у вртић.  

Циљеви 

Програм циља породице из свих социо-економских средина и из 

руралних, градских и приградских средина и може се 

прилагодити потребама одређене заједнице. Кућне посете 
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обавља професионално особље обучено и сертификовано у 

примени одговарајућег програма, који се у великој мери ослања 

на науци о развоју детета, укључујући и развој мозга. Поред 

тога, родитељи се срећу у групама да дискутују о темама као што 

је позитивној дисциплина, спавање, риваство између браће и 

сестара и тоалет тренинг и да промовишу интеракцију родитељ-

дете кроз активности какве су причање, читање и игра. 

Научна потврда 

ефикасности 

8 независних рандомизираних контролних студија 

5 рандомизираних контролних студија 

9 квази-експерименталне студије 

Многобројна истраживања на основу пре- и пост- ингтервентне 

евалуације 

Циљне групе 

Будући родитељи, родитељи деце на узрасту за полазак у вртић 

(обично 5 година), без обзира на социо-економски статус, а 

додатни садржаји постоје и за ризико породице, породице 

тинејџера, самохране родитеље и сл.  

Прилагођен је и за посебне групе: родитеља деце са посебним 

потребама, домородаца који живе у резерватима, номадске 

породице, војне породице и родитеље који су у затвору или на 

условној слободи). 

Узраст деце 0–5 година 

Трајање 

програма 

Препорука је да примена траје неколико година; кућне посете 

трају по 50 минута; месечни састанци су такође потребни и трају 

зависно од назначене теме.  

Исходи  

Родитељи: више знања о развоју деце и пракси подизања деце; 

више учествују у језичким и литерарним активностима деце; 

више учествују у дечијем школовању; више знају о дисциплини, 

показују више позитинве интеракције са својом децом и 

организују своје кућно окружење адекватније; мање је случајева 

злостављања и запостављања у породицама које су учествовале у 

програму.  

Деца: мање има је потребно поправно образовање у 1. разреду; 

чешће су потпуно вакцинисани до 2. године; напреднији су од 

вршњака у погледу језика, решавања проблема и когнитивних 

способности, као и социјалног развоја; постижу виши резултата 

на тесту спремности за вртић и на тестовима за читање, језичке 

способности и математику у првим разредима школе.  

Примена 
Аустралија и Нови Зеланд, Северна Америка, Кина, Мексико и, у 

Европи: Немачка и Уједињено Краљевство 

Програм Родитељи као наставници ефикасна је подршка 

родитељима и деци на узрасту до поласка у вртић (око 5 година) или 

будућим родитељима, а који унапређује родитељске компетенције и 

подстиче дечији развој. Програм се заснива на кућним посетама 

професионалаца и дискусионим родитељским групама и траје 

неколико година. Посебно је прилагођен за специфичне циљне групе, 

међу којима су и породице са децом са сметњама у развоју.  
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Табела 5: Стани сада и планирај (Stop Now and Plan-SNAP) 

Опис 

Заснована на доказима, вишеструка когнитивно-бихејвиорална  

стратегија настала на Институту за дечји развој у Торонту 

(Канада), пре више од 30 година. СНАП циља децу са 

проблемима у понашању и децу у ризику да постану малолетни 

преступници. Он се односи на кључне ризике понашања такве 

деце, као што су слаба контрола импулсивности, и подстиче 

вештине решавања проблема. 

Циљеви 

Настоји да задовољи потребе које нису решене у општим 

здравственим програмима који се нуде малој деци и њиховим 

породицама и представља основ за родно осетљиву, комплексну, 

мултисистемску интервенцију дизајнирану посебно за децу са 

проблемима у понашању и / или у сукобу са законом. СНАП 

помаже деци и родитељима да се ефикасно носе са бесом и 

проблемом контроле импулсивности тако што их учи да се 

зауставе и размисле пре него што делују и на тај начин да 

одговоре на начин који омогућава да се њихови проблеми умање 

а не да буду већи. 

Научна потврда 

ефикасности 

6 независних рандомизираних контролних студија 

4 рандомизиране контролне студије 

5 квази-експерименталних студија 

4 студије засноване на пре- и пост-интервентним евалуацијама 

Циљне групе 

- деца са проблемима у понашању или проблемима у понашању 

који производе штету (и њихове породице). Овакви проблеми су 

лоша контрола импулсивности, крађа, лагање, варање, физички 

напади на друге, суспензија из школе и сиромашне социјалне 

вештине. 

Узраст деце 6–11 година 

Трајање 

програма 

12 недеља са по 1,5 сатним сесијама сваке недеље за родитеље и 

за децу, а остали третмани могу бити чешћи (индивидуални), 

кућни (6-12 сесија), школско заступање (3 или више сесија), или 

колико је потребно сесија док дете не достигне 18 година ако је 

вођа тренинга. 

Исходи  

Деца: побољшање екстенализованог понашања, 

интернализованог понашања и социјалних компетенција, 

унапређен квалитет интеракције са родитељима. Девојчице: мање 

проблема у понашању и више просоцијалног понашања; мање су 

наклољена ка антисоцијалном понашању и показују више 

просоцијаних вештина пратећи инструкције које укључују 

учешће наставника, родитеља и чланова породице; смањење 

деликвенције и агресивног понашања и укључености у 

криминалне активности. 

Родитељи: мање стреса у интеракцији са децом, повећано 

самопоуздање у управљању дечјим понашањем, унапређен 

квалитет интерације са децом.  

Примена Аустралија и Нови Зеланд, УК, Скандинавија, САД. 
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Програм Стани сада и планирај ефикасна је, вишеструка 

когнитивно-бихејвиорална, мултисистемска интервенција намењена 

деци са проблемима и поремећајима у понашању и оној која су у 

ризику да постану преступници, као и њиховим родитељима. 

Програм оспособљава учеснике да се носе са бесом и контролишу 

импулсивност, као најзначајнијим препрекама, и доводи до 

побољшања понашања и социјалних компетенција деце као и 

последичног смањења непожељних облика њиховог понашања, те до 

унапређивања родитељских компетенција и њихове интеракције са 

сопственом децом узраста од 6 до 11 или чак 18 година, по потреби. 

Програм траје 12 недеља и одвија се у недељним сесијама за 

породице, кућним индивидуалним третманима, као и у школским 

сусретима.   

Табела 6: Мултисистемска терапија (Multisystemic therapy) 

Опис 

Мултисистемскa терапија је интензиван, на породици и 

заједници базиран, третман за малолетне преступнике који су 

починили озбиљне прекршаје, као и за њихове породице. 

Циљеви 

Смањење злоупотребе психоактивних супстанци и криминалног 

понашања међу младим затвореницима и младима под надзором; 

Укључивање приступа који се бави широким спектом фактора 

ризика породице, колега, школе и контекста у заједници; 

Унапређивање промене понашања у природном окружењу младе 

особе, са свеобухватним циљем оснаживања неговатеља; и 

ригорозни механизми осигурања квалитета који се фокусирају на 

постизање резултата придржавајући се режима лечења и 

развијања стратегија за превазилажење препрека да се промени 

понашање. 

Научна потврда 

ефикасности 

4 независна рандомизиране контролне студије 

12 рандомизираних контролних студија 

2 квази-експерименталне студије 

2 студије засноване на пре- и пост-интервентној евалуацији 

Циљне групе Млади преступници и њихове породице 

Узраст деце 12–17 година 

Трајање 

програма 

3 до 5 месеци; интензитет термана зависи од клиничких потреба 

(од 2 до 15 сати недељно) 

Исходи  

Смањење: рецидива, броја дана у које млади проводе у заштити, 

поновљених хапшења, броја дана младих преступника у 

притвору, психијатријске симптоматологије, насилног 

криминалитета, лично пријављене злоупотребе супстанци, 

екстернализованих и интернализованих симптома.  

Повећање: апстиненције од коришћења марихуане, социјалних 

компетенција и задовољства клијената.  

Примена Аустралија и Нови Зеланд, САД, Европа – Скандинавија, УК 
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Програм Мултисистемска терапија ефикасан је програм 

подршке малолетним преступницима који су починиоци озбиљних 

прекршаја и њиховим породицама; програм доприноси промени 

преступничког понашања у виду смањења злоупотребе супстанци и 

криминалног понашања, као и промени понашања околине и 

породице према овој деци узраста од 12 до 17 година. Програм се 

примењује од три до пет месеци.  

Табела 7: Терапија интеркције родитељ - дете (Parent - child 

Interaction Therapy) 

Опис 

Емипиријски подржан третман који акцентује унапређивање 

квалитета односа родитељ - дете и мењање образаца интеракције 

родитељ - дете у случајевима поремећаја понашања и 

злостављања деце, где су најчешћи: непоштовање ауторитета, 

кршење правила, тражење пажње и агресивно и 

деструктивно понашање.  

Циљеви 

Превенција касније деликвенције у адослесценцији и 

злостављања сопствене деце од садашње деце; ова терапија учи 

родитеље специфичним вештинама које им омогућавају да 

успоставе одгајајуће и сигурне односе са својом децом, подстичу 

про-социјално понашање и обесхрабрују негативно понашање. 

Терапија је усмерена на две основне интеракције: интеракцију 

усмерену на децу (где се користи терапија игром у коју 

родитељи  укључују своју децу са циљем оснаживања  својих 

односа са њима) и ону усмерену на родитеље (где родитељи уче 

специфичне вештине управљања понашања које користе током 

игре са својом децом).   

Научна потврда 

ефикасности 

4 независне рандомизиране контролне студије 

10 рандомизираних контролних студија 

16 квази-експерименталних студија 

4 студије засноване на пре- и пост-третманској евалуацији 

Циљне групе 

Породице деце са поремећајима у понашању, 

екстернализовани и интернализовани проблеми деце са 

таквим поремећајима и поремећајима пажње/хиперактивним 

поремећајима и сепарационом анксиозношћу; злостављана и 

занемарена деца са хроничним здравственим стањима, 

интелектуалном ометеношћу или развојним поремећајима те 

поремећајима говора и језика.  

Узраст деце 
Деца са поремећајима у понашању 2–7 година 

Деца злостављана од родитеља који су на третману: 2–12 година 

Трајање 

програма 

Једносатна сесија недељно по породици. Трајање програма није 

ограничено, и углавном траје док родитељи не усаврше вештине 

интеракција родитељ-дете и не доведу понашање свог детета у 

нормалне границе. 

Исходи  

Деца: смањање симптома сепарационе анксиозности, напредак у 

екстернализованим и интернализованим симптомима, 

побољшање дечјег понашања, смањење муцања, смањење 

родитељског стреса, деца са менталном ретардацијом су била 
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много попустљивија, деца предшколског узраста су мање 

хиперактивна и флексибилнија, више про-социјалног понашања 

код деце са опонирајућим понашањем и хиперактивношћу. 

Родитељи: смањење стреса и насилног понашања у породици, 

повећање добробити и задовољства за родитеље терапијом, 

смањење коришћења неодговарајућих стратегија управљањем 

дечјег понашања а повећање употребе одговарајућих, 

позитивнија интеракција са децом која имају менталне болести 

или менталну ометеност, смањење понашања родитеља које води 

ка злостављању деце, смањење проблематичног понашања и 

браће и сестара деце.  

Примена 
Аустралија, Канада и САД, УК, Немачка, Норвешка, Холандија, 

Кина и Тајван 

Програм Терапија интеракције родитељ – дете, ефикасан је 

програм заснован на успостављању и јачању адекватних 

родитељских вештина које могу да одговоре на потребе интеракције 

са децом са поремећајима у понашању, поремећајем 

пажње/хиперактивношћу, сепарационом анксиозношћу, 

злостављаном и занемареном, децом са менталним болестима, те са 

интелектуалном ометеношћу, развојним поремећајима или 

поремећајима говора и језика. Програм се примењује једностаним се 

сијама сваке недеље све док родитељи не усаврше потребне вештине, 

а намењен је деци од две до 12 година и њиховим родитељима.  

Табела 8: Први корак ка успеху (First Step to Success) 

Опис 

На школу базиран програм ране интервенције који се састоји од 

три фазе: терапеутско вођење, интервенција вођена од 

наставника и родитеља, и одржавање.  

Циљеви 

Одвојити дете предшколског узраста од негативних образаца 

понашања током школских година и развити њихову способност 

да се прилагоде на позитивна понашања према својим 

наставницима, родитељима и вршњацима. Усмерен на децу 

предшколског узраста која показују ране знаке 

антисоцијалних образаца понашања (нпр. агресија, 

супротстављајуће пркосно понашање, озбиљни напади беса, 

повређивање других). Ови рани обрасци могу указивати на 

почетак успостављања неприлагођеног понашања које прераста 

у озбиљније проблеме касније, када је дете отпорније на 

третмане, попут одбацивања вршњака, одбијања похађања школе 

или деликвенције.  

Научна потврда 

ефикасности 

2 независне рандомизиране контролне студија 

3 рандомизиране контролне студије 

1 квази-експериментална студија 

3 студије засноване на пре- и пост-интервентној евалуацији 

Циљне групе 
Деца предшколског узраста која показују ране знаке 

антисоцијалних образаца понашања, и њихови родитељи.  

Узраст деце 5–6 година 
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Трајање 

програма 

Потребно је да учесници заврше 30 програмских дана, што се 

обично дешава у периоду од три месеца.  

Исходи  

Смањено агресивно понашање, смањене неприлагођене а 

повећане прилагођене форме понашања у учионици, укупно 

евидентирани  позитивни ефекти програма 

Примена Канада, САД, Холандија, Норвешка, Турска, Јапан 

Програм Први корак ка успеху ефикасна је подршка 

породицама деце предшколског узраста која показују ране знаке 

антисоцијалног понашања (агресивно, супротстављајуће и пркосно 

понашање, напади беса, повређивање других), ради превенције 

напредовања оваквог понашања ка озбиљним проблемима у школи 

или каснијој деликвенцији. Програм траје око три месеца, тј. 30 

програмских дана и подразумева учешће родитеља, 

вапитача/наставника и деце.  

Табела 9: Вођење добрим изборима (Guiding Good Choices) 

Опис 

Раније познат као „Припрема за године без дроге“ (Preparation 

for the Drug-Free Years). Ово је програм превенције злоупотребе 

дрога који обезбеђује родитељима деце 9-14 година стицање 

знања и вештина потребних да би водили своје дете кроз рану 

адолесценцију.  

Циљеви 

Вођење добрим изборима  је  програм заснован на 

истраживањима која показују да је позитивно учешће родитеља 

важно у помагању деци да се одупру болестима зависности и 

антисоцијалном понашању. Сесије су интерактивне и дају 

родитељима прилике да вежбају нове вештине, а родитељи 

такође могу да добију повратне информације користећи се видео 

упутствима која им  показују родитељске вештине. 

Научна потврда 

ефикасности 

2 независне рандомизиране контролне студије 

1 квази-експериментална студија 

2 студије засноване на пред-и пост-интервентне процена 

Циљне групе Родитељи и њихова деца 

Узраст деце 9–14 година 

Трајање 

програма 
5 двосатних или 10 једносатних сесија програма 

Исходи  

Позитивни исходи на родитељство, позитивни исходи на 

интеракцију родитеља и деце; дугорочни пад у неколико облика 

злоупотребе дрога, укључујући алкохол и политоксикоманију; 

најзначајнихи исходи код зависности, нађена је значајно нижа 

учесталост алкохолизма код младих испитаника који су похађали 

програм.  

Примена САД 

Програм Вођење добрим изборима, ефикасна је подршка 

родитељима деце узраста од 9 до 14 година у циљу превенције 

зависности и антисоцијалног понашања кроз учење позитивног 
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родитељског учешћа у адолесценцији њихове деце. Програм траје 

укупно 10 сати и укључује децу и њихове родитеље.  

Табела 10: Мудро родитељство (Parenting Wisely) 

Опис 

Мудро Родитељство је самоуправљајући онлајн програм који учи 

родитеље и њихову децу важним вештинама за унапређење 

односа и смањење сукоба кроз управљање понашања и подршке. 

Циљеви 

Програм је осмишљен тако да побољша прилагођавање деце и 

има потенцијал да смањи малолетничку делинквенцију и 

злоупотребе супстанци. Поред тога, он настоји да унапреди 

решавање проблема, комуникацију родитеља и школе, те 

похађање школе и побољшање оцена деце, уз такође побољшање 

дисциплине. 

Научна потврда 

ефикасности 

1 независна рандомизирана контролна студија 

4 рандомизиране контролне студије 

Циљне групе 

Програм је намењен ризичним породицама ниских примања 

које имају децу са благим  до озбиљним проблемима у 

понашању.   

Узраст деце 6–18 година 

Трајање 

програма 
1 до 3 сесије које трају по 2 до 2,5 сата 

Исходи  

Полазници порграма студенти су постигли знатно више 

резултате на процени родитељских знања, веровања у 

ефикасност адаптивног родитељства и примени адаптивних 

вештина родитељства у хипотетичким проблематичним 

ситуацијама него други испитаници. 

Примена 
Аустралија, Канада, Француска, Ирска, Уједињено Краљевство, 

САД 

Програм Мудро родитељство је ефикасна онлајн подршка 

родитељима деце узраста од 6 до 18 година са благим до озбиљних 

поремећаја у понашању, који родитеље учи адаптивним вештинама а 

и родитеље и децу вештинама потребним за унапређење односа, 

побољшавање комуникације и смањење сукоба. Програм траје до 10 

сати.  

 Ефикасни програми подршке родитељима деце са сметњама у 

развоју постоје и примењују се у свету, према специфичним 

потребама породица и саме деце.  

Из представљеног прегледа може се уочити да програми 

подржавају:  
 Породице деце са ометеношћу, развојним потребама или посебним 

потребама, као засебан програм или верзија – три програма, за 

децу узраста од 0 до 13 година, који су рангирани као 1, 4 и 7. по 

вредности и броју потврда ефикасности, 
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 Породице и децу са поремећајима у понашању – четири програма, 

за децу узраста од 0 до 18 година, који су рангирани као 2,5,7 и 

10. 

 Породице и децу кориснике супстанци – три програма, за узраст 6 

до 18 година, рангирани као 3,7 и 10. по вредности и броју 

потврда ефикасности, 

 Породице и децу са раним антисоцијалним понашањем – три 

програма, за узраст од 5 до 18 година, рангирани као 8, 9 и 10. по 

вредности и броју потврда ефикасности, 

 Децу са поремећајима пажње и хиперактивношћу – два програма, за 

узраст од 0 до 12 година, рангирани као 2 и 7. по вредности и 

броју потврда ефикасности, 

 Високоризичне породице – два програма, за узраст деце од 3 до 18 

година, рангирани као 3 и 10. по вредности и броју потврда 

ефикасности, 

 Породице са родитељима насилницима тј. злостављаном или 

занемареном децом – два програма, за узраст деце од 2 до 16 

година, рангирани као 3 и 7. по вредности и броју потврда 

ефикасности, 

 Родитеље кориснике супстанци – један програм, за узраст деце од 3 

до 16 година, рангиран као 3. по вредности и броју потврда 

ефикасности, и 

 Породице малолетних преступника – један програм, за узраст деце 

од 12 до 17 година, рангиран као 6 по вредности и броју потврда 

ефикасности.  

Према територији на којој се примењују, представљени 

програми показују глобалну тенденцију: сви се примењују у САД, 

већина их се примењује у Аустралији и Европи, а многи и у Азији. 

Африка је изузетак. У Србији се, према подацима из наведеног 

извора и времена, не примењује ни један од представљених 

програма, иако постоје подаци да се данас примењује један програм, 

6. по рангу, намењен малолетним преступницима узраста од 12 до 17 

година и њиховим породицама.  

Програми подршке засновани на доказима су део сервиса 

подршке у свету и препоручују се породицама и родитељима од 

институција. Пример добре онлајн базе (Model Programs Guide) се 

може наћи на сајту Министарства правде САД, Канцеларије за 

малилетничку правду и превенцију деликвенције (OJJDP, n.d.). База 

представља 189 програма подршке породици из области дечје 

заштите, здравља и добробити, од којих је 43 означено као ефикасно, 

115 као обећавајуће а 31 програм је означен као неефикасан. При 

уласку у саму базу стоји истакнут навод из Америчких кључних 
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националних индикатора за добробит деце из 2013. године: „На дечје 

здравље утиче њихова биологија, социјално и физичко окружење, 

понашање и доступност сервиса подршке“.  

ЗАКЉУЧАК  

Подршка родитељима деце са сметњама у развоју је нужан 

сегмент  подршке породицама са децом уопште. Родитељи деце са 

сметњама у развоју суочавају се са вишеструким тешкоћама и 

проблемима у развоју и подизању своје деце. Савремени концепт 

васпитања деце уопште подразумева интеракцију детета и родитеља 

у процесу васпитања и учешће детета у сопственом развоју. У таквој 

поставци, родитељи деце са сметњама у развоју имају потребу за 

снажном подршком у погледу оснаживања родитељских капацитета 

и изградње посебних вештина. 

Подшка родитељима деце са сметњама у развоју у виду 

програма подршке заснованих на доказима није заступљена у 

Србији. Доказане и потврђене програме подршке породици и 

родитељима неопходно је промовисати, обезбедити и понудити као 

стално доступну подршку родитељима и деци са сметњама у развоју 

у свеобухватном и захтевном процесу васпитања. 
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SUPPORT PROGRAMS FOR PARENTS OF CHILDREN WITH 

DISABILITIES  
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Abstract. This paper deals with importance and position of upbringing of 

children with disabilities, and it gives a review of ten efficient, evidence-based, 

support programs created for parents of children with disabilities, which are used 

globally. Contemporary concept of children upbringing in general includes 

interaction between parents and children in a process of upbringing and 

participation of a child in its own development. In this regard, parents of children 

with disabilities need strong support targeted at strengthening their parental 

capacities and building special skills, considering their children`s disabilities. 

There are no support programs for parents of children with disabilities in Serbia. 

Evidence-based and proven support programs for families and parents have to be 

provided, promoted and offered as constantly available support for parents and 

children with disabilities within the comprehensive and complex process of 

upbringing.  

Key words: parental educational styles, support programs, upbringing, 

parents, children with disabilities.  
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ПРИМЕР НАСТАВНОГ ПРОУЧАВАЊА КОМЕДИЈЕ 

ГОСПОЂА МИНИСТАРКА БРАНИСЛАВА НУШИЋА 

Невена Б. Станисављевић
 1
 

Сажетак:Свест о потреби за иновирањем и богаћењем наставног 

плана и програма Нушићевим комедиографским остварењима инспирисала 

нас је да у овом раду понудимо креативни методички модел обраде 

комедије Госпођа министарка, с циљем да се укаже на могућност њеног 

укључивања у наставни процес и позитивне ефекте које би такво поступање 

имало. Разлог за избор баш ове комедије налази се у чињеници да, поред 

тога што је њен наслов добро познат свима, она својим идејним слојем, који 

се односи на критику власти и моћи, може позитивно да утиче на развој 

ученичких карактерних особина. Наш предлог је да се комедија Госпођа 

министарка анализира у шестом разреду, међутим, овим се могућности 

интерпретације драмског дела у настави не ограничавају, већ се понуђени 

модел посматра као полазиште нових ишчитавања и наставношколских 

интерпретација. 

Кључне речи: Госпођа министарка; методика наставе; комедија; 

интерпретација; књижевност. 

УВОД 

Комедија као подврста драме, својим особеностима и 

конвенцијама, условљава поступак обликовања њених актаната. 

Карактеризација драмских ликова у методичкој равни посматра се 

као рашчлањавање лика на конструктивне елементе ради откривања 

његове структуре, односно спољашњих и унутрашњих особености. 

То обухвата оспособљавање ученика да доживе лик, увиде његове 

структурне елементе и степен изграђености (главни/споредни), 
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процене однос према другим ликовима и вреднују његове поступке. 

За Р. Цицмила (Цицмил, 1999: 58−72) методичка карактеризација има 

значење аналитичко-синтетичког поступка у сагледавању и 

образлагању карактерних својстава лика, док се истовремено прате 

поступци којима је лик у делу обликован. Будући да се ликови 

најчешће испољавају вишеструко, треба их посматрати са свих 

становишта истовремено: пратити шта јунак ради, како изгледа, како 

се у њему гомилају емоције. Из свега наведеног проистиче предмет 

истраживања овог рада: методички контекст тумачења комедије 

Госпођа министарка Бранислава Нушића. 

МОТИВИСАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ЧИТАЊЕ И ОБРАДУ КОМЕДИЈЕ 

Савремене методичке теорије наставнику нуде бројне 

могућности при реализацији наставног часа на коме се интерпретира 

драмски књижевни текст. Веза наставе књижевности и позоришта 

остварује се организовањем групних и појединачних посета 

позоришту, тј. присуствовањем позоришним представама.  

Своја прва запажања и доживљаје о комедији Госпођа 

министарка, ученици могу спознати одвођењем у позориште недељу 

дана пре предвиђене обраде, тј. пре читања одабраног драмског 

текста. Из тог разлога је неопходно да наставник буде увек 

обавештен о позоришном репертоару и да са њим усклади наставни 

план и програм. Међутим, уколико наставник нема услова да ученике 

одведе у позориште, ученици се упућују да погледају телевизијску 

адаптацију комедије Госпођа министарка. У том случају, методички 

поступак обраде предложене комедије могао би да укључи 

иновативно наставно средство − хипермедију, чија би употреба 

утицала на промену методичке концепције часа. Као наставно 

средство, хипермедија успоставља „окружење погодно за 

истраживачко и откривалачко учење, у коме је ученик у центру 

(педагошке ситуације) и активно учествује у конструкцији знања“ 

(Божић, 2014: 67−69). Примена хипермедије подразумевала би 

групни облик рада на истраживачким задацима. 

Позоришна представа рађена по књижевном делу осим што 

мотивише ученике на читање, истовремено их упознаје и са 

сценским елементима и позоришним речником, који обухвата 

следеће појмове: представа, драма, комедија, чин, публика, лик, 

глумац, глумица, гардероба, галерија, партер, шминка, декорација, 

дијалог, монолог, завеса, редитељ, реплика, дидаскалија, улога, 
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костим, костимографија, сценографија... Гледајући позоришну 

представу ученици издвајају најупечатљивије епизоде и ликове, 

описују сцену, анализирају костиме појединих глумаца, а касније 

праве паралелу између прочитаног драмског текста и одгледане 

представе. 

ЗАДАЦИ ЗА ИСТРАЖИВАЧКЕ ТИМОВЕ 

Наставник би требало да формира истраживачке тимове и да 

им додели истраживачке задатке пре одласка у позориште, а 

резултати истраживања били би презентовани осталим ученицима на 

часу анализе. За ову врсту задатака пожељно је да наставник одабере 

ученике који се сами јаве и за које је сигуран да ће ваљано и у року 

спровести истраживања. Пре анализе комедије на часу, наставник би 

требало да провери резултате до којих су тимови дошли и, уколико је 

потребно, да их допуни. Такође, неопходно је да подстиче тимове да 

на што креативнији начин ураде задатке користећи видео 

презентације, фотографије, табеле, као и драматизације појединих 

одломака.  

„Такође, уколико је структура одељења таква да се у њему 

налазе ученици са посебним потребама, наставник би, у складу са 

њиховим индивидуалним образовним наставним планом, предвидео 

задатке и за њих“ (Ђорђевић, 2016: 120). Иако мање захтевни, задаци 

попут мењања слајдова на видео презентацијама, читања текста који 

претходи одломку и сл., допринели би да се такви ученици не осећају 

као дискриминисани, већ као прихваћени део одељења.  

Први час 

Први истраживачки тим имао би задатак да припреми 

кратак реферат о Нушићевом стваралаштву са посебним акцентом на 

настанак комедије Госпођа министарка. Ако су се ученици раније 

упознали са биографским подацима Бранислава Нушића 

(анализирањем његовог другог дела предвиђеног планом и 

програмом) наставник усмерава истраживачку пажњу ученика на 

анегдоте које се везују за Нушића и сценско извођење Госпође 

министарке, препоручивши им адекватну литературу.  

Табела 1. Биографски подаци Бранислава Нушића 
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Бранислав Нушић (1864−1938) 

Бранислав Нушић је један од 

најплоднијих српских писаца: 

комедиограф, драматичар, приповедач, 

путописац, етнограф, сатиричар.  

„Комичке ситуације и ликове Нушић 

ствара на подругљивој слици, 

ироничном тону и заједљивој, 

сатиричној жаоки. Своје јунаке он не 

жели да преваспита, већ да их исмеје и 

да им се наруга. Смехом и поругом он 

указује на морално ружне појаве и 

њихове протагонисте.  

Власт је једна од основних тема 

Нушићеве комедије. Кроз њу се 

преламају и друштвене и личне мане. 

Незасити интереси појединаца, жеље за 

престижом, политичком моћи, 

друштвеним утицајем и разним 

повластицама, могућност да промене 

статус и сталеж − терају Нушићеве 

јунаке да се на сваки начин, не бирајући 

средства и методе, домогну власти. На 

том путу не заустављају их ни морални 

обзири па ни разумни савети најближих 

у породици“ (Пијановић, 2008: 314). 

 
Библиографија (избор) 

Сумњиво лице (1887/8) 

Народни посланик (1883) 

Мистер Долар (1932) 

Др (1936) 

Госпођа министарка (1929) 

Протекција (1889) 

Покојник (1938) 

УЈЕЖ (1933) 

Аутобиографија (1924) 

Општинско дете (1902) 

 

Консултујући литературу коју им је наставник препоручио, 

ученици првог истраживачког тима на часу излажу анегдоту из 

Нушићевог живота, а која је у корелацији са комедијом Госпођа 

министарка. Анегдота Бранислава Нушића има за циљ да пробуди 

читалачку радозналост код ученика и да подстакне њихово 

интересовање за упознавање живота и рада поменутог комедиографа.  

Наиме, у мају 1933. године, академик Бранислав Нушић је 

отпутовао у Праг с намером да одгледа Госпођу министарку у 

режији Звонимира Рогоза, која се с великим успехом приказивала у 

Ставовском дивадулу. „По најављеном Нушићевом повратку из 

Прага, београдска штампа позвала је народ да дочека популарног 

комедиографа ’попут фудбалера који се враћају из иностранства’. 

Чим се изненађени комедиограф појавио из воза, послужили су га 

омиљеном црном кафом, а потом је, по писању Политике, 

окупљеним новинарима рекао своје утиске са представе и једну 

згоду: ’Присуствовао сам у Прагу двадесет и трећој представи. Та је 

цифра постигнута за четири месеца. Госпођу министарку играла је 

одлично гђа Болдова. Хтео сам да јој се одужим једним лепим 
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букетом цвећа. Отишао сам у једну цвећарницу и споразумео се за 

букет. Требало је да буде леп, велики, импозантан. Рекао сам у 

цвећарници да се букет пошаље мени у позориште, а рачун мени, 

такође у позориште. Знате како је, хтео сам прво да видим то цвеће...’ 

Допивши кафу, расположени Нушић је наставио: ’Кад је чин био 

завршен, било је и много аплауза. Изазивали су и мене. Појавио сам 

се, задовољан игром и публиком. Одједном, док сам се клањао, 

предали су ми огроман букет цвећа − са цедуљом. Неко ми је послао, 

а ја, захваљујући, стискао сам ону цедуљу на срце. Било је 

непријатно изненађење иза кулиса кад сам ту љубазну цедуљу 

отворио: био је то рачун написан на моје име... Послао сам сам себи 

букет, а гђа Балдова је остала без цвећа. Њој сам лако објаснио 

неспоразум, али публици нисам могао: шта би Чеси казали да су 

видели како Нушић букет који је добио поклања јунакињи свог 

комада’“ (Димитријевић, 1965: 228).  

Други истраживачки тим требало би да се бави анализом 

главне јунакиње комедије, њеним силаском са „нормалне линије 

живота“ и краткотрајним поседовањем министарских привилегија. 

Табела 2. Карактеристике госпође министарке 
Госпођа министарка 

Главна јунакиња Живка Окружење 
Малограђанско 

градско окружење 

Брачно стање Удата жена Положај у друштву 
Утицај и моћ жене у 

друштву 

Економски 

положај 
Неситуирана 

Најјаче изражен 

сукоб у комедији 

Са зетом и бившим 

министаркама 

Стремљења лика 
Жеља да влада 

другима 

Представа о жени у 

друштву 

Није узорна супруга 

ни мајка 

Представа о 

циљу 

Јасна представа 

о циљу 

Вид испољавања 

покондирености 

Покондиреност као 

жеља да се влада 

Комедију Госпођа министарка Бранислав Нушић је написао 

1929. године, у књижари Свете Рајковића, месту на коме су настале 

његове чувене комедије. У тој шаљивој ревији карикатура од 

примитиваца до полтрона, Нушић је кроз изненадни преображај 

патријархалне домаћице, главне јунакиње Живке Поповић, приказао 

поремећај равнотеже, тј. њен силазак са нормалне линије живота.  

Након сазнања да јој је супруг постао министар, Живка 

Поповић губи критеријум о сопственој важности и почиње да сматра 

себе значајнијом но што заиста јесте. Жели да се понаша као даме из 

високог друштва и да у своју кућу унесе отменост. „Живка као 

министарка, ошамућена успехом за који није сазрела, пада у неку 
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врсту министарски аутоматског мишљења и реаговања: она себе 

убрзо подвргава начину мишљења и реаговања виших кругова, како 

их она види и замишља“ (Мисаиловић, 2008: 467). Њена залуђеност, 

опсесија и покондиреност расту из дана у дан и добијају све 

апсурдније облике: она уноси нов намештај у кућу који је без укуса 

размештен; набавља неколико стотина визиткарти на којима пише 

Живана Поповић, министарка; мења име из Живка у Живана; за свог 

сина Жику ангажује наставницу енглеског језика и сл. Како би 

постала отмена дама, Живка у помоћ позива господина Нинковића и 

пристаје да испуни све његове тражене услове (да научи да игра 

бриџ, да пуши цигарете и да има љубавника). Као припроста обична 

жена, Живка се у почетку двоуми да ли да своју част и поштење 

стави испод овакве отмености, али је то колебање краткотрајно. 

Најбитније јој је да зна да су и друге министарке пре ње пристајале 

на таква правила зарад живота у отменом свету, и она сама гази 

принципе који су је до тада водили кроз живот. „И док с једне стране 

незадрживо расте ова помама отмености, с друге, и даље егзистира 

Живкина нарав, њена сочна језичавост и непосредност (убио те бог; 

марш, стоко једна; напоље, битанго, вуци ми се испред очију)“ 

(Лешић, 1981: 55). Овакав несклад између привидне отмености и 

Живкине праве природе омогућава Нушићу стварање многих 

комичних ситуација.  

„Живкин је језик изразито перформативан, пун сочних израза, 

пословица, устаљених идиома, полупсовки, клетви, али учинци 

таквог језика унутар света ове комедије и унутар драмске радње 

често су сасвим супротни од онога што Живка жели и што хоће. 

Такав језик формира Живкину маску власти, али и разоткрива 

Живкину душу: њене жеље, снове, фрустрације, страхове, притајене 

еротске импулсе“ (Љуштановић, 2013: 21).  

У деформисању Живке као госпође министарке учествују: 

а) малограђански начин живљења у коме је оно што је 

нелогично заправо могуће (да припроста жена постане министарка); 

б) порекло Живкине моћи, тј. деформација власти која није 

имала устаљене критеријуме по којима су се бирали њени 

представници. 

Након сазнања да је њен супруг Сима поднео оставку и да 

више није министарка, Живка остаје побеђена, сломљена, сведена на 

своју праву, врло ситну, људску меру. Међутим, у њеном завршном 

монологу долази се до закључка да се она само привремено вратила 
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на нормалну линију живота. Осетивши сласт отмености, моћ власти, 

уважавања и изузетности, Живки то осећање остаје ожиљак и 

опсесија.  

Трећи истраживачки тим имао би задатак да представи 

однос госпође министарке према средини у којој живи (према 

господину Нинковићу, супругу, родбини).  

Табела 3. Приказ односа госпође министарке према средини у 

којој живи 

Однос госпође министарке према: 

Супругу 
Њихов брак је без нежности и љубави; према супругу се Живка 

односи са потцењивањем; 

Родбини 
Живка се разоноди проблемима своје фамилије; молбе чланова 

родбине потврђују да је њена моћ огромна; 

Господину 

Нинковићу 

Живка наивно прихвата све савете господина Нинковића; 

подређена је његовој доминацији; 

Свету Подређена отменом и дипломатском свету. 

Живка Поповић је у комедији представљена као лабилна и 

лаковерна особа која је, зарад полета у министарске висине, наивно 

пристала на губитак сопствене части, али и части свога супруга и 

целе породице. Из речи које Живка упућује Сими долазимо до 

закључка да је њихов брак без љубави и нежности и да она мисли 

само на себе: 
ЖИВКА: Шта је, говори шта је? 

СИМА: Уважена ми је оставка. 

ЖИВКА: (Цикне као рањена). Бог те убио да те не убије, а што је даде? 

СИМА: Због тебе!... 

ЖИВКА: Шта, због мене? А што због мене, сметењаче један! Боље реци, 

ниси ни био за министра, ето ти! Боље то реци!... 

СИМА: Па нисам, дабоме, крај такве жене. 

ЖИВКА: И сад, је ли, и сад нисмо више министри? 

СИМА: Дабоме да нисмо! 

ЖИВКА: Господе боже, зашто ме згоди тако душмански кад сам ти палила 

свећу сваког петка! (Сими). Је ли, ни фијакер, ни ложа, ни салон-вагон...све 

то оде, је ли...све, све? 

СИМА: Па оде, дабоме! (Нушић, 2010: 139−140). 

Изгубивши „здрав разум“, трезвеност и равнотежу, Живка 

напушта објективну стварност и постаје све себичнија у односу 

према осталим члановима породице, па и шире родбине. Поставши 

министарка, Живка се ослободила дотадашњег трпљења и оскудице 

и почела је да спроводи насиље над својом ћерком захтевима да се 

растави од мужа, не уважавајући њена осећања. Њен закључак да 

Чеда више није достојан да буде зет министарске породице, већ да 
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његово место треба да преузме почасни конзул Никарагуе, кожарски 

трговац Риста Тодоровић, имао је за циљ да сопствену ћерку 

претвори у објекат моћне силе власти.  

Живкин однос према широј родбини такође коегзистира са 

њеним унапређењем. Као првој министарки у фамилији, Живки 

импонују, и потајно је забављају ласкања и молбе које јој родбина 

упућује, јер потврђују њену огромну моћ. Њихове проблеме она 

истински не доживљава, већ на њих гледа као на један вид забаве. 

Своју важност и заузетост она истиче речима да је тешко бити 

министарка, што треба да наведе родбину на закључак да су 

почаствовани тиме што су примљени на разговор јер „због превелике 

заузетости Живка, овог пута, не може им учинити − ништа више...“ 

(Мисаиловић, 1983: 297).  

Господин Нинковић, чиновник у влади, имао је задатак да 

Живку уведе у високо друштво под условом да му она обезбеди ново 

унапређење, иако је једно недавно добио. Као човек кога води лични 

интерес, др Нинковић је нову министарку поучавао бонтону и 

отмености уопште, претварајући Живку у објекат манипулације, тј. 

средство сопствене каријере. 

Подређена утицају господина Нинковића, Живка је 

истовремено подређена и свету који је окружује, било да је реч о 

вишим круговима или обичним људима. Њена жеља да се три пута 

провоза министарским фијакером од Славије до Калемегдана није 

проистекла из потребе да се обави одређени посао, већ из потребе да 

је види свет.  

Синтеза првог часа обраде комедије Госпођа министарка 

могла би да се реализује путем истицања главних порука до којих су 

ученици дошли након читања комедије. На претходно 

припремљеним самолепљивим листићима, сваки ученик би могао да 

напише по једну поруку, да је затим залепи на таблу, прочита 

осталим ученицима и на крају образложи разлог одабира поруке. 

За домаћи задатак ученици могу да кроз ликовни израз 

представе госпођу министарку. На тај начин би се у њима покренуо 

стваралачки потенцијал и кроз цртеже би изразили своја лична 

запажања о појави која је изучавана на часу (утицају власти и моћи 

на промену карактера личности). Своје радове би представили на 

следећем часу предвиђеном за анализу комедије.  
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Други час 

Први истраживачки тим требало би да протумачи 

позоришне термине које је наставник издвојио као најважније, 

користећи предложену литературу, и да их укратко представи на 

часу.   

Табела 4. Дефиниције позоришних термина 
Појам Објашњење 

Драма 

Један од три основна књижевна рода који обухвата све врсте 

драмске књижевности; драмска врста у којој се елементи 

трагедије и комедије мешају најчешће у циљу озбиљног 

приказивања тема из свакодневног живота (Живковић, 2001: 148).  

Комедија 

Једна од две основне драмске врсте која за разлику од трагедије, 

са комичке дистанце, обрађује решиве сукобе друштвеног или 

психолошког порекла, а не универзална и нерешива противречја 

људске судбине (Живковић, 2011: 380).  

Чин 
Део драме који представља извесну тематску и драматуршку 

целину (Живковић, 2011: 116). 

Дијалог 
Разговор два лика или више ликова у било којој епској, драмској 

или песничкој форми (Живковић, 2011: 135).  

Монолог 

Облик приказивања драмске радње у којем се једна личност не 

обраћа другој личности већ себи, односно публици (Живковић, 

2011: 486).  

Реплика 
Појединачни говор сваког учесника у драмском дијалогу, или 

кратак одговор на речи партнера (Живковић, 2011: 697).  

Дидаскалија 

Део драмског текста, обично стављен у заграду или штампан 

другим типом слова, који има „помоћну улогу“ да редитеља и 

глумце упозна са изгледом сцене, односно амбијентом у коме се 

одвија драмска радња и да објасни поступке који прате дијалоге и 

монологе (Живковић, 2011: 132).  

Глума 

Делатност глумца уз помоћ маске, костима, сценског декора и 

реквизита (мимика, гест, кретање, говор, певање, игра) 

(Живковић, 2011: 240). 

Лик 

Скуп извесних моралних, мисаоних и осећајних својстава, 

одређених особености реаговања, говора и понашања које 

представљају личност у књижевном делу (Живковић, 2011: 423).  

 

Други истраживачки тим имао би задатак да напише кратак 

реферат о сценографији, костимографији и улози музике у 

одгледаној представи. 
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Табела 5. Сценографија, костимографија, музика 

Госпођа министарка, коју је написао Бранислав Нушић, у сценском тумачењу 

Душана Јовановића1, осавремењен је приказ жеље за влашћу, духовита критика 

менталитета, али и спретно реализован низ бурлескних ситуација. Представа је 

освежена низом нових момената, у односу на Нушићев текст, који обогаћују 

значењски ниво представе, као и њене комичне вредности.  

Сценографија представља стварање и реализовање ликовне опреме представе. 

Сценограф је у представи желео да кроз промену ентеријера прикаже како је 

проглашење Симе Поповића за министра утицало на његову породицу. У првом 

делу представе на сцени је постављен намештај који карактерише традиционалну 

српску собу (једна софа, три распарне столице, табуре и машина за шивење), док се 

након постављења Симе за министра, сцена потпуно мења, и ентеријер сада краси 

луксузни намештај који је без укуса размештен. Као помоћна средства користе се и 

савремени апарати: мобилни телефон, микрофон, видео надзор, камера... То 

потврђује чињеницу да се амбијент развија заједно са представом коју обухвата.  

Костимографија је креирање и цртање костима за потребе сценске уметности. Као и 

већ поменута сценографија, и костимографија је променљивог карактера. На самом 

почетку представе глумци су обучени веома скромно, без неког стила, док се након 

проглашења Живке за министарку начин облачења потпуно мења. Глумци су на 

сцени одевени у модерну и савремену одећу која приличи породици једног министра 

на власти. Међутим, ти модели које глумци носе, нису у потпуности истоветни као у 

драмском тексту; костимограф се не придржава Нушићев дидаскалија (сценских 

напомена) везаних за опис гардеробе ликова.  

Значајну улогу у позоришној представи има и музика. Коришћена је у циљу да се 

још више дочара усхићење, опсесија, лудило власти, као и потреба да се изађе из 

тесне коже и да се постане неко и нешто. Монтажа музике, музички ефекти и дизајн 

тона су били најупечатљивији у следећим сценама: 

када је Живка, супруга Симе Поповића, сазнала да је влада распуштена; 

када је Живка проглашена за министарку; 

када се Дара, Живкина кћи, пакује да заједно са својим мужем Чедом иде   у 

Ивањицу; 

када је Живка сазнала да више није министарка. 

Музика се такође користила и при свакој промени сценографије ради разбијања 

монотоније. Поред звучних елемената повремено се јавља певушење у извођењу 

служавке Анке: „Она тамо, то нисам ја, она тамо је мени мог драгог узела“. Следећи 

стихови које она пева су: „ Сукњица на шнирање, спремна је за скидање. Жалићеш, 

жалићеш, нека има времена“ (ови стихови су упућени Дарином супругу, Чеди).  

Трећи истраживачки тим требало би да разреду представи 

кључне разлике које су уочене између драмског текста и позоришне 

представе. С обзиром на то да су представу одгледали сви ученици, 

                                                 
1Госпођа министарка у извођењу нишког Народног позоришта и сценском 

тумачењу Душана Јовановића представља само једну од варијанти сценске 

реализације ове комедије.  
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пожељно је и да се друге групе укључују у излагање и тиме обогате 

резултат истраживања.  

Табела 6. Разлике између драмског дела и позоришне 

представе 

Позоришна представа Драмски текст 

Сима по момку из министарства тражи 

да му Живка пошаље лептир-машну.  

Сима по момку из министарства тражи 

да му Живка пошаље његов цилиндар. 

У разговору са кћерком Даром, Живка 

говори да ће се као будућа министарка 

возити у мерцедесу. 

У разговору са кћерком Даром, Живка 

говори да ће се као будућа министарка 

возити у фијакеру.  

Након што постаје министарка, Живка 

одлази код зубара и долази кући са 

цирконом на зубу. 

Након што постаје министарка, Живка 

одлази код зубара и долази кући са 

златним зубом. 

У кућу Поповић долази млада девојка, 

тј. Ракина професорка енглеског. 

У кућу Поповић долази матора девојка 

тј. Ракина професорка енглеског. 

Професорка енглеског понавља текст 

који јој задаје Рака („Блок брате, 

бруклин брате, блок бруклин бато...“). 

Професорка енглеског не понавља текст 

који јој задаје Рака („Туре буре ваља, 

була Туре гура...“). 

Када Живка наговара служавку Анку да 

заведе Дариног мужа Чеду, она јој 

говори да одведе Чеду у њену собу и да 

га натера да скине сако.   

Када Живка наговара служавку Анку да 

заведе Дариног мужа Чеду, она јој 

говори да одведе Чеду у њену собу и да 

га натера да скине капут. 

Када господин Нинковић долази код 

Живке с намером да је научи правилима 

отменог друштва, он јој говори да мора 

да нучи да игра салсу. 

Када господин Нинковић долази код 

Живке с намером да је научи правилима 

отменог друштва, он јој говори да мора 

да нучи да игра бриџ. 

Поред салсе, Нинковић Живку саветује 

да мора да почне да конзумира кокаин. 

Поред саслсе, Нинковић Живку саветује 

да мора да почне да конзумира цигарете. 

Љубавно писмо са садржином „I love 

you!“, које је Нинковић послао Живки, 

на сцену доноси сама Живка.  

Љубавно писмо са садржином „I love 

you!“, које је Нинковић послао Живки, 

на сцену доноси момак из министарства. 

Ујка Васа долази код Чеде с намером да 

га натера да се разведе од Даре, што он 

одбија. Васа му као замену за Дару нуди 

унапређење и локал у центру. 

Ујка Васа долази код Чеде с намером да 

га натера да се разведе од Даре, што он 

одбија. Васа му као замену за Дару нуди 

класу. 

Полицајац на сцену изводи Раку, који се 

потукао са сином енглеског конзула. 

Разлог за то је што је син конзула опсовао 

Раки оца рекавши му All right! Живка грди 

Раку и говори му да је требало да му 

узврати речима Срам те било! 

Живка грди Раку и говори му да је 

требао да му узврати истом мером (да 

одговори са All right!) 
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Живка се својој родбини, која је дошла у 

госте са циљем да им Живка као 

министарка испуни жеље, обраћа преко 

микрофона са којим се поиграва.  

Живка се својој родбини, која је дошла у 

госте са циљем да им Живка као 

министарка испуни жеље, обраћа без 

микрофона.  

Жеље које сваки члан родбине говори, 

ујка Васа бележи уз помоћ камере.  

Жеље, које сваки члан родбине говори, 

ујка Васа ручно записује.  

Рођак Јова, који је изашао из затвора, 

говри шатровачким језиком (творЗа...). 

Рођак Јова, који је изашао из затвора не 

користи шатровачки језик.  

Анка на сцену доноси пециво због чега 

се цела родбина граби. 

Овај моменат није наведен у изворном 

делу.  

Бивша министарка Ната долази код 

Живке у госте и видевши на столу 

кофер, пита Живку о каквом се 

путовању ради. Живка јој одговара да се 

њена Дара спрема за одлазак на море.   

Бивша министарка Ната долази код 

Живке у госте и видевши на столу 

кофер, пита Живку о каквом се путовању 

ради? Живка јој одговара да се њена 

Дара спрема за бању. 

Када Живка сазнаје да више није 

министарка зове свог супруга на 

телефон и почиње жустру расправу. 

Сима Поповић, сада већ бивши 

министар, одлази кући и ту почиње 

расправа између њега и Живке.  

На самом крају се осим Живке публици 

обраћа и ујка Васа. 

На самом крају се, према дидаскалији, 

публици обраћа само Живка док ујка 

Васа одлази са сцене. 

На основу запажених разлика ученици долазе до закључка да је 

позоришна представа већим делом модернизована. Глумци се на сцени 

повремено служе и неким страним терминима који нису наведени у делу 

(jogging, pilates, aerobic, Dolce & Gabbana, all right, I love you…). Такође, 

не мењајући суштину онога што представља изворни текст, позоришна 

представа на осавремењен начин приказује лудило жеђи за влашћу.  

Овакав приступ драмском остварењу омогућава ученицима да 

се комплексније естетски развију и да свестраније посматрају 

одређене животне појаве (у нашем случају страст за влашћу) 

пренесене у уметнички израз.  

Синтеза другог часа обраде комедије Госпођа министарка могла 

би да се организује путем драматизације најупечатљивијих одломака 

чије би извођење трајало десетак минута. Предлажемо да то буду 

одломци из другог чина (појаве 11 и 12) у којима господин Нинковић 

учи госпођу министарку отмености и Живкин завршни монолог. 

Наставник за овај задатак одабира ученике са већ стеченим глумачким 

искуством (чланове драмске секције, чланове рецитаторске секције) без 

обзира на групу у којој су учествовали у току часа.  

Подела улога се врши приликом давања истраживачких 

задатака, недељу дана пре предвиђене анализе дела. 



105 
ЗАКЉУЧАК 

Жанровске особине комедије захтевају реципијента са 

развијенијим читалачким компетенцијама, способношћу за 

самосталним истраживачким читањем, и спремношћу да истраје у 

процесу који се састоји из неколико временски дисконтинуираних 

фаза – од мотивације за проналажење и читање комедија, до самог 

чина интерпретације на наставном часу.   

Методички приступ комедији Госпођа министарка Бранислава 

Нушића захтева да се афективно реаговање на комедију надгради и 

критичком димензијом. Ту наилазимо на посебан вид 

интерпретативног изазова: како ученике-читаоце суочити са 

призорима и ликовима који су профилисани као носиоци веома 

лоших карактерних особина. У наставним околностима свакако би 

требало унапредити способности ученика да разумеју и прихвате 

специфичне видове хумора, рефлексе парадокса и ироније, а потом 

их усмеравати на разумевање дубљих слојева значења: сложену 

природу драмских јунака и узрочно-последичних веза које доводе до 

промена у њиховом понашању. Читалачки доживљај ће најпотпуније 

бити укључен у интерпретацију управо преко јунака и анализе 

његовог карактера у конкретним ситуацијама. Приређене групације 

питања, подстицаја, истраживачких задатака, налога и захтева којима 

се тумаче драмски ликови Нушићевих комедија и њихов утицај на 

идејни слој комедије усмеравају ученике да замишљају, поистовећују 

се, критикују, да се чуде спојевима смешног и страшног, да 

преиспитају себе и своје поступке.  

Један од закључака до којих се у овом раду дошло јесте да би 

тумачење наведене комедије Бранислава Нушића, уз поштовање свих 

ограничавајућих фактора, ипак моглo да досегне релативно висок 

интерпретативни домет уколико се способности наставника усмере 

ка осамостаљивању ученика и подрже његова партнерска учешћа у 

реализацији ових садржаја. Богаћењем обавезних наставних садржаја 

Нушићевом комедијом Госпођа министарка успоставила би се 

равнотежа између дела која се већ годинама уназад читају и тумаче 

на наставним часовима, и стваралаштва које је, захваљујући свом 

садржају, и данас веома актуелно.  
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EXAMPLE OF TEACHING PRACTICE FOR THE COMEDY 

THE CABINET MINISTER'S WIFE BY BRANISLAV NUŠIĆ 

Nevena B. Stanisavljević
1
 

Abstract. Awareness of the need for inovation and enrichment 

curriculum with comedies by Branislav Nušić inspired us to offer a creative 

methodological model processing for comedy Gospođa ministarka (The Cabinet 

Minister's Wife), in order to point out the possibility of it's involvement in the 

educational process and the positive effects that such action had. The reason for 

selecting just this comedy lies in the fact that, despite the fact that it's title well 

understood, it's ideological layer, referring to criticism of the government and 
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power, can positively influence the development of student's personality traits. 

Our proposal is to analyze comedy Gospođa ministarka (The Cabinet Minister's 

Wife) in the sixth grade, however, such an approach does not cease the possibility 

of interpretation of a play in teaching practices, but use the offered model as the 

starting point of any new readings and interpretation in the educational practice. 

Key words:The Cabinet Minister's Wife; teaching practice; comedy; 

interpretation; literature. 
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УСВАЈАЊЕ СРПСКОГ КАО МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 

Милица М. Радуловић
 1
 

Сажетак: У овом раду представљен је процес усвајања српског 

језика као матерњег од рођења до предшколског узраста. У раду се полази 

од става да су фазе у развоју говора исте за све језике света и сву децу света 

и да постоје две фазе у развоју говора: пре(д)лингвална и лингвална. У 

пре(д)лингвалној фази доминирају вокали због чега је ова фаза названа фаза 

вокализације, док се прелаз са пре(д)лингвалне на лингвалну фазу означава 

се појавом прве речи и то је тзв. холо фаза. У лингвалној фази први искази 

представљају вокалну манифестацију детета изречену у форми смислене 

речи која се употребљава у сврху комуникације или приликом изражавања 

дететових реакција у току доживљавања стварности. У раду је приказан 

развојни ред у усвајању појединих категорија речи, као и појаве које прате 

проговарање (омисија, метатеза, усвајање кластера). Говори се и о начину 

усвајања падежног и глаголског система. Такође се помињу неологизми, 

лексички и морфофонемски, које дете ствара спонтано. Проучавање 

неологизама показује нешто врло значајно, а то је начин на који дете учи 

граматику матерњег језика. У раду су издвојене и најважније функције 

језика: сигнификативна (означавајућа), комуникативна (објективна) и 

егоцентрична (приватна). 

Кључне речи: функције језика, дете, лингвална фаза, пре-лингвална 

фаза, усвајање језика, језик, граматика. 

УВОД  

У раду се наводе основне карактеристике раног језичког развоја 

(фонолошког, лексичког и граматичког) које се јављају од рођења до 

предшколског узраста. Овај рад се ослања на значајније радове из области 

развојне психолингвистике који се тичу усвајања српског језика. Усвајање 
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говора је процес језичког развоја детета који се спонтано одвија под 

утицајем говорног окружења (Костић и Владисављевић, 1995:153). Усвајају 

се супрасегментна структура говора, гласовни систем, значење речи, 

експресивни говор и граматичка и синтаксичка обележја матерњег језика. У 

процесу усвајања спољашњи утисци претварају се у унутрашње менталне 

процесе који се једним делом организују као знање, а другим као језик. 

Значајнији радови, који се тичу усвајања српског као матерњег 

језика, биће овде представљени, са посебним освртом на резултате до којих 

се дошло у истраживањима приказаним у тим радовима. 

Васић, В. (1981) О усвајању прилога на раном узрасту. Резултати 

истраживања показују да су сви испитаници на узрасту до треће године 

овладали правилима детерминисања глагола прилогом и правилима 

дистрибуције прилога у исказу. До треће године није заступљена већина 

прилога са обележјем негације и неодређености. 

Костић, Ђ. и Владисављевић, С. (1995) Говор и језик детета у 

развоју. Ради се о детаљној студији говорног развоја једног детета на 

узрасту од 12. до 24. месеца. Студија је обухватила развој гласа од 

вокализације до фонолошког система, усвајање супрасегменталне 

структуре, појаву именица и развој падежног система, појаву глагола и 

непроменљивих врста речи, анализу субговора и друге важније појаве. Ова 

студија је врло значајна јер разматра сва обележја усвајања језика у 

кључном периоду језичког развоја детета. 

Јоцић, М. (2002). Усвајање и развој падежног система српског 

језика. У раду се испитује усвајање падежног система српског језика. 

Корпус за анализу чине дневници говорног развоја три детета. Резултати 

показују да номинативни облик, као општи падежни облик, доминира пре 

појаве осталих падежа у фази једночланих исказа. 

Чабаркапа, Н. и др. (2003) Однос развијености артикулације и нивоа 

лексикона код деце. Циљ рада био је да се испита однос развијености 

артикулације и лексикона код деце са нормалним током развоја језичких 

способности и деце са патолошким обликом језичког развоја. Резултати 

истраживања у обе групе показују да постоји повезаност артикулационих и 

лексичких способности. Код деце нормалног говорног развоја, уочава се 

утицај развијенoсти артикулације на активни речник, док ниво развијености 

артикулације нема битног утицаја на пасивни речник. Код деце са 

патолошким говором неразвијеност артикулације инхибира развој активног 

речника, а уочава се и значајна повезаност артикулације и пасивног 

речника. 

Кашић, З. и Борота, В. (2003) Неграматичност и аграматизам у 

активном синтаксичком развоју. Циљ рада је да се установе, дефинишу, 

рангирају и класификују типови неграматичности и аграматизма у 

нормалном и патолошком језичком развоју. 
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На основу анализе поменутих радова примећено је да се у 

проучавању граматичког развоја углавном користе експерименти, различите 

врсте тестова, лонгитудинална истраживања, а у последње време све је већа 

примена корпуса дечијег говора. Дечији вокабулар проучава се пре свега 

техникама асоцијације речи, методама анализе писаног материјала и 

упитницима. 

Анализа писаног материјала у овом раду обухватила је: развој 

разумевања емоционално-интелектуалног значења језичких елемената и 

језика у целини, развој гласа од недиференциране вокализације до 

фонетско-фонолошког система, развој речника, развој морфофонемских 

значења граматике и синтаксе (појава именица и развој падежног система, 

појава и употреба глагола и непроменљивих врста речи), појаву лексичких и 

морфофонемских неологизама, појаву и развој реченице, три основне 

функције говора, аутокорекцију, аграматизам. 

КРАТАК ПРЕГЛЕД ПРОУЧАВАЊА ДЕЧЈЕГ ГОВОРА 

 Феномен дечјег говора нема дугу историју проучавања. Право 

интересовање за дечји говор почиње у 18. веку, тј. са појавом Тидеманове 

биографске студије дечијег душевног развоја којом започиње озбиљно 

бележење података о говорном развоју детета. Почетком прошлог века 

описивање говора деце је постало мода којом су се бавили филозоф Тен, 

Дарвин, психолог Вунт, лингвиста Јакобсон и други. Појавом генеративно-

трансформационе граматике средином 20. века, чији је зачетник Чомски 

(Chomsky, 1972) уводи се нативистичка теорија која тврди да је језичка 

способност урођена и независна од других способности. Под утицајем ове 

теорије настаје нова научна дисциплина која је названа психолингвистика. 

Чомски сматра да је дете наследно обдарено схемом граматике, па му је 

излагање језику средине потребно само да би усвојило посебна граматичка 

правила карактеристична за његов матерњи језик.  

За разлику од психолингвиста, психолози Пијажеове школе не 

прихватају урођеност језичких схема, па тврде да језик одражава мишљење, 

тј. да мисао структуира језик. Суштина Пијажеове интеракционистичке 

теорије је да сазнање претходи говору и утиче на њега.  

Социо-културна теорија Виготског (Виготски, 1977) разликује се од 

интеракционистичке тврдњом да се говор и мишљење јављају независно, 

али се у раном детињству повезују и стварају специфичне облике 

комуникације. 

2.1. У српској психолингвистици проучавање процеса усвајања језика 

почиње шездесетих година XX века, а током седамдесетих година 

доживљава велики напредак у оквиру различитих истраживања Института 

за јужнословенске језике у Новом Саду и Института за педагошка 



112 
истраживања у Београду. Број радова из ове области није велики, али је 

значајан за развој ове младе дисциплине код нас. 

ФАЗЕ У РАЗВОЈУ ГОВОРА 

Интересовање за област усвајања језика код нас се, дакле, захуктава, 

а предмет и циљеви истраживања постају све разноврснији. У својим 

анализама научници су сагласни да говор настаје у одређено време 

дететовог когнитивног и физичког развоја, са одређеним редоследом 

појавних облика. Разноликости говорног развоја огледају се у 

индивидуалном обликовању гласова, граматичких форми и функција и, 

наравно, значења. Ипак, фазе у развоју говора исте су за све језике света и 

сву децу света. Чак и у случајевима поремећаја психофизичког развоја, 

развојни редослед остаје непромењен. Важно је напоменути да нико није 

предодређен да усвоји само један језик, а који ће то конкретан језик дете 

усвојити као свој први језик, зависи од окружења у коме расте.  

Постоје две фазе у развоју матерњег говора: пре(д)лингвална и –

 лингвална фаза, као и прелаз од прелингвалне фазе на лингвалну. 

ПРЕДЛИНГВАЛНА ФАЗА  

У пре(д)лингвалној фази говор дечијег окружења делује на његове 

предконгитивне функције и буди осећаје за спољни свет. Језик тада помаже 

детету да среди спољне утиске и да себе повеже са светом преко сопствених 

говорних наговештаја. Прелингвална фаза почиње првим обликом 

оглашавања детета, а то је плач. Убрзо по рођењу дете спонтано производи 

одређене гласове, међу којима доминирају вокали, због чега је и ова фаза 

названа фаза вокализацијe. Вокализација је појам са ширим и ужим 

значењем (Костић и Владисављевић, 1995:154). У ширем значењу, овај 

појам представља ангажованост гласних жица у говору, а у ужем 

подразумева феномен који се јавља у прелингвалној фази развоја говора. „У 

основи целокупна вокализација представља тројаку активност за развој 

будућег говора и језика а) развој аудитивне перцепције за говор, и за свој 

сопствени, како би дете разграничавало поједине гласове и стављало их под 

контролу сопственог слуха, б) развој скупине мишићних покрета који дају у 

почетку недефинисане гласове, а постепено све прецизније и сложеније, в) 

развој тактилно кинестетичких покрета који истовремено разграничавају 

начин изговора неког гласа од заједничког места друге фонеме, која се 

одвија на истом артикулационом простору, али под другачијим 

инервационим обрасцем“ (Костић и Владисављевић, 1995: 155). 

Карактеристика прелингвалног периода је тзв. гласовна експанзија, 

када је производња гласова толико интензивна да већ у другом месецу 
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живота дете изговара више гласова него што их има у његовом матерњем 

језику. Гласови вокализације су тзв. предгласови. Када почну да улазе у 

састав смислених речи, постају прави гласови или фонеме. Крајем првог 

месеца дете производи око тридесет тих гласова, а два до три месеца касније 

чак и до сто двадесет. Први глас који се јавља у дечјем плачу је глас ''А'', 

затим следе вокали предњег реда ''Е'', ''И'', а последњи се јављају ''О'' и ''У''. 

Ток развитка консонаната иде од грла ка уснама, па ће се међу првим 

консонантима појавити тзв. гутурали ''Г'', ''К'', Х'', а међу последњима 

уснени ''Б'', ''М'', ''П''. До краја друге године дете ће имати седамнаест 

правилних гласова: свих пет вокала, шест плозива (п, б, т, д, к, г), два назала 

(м, н), два сонантна фрикатива (в, ј), један латерал (л), један чист фрикатив 

(х) (Наумовић, 2000:34). 

Од другог до шестог месеца, као подфаза у прелингвалној фази, 

појављује се гукање (cooing). Сва деца на свету једнако гучу. Тада се 

јављају говорне конструкције гу или агу које настају без неког повода. Њима 

се изражавају унутрашња стања детета, пре свега задовољство. 

У трећем месецу живота дете се игра варирањем висине тонова. Као 

резултат такве способности појављује се брбљање (babbling), које се 

испољава у спонтаном појављивању вокала који су удружени са 

консонантима. Брбљање је својеврсна вежба за стицање артикулационе 

контроле над гласовним органима. Затим следи фаза удвајања слогова ( ма, 

ма, та, та ).  

Око шестог месеца дете почиње интензивно да имитира одрасле који 

га окружују и тако редукује свој гласовни репертоар. Гласовну експанзију 

замењује гласовна контракција. Она је узрок разлика у гласовима 

различитих народа.  

Око десетог месеца беба канонично брбља тј. производи звукове које 

користи на релативно конзистентан начин у одређеном контексту. Крајем 

прве године дете разуме речи на основу њихове ритмичке и мелодијске 

структуре. Оно реагује на налог и онда када се гласовни састав промени, а 

очува интонација. 

Гласови који се јављају у предговорној фази, без обзира на сличност 

са гласовима у речима, немају функцију фонеме, тј. нису носиоци значења 

као што су фонеме у оквиру речи. Тек после проговрања они постају 

гласови одређеног матерњег језика у правом смислу речи. Ови предгласови 

представљају само артикулациону вежбу  

ЛИНГВАЛНА ФАЗА 

Прелаз са пре(д)лингвалне на лингвалну фазу означава се појавом 

прве речи и то је тзв. холо фаза. Улазак у лингвалну фазу за децу 

представља велику комуникацијску промену. Говор, до тада усмераван од 
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одраслих према детету, почиње да се креће од детета ка одраслима и тиме 

дете испољава потребу за конвенционалним системом споразумевања.  

Имајући виду бројност гласова, вокабулар, разноврсност граматичких 

облика и семантику матерњег језика, улазак у вербалну комуникацију са 

одраслима представља само наизглед спонтан процес. У суштини пред 

дететом је велики задатак да савлада говор одраслих, „слично као што се 

мучи са својим корацима до их не савлада“ (Костић и Владисављевић, 

1995:145). Прва реч се јавља тек када дете изговара групу гласова за 

означавање једног објекта, бића или акције. У лингвалној фази први искази 

представљају вокалну манифестацију детета изречену у форми смислене 

речи или реченице, а која се употребљава у сврху комуникације или 

приликом изражавања дететових реакција у току доживљавања стварности. 

 До осамнаестог месеца сви дечији искази су поновљени, а затим 

постају самостални. Мали је број дворечних исказа. Певани и рецитовани 

искази, изражени кроз мелодију, испољавани су често са прескоцима речи 

или са изговарањем само почетних слогова. У овом периоду јавља се 

акцентовање речи. До друге године запажа се пораст самосталних исказа 

који садрже и до три речи. Проучавајући садржај дечијих исказа, утврђено 

је да су афирмативни искази приоритетни и заступљени са скоро 90%. 

Упитни искази представљају истинску дечију радозналост, а одрична форма 

исказа присутна је такође у говору детета веома рано, већ у првој фази 

проговарања, готово истовремено са упитном. 

Прве речи се најчешће јављају у петнаестом месецу, што не значи да 

се код неке деце неће јавити и раније, а код друге и много касније (до треће 

године). У овом периоду констатовано је да изговор гласова варира. Речник 

детета је у интезивном порасту. Истовремено се шире међугласовне везе и 

нове фонолошке структуре речи. Разноврсна повезивања једнога гласа са 

другима утичу на промену фонеме, на издвајање одговарајуће фонеме и на 

стварање одговарајуће аудитивне представе. Све те промене утичу и на 

нестабилност изговора свакога гласа у већој или мањој мери, имајући у виду 

и моторну незрелост периферних говорних органа. Почетни проблем 

структуирања речи произилази из суженог опсега аудитивне перцепције. 

Реч се прима као глобални аудитивни утисак. Сужени опсег аудитивне 

перцепције огледа се у скраћивању вишеслоговних речи. На пример, дете 

дозива особу, која се зове Зоран, са ”Ане, Ане”. Скраћивање речи јавља се 

као појава непосредно после проговарања.  

На овом узрасту јавља се и инверзија слогова или гласова тзв. 

метатеза (лови уместо воли, трвић уместо вртић) (Наумовић, 2000:45), 

што је знак да дете оквирну аудитивну меморију речи још није фиксирало.  

Понекад дете утиша критичан глас у медијалној позицији у речима, а 

то је глас који не уме добро да изговори. Такође, реч коју је управо први пут 

чуло, дете изговара врло често шапатом, јер је још увек несигурно у погледу 

изговора те речи. 
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Сугласнички спојеви, тзв. кластери, стварају се са проговарањем и 

пратећи су проблем у говору детета. Од 18. до 21. месеца све чешће се 

јављају корени будућих кластера у виду једног члана тог кластера. То је 

глас који дете већ користи у говору. Најчешћи кластери су: бл, тл, тв, нк, 

мт, јт, дзв, тлм, нтц и други (Костић и Владисављевић, 1997:85)  У ствари, 

највећи проблем у почетку говорне фазе је развој кластера, па их дете често 

изоставља у говору. Ако дете не уме да изговори глас р, а има глас л, 

велики је број кластера између плозива и гласа л, а то је пролазног 

карактера и ишчезава са појавом р: (плитам, унутла) (Костић и 

Владисављевић, 1995:149). 

Једна од карактеристика говора у овом периоду је и појава омисије. 

Омисија (lat.omissio - изостављање) је изостављање одређених елемената у 

говору код деце. За време развоја говора срећу се две врсте омисија: 

(1) изостављање гласова и слогова у појединим речима и  

(2) изостављање поједниих речи у вишеречним исказима. 

У првом случају до ове појаве долази када дете или не располаже 

одговарајућим гласом у свом говору или још недовољно познаје структуру 

речи. 

У другом случају ово се дешава када дете не влада још граматиком 

матерњег језика, па се служи само речима конкретног значења, а прескаче 

апстрактније, функционалне речи као што су, на пример, прилози и 

предлози, односно допунске речи за диференцирање значења. 

Када дете почне да склапа изразе, оно слаже речи произвољно, јер 

правила о редоследу речи не познаје (мада наш језик и спада у оне који 

дозвољавају слободнији ред речи). Кључне речи дете ставља на иницијална 

места. Постоји и перцептивни разлог зашто дете то чини. Дете, кад понавља 

исказ одраслих, често почиње од последње речи, оне која оставља најјачи и 

најближи аудитивни утисак. Ово је пролазна појава. 

РАНИ ДЕЧИЈИ ВОКАБУЛАР  

У раном говору деце прву фазу чини именовање предмета који их 

окружују. Зато у тој фази преовлађују именице. У двадесетом месецу дете у 

свом речнику има 75% именица. Развојни ред усвајања појединих 

категорија речи је следећи: властите именице, заједничке именице, прости 

везници (и, али), глаголи, предлози, заменице, придеви, апстрактне 

именице, бројеви, прилози. Прва реч има две функције: функцију 

именовања и функцију реченице (млеко може да значи само млеко, али 

може да значи и Хоћу да пијем млеко или Дај ми млеко) ( Наумовић, 

2000:54). 

Речи које се срећу у раном дечијем вокабулару прво се односе на 

његово најближе окружење, а затим и на ширу околину. У периоду до 
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осамнаест месеци највећи број речи односи се на лица уже и шире породице 

и познаника. До друге године ситуација се мења, предмети и животиње 

постају доминантно интересовање детета. После друге године расте број 

речи везаних за активности и простор око детета, али биљке су још увек ван 

домена интересовања детета. Од друге до треће године социјални миље 

детета биће све већи и већи, али ће ипак скуп речи које се односе на 

предмете надрасти геометријском прогресијом број речи који се односи на 

лица. То је последица реалног односа у свету (на једног човека долази 

безброј објеката који му служе). Овде треба имати у виду да се још неке 

значајне области нису појавиле у дечијем речнику, као што су нпр. 

психичке манифестације, и друге. Дакле, редослед јављања речи до друге 

године детета према областима је следећи: предмети, лица, животиње, 

храна, простор, природне појаве, активности, биљке (Костић и 

Владисављевић, 1995:46). 

После појаве прве речи, почетком друге године живота, дечји речник 

почиње доста прогресивно да се развија. У току друге године просечан 

речник детета има око 37 речи, а код говорно развијеније деце тај број може 

прелазити и 120, док код деце са слабије развијеним говором је и испод 10 

(Костић и Владисављевић, 1995:52). 

Треба надаље размотрити усвајање падежног система, затим 

глаголских времена и допунских речи у српском језику. Биће представљена 

и појава неологизама, као и појава и развој реченице.  

Развој падежа (Јоцић, 2002) испољава се најинтезивније између 

осамнестог и двадесет четвртог месеца живота. Пред крај овог периода 

долази до њихове стабилизације. У прилог томе иде чињеница да дете у 

овом периоду врло ретко погрешно изговара падеже. Треба имати у виду да 

се значајно више јавља једнина у односу на множину. Унутар једнине 

доминира номинатив, који се користи у говору на правилан начин, али је 

често и свођење других падежа на номинатив једнине. Карактеристично је 

да су прва усвојена значења падежа везана за односе локације, затим однос 

агенс-акција, акција-објекат, агенс-објекат и поседовање. Изостају падежна 

значења времена, квалификације, квантификације, подређености и 

адвербијалне употребе. 

Падежни систем се лакше усваја у односу на друге елементе говора, 

као што је нпр. усвајање глаголског система и непромењивих речи.  

Глаголски систем је компликованији због времена, пре свега зато што 

су дечија искуства у тој сфери сиромашна, а и граматичка форма глагола је 

знатно сложенија. Наиме, употреба глагола почиње са садашњим временом 

у периоду проговарања. Од двослоговног глагола дете изговара само први 

слог, а тај глагол је увек у трећем лицу једнине. Истовремено се испољава 

супституција 3. лица једнине уместо 1. и јавља се скраћени облик 3. лица 

једнине помоћног глагола јесам. Око 20. месеца живота почиње да се 

употребљава множина за 1. и 3. лице. Садашње време, очигледно, задржава 
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дуго супституцију првог лица једнине трећим, тако да појава заменице ја 

представља највећи скок за дете. Заменица ја се јавља крајем друге и 

почетком треће године, дакле дете дуго користи своје име, што значи да се 

још није издвојило из средине као посебна особа. 

Допунске речи у дечијем говору (предлози, прилози, речце и друге 

непроменљиве речи) имају двојаку функцију: 

(1) да дете упознају са просторном стварношћу у којој се налази 

сав постојећи свет, па и оно само,  

(2) да дете упознају са временом егзистенције свега живог и 

неживог, са њиховим особинама, променљивим појавама у 

природи. 

Дакле, допунске речи својим значењем успостављају у највећој мери 

просторне или временске односе. Оне имају једноставну структуру, 

једносложне су, двосложне, ређе тросложне и вишесложне. Врло су 

значајне јер је „дејство допунских речи семантичко-ментално-језичке 

природе“ (Костић и Владисављевић, 1995:101). 

Правилна употреба допунских речи за простор је знатно 

доминантнија у односу на неправилну у говору детета. Са осамнаест месеци 

беба први пут користи допунске речи за време (нпр. сада, сутра, после). 

Треба овде напоменуту да између нормалног и патолошког језичког развоја 

постоје разлике и у вези са овим речима. Наиме, допунским речима, које 

амерички лингвисти зову функтори, дуго времена није придаван посебан 

значај. Данас се функторима придаје велики значај јер они служе, између 

осталог, за одређивање степена дисфазије (неразвијеност говорних 

структура) у говору. Дисфазична деца ретко користе ове речи у свом говору 

и то представља тежак рехабилитациони проблем (Код патолошког говора 

нема допунских речи, али нема ни падежних нити глаголских наставака. 

Именице се употребљавају у номинативу, а глаголи у 3.лицу једнине, тежак 

је прелазак на 1. лице, придеви су обично у женском роду). 

 Проблем усвајања допунских речи није у њиховом изговору, већ у 

схватању њихове функције. 

Предлози у, на, за и код први се усвајају у српском језику. Фреквенца 

предлога у језику одраслих добар је предиктор редоследа појављивања и 

фреквенце предлога код деце.  

Предлози пред и под могу се третирати као јединствена група 

предлога. Усвајање ова два предлога иде постепено, њихово разумевање 

практично почиње тек у 4. години, а потпуно овладавање није достигнуто 

ни у 6. години.  

На узрасту до треће године деца овладавају правилима 

детерминисања глагола прилогом и правилима дистрибуције прилога у 

исказу. Разлика у усвајању појединих прилога је била понекад и по 

неколико месеци, али је редослед усвајања био једнак за сву децу. Рано се 
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усвајају и високо су фреквентни деиктични прилози, нарочито за место и 

начин. До треће године није заступљена већина прилога са обележјем 

негације и неодређености или је њихова употреба стереотипизирана и ретка 

(Ово су резултати истраживања који су изнети у раду Васића (1981). Циљ 

истраживања био је да се опише усвајање прилошког система српског језика 

– карактеристике употребе, време усвајања и учесталост прилога. Материјал 

је прикупљан лонгитудиналним снимањем спонтаних исказа десеторо деце 

узраста 3 године).  

Међу првим речима налази се велики број неологизама, лексичких и 

морфофонемских. Лексички неологизми су речи које не постоје у речнику 

одраслих, то су измишљене речи настале довођењем у везу предмета и 

онога чему тај предмет служи. Дете ове речи ствара спонтано ( нпр. мазелин 

– оно чиме се маже; лизик – оно што се лиже) (Наумовић, 2000:50). Када 

дете одрасте, потреба за измишљањем нових речи престаје. 

Морфофонемски неологизми су неологизми само условно, а у ствари ту 

спадају граматички облици једнине и множине, падежи и наставци, итд. 

Дете често користи језичку аналогију типа: пас – пасови, ђак – ђакови, 

операла (опрала), људ (човек). Ова врста неологизама показује нешто врло 

значајно, а то је начин на који дете учи граматику матерњег језика. Да ли 

стварно учи, усваја или примењује? (Костић и Владисављевић (1995:152) 

сматрају да учење није адекватан израз за сложену функцију настајања 

језика и говора код деце, јер би то значило да неко свесно подучава бебе и 

малу децу да проговоре, што није случај ни када је у питању околина која 

утиче својим говором на дете нити када се говорно догађање посматра са 

стране детете. Мало дете још не зна да учи јер учење захтева вољну 

активност. Дете за то није ни физиолошки ни сазнајно спремно. Такво 

учење би представљало процес вољног упамћивања говора, а такве намер 

дете још не поседује). 

 Први пут кад се сретне са неким новим обликом, дете га усваја од 

старијих, чак и кад му функција тог облика није сасвим јасна, чак и кад не 

зна где и када се све може употребити. У сваком случају, примена пролази 

кроз испробавања, уз мање погрешке. Овде се ради о усвајању говора које 

представља природан процес у језичком развоју детета који се спонтано 

одвија под утицајем његовог окружења. Усваја се супрасегментна структура 

говора која представља основну физичку страну говора, па затим гласовни 

систем, значење и граматичке карактеристике матерњег језика. Дете је 

мотивисано да усвоји говор јер оно схвата да му он може користити за 

задовољење потреба и за комуникацију са другима. 

Појаву и развој реченице Филип Малрије (Малрије, 1981: 201-218) 

повезује са изменом дечјег односа према предметима и особама, па и према 

самом себи. Исти научник, који се бавио психолошким аспектима 

формирања реченице, у периоду од осамнаест месеци до треће године у 

развоју говора уочава неколико фаза. 
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У првој фази се појављују прве речи; друга фаза одликује се појавом 

реченице коју чине две речи, глагол и именица: Види кока, Дај воду, док се у  

трећој фази јављају се правилне структуре реченица, типа субјекат, 

предикат, објекат: Никола хоће играчке. Тата свира гитару. 

Са четири године дете почиње да говори потпуним реченицама које 

имају 6 до 8 речи. Тада почиње и употреба будућег времена. Основни развој 

говора се завршава са петом годином. Тада је говор већ довољно разумљив, 

граматички исправан. Дете познаје око 15 000 речи, а у просеку дневно 

усваја и до 9 нових речи. 

Размевање реченице битно зависи од разумевања предлога, а оно се 

достиже поступно, чак и после 6. године. Морфолошка промена именице уз 

константан предлог не утиче на разумевање реченице, осим ако није везано 

и за промену у релацији која се исказује. 

ФУНКЦИЈЕ ДЕЧЈЕГ ГОВОРА  

Постоје три основне функције дечјег говора: 

(1) сигнификативна (означавајућа); 

(2) комуникативна (објективна); 

(3) егоцентрична (приватна). 

Сигнификативна функција односи се на развој дечјег речника и 

способности да се ствари означавају речима. Ова функција подразумева и 

схватање изражајних могућности говора. Дете у одговарајућем тренутку 

треба да пронађе праву реч којом ће означити неки појам. 

Комуникативна функција (lat. Communicatio - саопштавање, саопштење, 

веза) основна је функција језика. Зове се и објективна функција. Она 

подразумева саопштавање и причање, обавештавање, затим испољавање 

осећања и саопштавање нових открића, сазнања, итд. Смисао вербалне 

комуникације налази се у саопштавању властитог става или мишљења чиме 

се може утицати на мишљење и ставове других. Комуникација говором, као 

и језик, представља differentiu specificu људског рода. 

Егоцентрична функција говора назива и субјективан говор, њиме дете 

изражава ток својих мисли. Ова функција је видно присутна код детета које 

има 3 или 4 године. Гласни говор подстиче дете да се концентрише на 

одређену намеру, то је нека врста преслишавања и подстицаја које дете даје 

само себи када жели нешто да уради. Виготски у томе види урастање 

спољашњих граматичких и синтаксичких операција у унутрашње подручје 

говора и мишљења у развоју. Са 6 година ова функција се скоро и не јавља и 

тад доминира комуникативна функција. 

Око треће године дете открива да неке гласове не изговара како треба 

или их уопште не употребљава у говору. Тада наступа аутокорекција 

(Костић и Владисављевић, 1995:140) изговора после овладавања основним 
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језичким структурама. Она треба да буде безболна, лака и брза, без 

интервенција са стране, без притисака. Усавршавање говора треба да се 

одвија у складу са неурофизиолошким и лингвистичким развојем детета. 

Постоје два облика аутокорекције: спонтана и вољна. Спонтана се одвија 

несвесно, а вољна свесно са појачаним ослушкивањем туђег правилног 

изговора гласова. Аутокорекција је ређа и спорија код деце са проблемима у 

говорном развоју. 

У нормалном синтаксичком развоју могу се спорадично појавити 

следећи типови неграматичности: неодговарајући везник у зависним 

клаузама, неконгруентна форма граматичке категорије броја, непостојање 

предиката, неодговарајући ред речи, неодговарајући падежни облик, 

непостојање рефлексивне партикуле, неконгруентна форма граматичке 

категорије лица, непостојање предлога у предлошко-падежној конструкцији 

и непостојање везника у зависним клаузама. Ови типови неграматичности 

су одраз нивоа синтаксичког развоја, али не и развојне патологије. 

Синтаксу детета са развојном дисфазијом карактерише удружено и 

систематско појављивање следећих типова аграматизама: неодговарајући 

падежни облик, непостојање глаголске копуле у именском и прилошком 

предикату, непостојање предлога у предлошко-падежној конструкцији, 

непостојање помоћног глагола у сложеним глаголским облицима, 

непостојање рефлексивне партикуле и неконгруентна форма граматичке 

категорије рода. Могу им се придружити и неки други аграматизми (Овде су 

приказани резултати истраживања које је представљено у раду Кашић и 

Боротe (2003). Циљ рада је да се установе, дефинишу, рангирају и 

класификују типови неграматичности и аграматизма у нормалном и 

патолошком језичком развоју. Неграматичност се дефинише у раду као низ 

језичких елемената који су комбиновани на начин који крши правила 

граматичког система датог језика, а аграматизам као непостојање или 

губитак језичке способности да се реченица препозна и продукује према 

дескриптивним правилима матерњег језика). 

ЗАКЉУЧАК 

Усвајање матерњег језика садржи следеће факторе, представљене у 

овом раду: 

(1) развој разумевања емоционално-интелекуалног значења 

језичких елемената и језика у целини, 

(2) развој гласова од недиференциране вокализације до 

фонемског система, 

(3) развој структуре речи од наговештаја до правилне форме,  

(4) развој морфофонемских значења граматике и синтаксе. 



121 
Наведени елементи синергично делују и стварају језички систем, 

како је у раду и приказано. Дакле, све наведене структуре су међузависне и 

делују у интеракцији у говорном развоју код деце. 

У раду су презентовани и резултати истраживања преузети из 

одабраних студија које су у вези са усвајањем српског језика као матерњег, 

а спадају у област развојне психолингвистике. Може се закључити да 

следећи аспекти говорног развоја још увек нису довољно истражени: 

проблематика фонолошког развоја, усвајање глагола, развој сложенијих 

синтаксичких структура. Велики број радова бави се усвајањем именичке 

морфологије, усвајањем предлошког система и прилога српског језика, док 

је лексичко-семантички развој деце највише истраживан, првенствено ради 

израде асоцијативних и фреквенцијских речника дечије лексике. 
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THE ACQUIRING SERBIAN LANGUAGE AS A NATIVE 

LANGUAGE 

Milica M. Radulović
 2
 

Summary: This paper presents the process of acquiring Serbian language 

as a native language, from birth to pre-school age. The paper is based on the 

assertion that the same language development stages apply to all languages of the 

world and to all children of the world, and that there are two stages in speech 

development: pre-lingual and lingual. The pre-lingual stage is dominated by 

vocals. Hence, this stage is termed vocalisation stage. The transition from the pre-

lingual to the lingual stage is marked by the occurrence of the first word, and this 

is so-called holophrastic stage. In the lingual stage the first utterances represent a 

vocal manifestation of a child expressed in the form of a meaningful word used 

for the purposes of communication or for the purposes of expressing a child´s 

reactions to his/her experience of reality. The paper presents the development 

order in the course of acquiring certain word categories, as well as phenomena 

which accompany speech development (omission, metathesis, adopting clusters). 

The author also discusses the manner of acquiring the case and verbal systems. 

Likewise, the paper deals with lexical and morphophonemic neologisms, which 

children produce spontaneously. The study of neologisms indicates something 

extremely important, and that is the manner in which a child acquires the 

grammar of his/her native language. The paper also emphasises the most 

significant language functions: significative (signifying), communicative 

(objective) and egocentric (private). 

Keywords: language functions, child, lingual stage, pre-lingual stage, 

language acquisition, language, grammar. 
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ПОРОДИЦА КАО БИТАН ФАКТОР У ФОРМИРАЊУ 

ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ КОД ДЕЦЕ 

Мирјана M. Марковић
1 

Сажетак. Породица као заједница родитеља и деце има велику 

улогу у формирању еколошке свести код деце. Она је прва социјална 

средина са којом дете ступа у контакт и од породице много зависи какве ће 

социјалне навике дете усвојити од родитеља и какав ће његов став касније 

бити према околини и природи. Услови породичног живота, и то посебно у 

првим годинама детињства, одлучујући су за формирање свести и личности 

детета. Породица је не само институција преко које се остварује 

социјализација у том смислу што породица делује да се усвоје друштвене 

норме, него је породица и фактор од кога зависи у какву ће се личност дете 

развити.  

Кључне речи: еколошка свест; родитељи; породица; животна 

средина; деца. 

УВОД 

Научно-технолошки развој који је достигла савремена 

цивилизација има за последицу настанак бројних еколошких 

проблема, те се у последњим деценијама двадесетог века говори о 

еколошкој кризи као глобалном обележју савремене цивилизације. 

Имајући у виду размере и последице еколошке кризе, средином 

прошлог века почињу интензивна разматрања о путевима и начинима 

решавања еколошких проблема и ублажавања последица нарушене 

еколошке равнотеже. 

„Током 19. па и 20. века чврсто се веровало да је технички 

напредак вредност о којој не треба посебно расправљати, нити га 
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контролисати, јер се његов развој одвијао сагласно важећем схватању 

о положају и односу човека и друштва према природи садржаном у 

антропоцентризму; човек је у центру света и све што је добро за 

њега, добро је и за природу“. (Ђорђевић, 2002, стр. 235) Човек као 

биће потреба, трудио се да себи обезбеди живот у изобиљу при чему 

није водио рачуна о томе да загађује и уништава свет, чији је део у 

коме живи и он сам. Људски род, тежњом да побољша квалитет 

живота довео је до многобројних проблема у природној средини, до 

нарушавања еколошке равнотеже, чиме је довео у питање опстанак 

не само других биљних и животињских врста, већ и сопствени 

опстанак и опстанак планете. Евидентно је да се данас цела планета 

налази у опасности од потпуног уништења. Еколошка криза, 

дефинише се и као „нарушавање равнотеже између природе и 

друштва; мењање концентрације биоцена (супстанци неопходних за 

живот), као и других материја из животне средине. Као и промену 

економских активности човечанства које утичу не само на промену 

животне средине, већ и на друштвени развој и здравље људи“ 

(Mazour, Chumakov, Gay, & Center for scientific and applied programs 

„DIALOG“, 2003, стр. 119). 

Ремећење еколошке равнотеже и настанак еколошке кризе за 

последицу има и смањење стабилности социјалних система. Данас 

преовлађује схватање да у природи постоје крајње физичке границе у 

оквиру којих је човек присиљен да делује и да свако прекорачење тих 

границе представља опасност, тј. може довести и већ доводи до 

поремећаја еколошке равнотеже. „Уз појам еколошке кризе тесно је 

повезан појам еколошке свести. То је комплексан појам којим се 

синтетизују сазнања и антиципације програмског карактера. Без 

еколошке свести све мере еколошке политике могу бити бескорисне. 

Еколошка свест је иманентна друштвеној свести, она има своју 

друштвену суштину, па се по дефиницији не може исцрпљивати само 

у критици, без обзира на то колико та критика била прогресивна, 

нити у свести о околини“ (Мишковић, 1997, стр. 35). 

УЛОГА ПОРОДИЦЕ У ФОРМИРАЊУ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ КОД ДЕЦЕ 

Породица као заједница родитеља и деце има велику улогу у 

формирању еколошке свести код деце. Родитељи еколошку свест 

уграђују у децу путем процеса социјализације. 
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Процес социјализације личности је непрекидан и траје од 

рођења до смрти. Најинтензивнији је међутим период детињства, 

младости и прве биолошке зрелости. У овом периоду породица игра 

најважнију улогу у формирању личности. Она је најјача трансмисија 

између човека и друштва. У оквиру породице постоји сложен сплет 

реципрочних васпитних, етичких и других утицаја. Они се одвијају у 

више праваца: од родитеља према деци, међусобни утицај браће и 

сестара итд. Према Владимиру Милановићу: „Социјализација 

личности представља тоталитет организованих и неорганизованих 

утицаја, континуитет процеса, целину социјалне интерактивности 

која има за последицу формирање личности која одговара потребама 

одређеног типа друштва“ (Милановић, 1981, стр. 421). 

Функција социјализације личности велику улогу има и при 

формирању еколошке свести код деце. Са развојем савремене 

породице и развојем индустријског и технолошког друштва заштита 

животне средине зависи и од еколошког образовања и васпитања 

чланова породице. Породица и породична средина су најбитнији 

фактори развоја личности. За друштво је од великог значаја 

развијање еколошке свести, која треба да започне у породичној 

средини. Међутим, улога породице у формирању еколошке свести 

код деце може бити позитивна и негативна. Позитивна улога биће у 

оним породицама где постоји свест о томе да су заштита, обнова и 

унапређивање животне средине цивилизацијска обавеза свих људи 

на земљи, да је еколошко образовање саставни део културе живљења. 

Родитељи који поседују еколошку културу и свест својим личним 

примером код детета ће развити пожељно еколошко понашање. 

Насупрот томе, у породицама у којим код родитеља није изграђена 

еколошка свест, својим негативним примерима утицаће на децу да и 

они загађују своје животно окружење. 

Начин на који родитељи награђујући и кажњавајући настоје да 

постигну да дете усвоји друштвене норме одређују не само норме 

понашања детета него детерминише и његову личност. За развитак 

будуће личности и свести детета најважнији је моменат осећање 

сигурности, осећање детета да га родитељи воле и да се брину о 

њему. Нису толико важни поједини специфични поступци у односу 

према детету колико општи однос и и општа атмосфера у породици, 

а првенствено осећање сигурности детета. Родитељи који показују 

срдачан однос биће ефикаснији у процесу васпитања своје деце, пре 

свега због тога што ће их деца више подражавати и што ће од њих 
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спремније прихватити сваку поуку. Дете ће се осећати везанијим за 

родитеље који су срдачнији према њему.  

Процес идентификације са родитељима биће јачи, па ће на тај 

начин боље прихватити моделе понашања својих родитеља. Као три 

облика учења по моделу спомињу се: учење идентификацијом, учење 

имитацијом и учење учењем улога. У првим годинама живота 

породица има пресудан утицај на дете. Дете се идентификује са 

родитељима, поготово са оним родитељем са којим је више повезано. 

Дете имитира родитеље и на крају учи улоге које постоје у породици. 

Према томе, утицај родитеља поред осталог и на формирање 

еколошке свести код деце биће велик. Дете ће имати добар подстицај 

да преузима начин понашања родитеља према природи. Ако се 

родитељи марљиво понашају према свом окружењу и дете ће бити 

такво.  

Са околином и природним појавама родитељ упознаје дете још 

у првој години живота, јер човек и природа чине један систем који се 

састоји од узајамног односа. Еколошка свест као битан фактор 

заштите животне средине може се формирати код деце једино ако је 

родитељ поседује. Дете уз помоћ родитеља учи, открива разне 

вредности као што су самосавлађивање неконтролисане потрошње, 

штедња природних добара, заштита природе и свог окружења (Илић 

& Марковић, 2010, стр. 31). Кад постоји могућност да акција неке 

особе утиче на другу имамо интеракцију. У интеракцији са другим 

људима имамо покушаје да се утиче на њихово понашање, а као 

главне облике социјалног утицаја разликујемо конформирање, 

прихватање туђег утицаја и покоравање. Све ове врсте интеракција 

имамо у односу родитељи-деца. Деца се конформирају, прихватају 

утицај родитеља и покоравају се њима. На овај начин родитељи 

формирају обрасце понашања своје деце, па тако обликују и њихову 

еколошку свест. Родитељи и деца имају посебан вид комуникације 

међу собом, која је заснована на ауторитету родитеља, али поседује и 

обострано емотивну димензију. У комуникацији родитеља и деце 

долази до узајамне размене значења, идеја и искустава. Људска 

комуникација, па самим тим и комуникација родитеља и деце, веома 

је разноврсна. Могуће је разликовати вербалну или лингвистичку 

комуникацију (путем писане или усмене речи) и невербалну која 

почива на покретима и просторним односима. Код човека постоје и 

посебни облици симболичке комуникације, који нису путем речи 

иако се везују уз појмове који се означавају речима. Такав систем 

познат је као гестовни говор. У свакој комуникацији, па и 
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комуникацији родитеља и деце долази до интеракције међу 

јединкама. У овој интеракцији родитељи обично емитују знакове, а 

деца на њих реагују, примају их и услед тога мењају на неки начин 

своје понашање (Рот, 1994, стр. 7). 

Родитељи треба да бирају примере које код деце не изазивају 

осећања страха и угрожености, већ подстичу дечју машту како да 

заштите своје станиште и како да не бацају где год стигну разне 

отпадне материје, како да рационално користе чисту воду и како да 

користе све материје са којима долазе у контакт. Сам процес 

покретања активности детета, њеног усмеравања на одређене објекте 

и регулисања активности ради постизања одређених циљева назива 

се мотивацијом. Она представља покретачку снагу која изазива, 

усмерава и управља активностима детета. Родитељи треба да 

пронађу адекватне начине да мотивишу децу да се понашају у складу 

са постављеним стандардима понашања према природи. Најбоља 

мотивација је награђивање. Зато родитељи треба да награђују децу 

сваки пут кад се исправно понашају према свом окружењу, када на 

пример баце папир у корпу за отпатке. (Илић & Марковић, 2010, стр. 

23). 

По социјализаторској теорији дужности, дете се у породици 

ставља у одређене еколошке ситуације у којима је у могућности да 

утиче на стање у животној средини. Конкретније треба да одржава 

хигијену просторија у стану у коме живи, региструје појаве које 

угрожавају средину, итд... Непосредна ангажованост деце на плану 

заштите животне средине подиже ниво њихове свести о томе да су 

активни учесници у очувању своје околине. Кроз породично 

васпитање и деловање преламају се различити аспекти усвајања, 

развијања, презентовања и преношења система вредности. То 

породицу чини једним од пресудних фактора изградње еколошке 

свести и културе личности код деце. Она представља значајан 

потенцијал изградње ставова и уверења према заштити животне 

средине и делује тако што развија свест о односу појединаца према 

животној средини и њеним вредностима, њеним ставовима и 

компетенцији према активностима на заштити природног, урбаног и 

руралног простора. 

Породица као најинтимнија микросоцијална средина, кроз 

емоционално доживљавање еколошких вредности, чистих река, 

зелених травњака, свежег ваздуха, има могућност да утиче на 

убеђење и ставове својих чланова према тим вредностима. Она пре 
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свега својим млађим члановима пружа могућност да емоционално 

доживе и усвоје однос према вредностима животне средине више 

него што могу разумом сазнати потребе заштите. Од посебног је 

значаја како се породица односи према свакодневним деградацијама 

животне средине у простору становања; какав интерес изазива код 

својих чланова; које мотиве код њих побуђује, позитивне или 

негативне, еколошке или пак оне на линији интереса стварања већег 

профита без обзира на последице еколошке природе. Од тога ће 

зависити решеност појединаца да постану и остану активни субјекти 

очувања животне средине. Предуслов остваривања позитивних 

утицаја породице на еколошку свест деце је у настојању да родитељи 

имају јасне представе о значају здраве и чисте животне средине и 

правовремене информације о деловању разних опасности по здравље 

људи.  

Породица у начелу делује позитивно у смислу развоја 

еколошких вредности својих чланова. Али, ако се има у виду да у 

неким породицама постоји много нееколошког у понашањима, онда 

су стање и развој еколошке свести код деце условљени низом 

чинилаца. У породици се изграђује став о остваривању бриге о 

непосредној околини. Однос према простору у стану и простору који 

је јаван није исти. Основни метод деловања у породици је лични 

пример родитеља, где деца пре свега уче спонтано. Такви утицаји на 

децу су трајног карактера. Породица је темељни фактор еколошке 

културе и еколошких навика. Она је социјални миље у којем се стичу 

прва сазнања о односу према животињама, биљкама, руралном и 

урбаном простору.  

Формирање и развој еколошке свести код деце, тј. сазнање о 

угрожености равнотеже у природној средини и о утицају тог 

нарушавања на положај и егзистенцију човека, јесте conditio sine qua 

non њиховог успешног еколошког ангажмана. Исто тако, потребно је 

сазнање (свест) младих о повезаности природне и друштвене средине 

у човекову животну средину и о узроцима нарушавања и загађивања 

и једне и друге средине, о утицају њихове загађености на човека.  

Готово да не постоји област у раду са децом којом се не може 

утицати на развијање љубави према природи. Битно је да се 

едукација обавља разговором и користи искуство у породици из 

области заштите животне средине. 

Литерарни текстови су такође веома значајни за развијање и 

формирање еколошке свести код деце. Ту је реч о искуству из 
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природе путем песама, прича, бајки и других текстова. Приче треба 

да буду пропраћене показивањем предмета, појава, процеса и 

људских односа. Упоредо са показивањем треба користити и 

објашњења да би деца постепено долазила до сазнања да је све са 

свим повезано и да је то основ свега што нас окружује. Приче 

развијају и моћ маште код деце и усвајање нових информација. 

Приче могу бити лакше схваћене ако су повезане са излетом у 

природу. И понашање родитеља на излету утицаће на децу како да се 

и она еколошки понашају. 

Појава и развој масмедија, нарочито усељавањем телевизије у 

породична домаћинства, створени су услови за брже прикупљање и 

лакше упијање разних знања и информација. У овом мору 

информација деца и омладина се чешће боље сналазе од родитеља. 

Све је ово довело до слабљења родитељског ауторитета и кризе 

породице као прве социјализаторске институције. Иако је утицај 

телевизије и компјутеризација све већа, породица ипак остаје 

незамењива у подизању, васпитању и образовању млађе генерације. 

Са децом треба разговарати о томе шта може да се догоди када 

се смеће нађе тамо где му није место, и организовати еколошке 

акције кроз игру. Игром стечена еколошка знања трајније и више 

утичу на формирање еколошког понашања и ставова код деце. 

Изузетно је важно да избор и начин пласираних еколошких садржаја 

буде примерен деци. Треба инсистирати на примерима кроз које се 

деца могу уверити да човек успева да врати природи део онога што је 

од ње отео. 

Развоју еколошке свести код деце могу допринети и неке 

друштвене игре, осмишљене тако да пруже еколошка знања. 

Друштвене игре су одувек биле омиљене међу децом, тако да њихову 

приступачност и омиљеност треба искористити. 

Пошто еколошка свест садржи еколошко знање, вредновање 

еколошке ситуације и еколошко понашање њен утицај на заштиту 

животне средине је значајан и огледа се у: 
  поседовању схватања о могућим путевима и начинима решавања 

еколошких проблема, 

  заштиту природе од даљег нарушавања како би се очувао 

природни оквир живота човека и 

  спремност појединаца и друштвених група да се ангажују у 

заштити природе и одговорно односе према другим људима и 

будућим генерацијама (Кундачина, 1997, стр. 45). 
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„Битан чинилац односа младих према животној средини је у 

сазнању тог феномена. Истраживања показују да они у великом броју 

не владају основним еколошким појмовима и да је њихово 

информисање о томе недовољно, уско и парцијално. У тој чињеници 

се могу ражити узроци односа појединаца према животној средини“ 

(Кундачина, 1998, стр. 15). Породица је један од главних чинилац 

еколошке оријентације деце. Поготово зато што се лични ставови 

деце формирају доста рано, већ у првим годинама живота. „Од тога 

колико породица следи, развија и обогачује систем вредности 

животне средине зависи и еколошка култура њених чланова, посебно 

деце. Породица кроз социјализаторску улогу утиче на развој свести и 

понашања детета. Она развија оне врлине и навике код младих које 

чине основу за примерено понашање. Њен утицај на млађе чланове је 

трајног карактера.“ (Кундачина, 1998, стр. 15). 

Еколошка свест појединаца да очува и унапређује животну 

средину, означава тоталитет његовог рационалног, вредносног, 

емоционалног и вољног односа. Управо из тога проистичу и 

конституенсе еколошке свести: 
 рационална, 

 вредносна, 

 емоционална и 

 вољна (Кундачина, 1997).   

Приликом формирања еколошке свести код деце, родитељи 

утичу на формирање свих њених констутивних делова. Родитељи 

формирају рационалну сферу еколошке свести код деце 

информацијама, знањима, уверењима, развијањем мишљења, 

стварањем вештина и навика. Дете до знања долази мноштвом 

информција које допиру до њега. Под информисаности у домену 

заштите животне средине подразумева се познавање еколошке 

угрожености средине и последица које тиме настају, о могућности 

заштите животне средине, о властитој одговорности у томе, о 

достигнућима и мерама које се подразумевају у уређењу простора и 

слично (Кундачина, 1997). Еколошка информисаност деце, зависиће 

од еколошке информисаности родитеља. Уколико родитељи поседују 

велики број еколошких информација и деца ће имати могућност да 

до њих дођу. Информисаност је значајна претпоставка понашања 

деце, а тиме и конститутивни део еколошке свести у рационалној 

сфери личности. Еколошка свест у рационалној сфери обухвата и 

учење детета да еколошке опасности погађају и њега и да је и оно 
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позвано да своју животну средину чува, негује, да се према њој 

одговорно понашања. 

Посебна улога породице је стварање адекватног односа деце 

према вредностима заштите животне средине. Деци треба 

објашњавати да вредност здраве и чисте средине нема просторних 

граница. Угроженост од нуклеарне или неке друге хаварије се шири 

на остале просторе. Код деце је неопходно створити свесност и 

одговорност, потребу заштите и чувања природе, осећај да је 

неопходно рационално коришћење природних извора. Задатак 

родитеља постаје да еколошким васпитањем, створе услове и 

пронађу начине да обликовањем еколошког вредносног система код 

деце и да она вредност животне средине прихвате као своју. Ако се 

код њих створи такав однос према вредностима животне средине, и 

они их прихвате као своје, створиће се услови за један позитиван 

однос према природи и њеном очувању. 

Емоционалну сферу еколошке свести чине осећања 

неизвесности, страха, забринутости, задовољства, одушевљења, 

љубави, поноса када се помисли на природу, саосећања са онима који 

су угрожени исл. Код детета треба пробудити осећања да је животна 

средина угрожена и да постоје опасности које прете здрављу људи. 

Здрава и чиста животна средина треба код њега да ствара 

задовољство које побуђује осећање да је обавезан да води рачуна о 

њој и да не сме да чини ништа према природи што би могло да је 

угрози. Један од задатака родитеља при подизању еколошке свести 

код деце је изграђивање њиховог осећаја обавезе за судбину животне 

средине, а то се не може остварити без успостављања емоционалног 

односа са њом. Емоционални однос се не може развити без 

непосредног доживљаја средине. Животну средину деца морају не 

само сазнати, већ и доживети, а да би се то остварило они морају 

остварити контакт са природом и постати свесни да су део ње.  

Вољна сфера еколошке свести обухвата спремност појединца 

да учествује у заштити животне средине. Да би се код деце 

формирала адекватна еколошка свест, неопходно је да родитељи 

покажу колико је битно са колико воље треба да се учествује у 

активностима које намеће еколошка ситуација. Васпитање личности 

детета за заштиту животне средине подразумева развијеност 

спремности воље да се супротставља свему што угрожава животну 

средину. При еколошком васпитању потребно је дете учинити 

осетљивим субјектом очувања животне средине, чији ће поступци 
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бити резултат унутрашње мотивације и позитивних ставова као 

налога за деловање, а не из страха због угрожености. Успостављање 

вољног односа према заштити животне средине не зависи од свести 

детета и ситуационих околности схваћених у ужем смислу, већ од 

саме породице. Ако се она залаже да ствара услове здраве животне 

средине, може се очекивати да ће свим тим околностима дете бити 

мотивисано да са више оптимизма извршава задатке у очувању и 

заштити. Сам осећај угрожености опредељиваће његову вољу у 

понашању (Кундачина, 1997).  

ЗАКЉУЧАК 

Еколошка криза као последица експлозије научно-техничког 

развоја друштва и савремених глобалних тенденција поприма све 

шире размере. Научици различитих усмерења који 

мултидисциплинарно проучавају овај феномен апелују на потребу да 

се формира еколошка свест сваког појединца. То ће омогућити 

адекватнији однос према природи. Постоји озбиљна претња да се 

угрози њена равнотежа што за последицу може имати климатске 

промене, биолошка, хемијска и различита друга загађења, која се 

могу проширити регионално, а неретко и глобално. Еколошка криза 

која настаје због различитих еколошких проблема који углавном 

имају извор у немарном понашању људи који се сматрају 

апсолутним господарима Планете, тешко се санира. Због тога је 

неопходно превентивно деловати и развијати еколошку свест људи.   

Породица од настанка људског друштва представља један од 

најважнијих фактора примарне социјализације деце. Самим тим, она 

је најјача карика преношења искустава, сазнања, вредности са 

родитеља на децу до данашњих дана. Деца се у најранијем узрасту 

идентификују са својим родитељима преузимајући од њих моделе 

понашања. Понашање родитеља се буквално пресликава на 

понашање њихове деце. Родитељи са развијеном еколошком свешћу 

формираће поколења која ће такође имати развијену еколошку свест, 

а  самим тим и одговоран однос према природи. С друге стране, 

постоји опасност код оних породица где родитељи немају развијену 

еколошку свест. Они онда немају начин да на своју децу преносе 

позитивне еколошке вредности, да развијају еколошко-етичке 

вредности које се базирају на одговорном односу према природи, 

које ће код деце развијати љубав према животној средини, и самим 
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тим направити адекватну платформу коју ће деца само 

надограђивати током свог живота.  

Због велике моћи породице да утиче на своје потомство и да 

путем социјализаторских процеса код деце урезује различите 

вредносне системе, да утиче на развој еколошке свести и културе 

деце, потребно је активно проучавати породицу као примарни ресурс 

који ће бити погодно тло за развој еколошке свести, културе и етике 

најмлађих. Не смемо изгубити из вида снажну улогу породице у овом 

процесу. Због тога је потребно на различите начине оснажити 

породицу као друштвену групу и путем различитих едукација, 

масовних медија, као и подстицањем државе, омогућити да се сами 

родитељи адекватно информишу и раде на формирању сопствене 

еколошке свести да би касније своја сазнања и вредности преносили 

даље на своје потомство. Не смемо потценити социјализаторску 

улогу породице. Љубав према природи се преноси још у најранијем 

детињству. Исто тако, не смемо изгубити из вида чињеницу да је у 

савременом друштву енормно порастао проценат развода бракова и 

да само јака и стабилна породица може произвести здраво поколење. 
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THE ROLE OF FAMILY IN CREATING THE ECOLOGICAL 

CONSCIOUSNESS AT CHILDREN 

Mirjana M. Marković
1 

Abstract: Family as a community of parents and children has a great role 

in forming the ecological consciousness of children. It is the first social 

environment with witch child make contact, and it depends a lot of family what 

social habits child is going to adopt from his parents and what is going to be his 

attitude later about the nature and environment. The conditions of family life and 

especially in the first year of living are determinative for creating the 

consciousness and personality of the children. Family is not only the institution 

that does the socialisation, but also a factor of whom depends the personality the 

child is going to develop. 
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Приказ књиге, Татјана Родић, С децом око света 2. део, 

Београд: Креативни центар, 2006. године . 

Књига “С децом око света 1”, је објављена 1998.године у издању 

Креативног центра, а настала је као резултат програма Руке око света, која 

је за циљ имала да код деце подстакне разумевање и прихватање 

различитости. Реализовањем тог програма деца предшколског узраста (од 

четири до седам година) су упозната са двадесет и две земље света, са 

народима који у њима живе, њиховим обичајима и културама. 

Након тог програма покренут је програм Мултикултурална вртешка, 

који је настао из јасно изражене потребе младих за истраживањем и 

сазнањима о свету који их окружује, појавила се 2006. године и књига “С 

децом око света 2”. Са овом књигом се креће на путовање кроз двадесет 

нових земаља, где се упознају њихове географске, природне, друштвене и 

културне одлике и вредности, као и народи који у њима живе. 

У књизи је приказано девет земаља из Европе (стр. 6-50), Аустрија, 

Чешка република, Пољска, Мадјарска, Бугарска, Швајцарска, Белгија, 

Данска, Португалија. Три земље из Африке (стр. 51-66), Египат, Кенија и 

Јуноафричка република, пет држава из Азије (стр. 67-92), Турска, Иран, 

Вијетнам, Индонезија и Кореја, као и остале државе света Гватемала, Перуи 

и Нови Зеланд (стр. 93-107). Приликом писања књиге коришћена је обимна 

литератута која је наведена на страни 109, a на странама 111 и 112 дати су 

радни листови на којима треба нацртати и обојити заставе земаља света из 

ове књиге. 

У уводном делу дат је садржај земаља као и тематска карта Света. 

Земље су написане истом бојом са којом је обојен континент на коме се 

налазе. Књигу могу користити и најмлађа деца јер су различите земље 

представљене са причом о њиховим основним обележјима и особинама 

(језик, застава, песма, храна, плес итд.), док се са старијом децом могу могу 

обрадити и други подаци који се тичу флоре, фауне, афхитектуре и 

уметности. Ученици основне школе могу самостално да остварују и 

реализују мултикултуралне пројекте на матерњем али и на страном језику, 

уз коришћење информација из ове књиге. Књигу могу користити васпитачи, 
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учитељи али и наставници предметне наставе као литературу при 

реализацији наставних али и ваннаставних активности. 

Књига пружа основу за развијање отвореног и толерантног духа код 

деце и ученика. Читајући и учећи о другима, код деце се проширују видици 

и стварају се сопствени погледи на свет. И сама ауторка се нада да ће књига 

“С децом око света 2” мотивисати децу да сазнају нешто више о свету у 

којем живе, и послужити им као путоказ за његово разумевање и 

прихватање без подозривости и страха од другачијих обичаја, навика и 

веровања.  
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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. 

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. 

Класична дела: 
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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. 

Извори се наводе под насловом Извори у засебном одељку после 

одељка Литература, на истим принципима библиографског описа који се 

примењује у одељку Литература. 

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. 

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). 

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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