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FORMS OF PUPILS` FREE TIME ACTIVITIES IN SERVICE OF 

FOSTERING THEIR AESTHETHIC TASTE 

Ljiljana Lj. Mitrović
1
, Danijela S. Panić

2
, Dragana D. Lazić

3
 

Abstract: This paper deals with the free time activities of pupils, that is, 

the organized forms of educational work that is realized through the work of 

sections that are in the service of fostering aesthetic taste. The paper examines the 

pupils' opinion on participation in the sections. The sample of this study consists 

of 140 pupils from four elementary schools. The research was carried out using 

the method of data collection and survey technique and the questionnaire was 

used as an instrument. The results of the research show that pupils are interested 

in working in free time activities, that they are not overburdened by the work in 

them and that they have a positive opinion about cultural and artistic events. Also, 

the results show the link between pupils' school achievement and participation in 

free time activities. The work brings useful knowledge about pupils' interests. 

Key word: free time activities, sections, elementary school, aesthetic 

taste, cultural and artistic events. 

INTRODUCTION 

Free time pupils activities form an integral part of the structure of 

educational work and as such they draw attention to the analysis of their place 

and role in that structure, as well as in the achievement of educational goals. In 

addition to the application of commonly known means and forms of work, it is 

necessary to constantly direct pupils to the acquisition of aesthetic values. It is 

necessary for the pupils to develop the need for beauty and art. Aesthetic 

development of the personality enriches and expands aesthetic needs and 
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aesthetic interest, which focus pupils on discovering, experiencing and creating 

something beautiful in life and in all branches of art. The remedy for preventing 

the superficial experience in childhood is in developing a sense of beauty and 

critical thinking, as well as in the creative use of all forms of expression - in 

word, movement, music, colour and various forms. The child should be 

familiarized with as many artistic activities as possible in which he can actively 

participate and acquire experiences about himself and the world he lives in. 

Through artistic activities, the pupil will be able to establish an entire 

network of inner and outer relationships and relationships within himself and with 

others, to gain awareness of oneself, about his time and other people with whom 

he builds his social reality, and will be able to introduce himself as creator, an 

active participant who, through his actions and behaviour, can build and change 

his world. Aesthetic interests and needs entice pupils to be active, seek to be 

satisfied and become a powerful motive for the pupil's deeper and more complete 

involvement in the area of the beautiful. As a result and the crown of work on the 

development of aesthetic culture, aesthetic taste is formed. Free activities play an 

important educational role in the formation of aesthetic taste.  

This research will find out pupils' interest in participating in free time 

activities, establish whethe pupils are overburdened with work in free time activities, 

as well as their opinion on cultural and artistic events organized in schools. 

By examining pupils' opinions and analyzing the answers received, we 

will be able to conclude whether pupils are sufficiently interested in participating 

in free time activities and whether there is a difference in interest in terms of 

gender, school age and student achievement. Also, it will be seen whether there is 

a problem of overloading pupils with participation in free activities and whether it 

can be linked to pupils' gender, school age and school success. Examining pupils' 

opinions on cultural and artistic events can contribute to their better organization 

and preparation for further work. It will be appreciated whether the contents that 

are performed on them bear the educational effect and whether they enhance the 

aesthetic taste of the pupils. By confirming or refuting the hypothesis and using 

the variables in this study, results are expected to confirm the positive impact of 

free time activities on pupils' school success and fostering aesthetic taste, and 

teachers will be able to use the results in further work. 

DEFINING FREE ACTIVITIES 

Primary school, in its realization of its educational goals, uses a variety of 

forms of activity, among which are free activities. Free time activities represent a 

special form of educational work with pupils organized by the school outside the 

classroom, in pupil's free time. These are the collective activities of students based on 

the principles of free choice, independence and self-government, in which pupils 

satisfy their interests, develop abilities, express their creativity. Together with the 

teaching and other forms of educational activities, school contribute to a more 
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successful realization of the tasks of education in the formation of the versatile 

creative personality of the pupils (Pedagogical Encyclopedia 2, 1989). 

Free time activities, in addition to teaching, significantly contribute to the 

improvement of the quality of the teaching process with their structure and 

organization. The school, as an institution of importance for the social environment in 

which it is located, should provide every young man with a starting basis for 

upbringing and education. It achieves its function, first of all, by teaching, which is 

the most dominant form of pedagogical work, but besides teaching, there are certainly 

free activities. Free activities in the elementary school include all forms of educational 

work organized by the school, together with the local social environment, in order to 

create opportunities for the pupils to express, satisfy and further develop their social 

activities, preferences, abilities and interests (Pjurkovska-Petrović & Ševkušić, 1997: 

351). These activities, as their name suggests, take place in the pupil's free time, that 

is, outside the classroom. This fact alone contributes to the greater freedom of 

expression of students because there is no classical assessment, expression of their 

interests, desires and preferences, everything that may be somewhat denied to them 

due to various factors: lack of time, poor motivation of teachers, but also because of 

financial abilities and abilities of the staff to pay equal attention to the interests of each 

pupil individually at regular times. 

Educational activities that are organized by pupils in the school or outside, 

in cooperation with teachers and which serve for the more versatile development 

of pupils (performed mainly by them alone), are called free time activities 

(Grandić & Letić, 2008: 120). Teaching is managed by a teacher, while with free 

activities this is not the case, because they are usually performed by pupils. 

However, such free time activities do not mean that teachers are only passive 

observers who do not care about the events during this work. Teachers are active 

participants in free time activities, but they are equal with students, they 

encourage, motivate, direct, work together with pupils, but not as a subject-object 

situations, which is characteristic for the traditional form of teaching. 

Boško Cvetković gave a definition of free time that encompasses forms of 

educational work that meet specific interests and special preferences of pupils, 

contributing to the expansion, strengthening and deepening of these interests and 

preferences, and extending and deepening these interests and preferences, as well 

as expanding and the deepening of knowledge that is of personal significance for 

pupil, the development of pupil's skills and abilities, the manifestation and 

fostering of their creativity, the strengthening of their self-confidence, the 

development of a sense of cooperation (with each other and with adults) and 

comradeship, introducing values in their own lives and thwarting undesirable 

behaviour (Cvetković, 1999: 400). In his opinion, they make the life of the pupils 

fuller, richer, more beautiful, more thoughtful and more pleasant. 
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CLASSIFICATION OF FREE ACTIVITES 

Activities that take place in free time depend on a large number of factors, 

so there are more classifications. Numerous authors have given their views on the 

classification of free time activities. 

Drago Branković (2003) states that the most acceptable is the 

classification that starts from the occupation of an individual. According to this 

criterion, the following activities can be distinguished: 

1. physical and recreational activities (interest for walking, excursions, 

trips, sports activities, etc.), 

2. altruistic-pedagogical activities (humanitarian and educational activities), 

3. cultural-aesthetic activities (observing, experiencing and creating 

cultural goods in the fields of music, literature, film, theatre and fine arts); 

4. Manual-work activities (predominantly work activities and work 

creativity as a hobby) 

5. Religious activities (visits to religious sites, religious meetings, religious 

services), 

6. hedonistic-hazardous activities (hazardous games, adventures and similar), 

7. Educational activities (activities for acquiring knowledge, skills and 

habits, and developing certain individual abilities). 

Pursuant to the Law on Primary Education and Upbringing and the Law on the 

Government of Republika Srpska (Official Gazette of the Republic of Srpska, No. 

51/11), Pedagogical Standards and Norms for Primary Education are adopted. Article 

17 of the Standard lists areas of extracurricular activities that include free time activities: 

- culture and art (drama, choir, music, art, literary, recitation, folklore, 

ballet section); 

- economic activity - cooperatives (librarian, commercial, ratar, vegetable, 

poultry, vineyard, fruit, cattle breeding, bee-keeping, small animal production); 

- technique and technology (sections and clubs of young technicians, radio 

amateurs, photo amateurs of innovators, modelers, transporters, cybernetics, 

computer section, etc.); 

- supplementing and expanding knowledge - creativity (sections: 

mathematicians, physicists, biologists, chemists, historians, geographers, foreign 

languages, linguists, circles and editors for other subjects and areas); 

- physical and health education (sports, athletics, gymnastics, rhythmic 

gymnastics, judo, karate, sports shooting, skiing, swimming); • preserving the 

natural environment (sections and clubs of young naturalists, scouts, 

mountaineers, mountains, lovers of healthy human environment). 

It is desirable that all groups of free time activities are included in the life 

of pupils of elementary school age, since this period is very important for further 

growth and personality development. These activities interrelate with each other, 

they are interlinked and it can only be discussed about approaching or increasing 

pupils' interest in a particular group of activities, but not about their neglect. 
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In the literature, the most acceptable distribution of free time activities in 

the areas in which they are performed is that given by Radenko Krulj, Sait 

Kačapor and Radivoje Kulić (2002). According to this criterion, all free activities 

can be grouped into the following groups: 

1. scientific-subject, 

2. technical, 

3. economic-production, 

4. cultural and artistic, 

5. sports and entertainment (Grandić & Letić, 2008) 

In addition to all the positive characteristics that involve free time 

activities, the issues of pupils' burden within sections as well as the pupils' 

success in the work of the free activity sections are also important. As for the first 

issue, overburdened with the sections are most often gifted and ambitious 

students who often accept too many or too many inappropriate tasks, especially in 

certain competitions that can be at school level, municipality level, regional level 

and broader ones. The pupils are particularly burdened at that time because they 

are under pressure: a lot is expected from them, and most often it is not just about 

the prestige of pupils, but also of the entire school. 

The question of pupils' success in the work of the sections is also an 

important problem to be mentioned. Although, in principle, "success succeeds" 

with all pupils, it still encourages some to continue, while others stop in their 

complacency over the victory, as the failure discourages one and encourages the 

other to increase their efforts. 

This topic shows the connection between teaching and free time activities; 

the success that students achieve in free time activities encourages further 

activity, which contributes to better success in the field of teaching. 

One of the weaknesses of free time activities is, for example, that they 

become compulsory for pupils, too much attention is paid to preparation for the 

competition at the expense of the teaching, etc. Another weakness may be that 

teachers do not take the age of the pupils into account properly, treating pupils of 

various ages in the same manner. Teachers should gradually introduce pupils to 

free activities by enabling pupils of the second grade to get to know some of their 

types, pupils of the third grade to acquire impressions about their abilities, assess 

their wishes, form some activities on their own choices and pupils of the fourth 

grade, in addition to meeting new activities, to critically evaluate their abilities. 

This concept is based on contemporary psychological learning (Piaget, Kolberg, 

B. Popović et al.) by which children are inherited with heteronomous morality, 

which is reflected in attachment, obedience to the teacher, to their ninth that is 

tenth year and they can not be given the organization of work in the collectives. 

Strong motivation for self-organization and the formation of one's own activity 

occurs only around eleven years. Thus, only fifth-grade pupils choose to 

participate in permanent stakeholders, and after they have been prepared in the 

previous grades. 
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All these free time activities affect certain aspects of pupils' development. 

Each of them is aimed at developing certain abilities and qualities in children 

with voluntary organization and on the initiative of the pupils themselves whose 

needs and possibilities are put to the forefront. Of course, one should not ignore 

and omit the role of a teacher, who, as an expert, is required to direct students to 

the correct performance of the activity, in order to extract the maximum from 

them important for their development. Also, as the name implies, maintenance 

time of free activities is out of school. It should not be intertwined with the time 

provided for teaching with free time activities, as then there will be no time for 

educational activity. Although each of them has an impact on individual aspect of 

personality development (developing scientific and technical potentials, 

production activities, developing a sense of culture and art, and working on them, 

as well as for proper physical development), it is impossible and unreasonable to 

deal with all free activities. Grandić emphasizes that it is best for students to 

participate in one or two free activities so that they do not get scattered in various 

directions, that is, from the one or two activities that they are dealing with, they 

draw the maximum for their development. 

OVERVIEW OF THE PAST RESEARCHE 

An important piece of research dealing with the structure of free activities from 

the fifth to the eighth grade, is the research by Jovan Bećar (1986). It is in the area of the 

Educational and Pedagogical Institute in Subotica on a sample of 24 elementary schools. 

As a data source, the researcher used annual school work programs and reports on the 

results of educational work. According to this research, the most important activities are 

the ones related to teaching subjects and areas (37,34%), then sports activities (25,74%), 

while cultural and artistic activities, which include dramatic, literary, puppet, folklore 

and other sections, are slightly less represented (19.83%). Production and technical 

activities are the least represented (17.09%). 

It is interesting to explore the problem of how free and active the pupils' 

free time activities are (Đorđević, 1985). The research has shown that a large 

percentage of pupils is included in non-teaching sections out of their own 

preferences or at the request of teachers. Another problem is that pupils become 

overburdened by activities, since of the 300 respondents 88 are in three, and 13 in 

four sections. Particular attention is paid to the fact that 14% of pupils is not in 

any section, because teachers consider them poor students and do not see the need 

for their engagement in activities. 

Radomir Babin (1986) organized a small study among pupils about the 

thematic-idea profile of the program, which is performed at school events. A total 

of 107 pupils of the third grade of secondary school were interviewed, who 

answered two questions: what do they think about cultural and artistic events and 

how they evaluate the contents of these events? 38.93% of respondents show 

positive attitude on the first question, while 61.07% think negatively about them. 

The second question is the ratio of 29.6% positive to 70.4% of the negative 
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grades on the content that is performed at school events. From the answers to 

these two questions, the author concluded that excessive repetition of identical 

content, pre-medicalization of events, especially if the corresponding 

performance level is not achieved, result in negative effects. 

These studies show that there is a certain amount of research on the free 

activities of pupils, but they also tell us that they should nevertheless pay more 

attention to these forms of activity and work on their promotion. 

RESEARCH METHODOLOGY 

The problem of this research is free time activities in the service of 

fostering aesthetic taste. The fact is that free time activities are an essential 

component of aesthetic education, that is, the entire educational work, which 

motivated this research. Pupils should be interested in free time activities, but 

they should not be overburdened, and to show their abilities by participating in 

cultural and artistic events. 

The following questions are raised: Are pupils interested in participating in 

free time activities, are they optimally burdened, and what is their opinion on cultural 

and artistic events, and how are they affected by gender, age and school success? 

The subject of the research is to examine the opinion of primary school pupils 

about participation in free activities that are in the service of fostering aesthetic taste. 

The research also determined the dependent and independent variable. The 

dependent variable consists of the attitudes and opinions of students about free 

time activities in the service of fostering aesthetic taste, and the independent 

variable consists of the gender of the pupil, school age and school success. 

The aim of the research is to determine the opinion of primary school pupils 

about free time activities that are in the service of fostering aesthetic taste with regard to 

their socio-pedagogical characteristics, that is, gender, school age and school success. 

The following tasks arise from this defined goal of the research: 

1. To determine the pupils' interest in participating in free time activities 

that are in the service of fostering aesthetic taste in terms of gender, school age 

and school success of pupils, 

2. In relation to school success, gender and school age of the pupil, it 

should be examined the pupil's attitudes about their efforts and workload in free 

time activities that are in the service of fostering its aesthetic taste, 

3. Examine pupils' opinions on cultural and artistic events. 

For the purposes of this research, the main hypothesis has been defined, as 

well as three auxiliary hypotheses, which will serve for a more detailed 

explanation of the main hypothesis. 

Main hypothesis: 
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- It is assumed that pupils' participation in free time activities organized in 

elementary schools promotes fostering the aesthetic taste of pupils and that there is a 

link between pupils' participation in free activities and pupils' school achievement. 

Auxiliary hypotheses: 

- It is assumed that pupils are interested in participating in free time 

activities and that there is a statistically significant difference in relation to their 

gender, school age and school success. 

- It is expected that there is a difference in the efforts and burdens of 

pupils in working in free time activities that are in the service of fostering 

aesthetic taste, depending on their school success, gender and school age. 

- It is assumed that students have a positive opinion about cultural and 

artistic events that contribute to fostering their aesthetic taste. 

The method of data collection was used as a supplement to the basic method 

for the purpose of research, that is, the analyses of the relevant facts and syntheses 

of the theoretical facts relevant to the research problem. The research procedure was 

selected considering the essence of the research, because it is suitable for getting to 

know the characteristics of pedagogical phenomena based on the opinions and 

attitudes of the respondents. A descriptive method was also used. 

Research techniques are content analysis and surveys. 

The instrument to be used in research is a questionnaire for pupils, which 

will be used to examine the opinions and attitudes of pupils about participation, 

interest and burden of work in free activities that serve to foster aesthetic taste, as 

well as their opinions on cultural and artistic events. 

A questionnaire of pupils' free time activities compiled for the purpose of 

this research consists of instructions and 15 questions. 

The population of this research consists of pupils of elementary school (fifth 

grade) and subject classes (sixth, seventh and eighth grade) of elementary schools in the 

area of Bijeljina city and Brčko municipality in the school year 2015/2016. 

The minimum sample size for 545 students with a confidence level of 99% 

(1% of error options) and a confidence interval of +/- 10% requires 140 respondents. 

Table 1: Structure of the sample by gender 

Gender f  % 

M 51 36,43 

F 89 63,57 

Total: 140 100,0 

Table 2: Sample structure by school age 

School age f  % 

Clasroom teaching 70 50,0 

Subject teaching 70 50,0 

Total: 140 100,0 
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Table 3: Structure of the sample by academic success 

School success f  % 

Excellent (5) 102 72,86 

Very good (4) 31 22,14 

Good (3) 7 5,0 

Enough (2) 0 0,0 

Total: 140 100,0 

Given the variables, the gender and school success of the pupils, it is the 

uneven structure of the samples, whereas considering the school age variable it is 

the uniform structure of the sample. 

Statistical data were obtained by processing the data collected by the questionnaire. 

The percentages, arithmetic meanings, contour tables and the hi-square test are calculated. 

This empirical non-experimental study was carried out in June, 2016 at the 

end of the school year. During the research, pupils were interested and open to 

cooperation. The interview lasted between 15 and 20 minutes in all departments. 

THE ANALYSIS AND INTERPRETATION OF THE RESEARCH 

In this chapter, the importance of research in the field of free time 

activities related to elementary school is emphasized from various aspects. 

Through the analysis and interpretation of the research, results will be provided, 

which will give answers to the hypotheses. 

Pupils' interest in participating in free time activities 

Pupils' interest in participating in free activities is an essential prerequisite 

for successful work in free activities, as well as for developing aesthetic taste in 

students, and therefore, pupils' interest is important for research. The following 

table shows data on pupil participation in various free time activities in which 

they actively participate. Pupils could mark more responses. 

Table 4: Participation of students in free activities 
Section Number of students % 

Drama section 25 11,85 

Recitation section 6 2,84 

Drama-recitation section 61 28,91 

Journalistic section 0 0,0 

Literary section  6 2,84 

The puppet section 0 0,0 

Choral singing section 56 26,54 

Orchestra section 13 6,16 

Folklore section 40 18,96 

Art section 4 1,89 

Photo section  0 0,0 

Total: 211*  
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Note: * 53 students participate in the work of two or more sections 

According to the data presented in Table 4, we see that the largest number 

of pupils participate in the drama-recitation section (28.9%), then choir (26.5%), 

etc. Schools covered by this research do not organize the work of journalistic, 

puppet and photo sections. 

36 pupils participate in two sections, 16 pupils in three and one pupil 

participates in four sections. The pupil, who participates in four sections is 

excellent one, female and older school age (subject teaching). This pupil attends 

drama, recitation, choir and folklore section. The drama and choir section are 

attended by 13 pupils, four boys and nine girls, 11 excellent and two very good 

pupils, 12 younger and one older school age. Drama and literary section are 

attended by three students, a boy, excellent success and of an older school age. 

From the above examples, we can conclude that only pupils with a better 

academic achievement participate in more than one section, that is, participation 

in free time activities depends on school success. There is a difference in gender 

among the pupils studied. Girls participate more in working in free time activites 

(68.25%) than boys (31.75%). 

 
Chart 1: Participation of pupils in free activities in relation to gender 

The structure of the answer to the question about pupils awareness about 

free time activities organized at school is shown in Table 5. 

Table 5: Informing pupils about free school activities 

Claim f  

Yes 119 85% 

No 8 5,71% 

Yes/No 13 9,29% 

Total 140 100% 

We can see that most of the pupils said that they were informed about the free 

time activities organized in the school, 85% answered the question with "Yes". 
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Table 6 shows the structure of the answer to the same question in relation 

to pupil achievement. 

Table 6: Informing pupils about free school activities in relation to school 

achievement 

Success/claim Yes No  Yes/No 

Excellent (5) 100 0 2 

Very good (4) 17 4 10 

Good (3) 2 4 1 

Enough (2) 0 0 0 

Total 119 

85 

8 

5,71 

13 

9,29 

When the observed features are measured on a nominal scale and in cases 

where it is possible to form a table for two entrances, which is called the 

Contingency Table, using the X2 test, one can get a response to the question 

asked using the form: 

χ2 =
( 𝑓𝑖 − 𝑓𝑖 ∗)2

𝑓𝑖 ∗
 

First, we will formulate a zero and alternative hypothesis: 

H0: two characteristics (two variables) are mutually independent, 

H1: two characteristics (two variables) are mutually dependent. 

In the further procedure we calculate the theoretical frequencies (fi *). The 

theoretical frequency for the given cell is obtained by dividing the products of 

columns and rows summations, in which the observed cell is, and the total sum of 

all frequencies of rows and columns. The further procedure involves calculating 

the value of χ2 test statistics. 

Table 7: Calculation results of the hi-square test 

fi fi* fi-fi* (fi-fi*)2 χ2 

100 86.7 13.3 176,89 2,04 

17 26.35 -9.35 87,42 3,32 

2 5.95 -3.95 15,6 2,62 

0 5.83 -5.83 33,99 5,83 

4 1.77 2.23 4,97 2,81 

4 0.4 3.6 12,96 32,4 

2 9.47 -7.47 55,8 5,89 

10 2.88 7.12 50,69 17,6 

1 0.65 0.35 0,12 0,19 

140 140 0 - 72,7 

The calculated value of the χ2 test statistics is 72.7. The table value is 

plotted from the table χ2 with df = (r-1) (c-1) = (3-1) (3-1) = 4, where r represents 

the number of rows and c the number of columns of the contemplated table and 

the corresponding level of significance that is common in statistical research α = 

0.05. By comparing the value obtained with the value from the table of χ2 

schedule, we arrive at the conclusion that the zero hypothesis is rejected, that is, 
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that the two characteristics are mutually dependent, that is, that the obtained 

answers to the question raised depend on the success of the pupil. Determining 

the degree of interdependence of two marks of one set, measured on a nominal 

scale, when their values are only classified by words in different groups, can be 

determined based on the Pearson Contingency Coefficient: 

𝐶 =  
χ2

𝑛 + χ2
 

The coefficient of contingency shows the degree of connection between 

the modalities of the observed features and takes values from 0 to 1. If these 

values are closer to 1, the relation of the modalities of the observed features is 

more pronounced. When interpreting the coefficient of contingency, additional 

information about its maximum value is required: 

𝐶𝑚𝑎𝑥 =  (𝑟 − 1)/𝑟 

It should be noted that it makes no sense to calculate the contingency 

coefficient when it is determined that the variables are independent of each other. 

The resulting value of the coefficient of contingency is 0.58, while its 

maximum value is 0.82, which tells us that there is a high degree of dependence 

between the two variables. 

When asked if there are interesting free time activities organized in your 

school, 93.58% of students responded with "Yes", while only one student replied 

with "No" (0.71%). 

Table 8: Students' interest in free activities 

Success/claim Yes No  Yes/No 

Excellent (5) 100 0 2 

Very good (4) 27 1 3 

Good (3) 4 0 3 

Enough (2) 0 0 0 

Total 131 

93,57 

1 

0,71 

8 

5,72 

Table 8 shows the answers to the question considering pupil achievement. We 

see that the answers "No" and "Yes / No" are given mostly good and very good pupils. 

Using a 5% risk level, using the H2 test, it was found that there was a 

statistically significant difference between the pupil's response and school 

success. χ2 = 25,16 and the table value is 9,488, from which we conclude that the 

zero hypothesis is rejected, so that the obtained answers depend on the success of 

the pupils. Cmax = 0.82, and the contingency coefficient C = 0.39, which means 

that there is a moderate relationship between the two variables. 

Most pupils claim that new free activities have not been introduced in their 

school recently. The response structure is graphically displayed. 
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Chart 2: Introduction of new free school activities 

Chart 3 shows the data on the grades of free time activities by pupils. In 

addition to each given free activity, pupils circled the number that best described 

their answer - (1) - I do not like it at all, (2) - I do not like it, (3) - I like it in part, 

(4) - I like I, (5) - I really like it. 

 
Chart 3: Evaluation of free activities that are in the service of fostering 

aesthetic taste 

By analyzing the obtained data, we can see that the pupils best rated the 

drama section. Rating (5) I really like it, 98 pupils have circled (70%), I like it, 39 

pupils (27.86%) and I partly like it three pupils (2.14%). Only for the drama 

section, no pupil circled the worse grades, or I do not like it and I do not like it 

very much. The value of H2 in the evaluation of the drama section is greater than 

the H2 limit value at the level of the difference of 5%. This means that the 

hypothesis is confirmed that there is a statistically significant difference in 
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interest and the assessment of free time activities given the school's success, 

gender and school age of pupils. 

 
Chart 4: Assessment of the performance of the drama section in relation to 

student achievement 

In Chart 4 and calculating χ2 = 114.3 of the table value of 15.507 we can 

see that the obtained answers depend on school success, that is, that excellent 

students more positively evaluate this free time activity than very good and good 

students. Cmax = 0.89, and the contingency coefficient C = 0.67, wich means that 

there is a strong relationship between the two variables. 

 
Chart 5. Evaluation of the work of the drama section in relation to the 

gender of the pupil 

The assessment of the drama section in relation to the gender of the pupils 

is presented in Chart 5, from which we can conclude that girls positively evaluate 

the work of the drama section in relation to the boys. Although there is a 

difference in relation to the girls, we see that the boys love the drama section and 

that they evaluate it positively. 
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Chart 6: Assessment of the work of the drama section in relation to the 

school age of the pupils 

We can notice that this section is a favourite among students of the junior 

school age (classroom students), which is also graphically presented. 

The grade for the recitation section with regard to gender of pupils is 

shown in Table 9. 

Table 9: Assessment of the recitation section in relation to the half of the 

students 

     GENDER 

  TOTAL  М F 

I don't like it 1 0 0.0  0 0,0 0 0,0 

I don't like 2 2 1,43  2 3,92 0 0,0 

 I like it partially 3 31 22,14  18 35,29 13 14,60 

Like it 4 44 31,43  20 39,22 24 26,97 

I like it so much 5 63 45,00  11 21,57 52 58,43 

Table value   9,488      

Hi-square 2   21,08      

Cmax   0,89      

Contigencies С   0,36      

The value of H2 in the questions, in which pupils, with regard to gender, 

assess whether they like the work of the recitation section is higher than the limit 

value, with a level of risk of 5%, which means that there is a statistically 

significant difference in the rating of the recitation section with respect to gender. 

The drama and recitation sections are more positively rated by the girls. 
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Chart 7: Assessment of the work of the recitation section in relation to 

student achievement 

A statistically significant difference in the rating of the recitation section 

with regard to the school success and school age of pupils was determined, as 

shown in Chart 7 and Chart 8. Excellent pupils and students of the junior school 

age positively evaluate the work of the recitation section in relation to very good 

and good pupils, and pupils of the older school age. 

 
Chart 8: Assessment of the recitation section in relation to the age of 

students 

The journalistic, literary and puppet sections are poorly rated in relation to 

the drama and recitative, and we assume that these results were not influenced by 

the organization of their work in schools. 

According to the obtained data, the opinion of the pupils on the 

journalistic section does not depend on gender, and it depends on the school 

success and the school age, i.e. excellent pupils and pupils of the older school age 

positively evaluate the journalistic section. 
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The literary section is more positively rated by girls, excellent pupils and 

pupils of older classes, although in the theoretical part we have said that students 

are less interested in participating in this section, the research showed differently. 

According to all the data obtained, where there are statistically significant 

differences for gender variables, school success and school age, we can conclude 

that the auxiliary hypothesis about the existence of a statistically significant 

difference in pupils' interest in participating in free time activities in relation to 

their socio-pedagogical features is confirmed. 

 

1. The workload of pupils by participating in free time activities 

In addition to all the positive characteristics that carry free time activities, 

the issues of pupils' burden within the sections are also important. Pupils will 

remain interested in the work of the section, which will contribute to the aesthetic 

taste enhancement, only if they are not burdened by work in these activities. 

When asked Do you think that you have enough free time and that you can 

take part in some other free time activities that are organized in the school? 124 

pupils answered "Yes", 5 pupils answered "No" and 11 pupils "was not sure". 

 
Chart 9: Free time for participation in some other free activities 

It was found that there is a statistically significant difference between the 

pupil's response and school performance using the H2 test, which is 47.07. Cmax 

= 0.82, and the contingency coefficient C = 0.50, which means that there is a 

strong relationship between the two variables. Excellent pupils think they have 

enough free time and would use it to participate in free time activities. 

Table 10: Free time for participation in some other free activities in 

relation to student achievement 

Success/claim Yes No  Yes/No Total 2 

Excellent (5) 98 2 2 102  

Very good (4) 25 1 5 31  

Good (3) 1 2 4 7  

Enough (2) 0 0 0 0  

Total 124 

88,57 

5 

3,57 

11 

7,86 

140 

100,0 

47,07 
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From the obtained results we can conclude that pupils are not burdened by 

work in free time activities and given that there is a statistically significant 

difference between the answers received and the pupils' success, this auxiliary 

hypothesis has been partially confirmed. With the seventh and eighth questions, 

we wanted to find out whether the pupils themselves are involved in free time 

activities or are ordered by teachers. 

 
Chart 10: Involving pupils in free activities 

In percentage terms, we can conclude that students mostly involve in free 

time activities on their own, and by calculating the hi-square test we have come to 

the conclusion that there is no statistically significant difference in answers in 

terms of gender, school age and school success. 

 
Chart 11: Involving students in free activities under the influence of 

teachers 

From Chart 11 we see that there is a small percentage of pupils who claim 

that the teacher ordered them to join the section, but it is not negligible. 

Incorporating pupils against their will can bring a counter-effect because the 

pupils ceases to be interested in the activity and begins to hate it. 

In order to examine how students see the work of their teachers in working 

in free time activities, we asked the following question: Are teachers different in 

working in free time activities than in the regular teaching process? 
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Chart 12 shows that 92.86% of students assert that the work of teachers is 

different in working in free time activities than in the process of regular teaching, 

while a small percentage is unsure or think that the work is not different. 

 
Chart 12: Work of teachers and teachers at work in free activities 

We can see that the pupils notice that the work of teachers is different in 

working in free activities than in the process of regular teaching, and so it should 

be, because in the theoretical part we already talked about how important it is that 

the work of teachers differs from that traditional one mainly bound for regular 

classes. As the name implies, leisure requires a more freer, more open, more 

accessible role for teachers in these activities than in the regular teaching process. 

The tenth question asks for information on whether pupils are absent from 

regular classes when preparing for a competition, event or public appearance. 

75% of pupils claim that they are not out of school, 20% claim to be absent while 

5% of pupils did not confirm or deny. The Hi-square test found that there was no 

statistically significant difference in responses with respect to gender and school 

age, and that there was a statistically significant difference in relation to school 

success. 

Considering the gender χ2 = 0.536, and the table value is 5.991, which 

means that the zero hypothesis is not rejected and that the answers obtained do 

not depend on pupil's gender. Likewise, considering whether there is a 

statistically significant difference in responses in relation to school age, we 

obtained the following data χ2 = 3.81 and the table value of 5.991, where we can 

conclude that the obtained answers do not depend on the age of the pupil. 

Table 11: Absence of pupils from regular classes due to free activities 

Success/claim Yes No  Yes/No 

Excelent (5) 26 75 1 

Very good (4) 2 25 4 

Good (3) 0 5 2 

Enough (2) 0 0 0 

Total 28 
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Regarding very good and good pupils, excellent pupils claim that they 

sometimes miss out on regular classes because of competitions, performances and 

public appearances. Because of this difference, we can not say that excellent 

pupils are burdened with participation in free time activities, but we can say that 

they are more engaged than very good and good pupils. 

On the basis of all the answers received, the other auxiliary hypothesis 

about the pupils' burden of work in free time activities in relation to gender, 

school success and school age of pupils is disproved in this case. 

1. Opinion of pupils on cultural and artistic events 

Cultural and artistic events are the highlight of pupils' work in free time 

activities. As the event is better, this means that the quality of the activities was 

greater, and therefore the pedagogical and educational significance as well. This 

research examines pupils' opinions on cultural and artistic events, as they are 

intended for them. 

Of the total of 140 respondents, 131 had participated in cultural and artistic 

events (93.57%), and nine pupils never performed (6.43%). These are positive 

results because we see that most students get the opportunity to demonstrate their 

efforts and work and to affirm, which is the goal of free time activities. 

Table 12: Student's views on cultural and artistic events 

Claim F  

They make me happy 54 38,57 

I participate in discipline 6 4,29 

I'm following them with pleasure 77 55 

I can hardly wait for the event to end 0 0,0 

Your attitude 3 2,14 

Total 140 100,00 

We grouped these responses according to the principle positive / negative 

and obtained the following result: 95% of the pupils surveyed showed a positive 

attitude towards school events, and 5% thought negatively about them. The 

opinions that the pupils wrote were as follows: I am coming more for socializing, 

Sometimes they can be interesting, and sometimes very, very boring, everything 

depends on the participants and I really like to watch it. 

Table 13: Students' perceptions of the contents performed at school events 

Claim  F  

Content is diverse and interesting 92 65,71 

Content is uniform and boring 0 0,0 

The program is too busy for these events to last long 0 0,0 

Content is good, but it is repeated every year 41 29,29 

Your opinion 7 5 

Total  140 100,00 

If all of these responses are grouped according to the same principle, 

positive / negative, the ratio of 67.86% positive to 32.14% of the negative 
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opinions about the content that is performed at school events is obtained. The 

thoughts that the students wrote were as follows: I think they are short, it is better 

to last longer, Something is interesting, and what I do not like I do not comment 

but come out of school and wait for the next performance, The content should 

have more acting and less recitation, Super is funny sometimes, Every year Plavi 

čuperak, They are good for young children and for the elderly and It's not good 

that the actors are the same for each performance. 

Pupils' opinions on cultural and artistic events are rated positively, but 

nevertheless a great percentage indicates that something needs to be changed and 

that pupils do not want to repeat it, it is necessary to listen to the pupils' voice. 

Teachers should make more effort in choosing content for cultural and artistic 

events. 

Table 14: Structure of the answer to 14. Question regarding school success 

Success/claim Yes No  Yes/No Total 2 

Excellent (5) 102 0 0 102  

Very good (4) 29 0 2 31  

Good (3) 3 0 4 7  

Enough (2) 0 0 0 0  

Total 134 

95,71 

0 

0,0 

6 

4,29 

140 

100,0 

52,58 

Pupils were asked whether they consider cultural and artistic events to 

contribute to their upbringing and development. Based on the data presented in 

Table 14, using the H2 test, using a 5% risk level, we arrive at the conclusion that 

there is a statistically significant difference between the received responses and 

pupil achievement. Cmax = 0.82, and the contingency coefficient C = 0.52, which 

means that there is a strong connection between the variables. Good and very 

good pupils have doubts and all excellent students think that cultural and artistic 

activities contribute to their upbringing and development. 

In addition to cultural and artistic performances, visits to cultural 

institutions and cultural events play a significant role in aesthetic education, and 

in education in general. We examined how often pupils visit theater, museum, 

concerts and cinema. The structure of the responses is shown in Table 15. 

Table 15: Visit of cultural institutions and cultural manifestations 

Claim Once a month Once a year Never 

Theter 0 

0,0 

55 

39,29 

85 

60,71 

Museum 0 

0,0 

97 

69,29 

43 

30,71 

Concert 0 

0,0 

103 

73,57 

37 

26,43 

The cinema 0 

0,0 

65 

46,43 

75 

53,57 

Average 0 

0,0 

80 

57,14 

60 

42,86 
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Based on the data we see that the students prefer visiting the concerts 

(73.57%) and they like theatre the least (39.29%). It is not surprising that 

surveyed pupils can not visit a cultural institution or a cultural event once a month 

considering the environment in which the survey was conducted. This result, 

taking into account the environment in which the respondents live, is not 

optimistic, as 42.86% of children of elementary school never visited the 

mentioned cultural institutions and manifestations. 

 
Chart 13: Visit of cultural institutions and cultural manifestations 

Going to the theatre should be a holiday for a child. The theater is a 

synthesis of four media - visual, musical, literary and dramatic. By going to the 

theatre, children are educated on these four media. The child who visited the 

theatre will surely want to do it again and will certainly be pleased to be a 

participant in some free cultural and educational activities in the school. 

By analyzing all the data, it is concluded that the main hypothesis has been 

confirmed. The paper found that free time activities contribute to fostering 

aesthetic taste and that there is a link between pupil participation in free activities 

and their sociopedagogical features. The conclusion has appeared, that there are 

pupils' interests in participating in free time activities, that pupils are optimally 

burdened and that they are given the opportunity to participate in school events, 

which confirm that participation in free time activities contributes to the aesthetic 

taste of pupils. 

Auxiliary hypothesis about pupil's interest is confirmed. Pupils are 

interested in participating in free activities. Girls are more involved in working in 

free time activities than boys, and excellent pupils in comparison to very good 

and good pupils. Pupils of both younger and older school age are interested in 

participating in free time activities organized at school. All pupils are informed 

about free time activities organized at school. Pupils best rate the drama section. 

The journalistic, literary and puppet sections are poorly rated in relation to the 

drama and recitative. Drama, reciter and puppets are more attractive to girls, 

while the opinion of pupils on the journalistic section does not depend on gender. 
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Excellent pupils positively evaluate all free activities of Serbian language and 

literature. 

The research shows that excellent pupils have enough free time and that 

they can participate in some other free time activities. Pupils are mainly involved 

in sections with their own will, teachers do not order them. The opinion of pupils 

about the work of teacher in free time activities is positive. Most pupils think that 

the work of teachers differs from work in regular classes. According to all the 

results obtained, we can conclude that the auxiliary hypothesis is disproved. 

Pupils are optimally burdened and there is no statistically significant difference in 

responses in relation to socio-pedagogical features. 

The analysis of the results led to the conclusion that elementary school 

pupils have a positive opinion on cultural and artistic events. The opinion of all 

excellent pupils is that cultural and artistic activities contribute to their upbringing 

and development, which confirms the main hypothesis. 

CONCLUSION 

Aesthetic personality development enriches and broaden aesthetic needs 

and interests, which encourage pupils to be active, seek to be satisfied and 

become a powerful motive for the pupil's deeper and more complete involvement 

in the area of the beautiful. The contemporary school emphasizes the importance 

of the proper development of aesthetic and creative abilities of pupils in all 

phases of the age and levels of education and the enrichment of everyday life of 

pupils to the contents of culture and art. Pupils need to be provided with as many 

artistic activities as possible for them to build and nurture aesthetic taste. 

Free time activities that serve to foster aesthetic taste include all the 

activities that pupils do in free time, the main goal of which is to broaden and 

enrich the knowledge of pupils in the field of culture and art. Free time activities 

are largely represented in schools, and their significance comes to light primarily 

at elementary school age, because during this period pupils are most interested in 

different activities. Pupils who are interested in some of the sections voluntarily 

enroll because it is stipulated by law that free time activities are based on 

volunteer pronouncement of pupils. In order for pupils to remain interested, 

activities are performed by the pupils themselves, and teachers are there to 

encourage, motivate, direct and work together with them. Only interested pupils 

can achieve the goal of cultural and artistic activities, and their main goal is to 

become a permanent pupil culture. 

These activities should not burden pupils in any way. They should not 

become mandatory for pupils, nor should they be given time in regular classes. 

The burden for pupils can also be that teachers sometimes do not take sufficient 

care of the age of pupils, so the free time activities treat everyone in the same way 

at different ages. Teachers should gradually introduce students to free time 

activities. The organization and working method of the section allows students to 
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satisfy their interests. When establishing certain types of free time activities, the 

choice of content and methods of work, it is necessary to take into account 

compliance with the overall goal and tasks of education in school and society, 

about the abilities and needs of children, and above all, the expertise and 

professionalism of teachers. 

Analyzing and interpreting the results lead to the conclusion that schools 

offer pupils those activities for which they have conditions. There are no 

journalistic and puppet sections in the schools where the research was conducted, 

because there are no conditions for their organization. Regarding the correlation 

between pupil participation in free time activities and their socio-pedagogical 

features, we can say that the difference exists in relation to gender and school 

success, whereas in relation to the school age there is no. difference. Girls are 

more involved in working in free time activities than boys, and excellent pupils in 

relation to very good and good. Pupils of both younger and older school age are 

interested in participating in free time activities. Given that pupils were informed 

about free time school activities, and that 93.57 pupils answered that they had 

interesting free time activities organized at school, we can conclude that we have 

achieved positive results and that pupils are interested in the working in free time 

activities. Pupil's interest was also confirmed by the positive evaluation of 

cultural and artistic activities. The pupils best rated the drama section. 

Pupils in elementary school are interested in more things at once. Free 

time activities are there to focus all their attention on the area that suits them best. 

The research shows that excellent pupils have enough free time and that they can 

participate in some other free activities. Pupils are mainly involved in sections on 

their own , teachers do not order them. Excellent students (20%) claim that they 

sometimes miss out on regular classes due to performances, public appearances or 

competitions. This practice of teachers preparing for an event or competition at 

the expense of teaching can cause overburdening of pupils by working in free 

time activities. Teachers of free activities are expected to have primarily a 

different approach to that involved in traditional teaching. He must be the driving 

force of activity, to be a diagnostician who reveals the strongest pupil's ability 

and focuses on it, advises students, and likes to experiment. Precisely because of 

the different roles of teachers, we examined the pupil's opinion on whether there 

are differences between their role at work in free activities in relation to the work 

in the regular teaching process. The student's opinion is positive, the majority of 

students believe that the work of teachers in free time activities differs in relation 

to the work in regular classes. According to all the data obtained, the auxiliary 

hypothesis that the pupils are overloaded with work in free time activities and that 

there is a statistically significant difference in answers in relation to their gender, 

school age and school success is denied, which is quite positive. 

Elementary school pupils have a positive opinion about the cultural and 

artistic events and the contents that are being performed on them. Data analysis 

has shown that cultural and artistic events are a joy for students and that they are 

followed with pleasure, but that they do not want to repeat the content on them. 
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The opinion of all the excellent pupils is that cultural and artistic activities 

contribute to their upbringing and development, and from this and all of the 

above, we can conclude that the pupils are promoting the cultivation of aesthetic 

taste. The link between school success and participation in free time activities is 

that the success that pupils achieve in free time activities encourages further 

activity that contributes to better success in the field of teaching. Whether a 

person will develop aesthetic taste depends on whether a certain educational 

influence has been directed to it during the critical period of its growing up. It is 

precisely the great importance of the school because it has educational 

opportunities in all segments. We hope that this research will help some future 

researchers in this field, but also teachers who can apply these results in practice. 
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ОБЛИЦИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У 
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Сажетак: Овај рад се бави слободним активностима ученика, 

односно, организованим облицима васпитно-образовног рада који се 

остварује кроз рад секција које су у служби његовања естетског укуса. У 

раду је испитано мишљење ученика о учешћу у секцијама. Узорак овог 

истраживања је чинило 140 ученика из четири основне школе. Истраживање 

је вршено методом прикупљања података и техником анкетирања, а као 

инструмент је кориштен упитник. Резултати истраживања показују да су 

ученици заинтересовани за рад у слободним активностима, да нису 

преоптерећени радом у њима и да имају позитивно мишљење о 

културноумјетничким приредбама. Такође, резултати показују повезаност 

школског успјеха ученика и учешћа у слободним активностима. Рад доноси 

корисна знања о интересовањима ученика. 

Кључне ријечи: слободне активности, секције, основна школа, 

естетски укус, културно-умјетничке приредбе 
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ПОВЕЗАНОСТ ИЗМЕЂУ ИСПИТНЕ АНКСИОЗНОСТИ, 

ГОВОРНИЧКОГ САМОПОУЗДАЊА И СТРАХА ОД 

НЕГАТИВНЕ ПРОЦЕНЕ КОД СТУДЕНАТА 

Марина М. Малобабић
1
, Данијела З. Живковић

2
, Марија М. 

Ђорђевић
3
, Небојша М. Ранђеловић

4
, Петар М. Митић

5
, Александра 

З. Станковић
6
 

Апстракт: Циљ овог истраживања је био да се утврди повезаност 

између говорничког самопоуздања, испитне анксиозности и страха од 

негативне евалуације код студената, као и повезаност са самопроценом 

спремности за испит и сигурности у своје знање. У испитивању је 

учествовао 221 студент (мушког и женског пола). Примењене скале су 

Скала говорничког самопоуздања, Скала испитне анксиозности, Скала 

страха од негативне евалуације и социодемографски упитник конструисан 

за потребе истраживања (пол, године старости, година студија, образовање 

оца и мајке), као и самопроцена спремности за испит и самопроцена 

сигнурности у знање. Испитивање је спроведено током испитног рока. 

Резултати истраживања показују да постоји значајна повезаност између 

сигурности у своје знање и испитне анксиозности, спремности за испит и 

говоничке анксиозности, као и испитне анксиозности, говорничке 

анксиозности и страха од негативне процене међусобно. 

Кључне речи: анксиозност, испитна анксиозност, говорничко 

самопоуздање, негативна евалуација. 
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УВОД 

Социјална анксиозност заступљена је у 15 до 20% целокупне популације 

(Zarevski i Mamula, 2008). Сметње и штета које доноси социјална фобија могу 

бити озбиљне (Rapee, 1995, Schneier, Heckelman, Garfinkel, Campeas, Fallon, Gitow, 

Street, Del Bene, & Liebowitz, 1994). Поред тога, Rapee и Heimberg (1997) наводе 

да многи људи изјављују да имају сметње због проблема сродних фобији, 

као што су говорничка и испитна анксиозност (Beidel & Turner, 1988, prema 

Rapee & Haimberg, 1997). Код социјалне анксиозности реч је о психолошкој 

рањивости – страху од неодобравања, одбацивања, подсмевања, нелагоде, 

сметености и сл. Аутори (Schlenker & Leary, 1982) предлажу да је социјална 

анксиозност конструкт који објашњава констелацију когнитивних и 

афективних искустава која произилазе из интерперсоналне процене у 

реалним или замишљеним социјалним ситуацијама. Људи који су социјално 

анксиозни обраћају пажњу на врсте импресија коју преносе другима, али се 

осећају несигурим у вези са способношћу да се прикажу у светлу у ком желе 

(Leary, 1983, Schlenker & Leary, 1982). Да би схватили емоционалну 

реакцију особе на неки одређени догађај, важно је открити значење које та 

особа придаје тим догађајима у њеном животу: субјективна конструкција 

стварности (Neenan & Dryden, 2004). 

У раду Wintona и сарадника (Winton, Clark, & Edelmann, 1995) резултати 

указују на то да особе које су социјално анксиозне особе показују склоност ка 

идентификовању туђих емоционалних експресија као негативне у одсуству 

способности да праве разлику између различитих емоционалних стања у другима. 

Тако да високо анксиозна особа често тумачи туђе емоције у негативном светлу. То 

се може тумачити као једна од врста когнитивних дисторзија, односно грешака у 

мишљењу. DePaulo и сарадници (DePaulo, Epstein, & LeMay, 1990) наводе да 

социјално анксиозни, као на пример они који су анксиозни у испитним ситуацијама 

(Geen, 1987), могу имати лошији перформанс јер имају тенденцију да буду 

преокупирани ониме што процењивач мисли о њима. Лоше наступају због тога што 

имају тенденцију да буду анксиозно преокупирани. 

У ситуацијама где су, или ће бити, процењивани од стране других, 

људи који су социјално анксиозни понашају се нервозно и уштогљено. Ако 

могу да се повуку из процењивачке ситуације, или да је избегну уопштено, 

то ће и урадити. Уколико не могу да се повуку физички, често делује да су 

психолошки повучени, у смислу да мало доприносе разговору или 

одржавају оскудан контакт очима са особом која их процењује (Leary, 1983; 

Bruch, Gorsky, Collins, & Berger, 1989; Schlenker & Leary, 1982). То се чини 

као њихова одбрамбена стратегија, која за циљ има да се избегне остављање 

лошег утиска и покуша да се остави добар утисак (Greenberg, Pyszczynski, & 

Stme, 1985; Arkin, Lake, & Baumgardner, 1986; Schlenker & Leary, 1982) (DePaulo 

et al., 1990). Три су компоненте социјалне анксиозности: (а) негативно 

вредновање себе, (б) осећај напетости и нелагоде у односу на друге људе, (ц) 

склоност ка повлачењу у присуству других (Schwarzer, 1986). 
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Испитна анксиозност се може сматрати једним од облика социјалне 

анксиозности (Juretić, 2008). Испитна и социјална анксиозност имају многе 

заједничке елементе који им претходе, а многи од њих укључују страх од 

неуспеха и бригу око социјалне евалуације (Sarason, 1980), а као и код 

социјално анксиозних особа, тако и код високо испитно анксиозних, постоји 

тенденција да буду преокупирани мислима које су катастрофичне и 

самооптужујуће (Sarason & Sarason, 1990; Wine, 1971). 

Zarevski и Mamula (2008) наводе да испитна анксиозност или страх од 

испитивања мучи многе студенте. Односи се на све врсте ситуација у којима се 

испитују различите способности (нпр. интелигенција), уметничке, спортске и 

сличне вештине, као и знања. Најзначајније обележје испитне анксиозности је 

окренутост сопственом доживљавању уместо когнитивним захтевима испита. 

Будући да наш когнитивни систем у жижи пажње може имати само један 

процес (или ток мисли), што се више пажње посвети унутрашњим збивањима, 

остаје мање слободног капацитета пажње за сам предмет испитивања. 

Spielberger је дефинисао испитну анксиозност као форму ситуацијске 

анксиозности (Spielberger, 1972, 1980; Spielberger & Vagg, 1995; prema Peleg-

Popko & Klingman, 2002). Испитна анксиозност је за неке ученике и студенте 

толико ометајућа да морају да потраже помоћ стручних лица. Резултати 

истраживања (Juretić, 2008) истичу да особе са већом социјалном анксиозношћу 

показују већу ситуацијску (испитну) анксиозност. Код социјално анксиознијих 

људи се чешће јављају негативне аутоматске мисли (као и мисли које показују 

недостатак мотивације и интереса), а анксиозне особе себе доживљавају мање 

ефикасним, како у ситуацијама у којима постоји евалуација, тако и у другим 

свакодневним ситуацијама. Резултати наведеног истраживања упућују на то да 

ће особа с већом диспозицијском испитном анксиозношћу тежити да 

анксиозност испољи у испитној ситуацији. 

ГОВОРНИЧКО САМОПОУЗДАЊЕ 

У истраживању које је за циљ имало да утврди највеће страхове код људи 

и у коме је учествовало 3000 Американаца, испитаници су навели да је страх од 

болести и смрти тек шести по рангу, страх од буба и инсеката је као највећи 

заступљен код 22% испитаних, страх од висине код 32%, а од „говора пред 

групом људи“ највише се плаши 41% испитаника (Zarevski i Mamula, 2008). 

Многи људи пате од високог нивоа анксиозности у различитим 

ситуацијама где комуницирају са другима. Један од најчешћих облика 

анксиозности представља говорничка анксиозност. Док неки људи уживају и 

траже прилике да причају пред публиком, други оклевају, нервозни су или 

анксиозни у вези са јавним презентовањем (Bippus & Daly, 1999). Аутори 

(Ćubela, Proroković, Penezić i Tucak, 2006) наводе да се говорничка 

анксиозност може дефинисати као когнитивне и физиолошке реакције које 
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појединац доживљава кад припрема, очекује, планира или спроводи било 

какав формалан или неформалан говор, расправу или презентацију у групи 

људи који су му колеге, професори, надређени или ауторитети (Behnke, 

Sawyer, & King, 1994). Од срамежљивости се разликује јер није последица 

опште нелагодности у социјалним ситуацијама. Проширујући Schachter-ову 

теорију (Schachter, 1964), описивање узбуђености као анксиозности зависи од 

предиспозиције говорника да види свој задатак као негативно искуство 

(Behnke & Beatty, 1981). Имплицитне теорије које покушавају да објасне 

говорничку анксиозност, као најчешће разлоге наводе: повећану самосвест, 

страх од неиспуњавања очекивања публике, веровање како је особа различита 

од публике и њој подређена, перципиран недостатак вештина, страх од 

процењивања, строгост публике, недостатак искуства у ситуацијама јавних 

наступа, слабу припрему и слично (Ćubela i sar., 2006). Дакле, може се рећи да 

поједине особе ситуацију јавног наступа могу доживети као ситуацију са 

високим фрустрационим потенцијалом, што свакако зависи, као што је већ 

поменуто, од индивидуалне процене контекста интеракција као потенцијало 

непријатног и поражавајућег искуства, а у складу са проценом како саме 

ситуације, тако и сопствених способности (Pavličević, 2012).  

СТРАХ ОД НЕГАТИВНЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Страх од негативне евалуације један је од аспеката социјалне анксиозности 

(Schlenker & Leary, 1982). Повезан је с потребом да се стекне одобравање и 

избегне неодобравање. Особе с израженим страхом имају већу сумњу у 

способност да на друге оставе пожељан утисак (Radovanović i Glavak, 2003). 

Истраживањима је показано да социјално анксиозни имају јаку 

потребу за импресионирањем других, али их у томе спречава страх од 

негативног исхода евалуације (Zarevski i Mamula, 2008). Претерани стах од 

негативне евалуације води до бојажљивости и инхибираности у социјалним 

ситуацијама и спречава појединце да се укључе у јавне наступе који би 

могли бити врло награђујуће искуство (Larkin & Pines, 2003). С обзиром на 

то, не изненађује да је социјално избегавање, уз анксиозност и 

субмисивност, везано за страх од негативне евалуације (Vukić, 2017). Особе 

којима предстоји суочавање са евалуацијом се више брину о томе какав 

утисак остављају на друге, лошије се осећају када су негативно евалуиране 

и осетљивије су на критику. Код тих је особа у просеку јача социјална 

анксиозност, у већој су мери зависне од других и више се труде да добију 

одобравање других у поређењу с особама с мањим страхом од негативне 

евалуације (DePaulo et al., 1990). Страх од негативне евалуације се 

разликује, али је блиско повезан са социјалном анксиозношћу. Конкретно, 

страх од негативне процене је повезан са неповољним вредновањем док се 

очекује или учествује у друштвеној ситуацији, док се социјална анксиозност 

односи на афективне реакције на ове ситуације (Weeks, Heimberg, Fresco, 

Hart, Turk, Schneier, & Liebowitz, 2005). 
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Сходно досадашњим истраживањима која су се бавила повезаношћу 

између социјалне анксиозности чији је један од конструката испитна 

анксиозност и говорничког самопоуздања с једне стране (Daly, Caughlin, & 

Stafford, 1984, Carlile, Behnke & Kitchens, 1977) и страха од негативне 

евалуације са друге стране (Winton et al., 1995), намеће се потреба да се 

проучи повезаност између свих наведених облика анксиозности. 

Главни циљ овог истраживања је био да се истражи каква је 

повезаност између испитне анксиозности, говорничког самопоуздања и 

страха од негативне евалуације код студената, као и да се испита повезаност 

између варијабли самопроцене (самопроцена спремности за испит и 

самопроцена сигурности у своје знање) и главних предмета мерења. Главне 

хипотезе овог истраживања су: Х1 – постоји статистички значајна 

повезаност између испитне анксиозности, говорничког самопоуздања и 

страха од негативне евалуације и Х2 – постоји статистички значајна 

повезаност између варијабли самопроцене (самопроцена спремности за 

испит и самопроцена сигурности у своје знање) и главних предмета мерења. 

МЕТОД 

Испитаници и поступак 

У истраживању је учествовао 221 студент од прве до четврте године основних 

академских студија Универзитета у Нишу, а који је претходно био изложен испитној 

ситуацији у виду писменог и усменог колоквијума. Највише студената је било са прве 

године основних академских студија – 102 студента (46,2%), затим са друге године 33 

студента (14,9%) и са треће године – 32 студента (14,5%). 

Испитаници су били старости од 18 до 29 година. Највише је било 19-

годишњака – 63 студента (28,5%), затим оних који имају 20 година – 31 

студент (14%) и оних од 26 година, којих је било 22-оје (10%). Од тога је 

било 102 момака (46,2%) и 119 девојака (53,8%). 

Испитивање је спроведено од октобра до децембра 2017. године на 

пригодном узорку, током испитног рока. 

Инструменти 

Скала испитне анксиозности (Patric Henry Community College skala 

– PHCC: Nist & Diehl, 1990). PHCC је десетоајтемска скала, која испитује 

фреквенцију присуства одређених анксиозних стања пре и током испитне 

ситуације. Скала је петостепена, Ликертовог типа (од 0 = никад до 4 = увек). 

Пилот истраживање спроведено у Србији (Jelić, Berat i Popov, 2012) тестирало 

је карактеристике скале и показало се да инструмент мери генералну испитну 

анксиозност, операционализовану преко когнитивних, односно физиолошких 

индикатора (Cassady & Johnson, 2002). Резултати на нашем узорку указују на 

задовољавајуће психометријске карактеристике (α= .868). 
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Скала Говорничког самопоуздања (The Personal Report of 

Confidence as a Speaker – PRCS: Paul, 1966) Она се састоји се од 30 ајтема које 

мере афективне и бихевиоралне реакције у ситуацијама јавног излагања. На 

ајтеме се одговоара са ТАЧНО/НЕТАЧНО, с тим што је половина ајтема 

супротног смера како би се избегли систематски фактори. Fiamengo (2004) је 

адаптирала скалу на хрватски језик. Резултат на скали говорничког 

самопоуздања се рачуна као једноставна адитивна линеарна комбинација 

одговора свих ајтема, с тим да се сваком одговору Т (ТАЧНО) бодује један бод, 

притом водећи рачуна о ајтемима које се обрнуто бодују. Виши резултат на 

скали указује на мање говорничко самопоуздање, односно већу говорничку 

анксиозност. Поузданост скале на нашем узорку је висока (α=.907). 

Скала страха од негативне евалуације (Fear of Negative Evaluation – 

FNE: Watson & Friend, 1969). Watson и Friend (1969) су конструисали скалу 

страха од негативне евалуације која се састојала од тридесет исказа. Leary 

(1983) је скратио скалу на 12 тврдњи те је његова верзија скале примењена у 

овом истраживању. Примери питања су: "Често се бојим да ће други људи 

приметити моје мане. ", "Често сам забринут/а какав утисак остављам." Скала 

мери ниво у којем особа страхује да ће је други људи негативно проценити. 

Испитаници обележавају степен слагања с исказима на скали Ликертовог типа 

(од 0 - никад до 5 – увек). Укупан резултат добија се збрајањем нумеричких 

вредности свих процена. За тврдње под редним бројем 2, 4, 7 и 10 претходно 

треба обрнути систем бодовања. Виши резултат упућује на већу присутност 

страха од негативне евалуације. На нашем узорку се скала показала поузданом, 

при чему је добијени Кронбах алфа коефицијент износио α =.847. 

Самопроцена спремности за испит – упитник конструисан за 

потребе овог истраживања, а садржи информације о томе колико студент 

мисли да је добро спремио испит (0 – потпуно неспреман/на до 5 – потпуно 

спреман/на) и колико је сигуран у своје знање (0- у потпуности 

несигуран/на до 5-у потпуности сигуран/на). 

Социодемографски упитник – упитник конструисан за потребе овог 

истраживања који пружа податке о полу, години старости, години студија, 

образовању мајке и образовању оца. 

Резултати 

У циљу испитивања присуства корелације између варијабли 

користили смо Спирман-ов коефицијент корелације. Ова анализа је у себи 

садржала 5 варијабли, испитиваних у различитим комбинацијама. 

Први проблем нашег истраживања је био да се утврди да ли постоји 

статистички значајна повезаност између испитне анксиозности, говорничког 

самопоуздања и страха од негативне процене код студената. Из Табеле 1 

можемо видети да сви главни предмети мерења су међусобно значајно 

повезани. Што је виши скор на скали говорничког самопоуздања (уједно 
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већа говорничка анксиозност) то ће бити и већа испитна анксиозност 

(r=.531**, p<0.05) и страх од негативне процене (r=.440**, p<0.05). Такође, 

што је већи страх од негативне процене, то ће бити већа испитна 

анксиозност (r=.412**, p<0.05). 

Табела 1. Повезаност главних предмета мерења (Spearman-ови 

коефицијенти корелације) 
 

Испитна 

анксиозност 

Говорничко 

самопоуздање 

Страх од 

негативне процене 

Испитна 

анксиозност 
   

Говорничко 

самопоуздање .531**   

Страх од негативне 

процене .412** .440**  

** Статистичка значајност на нивоу p<0.05 

Други проблем истраживања био је испитати да ли постоји 

повезаност главних премета мерења (испитна анксиозност, говорничко 

самопоуздање и страх од негативне процене) са самопроценом спремности 

за испит студената (колико мисли да је добро спремио испит и колико је 

сигуран у своје знање). Резултати приказани у Табели 2 указују на то да 

постоји статистички значајна повезаност између говорничког самопоуздања 

с једне стране и спремности за испит и сигурности у своје знање са друге 

стране, при чему негативан предзнак упућује на то да што су виши скорови 

на варијаблама самопроцене то су нижи скорови на скали говорничког 

самопоуздања, односно, говорничко самопоуздање је више (r= -.278**, 

p<0.05; r=-.305**, p<0.05). Такође, резултати приказани у табели указују да 

постоји и статистички значајна повезаност између испитне анскиозности и 

сигурности у своје знање, при чему негативан предзнак указује на то да што 

је већа сигурност у знање, то је мања испитна анксиозност (r=-.190**, 

p<0.05). 

Табела 2. Повезаност варијабли самопроцене са главним предметима 

мерења (Spearman-ови коефицијенти корелације) 
 

Испитна 

анксиозност 

Говорничко 

самопоуздање 

Страх од негативне 

процене 

Спремност -.112 -.278** .051 

Сигурност у 

знање 
-.190** -.305** -.096 

** Статистичка значајност на нивоу p<0.05 
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ДИСКУСИЈА 

Аутори Kocovski и Endler (prema Kumar, Athilakshmi, Maharishi, & 

Maya, 2015) у свом раду закључују да особе које постижу више резултате на 

скалама социјалне анксиозности имају мања очекивања да ће достићи циљ, 

имају ниже самопоуздање и слабије вештине самооснаживања. Ово 

наглашава да су страх од негативне процене и анксиозност јако повезани. 

Негативне аутоматске мисли утичу на то да се јавља и негативна процена 

догађаја и сопственог понашања. Јавља се упоређивање са очекиваним – 

пожељним понашањем и такве особе доносе закључак који сматрају да је то 

процена свих присутних. Увек су процене везане за значај и значење по тзв. 

“лични домен”, односно, све оно што је битно особи почев од базичног – 

сопственог здравља и живота, али и социјалног достигнућа, важних особа и 

сл., а студентима је у току испитног рока свакако битно да ли ће положити 

испит (Clark & Wells, 1995). Резултати нашег истраживања су у складу са 

резултатима истраживања које су спровели Leary и сарадници (Leary, Haupt, 

Strausser, & Chokel, 1998) и показала су да ће студенти који имају 

израженију социјалну анксиозност имати и израженији страх од негативне 

евалуације. Према наведеном истраживању страх се може јавити при 

замишљању евалуације која би могла уследити или при актуалној 

евалуацији. Особе које осећају већи страх од негативне евалуације 

мотивисаније су за постизање социјалног одобравања и више се боје 

реакције неодобравања од особа с мање израженим страхом (Radovanović i 

Glavak, 2003). Резултати Wilsona и Rapea (Wilson & Rapee, 2005) указују да 

је говорничка анксиозност као врста социјалне анксиозности у вези с 

веровањем да ће непријатни догађаји у социјалном окружењу резултирати 

негативном проценом од стране других. Овакви непријатни догађаји се 

доживљавају као показатељи негативних особина личности који ће имати 

штетне последице у будућности. 

Водећи когнитивни модели социјалне анксиозности (Rapee & 

Heimberg, 1997; Clark & Wells, 1995) показују да је појачано избегавање 

социјалних ситуација делом објашњено негативним когнитивним 

процесима који се одвијају пре, током и након сусрета са социјалном 

ситуацијом. Ти когнитивни процеси укључују антиципаторно 

процесуирање, пажњу усмерену на себе и накнадну руминацију (Miers, 

Blote, Heyne, & Wetsenberg, 2014). Vukić (2017) наводи да антиципаторно 

процесуирање укључује размишљање о надолазећој ситуацији, присећање 

прошлих неуспеха и предвиђање лошег перформанса или одбацивања. 

Претпоставља се да ови негативни антиципаторни процеси појачавају 

анксиозност. Зато студенти који имају страх од негативне евалуције имају и 

повишену говорничку анскиозност, што се показало у нашем истраживању. 

Когнитивне теорије социјалне анксиозности (Brozovich & Heimberg, 

2011) говоре о томе да социјално анксиозни појединци показују повишену 

пажњу усмерену на себе током прибојаваних социјалних ситуација (Rapee & 
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Heimberg, 1997; Clark & Wells, 1995). Као последица, јавља се повећана 

свесност о својим потенцијалним недостацима. На тај начин, пажња 

усмерена на себе може повећати ниво анксиозности. Током испита, особе 

које имају израженију испитну анксиозност доживљавају “већу фреквенцију 

и интензитет анксиозности као стања, имају већу активацију или узбуђење 

аутономног нервног система и имају више мисли које се односе на бригу за 

себе и мисли које нису релевантне за задатак што интерферира с пажњом и 

перформансом” (Spielberger & Vagg, 1995, Juretić, 2008). Како наводе 

Zarevski и Mamula (2008) код испитне анксиозности затвара се зачарани 

круг: што је људе више страх за време испитивања – мање се могу усмерити 

на задатак, а што се мање концентришу на задатак – страх постаје 

израженији…и тако даље у самопојачавајући круг повратних веза. 

Негативна корелација између самопроцене сигурности у своје знање 

и испитне анксиозности указује на то да они студенти који имају већу 

сигурност у своје знање су мање анксиозни у испитној ситуацији. 

Објашњење оваквих резултата можемо потражити у когнитивном моделу 

који когницију објашњава кроз три нивоа. Негативне аутоматске мисли су 

један од три нивоа размишљања, које су специфичне за ситуацију и 

невољно се појављују када се јавља анксиозност. Такође имају директан 

утицај на настанак одређених емоција и понашања и представљају високо 

персонализовану процену дате ситуације или догађаја. Особе обично 

прихватају своје аутоматске мисли као истините, без евалуације. Mohorić 

(Мohorić, 2008) је у свом истраживању дошла до закључка да студенти које 

одликује висока анксиозност, као и учестала појава физиолошких и 

когнитивних симптома исте, неретко имају негативне аутоматске мисли за 

време учења, што није случај код мање анксиозних студената. Ово 

истраживање потврђује да су анксиозни студенти, упркос чињеници да не 

постижу значајно ниже оцене током студија, мање задовољни собом у 

односу на мање анксиозне студенте (мерено задовољством собом). 

Претпоставља се да ће они студенти који имају чешће негативне мисли, 

бити мање сигурни у своје знање за испит, а уједно постајати и забринутији 

у погледу свог перформанса од оних који немају учестало јављање 

негативних аутоматских мисли. 

Непостојање повезаности између страха од негативне процене и 

самопроцењене спремности за испит можемо објаснити тиме што када 

студент проживљава интензивну анксиозност пре и током испита, он се 

заправо не плаши теста (или неполагања испита). (Juretić, 2008). Студенти 

не повезују знање које поседују и учинак на тесту, јер постоје и други 

фактори који утичу на успех на испиту. 

Bippus и Daly (Bippus & Daly, 1999) наводе многобројне разлоге због 

којих људи доживљавају анксиозност приликом излагања. У складу са 

њиховим запажањем можемо закључити да неузимање у обзир тих разлога 

представља објективни недостатак нашег истраживања. Неки од 

многобројних разлога због којих људи доживљавају анксиозност приликом 
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излагања могу, поред страха од евалуације (Daly, Vangelisti, Neel, & 

Cavenaugh, 1989) бити и недовољна спремност (Daly, Vangelisti, & Weber, 

1995); повећана фокусираност на себе (Daly, Vangelisti, & Lawrence, 1989); 

страх да се неће задовољити очекивања публике (Ayres, 1986); и перцепција 

недостатка вештина (Chesebro, McCroskey, Atwater, Bahrenfuss, Cawleti, & 

Gaudino, 1992). Будућа истраживања истраживања у овој области требало би 

да обухватају и ове компоненте. 
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Abstract: The aim of this study was to determine the correlation between speaker 

self-confidence, test anxiety and fear of negative evaluation in college students, 

as well as connection of these variables with self-assessment of the preparedness 

for exam and confidence in their knowledge. There were 221 students (male and 

female) that participated in the study. The authors applied following scales: Scale 

of speaker self-confidence, Scale of test anxiety, Scale of fear of negative 

evaluation, and sociodemographic questionnaire designed for this research 

(gender, age, college year, level of parental education), as well as self-assessment 

of preparedness for exam and self-assessment of the confidence in one`s own 

knowledge. The test was carried out during the examination period. The results of 

the study show that there is a significant correlation between confidence in one`s 

knowledge and test anxiety, readiness for exam and speaker anxiety, as well as 

test anxiety, speaker anxiety, and fear of negative assessment among tested 

students. 
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АДАПТИВНЕ ПРОМЕНЕ МОТОРИЧКОГ СТАТУСА 

ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ ПОД УТИЦАЈЕМ ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА  

Дејан A. Миленковић
1
 

Сажетак. Адаптивност у физичком вежбању представља процес 

прилагођавања организма на физичке стимулансе којима је изложен што 

доводи до промена у антрополошком статусу. Овим истраживањем требало је 

утврдити адаптивне промене појединих моторичких способности на 

физичком васпитању предшколске деце након тромесечног похађања 

програма физичког васпитања. Тестирано је двадесетпеторо деце старије 

васпитне групе предшколског узраста. Првобитно тестирање извршено је на 

почетку школске године, а друго тестирање након три месеца похађања 

предшколске установе. Примењено је осам моторичких тестова: тапинг 

руком, тапинг ногом, коверта тест, осмица са савијањем, стајање на једној 

нози дуж клупице за равнотежу, стајање на једној нози затворених очију, 

гађање хоризонталног циља лоптицом и чучњеви. Од статистичких анализа 

коришћени су Студентов Т-тест и дискриминативна анализа. Добијени 

резултати показали су да је под утицајем физичког васпитања код 

предшколаца утврђена свеукупна промена моторичког статуса посматрајући 

мултиваријантни ниво, док је код појединачних тестова непостајање 

статистички значајне разлике забележено само код једног теста. Тиме се може 

закључити да је програм физичког васпитања дао очекиване резултате. 

Кључне речи: моторички статус, физичко васпитање, предшколски 

узраст, адаптивност. 
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Период предшколског узраста представља време када треба започети 

процес формирања навике за бављењем физичким вежбањем, а све у складу 

са биопсихосоцијалним могућностима развоја детета. Свако дете у овом 

периоду испољава склоност за кретањем и потребно ју је каналисати и 

усмерити ка формирању свести о значају и вредности физичког васпитања. 

Организован рад на физичком васпитању у овом узрасту и систематски 

спроведене замисли самог педагога, доприносе правилном развоју детета, 

али и стварању основе за даље успешно савладавање постављених задатака 

физичког васпитања (Вишњић, Јовановић и Милетић, 2004).  

Приликом рада са децом, један од сегмената је развој моторичких 

способности. Оне су важне због њиховог активирања приликом решавања 

моторичких задатака, и не само решавања, већ и успешности том приликом. 

Моторичке способности су у одређеном делу генетски условљене, а другим 

делом се на њих може утицати различитим садржајима у оквиру разним 

облика физичких активности у које спада и програм физичког васпитања. 

Генетски удео код моторичких способности је различит. Неке од њих имају 

висок ниво урођености и не дају много могућности за директан развој, па се 

прибегава посредним методама уз помоћ усавршавања неких других 

елемената који имају утицаја на конкретну моторичку способност, на 

пример, код брзине. На развоју манифестовања брзине, која као латентна 

димензија има високу генетску условљеност, може се посредно радити уз 

помоћ развијања снаге, координације, усавршавања технике покрета итд. Са 

друге стране, неке моторичке способности немају тако јак генетски фактор, 

те постоји велика могућност директног развоја, на пример, репетитивна 

снага. 

Адаптивност у физичком вежбању представља процес прилагођавања 

организма на физичке стимулансе којима је изложен, што доводи до 

промена у антрополошком статусу. Ова карактеристика физичког вежбања 

значајна је и у физичком васпитању, такође и у спортском тренингу као 

један од основних принципа (Малацко, 1982). Колики ће бити ниво 

адаптивности организма и временски период за који ће се то десити током 

физичке активности, зависи од садржаја и метода рада, величине 

оптерећења које мора сходно узрасту деце да буде оптимално (изражено 

кроз обим, интензитет и густину), умешности педагога итд. 

Основа физичке активности која је праћена у овом раду и њеног 

утицаја на евентуалне промене у простору моторичких способности код 

деце, односи се на програм физичког васпитања у предшколским 

установама. Циљ истраживања био је да се утврди да ли садржаји рада уз 

методе њиховог извођења могу да доведу до промена у моторичким 

способностима и на ком нивоу. 
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За потребе спровођења овог истраживања, тестирано је 

двадесетпеторо деце старије васпитне групе предшколског узраста (од 5 

година до поласка у школу). Испитаници похађају предшколску установу и 

обухваћени су, између осталих активности, и физичким васпитањем. 

Првобитно тестирање (иницијално) извршено је на почетку године, а друго 

тестирање (финално) након три месеца похађања предшколске установе 

(пред крај првог полугодишта). Било је потребно добити одговор на питање 

да ли ће тромесечни рад у оквиру програма физичког васпитања који је 

планиран за предшколске установе утицати на промене моторичког статуса 

код тестиране деце.  

Приликом тестирања моторичких способности примењено је осам тестова: 

 тапинг руком 

 тапинг ногом  

 коверта тест  

 осмица са савијањем  

 стајање на једној нози дуж клупице за равнотежу  

 стајање на једној нози затворених очију  

 гађање хоризонталног циља лоптицом 

 чучњеви 

Примењени скуп моторичких тестова узет је из истраживања Курелић, 

Момировић, Стојановић, Радојевић и Вискић-Шталец (1975). Од статистичких 

анализа за утврђивање промена у нивоу моторичких способности испитаника 

коришћени су Студентов Т-тест за мале зависне узорке и каноничка 

дискриминативна анализа, израчунати статистичким пакетом Statistica 7.0. 

Врсте активности у програму физичког васпитања у предшколском узрасту 

Физичко васпитање у предшколским установама, исто као и у 

школским, изводи се према прописаном плану и програму. Спровођење 

васпитно-образовног рада који се наслања на већ стечене навике и вештине, 

потребно је вршити у одговарајућим хигијенским условима. Физичко 

васпитање треба да буде реализовано свакога дана кроз разноврсне и 

забавне активности, сходно психофизичким способностима овог узраста, 

најчешће путем игре, а све у циљу правилно раста и развоја деце, 

ослањајући се, између осталих, на принципе васпитне и здравствене 

усмерености. 

Од садржаја који се спроводе треба поменути следеће физичке 

активности (према Матић и др., 1992): 
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 Вежбе за развој свих мишићних партија – од руку и раменог 

појаса, преко трупа, до мишића ногу; 

 Вежбе за развијање навика кретања – различите врсте ходања и 

трчања; 

 Скакање – на једној и на обе ноге; у различитим правцима и 

смеровима;  

 Пузање, пењање и провлачење – провлачење четвороношке, у 

чучњу, пењање само ногама, уз помоћ руку, пузање на леђима, на 

трбуху итд; 

 Котрљање и колутање – на тлу, преко справа, у различитим 

смеровима, у паровима и појединачно; 

 Бацање, хватање и гађање – лоптица и других ситних предмета 

различитим врстама замаха, котрљањем, убацивањем, 

набацивањем. 

 Дизање, ношење, вучење, гурање – одговарајући предмети; 

појединачно, групно и у паровима. 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Табела I: У табели су приказани дескриптивни параметри 

моторичких способности. 

Табела II: У табели је приказан Т-тест за зависне узорке примењених 

моторичких тестова. 

 

Тестови T-value p 

Тапинг руком -3.02 .006* 

Тапинг ногом -2.41 .025* 

Коверта тест 4.88 .000* 

Осмица са савијањем 5.59 .000* 

 Иницијално тестирање Финално тестирање 

Тестови Mean±SD Mean±SD 

Тапинг руком 39.39±4.34 43.65±5.51 

Тапинг ногом 29.48±2.11 32.09±4.80 

Коверта тест 25.06±2.89 21.85±2.10 

Осмица са савијањем 21.51±2.53 18.12±1.69 

Стајање на једној нози 

дуж  

клупице за равнотежу 

4.16±2.12 8.51±2.74 

Стајање на једној  

нози затворених очију 
23.08±9.66 26.39±10.24 

Гађање хоризонталног  

циља лоптицом 
4.78±2.78 6.52±2.54 

Чучњеви 7.65±2.31 9.26±2.40 
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Стајање на једној нози дуж  

клупице за равнотежу 
-5.12 .000* 

Стајање на једној нози  

затворених очију 
-1.09 .289 

Гађање хоризонталног  

циља лоптицом 
-5.39 .000* 

Чучњеви -8.20 .000* 

У табели у којој су приказани резултати Т-теста може се видети да се 

значајност разлика у финалном у односу на иницијално тестирање не уочава 

једино код теста стајање на једној нози са затвореним очима (.289). Остали 

тестови у мањој или већој мери указују на статистички значајну разлику 

резултата на финалном у односу на иницијално тестирање. Може се 

закључити да је програм физичког васпитања утицао на промене 

моторичких способности посматрајаћи из угла појединачних тестова. 

Табела III: У табели је приказана каноничка 

дискриминативна анализа моторичких способности.  

P-level .000** 

Тестови Root 1 

Тапинг руком -0.305 

Тапинг ногом -0.250 

Коверта тест 0.450 

Осмица са савијањем 0.560 

Стајање на једној нози дуж  

клупице за равнотежу 
-0.630 

Стајање на једној нози  

затворених очију 
-0.118 

Гађање хоризонталног  

циља лоптицом 
-0.232 

Чучњеви -0.242 

Група Root 1 

G_1:1 (Иницијално тестирање) 1.410 

G_2:2 (финално тестирање) -1.410 

 

Дискриминативна функција указује да постоји укупна статистички 

значајна разлика између два тестирања предшколске деце у моторичким 

способностима на нивоу .05 (.000) (ниво поузданости 95%).  

Највећи допринос поменутој разлици (дискриминативној функцији), 

на основу коефицијената факторске структуре појединачних тестова дају 

стајање на једној нози дуж клупице за равнотежу (-0.630), осмица са 

савијањем (0.560) и коверта тест (0.450).  

Код већине спроведених моторичких тестова нумеричка разлика је у 

корист финалног тестирања (-1.410), јер је предзнак код коефицијената 

негативан. Нумеричка разлика код ових тестопа у исто време представља и 

бољи резултат.  
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Код осмице са савијањем (0.560) и коверте теста (0.450) нумеричка 

разлика је у корист иницијалног тестирања (1.410), због позитивног 

коефицијента. Међутим то представља слабији резултат, јер су то тестови у 

којима се мери време, стога мања бројка чини бољи резултат. 

Имајући у виду ове констатације, резултати су у свим тестовима 

показали позитивне адаптивне промене, тј. промене на боље. 

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК 

Ниво развијености моторичких способности врло је битан фактор 

човековог организма и квалитета живота. Опште је познато да се са радом 

на развијању латентних моторичких димензија, а самим тим и њиховог 

манифестовања у свакодневном животу почиње када је дете мало. То чини 

темељ развијености ових способности и за касније периоде детињства, али и 

за доба одраслог човека. Каква је база постављена у раним годинама, такве 

ће се последице осећати целог живота. Предшколски узраст један је од 

периода који доприносе изградњи темеља моторике човека и за касниј 

животна доба. 

Постоје многобројна истраживања која се баве моторичким статусом 

предшколске деце, разликама у моторици и утицајем физичког васпитања и 

других физичким активности на ово подручје антрополошких способности. 

Williams и др. (2008) сматрају да су деца са слабијим нивоом моторичких 

способности мање активна у физичким активностима, док Venetsanou & 

Kambas (2010) указују на чињеницу да адекватан програм кретања може 

побољшати развој моторике, чиме се спречавају дугорочне негативне 

последице на развојни статус детета. Robinson (2011), такође, указује на 

позитиван однос између физичких способности деце и нивоа њихових 

моторичких вештина.  

У истраживању Аћимовића (2013) указује се на међусобне 

разлике моторичког статуса измећу девојчица и дечака предшколског 

узраста и долази се до закључка да су дечаци изразито мање гипки од 

девојчица, делимично слабије координације покрета, снажнији, 

прецизнији и бољи у брзини трчања. До разлика у појединим 

моторичких способности између дечака и девојчица долазе и 

Павловић и Маринковић (2013) који на узорку деце предшколског 

узраста од 4 до 6 година закључују да дечаци поседују бољу 

координацију, док су девојчице показале боље резултате на 

тестовима гипкости. До сличног закључка дошли су и Јаковљевић, 

Бијелић, Јовановић, Божић и Вукић (2013).  

У последњих двадесетак година јавља се велики проблем гојазности 

код деце и у свету и код нас. Томе значајно доприноси и савремени 

„седентарни‟ начин живота који утиче на све ређе кретање и код одраслих, 
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али, нажалост, и код деце. Бројна су истраживања која се баве овом 

проблематиком, чак постоје и специјализовани часописи који објављују 

истраживања овог типа. Опасност од гојазности код деце велики је ризик по 

здравље организма. Обично се каже да гојазно дете израсте у гојазног 

човека. С тим у вези треба поменути истраживања која управо указују на 

проблем гојазности код деце чији ниво физичке активности није на 

потребном нивоу, па самим тим ни моторички статус није задовољавајући. 

Agha-Alinejad и др. (2015) указују да су прекомерна телесна тежина и 

гојазност директно повезани са лошим здравствено-моторичким статусом и 

да би било потребно подржати оснивање посебно прилагођених програма 

физичке активности који би спречили настанак гојазности предшколске 

деце. 

Истраживања која се изведена на физичком васпитању предшколске 

деце указују на позитиван утицај физичке активности на развој и 

унапређење моторичког статуса. Livonen, Sääkslahti & Nissinen (2011) 

охрабрују педагоге да изводе специфично вежбање моторичких вештина на 

физичком васпитању, закључујући у свом истраживању да оно даје 

резултате и код дечака и код девојчица. Указујући на чињеницу да је 

физичка активност важна за раст и развој деце и да физичко васпитање мора 

да има значајно место у програму рада предшколских установа, Chow, 

McKenzie & Louie (2015) долазе до закључка да је рад у оквиру програма 

физичког васпитања повећао ниво физичке активности, али да је потребно 

унапредити ниво физичке стимулације организма код деце у виду повећања 

броја часова физичког васпитања. 

Увидом у досадашња истраживања могу се видети различити начини 

на који аутори истражују поље моторичких способности и нивое физичких 

активности деце предшколсог узраста. Такође је и овим истраживањем 

требало утврдити евентуалне адаптивне промене појединих моторичких 

способности под утицајем програма физичког васпитања код предшколске 

деце. Добијени резултати показали су да је под утицајем физичког 

васпитања у трајању од три месеца код предшколаца утврђена свеукупна 

промена моторичког статуса посматрајући мултиваријантни ниво, док је код 

појединачних тестова непостајање статистички значајне разлике забележено 

само код једног теста. Тиме се може закључити да је програм рада физичког 

васпитања дао очекиване резултате. 
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ADAPTIVE CHANGES OF MOTORIC STATUS OF 

PRESCHOOL CHILDREN UNDER INFLUENCE OF PHYSICAL 

EDUCATION 

Dejan А. Milenković
1
 

Abstract. Adaptivity in physical exercise is the process of adjusting the 

body to the physical stimuli it is exposed to, which leads to changes in 

anthropological status. The aim of this research was to determine the adaptive 

changes in some of motoric abilities in physical education in pre-school children 

after three months of attending physical education. Twenty-five children of a pre-

school age belonging to a senior educational group were tested. The initial testing 

was carried out at the beginning of the school year, and the second one was 

performed after three months of attending a pre-school institution. Eight motoric 

tests were applied: hand taping, leg taping, envelope test, figure “8“ with bending, 

standing on one leg along the balance bar, standing on one leg with eyes closed, 

shooting the horizontal target with a ball, and squats. From statistical analysis, 

Student's T-test and discriminative analysis were used. The obtained results 

showed that, according to the observed multivariate level, there was an overall 

change of motoric status in preschoolers under the influence of physical 

education, while the individual level indicated non-existence of statistically 

significant differences in only one test. Thus, it can be concluded that the 

program of physical education produced the expected results. 
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РЕКРЕАТИВНА АКТИВНОСТ СТУДЕНАТА ВИСОКЕ 

ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У 

ШАПЦУ 

Зоран С. Пантић 
1
, Милован В. Стаматовић

2
 

Сажетак: У раду се третира слободно време и рекреција студената. 

Циљ истраживања био је утврдити колико студенти Високе школе 

струковних студија за васпитаче у Шапцу имају слободног времена, на који 

начин га користе и у којој мери сe баве спортско-рекреативним 

активностима. Узорак је чинило 60 студенткиња узраста 22 године (±6 

месеци). Коришћена је анкета са 15 питања. Примењен је Хи-квадрат тест. 

Само 30% испитаница има довољно слободног времена. Потребу за 

кретањем има 83,3%. Већина анкетираних 70%, одабрала би кретање и 

боравак у природи. Половина студената физички је активнa 1-2 пута 

недељно. Најредовније одлазе на концерте 30%, а већина понекад одлази у 

биоскоп 71,7%. У кућне посете 55% иде редовно, а 53,3% понекад одлазе у 

кафиће и дискотеке. Карте понекад игра 56,7%, а 20% редовно. Четвртина се 

никада не бави физичким вежбањем у слободном времену. Шетњу, 3-4 пута 

недељно, упражњава 63,3%. На излет понекад одлази 66,7%. Већина се 

осећа способним и делимично способним да самостално састави програм 

вежбања. На студијама је 58,3% стекло потребна знања да се баве вежбањем 

у слободном времену. Моторичке способности тестирало би 35% студената. 

О значају позитивног утицаја физичког вежбања на здравље и организам 

41,7% делимично је упознато. Недостатак слободног времена, стил живота и 

недовољно организовано слободно време, директно утичу на физичку 

ангажованост студенткиња. Потребна је већа едукација студената о 

важности физичке активности, као и о значају тестирања и праћења 

здравственог стања. 

Кључне речи: здравље, навике, студенти, слободно време, 

рекреативне активности. 

                                                 
1 zoran.pantic80@gmail.com , Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац 
2 stamatovic@ucfu.kg.ac.rs , Уиверзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу 
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Кретање представља основну људску потребу. Савремени начин 

живота потиснуо је ту потребу човека. Недостатак кретања – хипокинезија, 

доводи до бројних болести модерног доба (гојазност, висок крвни притисак, 

срчана обољења итд). Људи су вежбали да би квалитетно испунили 

слободно време, а данас се баве физичким вежбањем да би били фит и 

унапредили свој здравствени статус. Рекреативне активности се слободно 

бирају и упражњавају у слободном времену. Рекреација подстиче добро 

расположење.  

Студенти су једна од најосетљивијих социјалних категорија и 

активан део друштва. Ова популација и њен развитак јесу улагање у 

будућност. У том узрасту појединац се осамостаљује и почиње да управља 

својим временом и обавезама. Да би употпунили знања из области за коју су 

се определили, студенти читају литературу, усмерени су ка факултетским 

обавезама у виду семинарских радова, колоквијума и припрема за испите. 

Са таквом организацијом времена нема пуно простора за основном 

човековом потребом – кретањем. Најбољи вид поновног стварања (ре – 

креације) и кретних навика јесте бављење неким видом физичке активности. 

Физичка активност треба да постане свакодневница и део животних навика 

упркос обавезама, трагању за идентитетом и местом у друштву. 

Развијене земље улажу много новца у заштиту здравља, јер је то 

економичнији начин од лечења. Данас имамо све више развијених земаља, 

као што су Швајцарска, скандинавске земље, па и средње европске земље, 

где је удео рекреативаца већи од 50% (Trost, Owen, Bauman, Sallis & Brown, 

2002). Студенти у развијеним земљама услед технолошког развоја одликују 

се мањим степеном физичке активности (Haase, Steptoe, Sallis & Wardle, 

2004; Daskapan, Handan, Eker, T. & Eker, L., 2006; Стојановић, Д, Вишњић, 

Митровић и Стојановић, М., 2008). Истраживања наглашавају велику 

учесталост смањене физичке активности, поготово у популацији студената 

(Vuillemin, Boini, Bertrais & Tessier, 2005; DeVahl, King & Williamson, 2005; 

Fogelholm, Stallknecht & VanBaak, 2006) које изискују ново посматрање 

проблема њихове хипокинезије. Смањена физичка активност је последица 

смањеног слободног времена студената (Pedišić, Rakovac, Titze, Jurakić & 

Oja, 2014; Pedišić, Greblo, Phongsavan, Milton & Bauman, 2015). Избор и 

врста студије такође могу да утичу на схватања и битност физичке 

активности по здравље (Peltzer, Pengpid, Yung, Aounallah-Skhiri & Rehman, 

2016). 

Ако посматрамо број спортско – рекреативних вежбача, колико се 

баве одређеним рекреативним активностима, долазимо до питања због чега 

и када то раде. Сагледавајући досад објављене, а нама доступне радове из 

области учествовања у рекреативним активностима, можемо да 

констатујемо да ова област није довољно изучавана.  
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Проблем истраживања: Омладина је значајан сегмент сваког 

друштва. У складу с’тим треба водити рачуна о њиховом здравом начину 

живота. Студенти, као део омладине, треба да воде здрав начин живота што 

подразумева упражњавање рекреације, бављење спортом и уопште 

рекреативним активностима. У свету и код нас све више је присутна 

хипокинезија. Отуда и стоји брига за омладином и студентима, како за 

здрављем, тако и здравим стилом живота. 

Предмет истраживања јесте слободно време и рекреативне 

активности студената у циљу побољшања здравља и квалитета живота.  

Циљ истраживања био је утврдити колико студенти Високе школе 

струковних студија за васпитаче у Шапцу имају слободног времена, на који 

начин га користе и у којој мери сe баве спортско-рекреативним 

активностима. 

Задаци истраживања:  

 1. Анкетирати студенте путем анкетног листа;  

 2.  Обрадити податке, извршити анализу и извести закључке на 

основу добијених података. 

У истраживање се кренуло од претпоставке да се студенти у довољној 

мери баве спортско-рекреативним активностима у слободном времену. 

МЕТОД 

Истраживање је реализовано на укупном узорку од 60 студената 

Високе школе струковних студија за вапитаче у Шапцу, старости 22 године 

(±6 месеци) – женског пола.  

Примењена је техника анкетирања. Као мерни инструмент коришћен 

је анкетни упитник, који је посебно креиран за потребе овог истраживања, 

са 15 ајтема затвореног типа. Анкетни упитник обухвата питања везана за 

слободно време студената, колико се баве физичким вежбањем, шта имају 

од реквизита за рекреацију, да ли су стекли потребна знања на основу којих 

би могли да се баве вежбањем у слободном времену, да ли су студенти 

заинтересоваи да тестирају моторичке способности, да ли су упознати са 

позитивним утицајем физичког вежбања на здравље и организам... 

Статистичка процедура обухватала је основну дескриптивну 

статистику и непараметријску статистику – Xи квадрат тест.  

РЕЗУЛТАТИ 

Највећи проценат анкетираних студенткиња 51,7% делимично сматра 

да има довољно слободног времена, док је 30% одговорило потврдно. На 

ово питање 18,3% одговорило је одрично. Остварени ниво значајности је 

0,006. Мање од петине сматра да нема довољно слободног времена. С 
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обзиром на то да су у питању студенти и да имају обавеза на студијама 

оваква процентуална заступљеност је очекивана. 

 

Табела 1: Дистрибуција одговора на питање „Да ли сматрате да имате 

довољно слободног времена“?  
Да Делимично Не 

Н % Н % Н % 

18 30 31 51,7 11 18,3 

χ
2
= 10,300ª; df=2; p=0,006 

Највећи проценат студенткиња 83,3% осећа потребу за кретањем, 

одговор „можда“ одабрало је 11,67%, а 5% анкетираних не осећа потребу за 

кретањем. Велика већина осећа потребу за кретањем што је задовољавајуће. 

Резултат нивоа статистичке значајности указује да постоји статистички 

значајна разлика. 

 

Табела 2: Дистрибуција одговора на питање „Да ли осећате потребу 

за кретањем“? 

Да Можда Не 

Н % Н % Н % 

χ
2
= 67,900ª; df=2; p=0,000 

У табели бр. 3 види се да је на нивоу значајности 0,000 највећи 

проценат анкетираних студенктиња 70% , одабрало боравак у природи и 

кретање, 6,7% активности везане за друштвене мреже, а 23,3% се двоуми 

што је забрињавајуће. 

 

Табела 3: Дистрибуција одговора на питање „Шта би пре одабрали“? 

χ
2
= 38,800ª; df=2; p=0,000 

У највећем проценту, студенткиње редовно посећују концерте 30%, 

потом утакмице 18,3%, позоришта 6,7%, а најмање редовно иду у биоскоп 

5% (табела 4). Али зато највише испитаница понекад иде у биоскоп 71,7%, 

потом позориште 60%. Концерте понекад посећује 53,3%, утакмице 40%, а 

музеје 36,7%. Треба истаћи да никада у музеје не иде 58,3% испитаница. 

Утакмице 41,7% анкетираних никада не посећује. У позориште никад не иде 

33,3%, биоскоп 23,3% и концерте 16,7%. Посматрајући вредности нивоа 

статистичке значајности можемо закључити да постоји статистички 

значајна разлика у тестираним варијаблама. 

 

Боравак у природи и кретање Активност на друштвеним мрежама Неодлучан/на 

Н % Н % Н % 

42 70 4 6,7 14 23,3 
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Табела 4: Дистрибуција одговора на питање  „Колико често одлазите 

на неку од јавних приредби“? 
 Никад Понекад Редовно χ

2
 df p 

 Н % Н % Н %    

Биоскоп 14 23,3 43 71,7 3 5 42,700ª 2 0,000 

Позориште 20 33,3 36 60 4 6,7 25,600ª 2 0,000 

Музеј 35 58,3 22 36,7 3 5 25,900ª 2 0,000 

Утакмица 25 41,7 24 40 11 18,3 6,100ª 2 0,047 

Концерти 10 16,7 32 53,3 18 30 12,400ª 2 0,002 

Међу популацијом студенткиња најредовније су кућне посете 55%, 

потом следе одласци у кафиће 43,4%. Посете дискотекама су на трећем 

месту 38,4%. Ресторане редовно посећује 30% анкетираних (табела 5). Са 

одговором „понекад“ у највећем проценту посећују се дискотеке и кафићи 

са по 53,3%, ресторане посећује 51,7% испитаних, док у кућне посете 

понекад оде 45%. У ресторане никад не иде 18,3%, дискотеке никада не 

посећује 8,3% испитаница, док одлазак у кафиће не практикује 3,3% 

анкетираних. Постоји статистички значајна разлика у тестираним 

варијаблама, осим варијабле Кућне посете. 

 

Табела 5: Дистрибуција одговора на питање „Колико често одлазите у“: 
 Никад Понекад Редовно χ

2
 df p 

 Н % Н % Н %    

Кућне посете / / 27 45 33 55 25,600ª 1 0,439 

Кафић 2 3,3 32 53,3 26 43,4 25,900ª 2 0,000 

Ресторан 11 18,3 31 51,7 18 30 6,100ª 2 0,006 

Дискотека 5 8,3 32 53,3 23 38,4 42,700ª 2 0,000 

У табели 6, може се увидети да највећи проценат испитаница, 

редовно игра карте 20%, видео игрице упражњава 13,3%, а по 3,3% њих 

редовно игра шах и кладионицу. Карте понекад игра 56,7%, видео игрице 

38,4%, шах 21,7%, а кладионицу 15%. Карте никад не игра 23,3%, видео 

игре 48,3%, шах 75%, кладионицу 81,7% и рулет 100%. Игре на срећу су 

најмање заступљене међу студенткињама у Шапцу. Постоји статистички 

значајна разлика у тестираним варијаблама. 

 

Табела 6: Дистрибуција одговора на питање „Колико често играте“: 
 Никад Понекад Редовно χ

2
 df p 

 Н % Н % Н %    

Игрице 29 48,3 23 38,4 8 13,3 25,600ª 2 0,003 

Карте 14 23,3 34 56,7 12 20 25,900ª 2 0,001 

Шах 45 75 13 21,7 2 3,3 6,100ª 2 0,000 

Кладионица 49 81,7 9 15 2 3,3 42,700ª 2 0,000 

Рулет 60 100 / / / / / / / 
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На питање колико често се бавите физичким вежбањем–спортом у 

слободном времену, најзаступљенија  учесталост је код одговора 1-2 пута 

недељно 56,7%, 18,3% студенткиња то чини 3-4 пута недељно. Четвртина 

анкетираних, 25% никада се не бави спортом. Остварени ниво значајности 

је 0,001. Постоји статистички значајна разлика. 

Табела 7: Дистрибуција одговора на питање „Колико се често бавите 

физичким вежбањем – спортом у слободном времену?“ 
Никада 1-2 пута недељно 3-4 пута недељно 

Н % Н % Н % 

15 25 34 56,7 11 18,3 

χ
2
= 15,100ª; df=2; p=0,001 

Најзаступљенија физичка активност коју упражњава ова популација 

испитаника је шетња 63,3% и то 3-4 пута недељно, потом следи вожња 

бицикла и одбојка са по 15%, и трчање са 13,3%. Узимајући у обзир 

физичку активност 1-2 пута недељно, најзаступљеније је трчање 45%, потом 

следи пливање 35%, вожња бицикла и одбојка са по 31,7%, па следе шетња 

и вожња ролера са по 28,3%, плес 26,7%. Остале активности су у мањем 

проценту, попут плеса, фолклора, планинарења, стоног тениса, баскета, 

аеробика. Међу активностима које студенткиње из Шапца никада не 

упражњавају, истиче се риболов 95%, фудбал 91,7%, боди билдинг и тенис 

са по 90%, затим фолклор 85%, па аеробик 81,7%. Постоји статистички 

значајна разлика у тестираним варијаблама. 

 

Табела 8: Дистрибуција одговора на питање „Да ли и колико често 

упражњавате неку спортско – рекреативну активност?“ 
 Никад 1-2 недељно 3-4 недељно χ

2
 df p 

 Н % Н % Н %    

Шетња 5 8,4 17 28,3 38 63,3 27,900ª 2 0,000 

Баскет 49 81,7 8 13,3 3 5 63,700ª 2 0,000 

Фудбал 55 91,7 3 5 2 3,3 91,900ª 2 0,000 

Одбојка 32 53,3 19 31,7 9 15 13,300ª 2 0,001 

Трчање 25 41,7 27 45 8 13,3 10,900ª 2 0,004 

Пливање 35 58,3 21 35 4 6,7 24,100ª 2 0,000 

Бицикл 32 53,3 19 31,7 9 15 13,300ª 2 0,001 

Тенис 54 90 4 6,7 2 3,3 86,800ª 2 0,000 

Стони тенис 43 71,7 13 21,7 4 6,7 41,700ª 2 0,000 

Аеробик 49 81,7 5 8,3 6 10 63,100ª 2 0,000 

Боди билдинг 54 90 4 6,7 2 3,3 86,800ª 2 0,000 

Билијар 45 75 9 15 6 10 47,100ª 2 0,000 

Риболов 57 95 1 1,7 2 3,3 102,700ª 2 0,000 

Планинарење 47 78,3 10 16,7 3 5 55,900ª 2 0,000 

Ролери 39 65 17 28,3 4 6,7 31,300ª 2 0,000 

Плес 41 68,3 16 26,7 3 5 37,300ª 2 0,000 

Фолклор 51 85 5 8,3 4 6,7 72,100ª 2 0,000 
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Од опреме за спорт и рекреацију, испитанице највише поседују 

бицикл 55% чиме се може објаснити и његова висока заступљеност у 

недељној активности, затим лопте 51,7%, што објашњава можда релативно 

добру активност типа одбојке међу студенткињама. Истиче се поседовање 

ролера 31,7% што се опет може довести у везу са њиховом активношћу у 

току недеље. На основу оваквих података, може се претпоставити да 

постоји повезаност између поседовања одређених реквизита и спортско-

рекреативних активности. 

 

Табела 9: Дистрибуција одговора на питање „Шта имате од реквизита 

за спорт – рекреацију?“ 
Реквизит Н % 

Бицикл 35 55 

Скије 2 3,3 

Клизаљке 3 5 

Рекет за тенис 12 20 

Шатор 8 13,3 

Ролери 19 31,7 

Лопта 31 51,7 

Штап за риболов 6 10 

Чамац 6 10 

На излете у току распута редовно одлази нешто мање од половине 

41,7%, потом 20% за време викенда, а најмање иде у току радног дана у 

виду дневног излета 15%. На понуђен одговор „понекад“ 66,7% је 

одговорило да одлази на излете за време викенда и распута 55%. Нешто 

мање 53,3% анкетираних понекад одлази ван града током дана. У току радне 

недеље никада на дневне излете не иде 31,7%, за викенд 8,3% и током 

распута 3,3%. Може се претпоставити да одлазак на излет зависи од 

слободног времена и дужине његовог трајања. Постоји статистички значајна 

разлика у тестираним варијаблама. 

 

Табела 10: Дистрибуција одговора на питање „Да ли одлазите ван 

града?“ 

На основу табеле бр. 11 можемо видети да испитанице у највећем 

проценту, редовно вежбају индивидуално 23,3%, трче или иду у шетњу, тј. 

играју фудбал, одбојку, баскет са својим другарима 16,7%. Свој програм 

 Никад Понекад Редовно χ
2
 df p 

 Н % Н % Н %    

Дневни излет 19 31,7 32 53,3 9 15 13,300ª 2 0,001 

У току викенда 5 8,3 40 66,7 25 20 32,500ª 2 0,000 

У току распуста 2 3,3 33 55 25 41,7 25,900ª 2 0,000 
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вежбања упражњава 11,7%. У спортски центар редовно одлази 8,3% док је 

6,7% активно при неком спортском клубу њих. Бављење спортом или 

спортском рекреацијом, типа понекад, најзаступљеније је у друштву 65%, 

док индивидуално вежба понекад њих 46,7%. Свој програм вежбања 

понекад упражњава 35% њих. У спортски центар одлази понека 31,7%, док 

је активно при неком спортском клубу 18,3%. Највећи проценат испитаница 

75%, никада није активно при спортком клубу, што указује да се девојке ове 

доби, јако мало задржавају у спорту и да њихова друга интересовања око 

студија, обавезе које им се намећу не остављају довољно времена за 

спортска постигнућа или су разлози друге природе (породица, социјални 

фактори, типа средина, услови живота). Ово потврђује и чињеница да у 

спортске центре никада не одлази чак 60% анкетираних, а свој програм 

вежбања нема 53,3%. Забрињавајући је податак да ни у шетњу у слободном 

времену са друштвом не иде 18,3%, а индивидуално не жели да вежба 

никада и то не чини чак скоро трећина анкетираних, 30%. Постоји 

статистички значајна разлика у тестираним варијаблама (p=0,000), осим 

варијабле Индивидуално. 

 

Табела 11: Дистрибуција одговора на питање „У слободном времену 

бавим се вежбањем:“ 

 Никад Понекад Редовно χ
2
 df p 

 Н % Н % Н %    

Индивидуално  18 30 28 46,7 14 23,3 5,200ª 2 0,074 

Имам друштво 11 18,3 39 65 10 16,7 27,100ª 2 0,000 

Спортски центар 36 60 19 31,7 5 8,3 24,100ª 2 0,000 

Свој програм 32 53,3 21 35 7 11,7 15,700ª 2 0,000 

Спортски клуб 45 75 11 18,3 4 6,7 48,100ª 2 0,000 

Од укупног броја 41,7% сматра да је способно самостално да креира 

свој програм вежбања. Делимично  је способно њих 46,7%, а само 11,6% 

њих мисли да није способно самостално да креира програм вежбања. 

Већина студената сматра да је способна да самостално састави програм 

вежбања за себе, што је изузетно добар резултат. Може се претпоставити да 

су добијени резултати последица студија. Студенти имају четири предмета 

из области физичког васпитања. Ниво статистичке значајности је 0,002.  

 

Табела 12: Дистрибуција одговора на питање „Да ли се осећате 

способним да самостално саставите програм вежбања за себе?“ 

Не Делимично Да 

Н % Н % Н % 

7 11,6 28 46,7 25 41,7 

χ
2
= 12,900ª; df=2; p=0,002 

Највећи проценат испитаница 58,3% сматра да је школовањем на 

Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу стекло потребна 
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знања на основу којих може да се бави вежбањем у слободном времену. За 

себе би то можда могло да каже 36,7%, док само 5% није тог става. Већина 

студената је на Високој школи стекла потребна знања на основу којих би 

могли да се баве вежбањем у слободном времену, па се може се закључити 

да је квалитет предавања на високом нивоу. Постоји статистички значајна 

разлика. 

 

Табела 13: Дистрибуција одговора на питање „Да ли сте на Високој 

школи, стекли потребна знања на основу којих би могли да се бавите 

вежбањем у слободном времену?“ 
Да Можда Не 

Н % Н % Н % 

35 58,3 22 36,7 3 5 

χ
2
= 25,900ª; df=2; p=0,000 

За тестирање моторичке способности заинтересовано је 35% 

испитаника. Можда би то учинило њих 46,7%, док 18,3% то не би учинило 

из разичитих предрасуда и интереса. Остварени ниво значајности је 0,026. 

Табела 14: Дистрибуција одговора на питање „Да ли сте 

заинтересовани да тестирате своје моторичке способности?“ 
Да Можда Не 

Н % Н % Н % 

21 35 28 46,7 11 18,3 

χ
2
= 7,300ª; df=2; p=0,026 

Са позитивним утицајем физичког вежбања на здравље и организам 

није упознато 3,3% испитаница. Делимично је упознато 41,7%, а у 

потпуности је упознато55% анкетираних. Можда су исптанице стекле и нека 

знања око организовања програма вежабања за сопствене потребе, али нису 

упућене на позитивне ефекте редовног тренинга или упражњавања спортско 

- рекреативних активности. Постоји статистички значајна разлика. 

 

Табела 15: Дистрибуција одговора на питање „Да ли сте упознати са 

позитивним утицајем физичког вежбања на здравље и организам?“ 
Нисам Делимично У потпуности 

Н % Н % Н % 

2 3,3 25 41,7 33 55 

χ
2
= 25,900ª; df=2; p=0,000 

ДИСКУСИЈА 

Истраживање је показало да су студенткиње из Шапца физички 

активне. Ипак, то није довољно а последица је недостатка слободног 
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времена, и обавеза које им се намећу. Мањак времена и слабија 

организација слободног времена, недостатак мотивације и жеље за 

вежбањем и кретањем могли су да утичу на добијене резултате 

истраживања везане за физичку активност и бављењем спортом, или 

спортском рекреацијом у слободном времену.  

Забрињава податак да петина студената 18,3%, нема слободног 

времена. Велика већина 83,3% осећа потребу за кретањем, 11,7% 

испитаника одговорило је да можда има потребу за кретањем. Ови 

резултати потврђују чињеницу да је кретање основна људска потреба. 

Између боравка у природи и кретања, и активности на друштвеним мрежама 

већина студената одабрала је кретање и природу. Податак да се 23,3%  

испитаника двоуми између боравка у природи и кретања са једне стране, и 

одабира уживања на друштвеним мрежама и седентарног начина живота, 

указује на све учесталији проблем код младих и адолесцената. Коришћење 

мобилног телефона, ангажованост на друштвеним мрежама, ускраћују 

слободно време код студената да уживају кроз кретање и вежбање.  

Друштвене активности су на задовољавајућем нивоу. 

Најзаступљенији су одласци на концерте и биоскоп. Нешто мање посећују 

се утакмице, што је можда и логично с’ обзиром да се ради о популацији 

особа женског пола. Најредовније се одлази у кућне посете 100% (45% 

понекад и 55% редовно) што указује на стил живота. Резултати овог 

истраживања потврђују досадашња истраживања које је спроведено на 

узорку запослених из 2010. године (Митић и Стоиљковић, 2010) када су 

такође, у највећем проценту редовно ишли у кућне посете, и у кафиће. У 

овом истраживању, студенти су много више одлазили у дискотеке 38,4% 

него запослени, што се може објаснити чињеницом да међу младима још 

увек влада тренд одласка у дискотеку. 

Резултати указују на то да се студенти Високе школе у Шапцу, у 

слободном времену спортом најчешће баве 1-2 пута недељно, њих 56,7%, 

што је знатно веће ангажовање у односу истраживање Танасковић (2003), 

када се 1-2 пута недељно спортом или спортском рекреацијом бавило 

26,69%, али и у односу на истраживање Мајурић (2014) када се 33,79% 

београдских студената 1-2 пута недељно бавило рекреацијом. У овом 

истраживању18,3% шабачких студената бавило се физичким вежбањем 3-4 

пута недељно, приближно истраживању Мајурић (2014) где се 3-4 пута 

недељно бавило17,96%, али је мање у односу на истраживање 

Танасковићеве где се 24,87% бавило спортском рекреацијом. 

Ово само указује колико модерна технологија и благодети 

савременог живота имају утицај на слободно време и заинтересованост за 

физичку активност. Сада је све доступно на длану, у виду мобилног 

телефона, лап топа, таблета. Овакве прилике мењају свест и потребу за 

мишићним кретањем код младих и претварају их у робове модерне 

технологије где је учешће кретања и вежбања сведено на минимум. Дневне 
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активности су много мање него што су то биле раније (Хаасе и сар., 2004; 

Даскапан и сар., 2006; Стојановић и сар., 2008). 

Најзаступљенији облик физичке активности студената из Шапца је 

шетња, 63,3% упражњава овакав вид активности и то 3-4 пута недељно. 

Потом следе вожња бицикла и одбојка са по 15%. У поређењу са 

резултатима  истраживања Ћурковић, Багарић, Стража и Шукер (2009) на 

популацији хрватских студената показало се да су студенткиње више 

ангажоване у другим спортовима, јефтинијим што је последица социјалних 

прилика и фактора средине. Хрватски студенти учествују у различитим 

рекреативним активностима: фудбалу, пилатесу, вежбају у теретани, 

кошарци, планинарењу, трчању, плесу, тенису, одбојци, аеробику, 

ватерполу, борилачким вештинама, вожњи бицикла, пливању, бадминтону и 

вожњи ролера, док студенткиње из Шапца више користе бицикл и пешачке 

туре у односу на студенте из регије (простор бивше Југославије). То је 

последица услова који су обезбеђени на хрватским факултетима и бољој 

опремљености њихових сала реквизитима. 

У поређењу са резултатима Танасковић (2003) где су студенти 

најчешће упражњавали шетњу 18%, затим трчање 17,49%, баскет 17,29%, 

вожњу бицикла 14% и фудбал 9,09%, код студенткиња из Шапца увиђа се 

много већи проценат заинтересованих за шетњу, нешто већи за вожњу 

бицикла и одбојку, а мањи проценат за фудбал што је и логично, јер су у 

овом раду анкетиране само студенткиње.  

Истраживање које су спровели Митић, Стојиљковић, Пантелић и 

Чокорило (2012) указује да су студенти највише били заинтересовани за пливање 

51,33%, кошарку 48%, планинарење 40%, фитнес 36,33%. Ови резултати су бољи 

уодносу на резултате шабачких студенткиња. Доступност спортске опреме и 

полна припадност утицали су на добијене резултате истраживања.  

Од реквизита за спорт и рекреацију код студенткиња из Шапца 

издвајају се бицикл 55%, и лопта са 51,7%, што потврђује резултате 

Танасковић (2003), Петковић (2011), али и истраживање Митић, 

Стојиљковић, Пантелић и Чокорило (2012).  

На излете у току дана никад не иде 31,7% испитаника. Овакви 

резултати могу бити последица обавеза студенткиња, али и жеље да се када 

год је то могуће отпутује на дужи период, чиме се штеди новац који је 

неопходан за такве врсте активности. У поређењу са резултатима Мајурић 

(2014), увиђа се веома слична заступљеност у одласцима на излете за време 

распуста, 41,84% београдских студенткиња. 

У односу на истраживање Мајурић (2014), када је 54,17% 

студенткиња вежбало са својим пријатељима, у овом истраживању 16,7% 

испитаника редовно вежба у друштву, што је знатно мање и упућује да 

испитаници из Шапца воле индивидуално да вежбају. Студенткиње из 

Шапца њих 11,7% имају своје програме вежбања које редовно спроводе, а у 

истраживању Мајурић (2014) 12,91% вежбало је самостално уз свој 
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програм. У слободном времену 60% испитаних никад не вежба у спортском 

центру. Разлог можемо тражити у чињеници да је за овакав начин вежбања 

потребно издвојити одређена новчана средства. 

Чак 41,7% испитаника из Шапца осећа се способно да самостално 

састави програм вежбања, што је много више у поређењу са резултатима 

београдских студената 32,14% (Мајурић, 2014) који су били способни да 

сами креирају свој програм вежбања. 

Већина студенткиња Високе школе у Шапцу 58,3%, наводи да је стекло 

потребна знања на основу којих би могле да се баве вежбањем у слободном 

времену. То се може приписати предметима из области физичке културе: 

Ритмика и плес, Физичко васпитање – активности у природи, Методика физичког 

васпитања 1 и Методика физичког васпитања 2, из којих имају предавања и 

вежбе, и који их оспособљавају за рад са децом предшколског узраста. 

Од понуђених одговора (да, можда, не), половина испитаника 46,7% 

навело је да је можда заинтересовано за тестирање моторичких 

способности. Разлоге можемо тражити у недовољној информисаности шта 

обухвата тестирање, шта се ради на тестирању. Тестирањем би се остварио 

увид у тренутни ниво моторичких и функционалних способности, а на 

основу резултата би могао да се направи програм вежбања који ће 

допринети да се те способности унапреде.  

Са позитивним утицајем физичког вежбања на здравље и организам 

делимично је упознато 41,7% испитаника, што указује на чињеницу да 

велику пажњу треба посветити едукацији студената о утицају физичке 

активности на здравствени статус. 

ЗАКЉУЧАК  

Резултати истраживања указују да студенткиње из Шапца имају физичке 

активности, али не у довољној мери. Може се закључити да су недостатак 

времена, слабија организација слободног времена, низак ниво мотивације и жеље 

за вежбањем и кретањем, као и стил живота, разлози што студенткиње не вежбају 

више, или то не чине редовно. Присутан је тренд коришћења друштвених мрежа, 

а мање се друже кроз рекреативне и спортске активности.  

Нешто више од половине студената 51,7% сматра да делимично има 

довољно слободног времена. Већина испитаника 83,3%, има потребу за 

кретањем. Од укупног броја 70% би предност дало боравку у природи, у 

односу на друштвене мреже, али је 23,3% неодлучно. У биоскоп 71,7% 

испитаника одлази понекад. Студенти се чешће друже у виду кућних посета 

55% то редовно чини, одлазе у кафиће и дискотеке, више него што 

упражњавају спортско –  рекреативне активности. Од друштвених игара 

најчешће се играју карте 76,7% (понекад и редовно). Студенти су 

декларативно изјавили да поседују реквизите 55% и лопту 51,7%, али их не 

користе у довољној мери. Најчешће примењују шетњу 63,3% као вид 
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физичке активности. У слободном времену вежбају индивидуално 70%, и у 

друштву 81,7%, док 60% никад не иде у спортски центар. На Високој школи 

у Шапцу 58,3% студената стекло је потребна знања на основу којих би 

могли да се баве вежбањем у слободном времену, док је 55% у потпуности 

упознато са утицајем физичког вежбања на здравље и организам. 

Све чешће се срећемо са хипокинезијом, а као последица тог стања и 

неправилне исхране јавља се повећан Боди мас индекс (БМИ). Недовољно 

кретање може директно да утиче на лошу постуру. Неопходно је скренути 

пажњу на чињенице, да физичка активност треба да буде саставни део 

свакодневног живота како би се побољшало здравље и продужио животни 

век. Смањење физичке активности постаје све већи проблем и неповољно 

утиче на здравље. Редовна физичка активност је од суштинског значаја за 

физички, психолошки и социјални развој и у том смислу треба радити са 

студентима. Перманентно упражњавање спортско – рекреативних 

активности и правилна исхрана имају значајан утицај на здравље и на 

квалитет живота. Неопходно је предузети одговарајуће мере путем 

формалног и неформалног обазовања, пробудити колективну свест, упутити 

студенте да промене стил живота и културу живљења, како би се више 

бавили физичким активностима. У том смислу предупредиле би се 

негативне последице по квалитет живота и здравља студената. 
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Abstract: This article deals with free time and recreation of college 

students. The aim of this research is to establish how much free time students 

from Preschool Teacher Training College in Sabac have and how they use it, as 

well as how much they are engaged in sports and recreational activities. The 

sample consisted of 60 female students aged 22 (±6 months). A survey with 15 

questions was used. Chi-squared test was applied in statistical analysis. Results 

showed that only 30% of respodents had enough free time and 83,3% of them had 

additional needs for motion. The majority of them, 70% would choose walking 

and spending time in countryside. Half of them is physically active 1-2 times a 

week. 30% regulary go to the concerts, and majority, 71,7% sometimes go to the  

cinema. 55%  regulary pay home visits, and 53,3% sometimes go to the cafes and 

discos. 56,7% sometimes play cards and 20% play on regular basis. One quarter 

of them never do any phisical activities in their free time. 63,3% go for a walk 3-4 

times a week. 66,7%  sometimes go on a picnic. The majority feel capable or 

partially capable of making their own programme of exercising. 58,3% gained 

necessary knowledge of doing exercises in free time. 35% would test their 

mobility skills. 41,7% have partial knowledge of the importance of  physical 

exercise on health and human body. A lack of free time, lifestyle, poor organized 

free time have direct impact on physical engagement of  female students. A large 

scale of education about the importance of physical activities is necessary, as well 

as about testing and monitoring of health condition. 

Key words: health, habits, colege students, free time, recreational 

activities. 
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УЛОГА ТРАДИЦИОНАЛНИХ И САВРЕМЕНИХ МЕДИЈА У 

ЖИВОТИМА ДЕЦЕ И МЛАДИХ 
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Сажетак. У савременом друштву медији представљају саставни и 

неизоставни део живота младих. Млади се са медијима упознају веома рано, 

још на раном узрасту у породичним условима када ступају у контакт са 

телевизијом, штампом или средствима нових технологија која користе 

њихови родитељи. У овом периоду за децу су најинтересантнији медијски 

садржаји попут дечијег програма, образовног програма, цртаних филмова, 

филмова који су деци занимљиви, то су пре свега филмови са животињама, 

онда музика, бајке, сликовнице и компјутерске игрице, које све више 

постају актуелне. Како деца одрастају шири се спектар разноврсних медија 

које користе. На школском узрасту још увек су веома наклоњени телевизији 

и разноврсним садржајима које она нуди, а у новије време посебну пажњу 

млади посвећују рачунарима, таблетима и мобилним телефонима. У 

периоду адолесценције повезаност младих и медија постаје још израженија, 

тако да у периоду средње школе млади највећи део свог слободног времена 

проводе уз медије. Познато је да медији имају неспоран утицај на развој 

личности, током читавог одрастања, па тиме улога медија и традиционалних 

и савремених добија на значењу.  

Кључне речи: традиционални медији, савремени медији, деца, 

адолесценти, личност. 

ДЕФИНИСАЊЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ И 

САВРЕМЕНИХ МЕДИЈА 

Савремена масовна комуникација подразумева употребу интернета, 

мобилних телефона, таблета. Да би дефинисали медије, потребно је да 

кренемо од самог значења речи медиј, која потиче од латинске речи медиус, 

а значи у средини. Појам „медиј“ шири је од појма „медији масовне 
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комуникације“. У комуникацијским наукама медиј је у основи техничко или 

физичко средство претварања поруке у сигнал који се може одаслати 

каналом. (МекКвеил, 1994:10).  

Данас медији представљају појам који означава систем јавног 

информисања, који служи за ширење вести и аудио-визуелног садржаја у 

сврху информисања, образовања, забаве становништва. Медији постоје да 

би оствариле комуникацију са јавношћу. У том смислу медије чине „новине 

и друга штампа, радијски и телевизијски програми, програм новинских 

агенција, електронске публикације, телетекст и остали облици дневног или 

периодичног објављивања уреднички обликованих програмских садржаја 

преносом записа, гласа, звука и слике“ . (Зграбљић Ротар et al., 2005:4). 

У свом делу Познавање општила: човекових продужетака (1971) 

Маршал Маклуан даје одређења традиционалних медија, пре свега радија и 

телевизије. Наиме, он наводи њихове карактеристике радија и сматра да 

радио изазива осећај присности „пружајући слушаоцима свет немог 

општења између писца, говорника и слушаоца“ (Маклуан, 1971:364). Према 

наводима овог аутора до значајних промена долази са развојем новог 

медија, телевизије. Док је радио „продужетак слушног, телевизија је изнад 

свега продужетак чула додира, које подразумева максимално моделовање 

свих чула“ (Маклуан, 1971:403). Са развојем нових медијских технологија 

јављају се и нове карактеристике, пре свега брзина и доступност 

разноврсних информација. Међу њима се издваја мултимедија и интернет 

као и „хипермедији који повезују одвојене елементе медија једног са другим 

ради стварања низа особних асоцијација“ (Кастелс, 2003:223). 

Нема сумње и да и традиционални и савремени медији делују на 

развој личности младих. У том смислу аутори приручника који је издао 

Уницеф „Комуникација са децом“ (2013) се доста бавио питањима медија и 

медијских садржаја која су данас актуелна и која интересују децу и младе. С 

тим у вези, наводи се да медији имају снажан утицај на социјализацију 

младих, на понашање, ставове и поглед на свет, а као најзначајније медије 

издвајају: књиге, радио телевизију, компјутерску технологију, интернет, 

новине, часописе, биоскоп, мобилну телефонију, итд. 

МЛАДИ И МЕДИЈИ 

Данас се сасвим оправдано може говорити о медијима као 

интегралном делу процеса одрастања. Моћ медија на пољу васпитања и 

образовања је огромна. Медији представљају један од најзначајнијих 

чинилаца васпитања и социјализације који подучавају децу и младе 

пружајући информације, промовишући норме и вредности, упознајући их са 

начинима на које свет функционише, доприносе стварању погледа на свет. 

(Станисављевић-Петровић, 2011:382-397). 
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Како је свет младих данас и те како обележен традиционалним и 

дигиталним медијима, сасвим оправдано се може говорити о медијском 

одрастању. Код њих се јавља потреба упознавања околине и природе, 

дружења с вршњацима, у чему значајну улогу имају медији. Данас већ 

веома рано деца узраста од три до шест година живе с радио и 

телевизијским пријемником, касетофонима, видеом и ДВД-ом, а нека већ 

имају и искуства у раду са рачунарима. (Колуцки, Лемиш, 2013). Улазак 

медија, посебно телевизије у дечје животе, чини детињство знатно 

другачијим. (Станисављевић-Петровић, 2011:382-397). Њихови доживљаји и 

сазнања медија су саставни део свакодневнице и у вртићу о томе често 

разговарају. Релативно нов појам медијске компетенције садржи схватање 

способности и спремности појединца да може самостално и компетентно 

употребљавати медије како практички тако и теоријски. Ако желимо да 

деца науче смислено и одговорно употребљавати медије свих врста, а 

посебно ове новије, дигиталне, тада морамо развијати не само одговарајуће 

дидактичке моделе, већ им ваља понудити бројне начине како би медије 

практично упознали и тако прикупили конкретна искуства. (Миливојевић, 

2010). 

Медијски педагози сматрају да дужина гледања телевизијског 

програма нема никаквог значаја када је у питању ефикасно деловања 

телевизије. Деца гледају телевизију према личним потребама, према 

породичној ситуацији и свом интересовању. 

Цртани филмови су све више заступљени када су у питању 

малишани, они их одводе у свет маште, бајке и пустоловине, а такође ту су 

и филмови из којих се може нешто научити. Многи стручњаци сматрају да 

негде око шесте године почиње подела медијског интересовања, у 

зависности од пола детета. Дечаци почињу више гледати акционе филмове 

код којих се могу идентификовати с мушким ликовима, а девојчице 

развијају занимање за музичке програме и емисије, односно серије. 

Сусрет деце и младих с медијима данас се догађа знатно раније него 

пре десетак година и због тога је неопходно да се на време развија свест о 

деловању медија. У том контексту појављује се питање дечјег разликовања 

реалног света и онога који је представљен у медијима. Управо код млађег 

детета честа је појава да оно више није сигурно шта потиче из реалне, а шта 

из медијске (фиктивне) ситуације, па родитељи о томе и те како морају 

водити рачуна. Виртуална реалност ту ситуацију још више усложњава. Није 

реткост да деца у свом понашању током дана у вртићу и школи желе да 

одиграју неку телевизијску ситуацију, да је и животно провере, па се тада не 

понашају баш најузорније. Некада разговор о телевизијској серији која је 

подстакла понашање, може бити веома значајан. Уколико се у вртићу или 

школи чешће користе медији и ако је група деце у вртићу или школи 

напреднија, деца могу и фотографским апаратом или видео камером 

снимити нешто што ће се надовезати на њихов доживљај. Таква метода, 
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наиме, код деце ствара сазнање како су медијске поруке увек резултат неке 

конструкције, неког плана, аранжирања, чиме постају медијски свеснији. 

УЛОГА ТЕЛЕВИЗИЈЕ 

Телевизија је у нашој, али и у свим осталим земљама света, толико 

распрострањена да се њена улога у одрастању и животу деце и младих не 

може пренебрегнути. Телевизијски садржаји су лако доступни и, према 

Ђорђевићу (2012), на веома директан начин узурпирају време и пажњу 

конзумената улазећи им у „кућу, да не кажемо у спаваћу собу“ (стр. 50), 

преузимајући примат у преношењу садржаја различитих врста, укључујући 

и филм и позоришне представе. Телевизија као медијско средство не може 

бити добра или лоша, баш као и литература, али неки тевизијски садржаји 

могу деловати на одрастање и свакодневно понашање деце и младих. 

Телевизијска слика се, по својој прилици, у почетку разуме као нека врсте 

засебне реалности, ’стварности у кутији’. Оно око чега се сви истраживачи 

слажу јесте да се, какво год било на почетку, дететово тумачење 

телевизијске слике током предшколског периода развија у правцу 

разумевања њене репрезентативности (симболичке) природе. Да би се боље 

разумела репрезентативна (симболичка) природа слике и иконичких знакова 

уопште, значајно је унутар овог појма направити дистинкцију између 

показивања и приказивања. У овом смислу, иконички знакови имају 

специфичан положај у односу на све друге врсте знакова: њихова визуелна 

сличност са означеним може створити утисак да они напросто показују 

визуелне аспекте реалности онакве какве су, уместо да их приказују, 

користећи се својим специфичним визуелним средствима ( Korać, 2002). 

У даљем тумачењу ауторка Кораћ наводи да четворогодишње дете 

повезује нити приче, а петогодишње разуме свет телевизије и често се 

идентифијује са садржајима које она нуди. Дечије схватање телевизије се 

током година одрастања мења и већ на школском узрасту приметно да је да 

су утицаји овог медија мање снажни и да се ученици школског узраста више 

везују за поједине телевизијске садржаје које редовно прате. Већ у овом 

периду наклоност деце у односу на телевизију као традиционални медиј 

преузимају нови медији. 

САВРЕМЕНЕ МЕДИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – НОВИ САДРЖАЈИ У 

ОДРАСТАЊУ 

Компјутер (рачунар) је постао централни медиј наше свакидашњице. 

Данашња деца, од најранијег детињства, сусрећу се са рачунарима и њихов 

утицај на дете појачава се из дана у дан. Разлог због чега деца највише воле 

рачунар је што на њему могу да се играју. Компјутерске игре су постале 

друштвени феномен, велики бизнис, али и средиште пажње оних који 
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покушавају да изграде системе васпитања и образовања у духу времена у 

којем живимо. Дете не можемо изоловати од тековина модерне 

цивилизације, али га можемо и морамо усмерити да на прави начин 

искористи све предности новог доба. Интернет је извор разних занимљивих 

садржаја. Прве посете интернету постављају основу за будуће коришћење и 

стварање добрих навика код деце. Деца раног узраста воле да понављају 

радње и то је идеалан начин за развијање безбедних корисничких навика 

код мале деце. (Богдановић, 2013:435-446). 

Рачунарско-информатичка технологија се осим у породичним 

условима користи и у вртићима и школама Према наводима Арсовића ако 

су неки педагози и психолози изразили забринутост о развојној 

сврсисходности примене рачунара у том узрасту, бројне студије истичу 

позитивне ефекте употребе информатичке технологије на когнитивне 

аспекте код деце, као и на социјални и емоционални развој. Одговарајући 

образовни софтвер може унапредити развијање симболичког размишљања 

код деце. Деца такође могу, употребом образовног софтвера, унапредити 

способности доношења одлука. Употреба рачунара може олакшати 

друштвени и емотивни развој детета, јер развојно одговарајућа 

информатичка активност може ангажовати дете у кооперативном учењу, 

кроз размену идеја и решавање проблема у групи. Усмерена на успешно 

ангажовање, информатичка активност може повећати и самопоштовање код 

деце. За разлику од наставних активности у школи, васпитно-образовне 

активности са предшколском децом се организују кроз игру, па је то разлог 

више да рачунар нађе своје место у игри и учењу као модерна дидактичка 

играчка (Арсовић, 2011: 325-334). 

Док је у почецима компјутерска игре обележавала развијање 

моторичких способности и рефлекса, данас су оне знатно савршеније, 

корисније и широко примењиве. Ту се пре свега мисли на побуђивање 

математичког, логичког размишљања, на планирање те на вештине читања и 

писања. Како се деца и у овом случају често играју у групама, није 

занемарљив ни фактор социјалне комуникације. (Колуцки и Лемиш, 2013). 

Зависно од типа игре, деца у некима од њих могу вежбати вештину 

доношења праве одлуке у некој ситуацији. У тим им се играма често 

објашњава зашто је поједина одлука била исправна, а што се иначе у вртићу 

и школи често не изриче довољно јасно. Могућности које данас пружају 

компјутерске игре врло су велике и стога траже другачији однос и 

разумевање, како васпитача у вртићу, тако и наставника у школи, а ништа 

мање ни родитеља. Компјутер данас нуди бројне могућности, од играња до 

учења, с тиме да се оне испреплићу и да је компјутер, захваљујући 

мултимедији, за децу врло привлачна „играчка“ (Тубић и Ђорђић, 2009). 
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ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА УЛОГЕ МЕДИЈА У ЖИВОТИМА 

МЛАДИХ 

Деца и млади одрастају у окружењу у којем су неизбежно присутни 

различити масовни медији, па су њихови утцаји неминовни.. Што су деца 

млађа, мање су способна да се заштитите се од различитих утицаја, посебно 

зато што утицаји медијских садржаја нису увек јасно видљиви, већ могу 

имати одложено деловање. Тубић и Ђорђевић (2009), бавећи се проблемима 

медијских садржаја и њиховим утицајима на децу, истичу значај све веће 

окупираности медијским садржајима, тачније телевизијом и компјутерским 

игрицама. Они наводе резултате истраживања, које доста говоре о томе да 

ли је провођење времена уз ове медијске садржаје постало разбибрига или 

стил живота. Тубић и Ђорђић (2009:29-38), наводе да већина од испитаних 

1346 малишана 90 минута дневно гледа ТВ, а 30 минута проведе испред 

компјутера. Ако је компјутер њихов фокус у 4. тој години, онда ће 

компјутерске игрице и телевизија доминирати како расту.  

Према досад прикупљеним сазнањима о улози медија у животима 

деце и младих, заиста се чини како они на децу могу истовремено имати и 

позитивне и негативне последице, зависно од садржаја које у њих 

укључујемо, контекста у ком се доживљавају, начина употребе и од 

индивидуалних особина деце која их користе. Медији нису сами по себи 

природно добри или лоши: ради се о технологији која може да се користи на 

различите начине. Из истраживања спроведених у различитим деловима 

света, закључено је како квалитетни медијски производи намењени деци 

(телевизијски и радио програми, књиге, интернет странице, информативни 

сервиси мобилних телефона, образовне кампање путем посебних ознака на 

улицама, луткарске представе, драмске представе итд.), могу бити ефикасни 

у промовисању различитих развојних циљева. На пример, образовне 

телевизијске емисије код предшколске деце доказано подстичу спремност за 

школу, рану писменост, као и делотворно подучавају одређеним 

елементима наставног програма. (Колуцки, Лемиш, 2013).  

Иако УНИЦЕФ (2013) и његови партнери имају дугогодишње 

искуство у креирању медијских садржаја за децу школског узраста и 

адолесценте, садржаји за најмлађу групу углавном су били усмерени на 

старатеље (чланове породице, васпитаче, здравствене раднике). Али књиге, 

песме и други једноставни и креативни облици медијских садржаја 

примерени њиховој развојној фази, могли би подстицати целовит развој 

детета, а истовремено одраслима бити узор за савесно старатељство. 

Мишљења се разилазе, по питању, у коликој мери смеју и треба ли уопште 

деца (поготово она млађа од две године) да буду изложена електронским 

медијима, као и могу ли имати користи од њих. Оно што ипак није спорно, 

огроман је позитиван потенцијал интеракције с одраслима и браћом и 

сестрама кроз разговор и коришћење примерених књига, песама и 

приповести које одговарају потребама најмлађих. 
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Најраније године су једно од критичнијих раздобља у развоју човека 

и наша преданост у овој фази успоставиће темеље за касније стицање знања. 

Довољно података потпомаже позитиван потенцијал квалитетних медија, 

погодних за предшколски узраст, који помажу у припреми деце за упис у 

школу, а уз то подстичу и друштвени, емоционални, когнитивни и физички 

развој.  

Медији имају последице на знање, обликују ставове о неком питању, 

делују на емоције, изазивају физиолошке реакције, те коначно утичу и на 

понашање гледалаца. У истраживањима о утицају медија на децу, четири су 

основне хипотезе о утицају медијског насиља на децу (Зграбљић Ротар, et 

al., 2005), а то су: стимулацијска хипотеза или имитација (деца имитирају 

оно што виде), хипотеза узнемиравања (премда се медијским садржајима 

желе забавити, деца се у бити узнемирују), хипотеза катарзе (медијско 

насиље изазива редукцију насилног понашања), хабитуација или хипотеза о 

неосетљивости (деца се навикавају на насиље које стално гледају путем 

медија).  

Најчешће су били истраживани медији уз које деца проводе највише 

времена (најчешће сами или у друштву вршњака): телевизија, Интернет и 

видео-игре, (Илишин, 2000; Ерјавец, 1999; Филизен и Бухт, 2001, према 

Зграбљић Ротар, et al., 2005), а истраживачки интерес је био доминантно 

усмерен на проблем примања и елаборације медијских садржаја.  

Почевши од 60-их година, истраживачи су много пута потврдили да 

гледајући насилне филмске јунаке, деца могу научити нове облике агресије 

и да их такви филмови подстичу на агресивна понашања. Деца најчешће 

опонашају агресивне поступке “добрих” ликова, односно агресију којом се 

постиже циљ, али насиље на телевизији повећава вероватност појаве и свих 

других агресивних поступака, различитих од понашања телевизијских 

јунака. Деца постају толерантнија према агресији и она им мање смета. 

Дакле, с једне стране телевизија подстиче агресивно понашање, а с друге 

стране може имати и велики образовни значај. Међутим, сваки нови 

нараштај деце одраста у околини која је богатија медијима и припадајућим 

садржајима, због чега се мења и перцепција и потенцијал медијског утјецаја 

на децу (Илишин, 2003). 

У различитим истраживањима показало се да опремљеност 

домаћинстава медијима зависи од материјалног стања породице: телевизију 

гледају више деца из сиромашнијих, ниже образованих и непотпуних 

породица. Штампаним медијима и рачунарима се више користе деца 

богатијих и образованијих родитеља, а коришћење радија расте с узрастом 

деце и да су му склоније девојчице. Од свих испитиваних медија, америчка 

деца најчешће гледају телевизију, затим се користе компјутерима и 

видеоиграма, онда читају књиге, а најмање слушају радио и музику по 

избору. Деца телевизију чешће гледају сама или с вршњацима него с 

родитељима, а углавном одабиру дечји и образовни програм те 

хумористичне серије, док од филмова најрадије гледају комедије и акцијске 
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филмове. Индикативно је да се деца која су мање задовољна животом и 

слабије социјално прилагођена више користе медијима. На основу анализа 

бројних истраживања, може се закључити да деца почињу редовно гледање 

телевизије између друге и треће године живота. Просечно време посвећено 

телевизији (за децу оно износи 2,5–3,5 сата на дан) готово линеарно расте са 

узрастом.  

Инострана истраживања указују да са узрастом доминира коришћење 

нових медија, па су адолесценти и студенти много више наклоњени нових 

технологија, а посебно интернета. Интернет је на нашим просторима исто 

као и у развијеним земљама на првом месту по коришћењу медија од стране 

младих. Интернет технологију млади користе у различите сврхе, најчешће у 

сврху забаве, играња игрица, али и у сврху комуницирања и учења. У 

складу са развојем технологија њихово коришћење постаје саставни део 

живота младих генерација са свим позитивним или негативним утицајима 

које носи. 

ЗАКЉУЧАК  

Медији, традиционални и савремени, јесу саставни део живота деце и 

младих. Резултати поменутих истраживања указују да деца и млади 

одрастају у присуству медија, да веома рано улазе у свет медија користећи 

различита медијска средства. Такође, важно је поменути да утицаји медија 

на децу и младе могу бити различити и позитивни и негативни, што зависи 

од медијских садржаја. Традиционална медијска средства попут телевизије, 

карактеристична су за млађе узрасте и имају доминантну улогу још на 

раном узрасту и пре поласка деце у школу. За разлику од тога савремене 

медијске технологије, посебно компјутери, као и интернет, више су 

карактеристика за средњошколце и студентску популацију. Занимљиво је да 

се у поменутим истраживањима негативно деловање повезује са медијским 

садржајима који су насилни и нису прилагођени узрасту, односно деци и 

младима. То указује да је потребна већа контрола од стране родитеља, али и 

од стране медијских кућа које пласирају такве садржаје. Може се закључити 

да је улога медија у процесу одрастања изузетно велика и да су медијски 

утицаји на децу и младе све израженији. 
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THE ROLE OF TRADITIONAL AND MODERN MEDIA IN THE 

LIVES OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE 

Samir H. Ljajić
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Abstract. In contemporary society, media are an integral and 

indispensable part of the lives of young people. Young people get acquainted 

with the media very early, at an early age, in family conditions, when they come 

in contact with television, press or the new technologies used by their parents. In 

this period, children's most interesting media content, such as children's 

programs, educational programs, cartoons, films that are interesting to children, 

include films with animals, then music, fairy tales, picture books and computer 

games that are becoming more and more relevant. As children grow up, they 

expand the diverse range of the media they use. At school age, they are still very 

much inclined towards television and the various content that it offers, and in 

recent times, young people have been devoting special attention to computers, 

tablets and mobile phones. During adolescence, the connection between youth 

and the media is becoming even more pronounced, so in the period of high 

school, young people spend most of their free time with the media. It is known 

that the media have an undeniable influence on the development of personality, 

during the entire growing up period, which gives even more significance to the 

role of the media, both traditional and modern ones.  

Key words: traditional media, contemporary media, children, 

adolescents, personality. 
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ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ МЕТОДЕ У ПРОЦЕСУ 

НАСТАЈАЊА АУТОРСКОГ ЛИКОВНОГ ДЕЛА-

РАШЧЛАЊИВАЊЕ ЛИЧНЕ ПОЕТИКЕ ОРНАМЕНТА 

Тамара Д. Ждерић
1
 

Сажетак: Предмет приказа је орнамент и његова улога у 

сопственом ликовном делу сагледана кроз методологију настанка. Орнамент 

је „најстарији облик више математике“. Период на који се ово истраживање 

односи јесте онај који траје у поступку израде мог докторског уметничког 

пројекта, али исто тако обухвата и период остварен непосредно пре њега, а 

у коме су садржани моја почетна кретања у ликовном пољу и прве назнаке 

употребе личне орнаментике. Самим тим, овај рад има задатак да одговори 

на питања метода и њихове употребе у ауторском ликовном делу као и на 

који начин њихово међусобно прожимање утиче на обликовање ликовних 

доживљаја, који су у овом случају одређени појмом орнамента. 

Методологија истраживања односи се и на теоријски и на практични део. 

Овај рад има за циљ да се осврне и ближе упути на процес настајања 

уметничког дела, дубоко лично одређеног, али кроз теоријску и 

методолошку призму. Још један важан задатак овог приказа је да докаже 

како свако ликовно дело бива подвргнуто испитавању од стране аутора 

упркос увреженом и распрострањеном схватању да оно настаје по 

аутоматизму и као изричити и јединствени продукт емоција. Темељно 

истраживање спроведено на сопственим предлошцима довело је до 

следећих резултата који се истичу у приказу: А. Сваки поступак употребљен 

у процесу настајања ликовног дела одређен је и разумом (настаје строгом 

контролом ума), али и емоцијама (интуитивно); Б. Применом теоријских и 

практичних метода могуће је систематски раслојити и рашчланити 

потенцијална значења личне орнаментике и симболичких слојева који је 

одређују; В. Применом метода, уметничко дело постаје доказиво. 

Кључне речи: орнамент, уметност, методе, разум, емоције. 
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УВОД У ЛИКОВНУ ПОЕТИКУ  

С обзиром на сада већ вољно, али и несвесно одређено коришћење 

орнаментике у мојим сликама, цртежима и графикама а која настаје под 

будним оком свести и нарочито строгом контролом ума, или, са друге 

стране, несвесно одређена и спонтано изведена, наметнула се потреба да тај 

процес настајања буде методолошки одређен и дефинисан. 

Самим тим основа овом приказу је уметничко дело, али оно није у 

строгом фокусу већ су то теоријске и практичне методе које примењујем на 

свој рад. Потребно је напоменути да те методе носе опште одлике у свом 

имену и појму, али су личне јер се примењују на самосвојни уметнички 

производ. Више речи о самим методама, њиховим особинама и пољу 

деловања биће у наставку текста. 

МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЕСА НАСТАНКА И ТРАЈАЊА ЛИЧНОГ 

ЛИКОВНОГ ДЕЛА  

Основне хипотезе од којих сам пошла у свом раду и на основу њих 

обликовала називе метода:  

 Орнамент је несвесно одређена и условљена потреба, 

 oрнамент настаје интуитивно, 

 oрнамент је одраз емоција,  

 oрнамент се вољно и контролисано користи, 

 oрнамент је израз личног обликовања простора и времена.  

Поставивши горе наведене хипотезе као основне претпоставке из 

којих мој рад проистиче, дошла сам и до метода које употребљавам. У 

случају ликовног дела није од нарочите важности да ли се прво формирају 

методе да би се потом обликовале хипотезе или је процес обрнутог следа. 

Сматрам неопходним истаћи добро познату чињеницу да уметничко дело 

никад није потпуно објашњиво и да многе премисе немају чврсто 

утемељење јер потичу од човека који, чини се, никад до краја неће бити 

сазнат.  

Тиме бих дала увид у методе које сам обликовала и које примењујем 

у сопственом раду, при изведби и изради једног ликовног дела, било да је 

оно остварено као слика, цртеж или графички предложак. 

У теоријском погледу користим обично три методе. Именовање ових 

метода у директној је зависности од освешћивања сопствених 

интелектуалних процеса. То су, следећим редоследом: 

А. Интроспективна метода-чини се готово немогућим споменути 

овај процес, а не осврнути се на науку психологије. Међутим, психологија 

као ни психологија уметности нису предмет и циљ овог текста. Свој рад у 

уметничком пољу доживљавам као снажно обликован у подсвести. Сам 
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појам подсвести не може се строго и прецизно одредити те у том смислу 

могуће је тумачити га у зависности од схватања и разумевања појединца. 

Дакле, интроспективна метода помаже ми да откријем путеве својих мисли 

и осећаја. Применом ове методе на своје стваралачко дело, покушавам да 

проникнем своја почетна полазишта или уколико сам већ у томе успела-да 

их ближе и боље спознам: како је и зашто неки рад настао; шта сам од 

виђеног или доживљеног унела и пренела у одређено дело; зашто је настало 

баш у том медију, које су емоционалне основе његовог настанка, а које 

рационалне итд. Сврсисходно би било напоменути да су резултати добијени 

овом методом изразито личне, самим тим и врло субјективне природе те се 

резултат условно мора прихватити као тачан и један од могућих. 

Интроспективна метода, како јој само име говори, заснива се на 

сопственим, унутарњим, између осталог и развојним процесима. Стална 

примена ове методе психологије доводи до упознавања сопствене личности, 

продубљивања тог сазнања у смеру већег јединства бића. Њеном применом 

лакше спознајем и разрешавам ликовне проблеме који се јаве у неком мом 

ликовном делу. Стално обнављајући себе кроз нова искуства, било животна 

било на ликовном пољу, трудим се да научено применим и покажем кроз 

ликовни медиј. 

Поделу која следи, на још две методе, осмислила сам на основу 

чињенице да ли њима испитујем лични простор или општи, друштвени, са 

свим појавним облицима садржаним у њему. Разлика између 

интроспективне методе и друге две је у томе што аналитичка и 

компаративна метода своје порекло дугују општим појмовима док 

интроспективна метода свој постанак дугује појединцу, односно мени као 

аутору конкретних уметничких дела. 

Б. Аналитичка метода-ослања се на интроспективну и одликује их 

заједничко порекло-испитивање. Њом се служим за анализу општијих 

појмова као што су стварни и реални простор и време, али и дух. Такође, 

она ми је потребна и при обради хармоније, ритма и појавних облика у 

мојим сликама и цртежима.  

В. Компаративна метода- иако нејасних и пропустљивих граница 

свог обима и са немалим уделом и пореклом у аналитичкој методи, она 

служи за упоређивање сопствених дела насталих у слици, цртежу или 

графици као и за обликовање и формулисање њихових заједничких 

именитеља, корена и преплитања. Такође, њу примењујем за 

класификовање историјских чињеница неопходних за упоредну анализу 

сопственог рада са делима из историје уметности са којима ме веже 

заједнички именитељ-орнамент. 

Дакле, методе које сам навела заснивају се на подробном 

испитивању. Заједничка њихова особина јесте трагање, у себи или 

изван себе и то их је одредило обликујући им називе.  
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Поред наведених, постоји још једна група теоријских метода које сам 

именовала према њиховом пореклу настанка и обиму деловања. То су:  

Г. Вољна метода и  

Д. Метода спонтаног тока свести односно метода несвесног.  

Обликовање ових метода засновано је на личном искуству, труду и 

раду, као и времену потребном за настајање уметничког дела. При том се 

под појмом времена не подразумева само оно везано директно за изведбу 

неког рада, већ и за мисаоне процесе који теку паралелно са њим и одвијају 

се током стварања ликовних облика на папиру или платну. Двојност 

условљена потребом за детаљима, садржајем, испуњеношћу и понављањем 

јесте главна особина мог ликовног процеса. 

Неколико речи о самим методама: вољна метода је метода на коју се 

ослањам када у свом процесу рада пожелим да нешто свесно и са намером 

изведем на папиру или платну. Ову методу не употребљавам само при 

настајању орнаменталних облика у мом раду већ се она примењује на све 

значајне одлике једног ликовног дела: композицију, јачину тона, дебљину 

линије итд. Методу несвесног користим у тренуцима када је контрола ума 

мања и тек пошто изведем своју замисао на папиру или платну приметим 

удео подсвести-на пример у облику линије која је настала.  

 

                                
                           Слика I: Ждерић Т, Композиција, туш и перо на папиру, 50x70цм, 2013 

Ових пет метода чије сам порекло, услове настанка и формирања 

описала, употребљавам, још једном да нагласим, у теоријском раду кроз 

мисаони процес. 

У практичном делу рада служим се са три методе, коју су теоријски 

дефинисане и одређене самим тим што имају назив, али је њихов делокруг 

искључиво ограничен на практичне изведбене процесе. То су:  

 

 Метода обрнутог погледа,  

 Метода огледала и  

 Временска метода.  



81 
Методу обрнутог погледа одувек сам користила. Њена основна 

одлика је да ју је једноставно применити-потребно је окренути рад за сто 

осамдесет степени, односно у смеру супротном од оног како је дело 

настајало. Тако посматрајући свој рад, стиче се увид у његове основне 

елементе и дисхармоничности уколико постоје. Такав, обрнути преглед 

постављених ликовних елемената пружа посматрачу, односно најпре мени 

као аутору, директан увид у то да ли и шта треба исправити, наравно 

уколико за тим постоји потреба.  

Иако без могућности емпиријскогдоказавања, ова метода директно је 

зависна од развијеног личног осећаја за лепо, склад и хармонију, али њено 

успешно извођење и потпуна примена зависи од ауторове спремности и 

искрености према сопственој личности, као и способности суочавања са 

могућим грешкама у раду.  

Друга метода практичног усмерења, јесте метода огледала. За њено 

успешно извођење потребно је постављање огледала испред рада. На тај 

начин се врло јасно разазнају недоследности и несугласја у раду (Jablan, 

1984). Иако врла слична првој методи, овај начин испитивања сопственог 

рада знатно ређе користим, чак би се могло рећи у изузетно ретким 

приликама, с обзиром да сам неповерљива према слици коју даје огледало 

јер оно увек да помало искривљену слику те се много више поуздам у своје 

чуло вида. 

                            
                Слика II: Ждерић Т, Мртва природа, туш и перо на папиру, 50x70цм, 2014 

 

Трећа метода насловљена је као временска метода. Она се може 

сврстати у ову категорију, али и не мора. Време јесте предуслов за 

квалитетно испитивање особина неког дела. “Свако, такође, зна да се 

опажање стварности и размишљање о стварности одвијају у времену и зна 

за време психичке реакције и друга временска трајања, која су 

карактеристична за живот нашег психофизичког организма”
1
. Ова метода 

може имати широк распон, од неколико тренутака паузе, неколико сати, па 

дана или чак година. За њену успешну и очигледну примену није битно 

                                                 
1 Важна особина времена као појма узетог за основу формирања временске методе. 
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трајање временског интервала већ да он постоји и да се током његовог 

трајања слежу доживљаји и мисаони процеси. Временска метода при изради 

ликовног дела истих је карактеристика као пауза у систему нотних записа. 

Музичка пауза је тренутак прекида трајања звука и након његовог 

постојања и завршетка може доћи до звучања следећег збира тонова или се 

композиција једноставно заврша. Такође, током те временске дистанце, 

приметно је одсуство почетних емотивних импулса и већи је простор у коме 

разум може да делује (Florenski, 2013).  

Ове три методе, иако само наизглед једноставне, чине основу мог 

практичног делања.  

ЗАКЉУЧАК  

Овај приказ представљањем теоријских и практичних метода довео је 

до следећих резулатата:  

А.На ликовно дело могуће је применити и теоријске и практичне 

методе.  

Дакле, оно не настаје по аутоматизму, већ као прожимање 

рационалног тока свести и емотивно одређене подсвести. У зависности од 

аутора, та два поларитета су у већој или мањој мери освешћена и самим 

дата на увид посматрачу.  

Б. Сваки поступак употребљен у процесу настајања ликовног дела 

одређен је и разумом (настаје строгом контролом ума), али и емоцијама 

(интуитивно); 

Б. Применом теоријских и практичних метода могуће је систематски 

раслојити и рашчланити потенцијална значења личне орнаментике и 

симболичких слојева који је одређују; 

В. Применом метода, уметничко дело постаје доказиво. 

Сматрам да мој рад у ликовном пољу може послужити као добар 

пример систематске анализе различитих чинилица који утичу на стварање 

једне слике или цртежа и самим тим могу допринети бољем разумевању 

личности сликара, ограђујући га од уврежене представе о необузданом, 

раскалашно емотивном уметнику који дела без контроле свести. 
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THEORETICAL AND PRACTICAL METHODS IN PROCESS 

OF ARTWORK CREATION-ANALYZING PERSONAL 

POETICS OF ORNAMENT 

Abstract: The subject of this article is ornament and its role in the author’s 

artwork observed through the methodology of work’s creation. Ornament is “the 

oldest form of higher mathematics“. . The period to which this research refers is 

the process of creation of my doctoral art project, but it also refers to the period 

immediately preceding it, and which contains my initial steps in the field of fine 

art and the first signs of may own use of ornamentics. Therefore, the task of this 

paper is to provide some answers with regard to the methods and their use in 

creating of an author’s work of art. It also provides answers with regard to how 

interaction of methods affects the shaping of artistic experience, which are in this 

case defined by the notion of ornament. Research methodology refers both to the 

theoretical and the practical part. The goal of this paper is to observe and refer to 

the process of the artwork creation, which is deeply personally determined, but 

through the prism of both theory and practice. s. . Another focus point of this text 

is to prove that every work of art is the subject of examination by the author 

despite the conventional and widespread opinion that it emerges automatically 

and as an explicit and unique product of emotions.  

Thorough research done on author’s own work lead to the following results 

standing out in this review: 

A. Every procedure used in the process of creating an artwork is determined by 

ratio (it is made under the strict control of the mind) and emotions (intuitively). 

2. It is possible to systematically disintegrate and analyze the potential meanings 

of personal ornamentics and symbolic layers defining it by applying theoretical 

and practical methods. 

3. By applying the method, the work of art becomes demonstrable. 

Key words: ornament, art, methods, sense, emotions 

 

Примљен: 11.04.2018. 

Прихваћен: 10.07.2018. 
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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. Укупан број речи у раду не треба прећи 5000. 

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

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

Word документа са свим поставкама могуће је преузети са странице 

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

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

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

сажетак, г) кључне речи, д) текст рада, ђ) литературу и изворе, е) резиме, 

ж) прилоге. 

Наслов рада штампа се на средини странице, фонт Times New 

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

naslov). 

Име, средње слово и презиме аутора у студијама и чланцима 

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

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

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

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

запослен наводе се у фусноти, која је везана за презиме аутора (нпр. 

autor@fil.ac.rs, Универзитет у Београду, Филолошки факултет). Ако је 

аутора више, мора се назначити из које установe потиче сваки од 

наведених аутора. Функција и звање аутора се не наводе. Назив и број 

пројекта, односно назив програма у оквиру кога је чланак настао, као и 

назив институције која је финансирала пројекат или програм наводи се у 

посебној фусноти, која је двема звездицама везана за назив установе у 

којој је аутор запослен. 

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

треба језгровито представити проблем, циљ, методологију и резултате 

приказаног научног истраживања. 

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

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

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

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

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

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

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

параграфа 12 pt, (стил Ključne reči). 

Наслов рада пише се великим словима фонтом Times New Roman 

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

иза параграфа 20 pt, (стил naslov). 

Наслов другог нивоа пише се великим словима, фонтом Times 

New Roman 10 поравнање по средини стране странице, простор испред 

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

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

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

tеkst). 

Прилози којима је илустровано научно излагање (табеларни и 

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

цифрама (стил tеkst). 

Наслови посебних публикација (монографија, зборника, часописа, 

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

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

било да је реч о оригиналу или о преводу. 

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

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

преведеног рада, треба у одговарајућој фусноти навести библиографске 

податке о оригиналу. 

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

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

приликом првог помињања у загради ставља оригинал. 

Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 

упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира 

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

аутора, зареза, године објављивања рада који се цитира, ознаке странице 

са које је цитат преузет и затворене заграде. На пример: (Петровић, 

1986: 128). 

Ако се име аутора који се цитира већ помиње у тексту који 

непосредно претходи цитату, у загради се оно не понавља, већ се дају 

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

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

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

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

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које 

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

(Петровић, 1981: 122, 130). 

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

исте године, у текстуалној библиографској напомени потребно је 

одговарајућим азбучним или абецедним словом прецизирати о којој се 

библиографској одредници из списка литературе ради. На пример: 

(Russeau, 1988а: 11). 

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

уменутој библиографској напомени први пут, наводе се презимена свих 

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

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

Фусноте, обележене арапским цифрама (иза правописног знака, 

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

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

допунска објашњења и сл. Фусноте се не користе за навођење 

библиографских извора цитата или парафраза датих у основном тексту, 

будући да за то служе библиографске парентезе. 

Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном 

Литература. Библиографске јединице (референце) наводе се по азбучном 

или абецедном реду презимена првог или јединог аутора. 

У часопису СИНТЕЗЕ у библиографском опису цитиране 

литературе примењује се АПA начин библиографског цитирања 

(American Psychological Association’s style). 

Примери таквог начина библиографског цитирања: 

Монографска публикација: 

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

Место издавања: издавач. 

Пример: 

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

Прилог у зборнику радова, поглавље у књизи или одредница у 

енциклопедији или лексикону: 

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

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

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

налази цитирани рад/поглавље/одредница) 
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Пример: 

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

Geneva model of discourse organization. In K. Fischer (ed), Approaches to 

discourse particles. Amsterdam: Elsevier, 115-131. 

Прилог у часопису: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

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

Пример: 

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

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

http://doi.org/10.2307/20124498 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

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

интернет адреса [датум преузимања] 

Пример: 

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

Integrated Library System. 

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

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

Необјављене докторске и магистарске тезе: 

Презиме, иницијал имена аутора (година). Наслов тезе 

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

место. 

Пример: 

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

из 1534. године и њихова заступљеност у савременом немачком језику 

(необјављен магистарски рад). Филолошки факултет, Београд. 

Чланак у новинама (дневним, недељним, месечним): 

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

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

Пример: 

Цветковић, И. (10. март 2011). Заблуда као интерес. Политика, 

стр. 15. 
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Класична дела: 

За велика класична дела попут античких грчких и римских 

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

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

Пример: 

(Држава: 595а–598а) 

Такође, ова дела није неопходно наводити у списку литературе на 

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

http://www.apastyle.org. 

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 saţetak). 

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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