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ДЕЧЈЕ ИГРАЧКЕ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ РОДИТЕЉА И 

ВАСПИТАЧА 

Весна Ђ. Цолић
1
, Тамара М. Милошевић

2
, Угљеша Д. Цолић

3
 

Сажетак: Проблем истраживања односи се на питање ставова 

родитеља и васпитача према играчкама за децу, из перспективе породичног 

и институционалног контекста. Циљ истраживања је испитивање мишљења 

родитеља и васпитача о корисности играчака, њиховом утицају на 

формирање стереотипа код деце, али и утицају тржишта, ТВ реклама и 

других фактора на избор и куповину играчака. Узорак истраживања је 

пригодан и чине га 105 васпитача и 105 родитеља предшколске деце из 

вртића у Новом Саду. Примењен је метод анонимне добровољне анкете, а 

упитник је преузет од Б. Сатон-Смита и донекле измењен и прилагођен. 

Резултати су подвргнути дескриптивној статистици. Добијени резултати 

указују на то да су мишљења родитеља и васпитача слична по питању 

доприноса играчака образовању деце и развоју њихове маште, безбедности 

играчака и неодобравања играчака оружја. Већина васпитача не одобрава 

рекламирање играчака, док већина родитеља исто то одобрава. Проблем 

простора утиче на избор дечјих играчака у вртићу, док су мишљења 

родитеља о том питању подељена. О куповини играчака у вртићу најчешће 

одлучују одрасли професионалци, понекад уз консултације са родитељима, 

а врло ретко консултују децу. У породици најчешће о куповини играчака 

одлучују заједно деца и одрасли, затим сама деца и најређе само одрасли. 

Аутори рада сматрају да добијени резултати указују на потребу 

освешћивања свих, за дете значајних одраслих по питању њихове улоге и 

одговорности за избор играчака и поруке које свакодневно шаљу деци 

посредством играчака.  

Кључне речи: деца, родитељи, васпитачи, играчке, контекст.  

                                                 
1 colic.vesna@gmail.com, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, 

Нови Сад 
2 tamaramilosevic91@gmail.com, Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача, Нови Сад 
3 ugljesa.colic@gmail.com, Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача, Нови Сад 
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Проучавање праксе подизања деце раних узраста, како у 

породичним тако и у институционалним условима, је значајно да би 

се откриле могућности и ситуације које су погодне за подстицање 

целовитог развоја детета. Познато је да схватања о детету, његовом 

развоју и детињству која имају за дете значајни одрасли, родитељи и 

васпитачи, у великој мери одређују њихове конкретне поступке. Због 

тога је веома важно проучавати перспективе родитеља и васпитача да 

би се боље разумео њихов однос према деци и поступања са децом у 

породици и институцији, у сложеном друштвеном контексту. 

Постоји општа сагласност о томе да је средина значајан фактор 

за развој деце, при чему се мисли како на физички, тако и на социјални 

контекст. Физичко окружење, величина и опремљеност простора, је 

дуго сматрано „техничким питањем“, док се данас зна да окружење 

детету директно поручује шта одрасли од њега очекују (да буде 

активно или пасивно, самостално или несамостално и сл.) и како ће се 

одвијати његове активности, игра и учење (Colić, 1997). Све особе које 

окружују дете (одрасли и друга деца), њихова интеракција и 

међусобни односи чине социјални контекст, при чему не треба 

занемарити ни посредне утицаје тога контекста, као што су схватања, 

очекивања, уверења која су владајућа у дететовом окружењу. Ова два 

контекста су међусобно веома повезана и условљавају један другог, од 

уверења ће зависти како ће бити уређено физичко окружење, а 

физичко уређење ће својом структуром и уређењем условаљавати 

могућности и природу међуљудских односа. Отуда ауторка Петровић-

Сочо с правом пише „простор је огледало културе и слике коју 

одрасли имају о дјетету“ (Petrović-Sočo, 2007: 100). 

Један од кључних аспеката окружења за одрастање детета су 

свакако могућности које оно пружа за игру, јер је игра не само најчешћа 

активност деце раних узраста, него и активност која у највећој мери 

доприноси њиховом развоју и учењу. У конкретним животним 

условима одрасли су ти који стварају окружење за дечју игру, чији 

важан део су играчке које им нуде. Пажљивим одабиром играчака 

одрасли богате дечја искуства, помажу им да пронађу смисао у свом 

искуству, могу да их усмере да се играју заједно, да сарађују и развијају 

одређене вештине. Посебно се истиче значај који игра и играчке могу да 

имају у грађењу веза детета са члановима породице, вршњацима и 

широм друштвеном средином (Михајловић и Михајловић, 2012). 
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Циљ овог рада је да се испитају мишљена одраслих, васпитача 

и родитеља, о корисности играчака, њиховом утицају на формирање 

стереотипа код деце, али и утицају тржишта и ТВ реклама на избор и 

куповину играчака. 

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ИСТРАЖИВАЊА 

Истраживања о избору дечјих играчака од стране одраслих су 

релативно ретка. Ауторка Клеменовић (2014) указује на постојање 

генезе критеријума за селекцију играчака. Критеријуми родитеља за 

избор играчака су се кретали од истицања издржљивости играчака, 

цене, дечјих жеља и едукативног потенцијала (Opinion Research 

Corporation, 1955, према: Klemenović, 2014). Тридесетак година 

касније истраживање Сатон-Смита (1989), показује да родитељи у 

први план истичу едукативну вредност играчака, давање подршке 

дечјој машти и сигурност играчака, док је једно друго истраживање 

(Christensen & Stockdale, 1991, према: Klemenović, 2014) показало да 

у први план долази критеријум сигурност играчке, естетски 

критеријум, издржљивост, занимљивост и поучност, а цена играчке 

је пала на далеко шеснаесто место као критеријум избора родитеља. 

Занимљиво је поменути и једно домаће истраживање (Vuković, 2012, 

према: Klemenović, 2014), према коме се родитељи у највећој мери 

руководе доприносом играчке развоју маште, генерално поучности и 

развојем друштвености, а не као средство за изолацију деце. У овом 

истраживању значајним критеријумом су се показали и сигурност 

играчке, допринос раном учењу и да играчка буде забавна детету.  

Поред истраживања мишљења родитеља о критеријумима за 

избор играчака за децу, значајно је поменути да су осамдесетих 

година двадесетог века на просторима бивше Југославије биле 

организоване различите активности, које су повезане у друштвену 

акцију „Добра играчка“, са циљем дефинисања јасних критеријума за 

оцену квалитета дечјих играчака и додељивање заштићеног знака, 

којим се обележавају заиста добре играчке (Slavković, 1983). У 

оквиру ове друштвене акције бриге о дечјим играчкама дефинисани 

су услови које добра играчка мора да испуњава, а то су: здравствено-

хигијенски, технолошки, педагошко-психолошки и васпитна и 

поучна вредност. Здравствено-хигијенски услови односе се на 

материјале и боје који морају бити неотровни, незапаљиви, трајни и 

постојани приликом употребе и одржавања, без оштрих ивица и без 

икакве могућности повреда. Технолошки услови тичу се материјела, 
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величине и обраде играчака, механичке чврстоће конструкције, 

израде детаља, повезивања елемената, могућности састављања и 

растављања, као и безбедности погона уколико га играчка има. 

Педагошко-психолошки услови подразумевају утицај играчке на 

општи психички развој детета, као и на поједине психичке функције, 

разноврсне могућности за игру и успостављање сарадничких односа, 

да су подесне за различите узрасте деце, да су самодирективне и да 

омогућавају самосталност деце код склањања и чувања играчака. 

Васпитна и поучна вредност се огледа у подстицању жеље за знањем, 

стваралачким и радним активностима, кроз бројне комбинације и 

развојне могућности играчке, до стварања система играчака (Исто). 

У исто време, Сатон-Смит (1989) истиче да сама природа играчке 

неће обавезно условити и начин на који ће се деца играти њоме. Како ће 

се дете играти играчком може да произађе из његовог поштовања 

друштвено прихватљивих правила понашања везаних за понуђену 

играчку, али исто тако и из супротстављања детета прихваћеним 

правилима. Као пример аутор наводи бројне расправе које су се током 

историје јављале у вези са прикладним и неприкладним играма и 

играчкама, као на пример, игре луком и стрелом, јахање, или у новије 

време игра Барби лутком или играчкама оружјем.  

О значају избора играчака у контексту институције сведочи 

чињеница о постојању норматива за опремање предшколских 

установа, који се доносе од стране просветних власти и 

континуирано се усклађују са променама званичних општих основа 

предшколског васпитања и образовања. То је доказ да се педагошко 

обликовање окружења сматра важним предусловом реализације 

програма предшколског васпитања и образовања, а у исто време оно 

осликава и владајућују програмску концепцију. Под утицајем 

савремених научних сазнања о развоју деце и могућностима њиховог 

васпитања и образовања, догодиле су се промене у приступу уређењу 

средине дечјег вртића (Fullan, 2003, према: Miljak, 2009). За питање 

којим се бави овај рад, могу се издвојити промене везане за схватања 

о томе да квалитет васпитања, образовања и учење деце зависи од 

извора сазнања који су му у средини понуђени на коришћење. То се 

само једним делом може дефинисати прописивањем норматива, али 

из праксе је познато да у уређењу простора веома значајну улогу има 

креативност васпитача практичара (Miljak, 2009).  

Значење играчака не може се разумети без узимања у обзир 

контекста у коме се оне налазе. Посматране из перспективе одраслих, 

оне пројектују њихове владајуће представе о игри, које се 
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посредством играчака преносе деци. Колико год деца зенесена игром 

траже и граде властита значења, она и нехотично усвајају представе о 

игри које преовлађују у свету одраслих (Saton-Smit, 1989). „Игра и 

играчке се не могу напросто сматрати позитивним за дететов раст и 

развој. Њихов делокруг је много шири но што нам то одговара да 

мислимо.“ (Saton-Smit, 1989: 254). Играчка такође носи поруку 

детету о томе шта одрасли од њега очекује, коју врсту активности и 

улога треба да преузме (да се креће или мирује, да конструише, да 

преузме улогу неког одраслог из окружења и сл.). Играчка као 

посредник у игри даје прилике детету да за истраживање, откривање 

и испробавање, ослобођено реалних последица његових поступака, 

што се сматра веома важним предусловом за рани развој и учење 

(Krnjaja i Pavlović Breneselović, 2017). Отуда је веома важно 

испитивање и преиспитивање мишљења и ставова одраслих о значају 

играчака, њиховој улози и порукама које одрасли преко играчака 

свесно и несвесно, али свакодневно шаљу деци.  

МЕТОД 

Проблем истраживања односи се на питање ставова родитеља 

и васпитача, као значајних одраслих у животу деце, према играчкама 

за децу, из перспективе породичног и институционалног контекста. 

Циљ истраживања је испитивање мишљења родитеља и 

васпитача о корисности играчака, њиховом утицају на формирање 

стереотипа код деце, али и утицају тржишта, ТВ реклама и других 

фактора на избор и куповину играчака. 

Узорак истраживања је пригодан и чинили су га 105 васпитача 

предшколске деце и 105 родитеља деце која похађају предшколске 

установе у Новом Саду. Животна доб васпитача из узорка је у 

распону од 23 до 56 година, просек 38 година, док су испитани 

родитељи у распону од 25 до 38, просек 35 година. У узорку 

васпитача преовлађују особе женског рода, мушких васпитача има 

приближно 3%, што јесте типично, док је у узорку родитеља 78% 

особа женског рода и 22% мушког. Сви васпитачи из узорка имају 

завршену адекватну високу стручну школу, док већина родитеља има 

средње образовање (око 60%) и релативно висок проценат (око 34%) 

имају више и високо образовање. 

Примењена је техника анкетирања, инструмент анонимна 

добровољна анкета. Упитник је преузет од Брајана Сатон-Смита 

(1989: 183-4), донекле измењен и прилагођен узорку. Упитник се 
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састојао од девет питања истоветних за родитеље и васпитаче. 

Резултати су подвргнути дескриптивној статистици.  

АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА 

У табели која следи приказани су сви одговори родитеља и 

васпитача на постављена питања. У добијеним одговорима могу се 

уочити одређене сличности, али и разлике између одговора родитеља 

и васпитача, које ће у даљем тексту бити детаљније анализиране.  

Табела I: Одговори родитеља и васпитача 
Питања Одговори 

(у %) 

Да Не Нисам 

сигуран

/а 

Немам 

мишљење 

1. Јесу ли играчке поучне? васпитача 87,6 5,7 6,6 0 

родитеља 86,6 2 6,6 4,8 

2. Да ли играчке подстичу 

развој маште? 

васпитача 96 2 2 0 

родитеља 95 1 3 1 

3. Да ли играчке 

потпомажу полне 

стереотипе? 

васпитача 28,6 45 12,4 13 „Зависи које.“ 

родитеља 30 37 25 8 

4. Да ли Ви одобравате те 

стереотипе? 

васпитача 15 79 2 4 „Али се деца 

сама определе.“ 

родитеља 21 64 14 1 

5. Јесу ли играчке 

безбедне? 

васпитача 75 8,5 12,5 4 

родитеља 66 10 23 1 

6. Да ли се слажете с 

играчкама-оружјем? 

васпитача 7,5 85 2,8 4,7 

родитеља 26 56 13 5 

7. Слажете ли се с 

рекламирањем играчака на 

ТВ? 

васпитача 35 41 10,5 13,5 

родитеља 47 31 10 12 

8. Да ли проблем простора 

утиче на избор играчке? 

васпитача 64 25 7,6 3,4 

родитеља 40 47 10 3 

9. Ко одлучује које ће се 

играчке купити? 

одговори 

васпитача 

в
ас

п
и

та
ч

и
 

д
ец

а 
и

 

р
о

д
и

те
љ

и
 стручна 

служба 
неко други, ко

1
 

53 11 17 19 

одговори 

родитеља 

деца роди

тељи 
заједно нешто друго, 

шта 

14 24 62 0 

                                                 
1 Комбинације претходних понуђених одговора, чиме се учешће деце повећава за 

око 17%, што је укупно 28% одговора васпитача на ово питање у којима се помињу 

деца. 
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Већина испитаних родитеља и васпитача верује да су играчке 

поучне за децу. То је очекивани одговор, јер се иначе сматра да када 

су играчке посматране из угла одраслих, како у породичном тако и у 

институционалном контексту, најупадљивије је очекивање да оне 

буду поучне, да дете играјући се њима нешто постигне и да 

непрестано напредује. У испитаном узорку, појавио се мањи број 

одговора васпитача и родитеља да нису сигурни у поучност играчака, 

такође мањи број васпитача је одговорио да нису поучне и мали број 

родитеља нема мишљење о том питању. Велика већина испитаних 

верује да играчке развијају дечју машту, што су показала и друга 

слична истраживања (Vuković, 2012, prema: Klemenović, 2014).  

Око тога да ли играчке потпомажу полне стереотипе мишљења 

испитаника су подељена. У већини су ипак негативни одговори, и у 

узорку родитеља и у узорку васпитача, док приближно 30% 

целокупног узорка одговара потврдно. Четвртина родитеља и осмина 

васпитача није сигурна како да одговори на ово питање, док 8% 

родитеља и 13% васпитача одговарају да немају мишљење, а један 

васпитач је додао коментар „зависи које“. Када су упитани да ли они 

одобравају полне стереотипе, већина испитаних је одговорило да не 

одобрава, нарочито васпитачи. Више од 20% родитеља и 15% 

васпитача изјашњава се да одобрава полне стереотипе, а значајан је 

број родитеља који нису сигурни (14%). Када се добијени подаци 

упореде са резултатима испитивања аутора Сатон-Смита (1989) о 

ставовима родитеља према играчкама, може се видети да су 

родитељи у тој студији у много већем проценту давали одговор да 

играчке потпомажу полне стереотипе, него у узорку овог 

истраживања. Истовремено, у изношењу свога става о полним 

стереотипима, приближно исти проценат родитеља из оба 

истраживања не одобрава полне стереотипе, док је значајно већи број 

родитеља који дају одговор „нисам сигуран/а“ у узорку овог 

истраживања. Једно друго истраживање (Saton-Smit, 1989), је 

показало да су у дечјим изборима играчака очигледни полни 

стереотипи. Овде се неминовно намеће питање како и од кога деца 

усвајају ове стереотипе, од најранијих узраста. 

На питање да ли су играчке безбедне, већина одраслих 

одговара да јесу, следи одговор да нису сигурни и то у већем 

проценту родитељи (23%), него васпитачи (12,5%), а добијени су 

одговори у којима се отворено тврди да играчке нису безбедне 

(родитељи 10%, васпитачи 8,5%). У истраживању Сатон-Смита 

(1989) резултати су обрнути, већина родитеља из његовог узорка 
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верује да играчке нису безбедне. Разлике у резултатима добијеним у 

ова два истраживања се могу једним делом приписати временској 

разлици у спроведеним истраживањима, али и културолошким 

разликама. Веће поверење у безбедност играчака родитеља и 

васпитача из узорка овога истраживања може бити и последица 

вишедеценијске друштвене бриге о квалитету играчака (Slavković, 

1983).  

Играчке оружје не одобрава већина васпитача (85%), док у 

узорку родитеља неодобравање играчака оружја једва прелази 

половину (56%). Три и по пута више родитеља него васпитача 

одговара да одобравају играчке оружје, четири и по пута више 

родитеља одговара да нису сигурни, и приближно исти проценат 

родитеља и васпитача нема мишљење о овом питању (око 5%). На 

овом месту се може поменути разлика у саставу дела узорка 

родитеља и васпитача, где је у узорку родитеља присутан значајно 

већи проценат особа мушког пола, при чему су занимања неких од 

њих такве природе да подразумевају свакодневно ношење оружја (на 

пример, полицајац, војно лице, радник обезбеђења и сл.). Логично је 

претпоставити да су и њихови ставови према оружју сличнији ставу 

према оружју као предмету са којим су свакодневно у додиру на 

послу, него као средству агресивног напада. Ово се напомиње без 

намере да се врше било каква уопштавања, нити да се изнети ставови 

родитеља правдају или осуђују, већ да се покуша боље разумети 

породични контексти из којих долазе одговори родитеља у којима се 

одобравају играчке оружје. Такође, приметно је да су васпитачи, не 

само у одговорима на ово питање, него и на нека претходна, били 

сигурнији и одређенији у давању одговора него родитељи (мањи 

укупан број одговора „нисам сигуран/а“). Може се претпоставити да 

је то условљено чињеницом да они имају одговарајуће стручно 

образовање на које се ослањају приликом процене играчака, што 

већина родитеља нема.  

По питању начина избора и куповине играчака, анализирани су 

степен слагања с рекламирањем на ТВ-у, да ли проблем простора 

утиче на избор играчака и ко одлучује шта ће се купити. Већина 

васпитача не одобрава рекламирање играчака, док већина родитеља 

исто одобрава. Приближно исти број родитеља и васпитача су 

одговорили да нису сигурни или немају мишљење. У истраживању 

Сатон-Смита (1989) највећи проценат родитеља није одобравао 

рекламирање играчака на телевизији, што је слично одговорима 

васпитача из узорка овог истраживања, али различито од одговора 
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родитеља. Може се претпоставити да васпитачи имају друге изворе 

информисања о опремању играчкама и другима материјалима за игру 

(знања стечена током стручног образовања, размене на стручним 

скуповима, директне информације од произвођача које стижу у 

установе и др.), док се родитељи у недостатку других извора сазнања 

више ослањају на ТВ рекламе. Када је у питању њихов избор 

играчака, очигледан је утицај тржишта играчака и ТВ програма, о 

чему сведоче и резултати истраживања других аутора (Клеменовић, 

2014).  

Васпитачи (64%) најчешће одговарају да проблем простора 

утиче на избор дечјих играчака, 25% одговара да не утиче, 7,6% нису 

сигурни и 3,4% немају мишљење. Мишљења родитеља о том питању 

су подељена, где је највећи број родитеља (47%) одговорио да 

простор не утиче на избор играчака, затим 40% да утиче, 10 % нису 

сигурни и 3 % немају мишљење о том питању. О куповини играчака 

у вртићу најчешће одлучују одрасли професионалци, понекад уз 

консултације са родитељима (опет одраслима), а врло ретко 

консултују децу. У породици, према речима родитеља, најчешће о 

куповини играчака одлучују заједно деца и одрасли, затим сама деца 

и најређе само одрасли. Примећује се да су код наведена три питања 

која се тичу избора и набавке играчака, највеће разлике у одговорима 

васпитача и родитеља, које се могу повезати са разликама у 

контекстима породице и институције, где су извори информисања о 

могућностима набавке играчака у институцији разноврснији, 

проблем недовољног простора је израженији у контексту 

институције, а договарање деце и одраслих о набавци играчака 

присутније у породици.  

Из свега наведеног, може се закључити да одрасли верују у 

поучност играчака, што је карактеристично за контекст васпитања у 

коме их посматрају, без обзира да ли се оно одвија у породици или 

институцији. Разлике које постоје у одговорима родитеља и 

васпитача наводе на размишљање о томе шта они могу да науче 

једни од других. Родитељи од васпитача могу да науче зашто су 

штетни полни стереотипи у васпитању деце; о начинима процене 

безбедности играчака, нарочито када у њу посумњају; о играчкама 

оружјима, шта развијају и под којим условима. У искреној размени 

могу заједнички да разреше питања о сложеним утицајима ТВ 

реклама, полних стереотипа, а пре свега, да се ослобађају 

стереотипних схватања о утицају играчака, као на пример, да игра 

играчкама оружјем обавезно повећава спремност за ратовање. 
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Играчке носе бројне поруке и безбројне могућности начина 

коришћења, који ће значајније утицати на дечји развој од саме 

играчке. Васпитачи од родитеља могу да науче да се више консултују 

са децом о избору и набавци играчака, јер ће на тај начин у већој 

мери испоштовати не само њихове узрасне, већ и индивидулане 

карактеристике, потребе, интересовања и претходно искуство.  

ЗАКЉУЧАК 

Може се закључити да је у савременој теорији, као и пракси, 

све више присутна свест о значају игре и играчака за рани развој и 

учење деце, што се може видети из чињенице да су данас већ многи 

савремени национални курикулуми засновани управо на игри (Gray 

& Ryan, 2016; Цолић., 2018). Деца се играју играчкама које им 

одрасли стављају на располагање. Зато је важно испитивати 

мишљења за дете значајних одраслих о играчкама којима их 

свакодневно окружују и тиме граде средину одрастања детета. 

Имајући на уму чињеницу да предшколско дете свакодневно прелази 

из породичног окружења у институционално и назад, веома је важно 

да те две средине буду усклађене, или да бар не врше потпуно 

супротне утицаје. Мишљeња и ставови испитаних родитеља и 

васпитача предшколске деце најсличнија су о питању поучности 

играчака и њиховом утицају на развој маште, мало мање су слична 

по питању безбедности играчака и полних стереотипа, најмање 

слична по питању играчака оружја, а потпуно различита када је у 

питању набавка играчака. Приказано истраживање је показало да 

одрасли бирају играчке за децу на основу уверења о њиховој 

поучности, затим под утицајем сопствених искустава и знања, под 

утицајем тржишта и ТВ реклама, али и под утицајем специфичности 

породичног и институционалног контекста. Иако добијени резултати 

имају ограничену примену, као и увек када је реч о истраживањима 

рађеним на пригодном узорку, они ипак указују на неке битне правце 

тумачења и даљег истраживања проблема.  

Као што упозорава ауторка Крњаја (2012), опремање играчкама 

и материјалима за игру је само један део целине, коме се никако не 

сме давати предност у односу на читаво окружење, физичко и 

социјално, у коме се одвија игра и граде односи са дететом. У истом 

духу аутор Gaiton (Guyton, 2011) пише да су играчке свакако важне, 

јер олакшавају развој детета, а улога одраслих је у томе да пре свега 

размотре како играчке могу да ангажују децу. Приликом избора 
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играчака првенствено се треба водити сврсисходношћу играчке у 

складу са узрасним и индивидуалним особеностима детета, 

узимајући у обзир дечју заједницу и културу, коју одрасли могу даље 

богатити (Guyton, 2011). 

Поред тога, више аутора истичу значај одраслих не само за 

избор играчака за децу, већ и њихово директно ангажовање у игри са 

децом, чиме помажу деци да пронађу смисао у њиховом искуству, 

богате игру и продубљују истраживачку активност (Јohnson & 

Johnson, 2006, према: Guyton, 2011). Такође, различите 

експерименталне студије су показале да укључивање одраслих у 

дечју игру доприноси да игре деце буду комплексније, да дуже трају, 

имају виши когнитивни ниво, а деца током њих имају већу усмерену 

пажњу, што се објашњава тиме да топлина и емоционална 

доступност одраслог, блиски односи одраслог и детета, доприносе 

оптимизацији когнитивних способности детета (Sung, 2018). 

Из наведеног следи закључак да могући правци даљег 

истраживања одабраног проблема могу бити како одрасли бирају 

играчке, али и како учествују у игри деце. Такође, корисно би било 

посматрање дечјег игровног понашања у различитим контекстима, у 

породици и у вртићу, јер играчке могу да делују на дете на безбројне 

начине, што заслужује много већу пажњу истраживача, али и 

практичара. Корисно би било организовати обуке за родитеље и 

васпитаче, са циљем освешћивања значаја њихове улоге у избору 

играчака и оспособљавања за конструктивније учешће у дечјој игри и 

богаћење дечјег игровног искуства.  

Ова питања су повезана и са питањем подизања квалитета 

образовања васпитача, у коме би значајније место морала да добију 

савремена схватања о циљевима васпитања, као што су: активност, 

самосталност и иницијатива детета (Colić, 2008). Квалитет би се 

огледао у томе да се васпитачи током свог образовања мање 

оспособљавају за директно утицање и подучавање деце, а више за 

креативно стварање ситуација у којима би деца богатила своја 

искуства кроз разноврсне интеракције са физичком и социјалном 

средином, јер она уче и развијају се кроз сопствену активност и 

учешћем у заједничким активностима са одраслима и другом децом. 
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CHILDREN’S TOYS FROM THE PERSPECTIVE OF PARENTS 

AND PRESCHOOL TEACHERS 
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Abstract: The research relates to the attitudes of parents and preschool 

teachers towards children’s toys, from the perspective of family and institutional 

context.  The aim of the research is to examine the opinions of parents and 

teachers about the usefulness of toys, their influence on the formation of 

stereotypes in children, as well as the influence of the market, TV advertisements 

and other factors on the selection and purchase of toys. The research sample is 

suitable and consists of 105 preschool teachers and 105 parents of preschool 

children from preschools in Novi Sad. The method of voluntary anonymous 

surveys was applied, and the questionnaire was taken from B. Sutton-Smith and 

somewhat modified and adapted. The results were subjected to descriptive 

statistics. The obtained results indicate that the opinions of parents and preschool 

teachers are similar with regard to the contribution of toys to the education of 

children and the development of their imagination, the safety of toys and the 

disapproval of toy weapons. Most preschool teachers do not approve of toys 

advertising, while most parents approve of it. Space is also a problem and 

influences the choice of children’s toys in preschools, while parents’ opinions on 

this issue are divided. The purchase of toys in preschools is usually decided by 

adult professionals, sometimes parents are consulted, and very rarely children are 

consulted. In the family, children together with adults most often decide on the 

purchase of toys, then the children themselves and rarely the adults alone. The 

authors of this research believe that the obtained results point to the need to make 

all adults significant to the child more aware of the importance of their role and 

responsibility for the selection of toys and the messages they send to children 

daily through toys.  

Key words: children, parents, preschool teachers, toys, context. 
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Сажетак: Понашањем свака особа остварује своје присуство и 

контакт са другима. Оно интегрише све способности особе које су усмерене 

ка непосредном циљу. Основни циљ овог истраживања је била процена 

понашања ученика са коморбидитетом церебралне парализе и 

интелектуалне ометености у школском окружењу. Узорак истраживања 

формиран је од 31 ученика оба пола (54,8% ученика мушког и 45,2% 

ученика женског пола), који су поред церебралне парализе имали и снижено 

интелектуално функционисање. Просечан узраст испитаника је од 9 до 14 

година (AS = 10,9, SD = 1,189). Истраживање је спроведено у основној 

школи „Миодраг Матић“, а за потребе прикупљања података коришћен је 

Упитник за процену понашања ученика. Резултати истраживања показују да 

између испитаника мушког и женског пола нема разлике која је статистички 

значајна, када је у питању понашање ученика на часу и на одмору. Када је у 

питању домен понашање у односу на ауторитет, добијена је разлика на 

варијабли „похвале“ (p = ,034). Познавање индивидуалних карактеристика 

сваког детета је изузетно важно, јер се на тај начин могу унапредити 

стратегије за решавање проблема понашања деце са коморбидитетом 

церебралне парализе и интелектуалне ометености.  

Кључне речи: понашање, церебрална парализа, интелектуална 

ометеност, школско окружење. 
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УВОД 

Понашање се може дефинисати као начин на који свака особа 

делује у одређеном тренутку свог живота. Са једне стране, 

понашањем реализујемо однос између сопствених тежњи, потреба и 

могућности, док са друге стране њиме приказујемо свој лик за друге 

особе. Понашање нам помаже да остваримо комуникацију са 

другима, при чему она може бити на нивоу фантазије, слутње и 

опажаја за нас. Истовремено, понашање одређује држање нашег тела 

и покрете. Особе са којима ступамо у комуникацију сматрају да на 

тај начин остварују интеракцију са нама у социјалном пољу, а која је 

остварена непосредним опажајем или непосредним чином 

комуникације (Ćordić & Bojanin, 1997; 2011). Или, како наводе 

Недовић и Рапаић (2012: 55), понашање интегрише све човекове 

способности које су усмерене ка непосредном циљу који одређује 

начин кретања, облик и садржај говора и метакомуникацију.  

Под појмом адаптивног понашања подразумева се појам који 

говори о томе у којој мери особа испуњава захтеве свакодневног 

живота, односно да ли се понаша у складу са стандардима очекиваним 

за њен узраст, социокултурним пореклом и условима живота у 

заједници, односно у одређеној микросредини (Ţic, 2000; Stančić, 1981; 

сви према Igrić, Wagner - Jakab, & Cvitković, 2012: 2). Уколико нису 

задовољени сви услови, односно захтеви, онда долази до сниженог 

нивоа адаптивног понашања које се манифестује као социјална 

некомпетентност уз присуство непожељних облика понашања. 

Голубовић и Тубић (Golubović & Tubić, 2010: 249) наводе да 

проблеми у понашању деце, уз проблеме у одржавању пажње и 

концентрације, могу оставити последице на функционисање детета у 

социјалној средини и његово уклапање са захтевима које намеће 

друштвена заједница. Проблеме у понашању деце можемо уочити 

још у периоду раног детињства, на предшколском узрасту, у 

школском добу, али и кроз целокупно одрастање (Eisenberg et al, 

2001; Van Zeijl et al, 2006; Tremblay et al, 1999; Hughes, White, 

Sharpen, & Dunn, 2000; Carter, Briggs - Gowan, Jones, & Little, 2003).  

Деца на узрасту седам до осам година, још увек немају 

довољно издиференцирана осећања у односу на тонус и функцију 

мишића у оквиру покрета. Из тог разлога, свака фрустрирајућа 

ситуација која побуђује стрепњу мимо контроле свести чини мишиће 

напетим, покретљивим или инхибисаним. На тај начин се и даље 

користе шеме синкретичног односа који се јавља између мишића и 
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осећања, иако се овакав однос јавља на почетку најранијег детињства 

и временом нестаје (Ćordić & Bojanin, 1997: 233). 

Ћордић и Бојанин (Ćordić & Bojanin, 1997) даље наводе да се 

током дечијег развоја ове структуре и функције постепено гранају, 

односно у складу са законитостима развоја свака одлази на своју 

страну која је специфична за одређену структуру, тј. функцију. 

Процена понашања деце уредног неуролошког налаза може се 

сматрати једним обликом процене складног, дисхармоничног или 

успореног развоја личности. Поред деце складног понашања, постоје 

још две групе деце чије се понашање суштински веома разликује. У 

прву групу спадају деца са развојним хиперкинетичким синдромом, 

поремећајем понашања, стањима повишене ангажованости осећања 

уз снижену критичност. Док се у другу групу деце убрајају она са 

депресивним стањима, диспраксична деца, деца са моторним 

дебилитетом. У случајевима када деца у неким активностима 

показују ектремно повишено понашање, а истоврмено у другим, 

екстремно снижено понашање, онда говоримо о дисхармоничном 

понашању које опет у себи носи облике развојне дисхармоније, 

развојне дисгнозије, развојне диспраксије, и друге клиничке облике 

који спадају у делокруг рада специјалне едукације и рехабилитације, 

односно дефектологије (Ćordić & Bojanin, 1997: 233). 

Један од најчешће дијагностикованих поремећаја у 

институцијама које се баве менталним здрављем деце и омладине 

јесте поремећај понашања. У литератури се може пронаћи податак, 

да је код 25% деце која добијају помоћ од стручних лица 

дијагностикован неки од облика реметилачког понашања. До данас 

нисмо наишли на јединствену дефиницију поремећаја понашања која 

би прецизно и свеобухватно дефинисала тај појам, јер се овај 

поремећај може посматрати са више страна: правне, психолошке, 

педагошке, социолошке, психијатријске (Pejović-Milovančević, 2001). 

Претрагом доступне литературе уочава се да је већина 

истраживања усмерена ка изучавању негативног понашања. У вези са 

наведеним група аутора (Жунић - Павловић, Ковачевић - Лепојевић, 

Павловић, 2009), у свом раду је користила термин социјално 

функционисање којим је обухватила и позитивна понашања, односно 

социјалну компетенцију и негативна понашања, тачније 

антисоцијална понашања. И позитивно и негативно понашање имају 

важне импликације за постигнуће и прилагођеност ученика 

захтевима школе. Просоцијална понашања су у позитивној 

корелацији са школским успехом, прихватањем од стране вршњака и 
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добрим односима са наставницима, док је антисоцијално понашање 

најчешће праћено школским неуспехом и лошим односима са 

вршњацима и одраслим особама. Утврђено је да између социјалне 

компетенције и антисоцијалног понашања постоји одређена 

повезаност. Резултати истраживања показују да деца и адолесценти 

са антисоцијалним понашањем, најчешће, имају неадекватну 

социјалну компетенцију, односно дефицијентне социјалне вештине. 

Међутим, потврђено је да неке особе са антисоцијалним понашањем 

имају просечно или натпросечно развијене социјалне вештине. 

Повезаност између антисоцијалног понашања и социјалне компетенције 

је комплексна и недовољно истражена, па се не може унапред тврдити 

да пораст једног неминовно доводи до опадања другог (Жунић - 

Павловић, Ковачевић - Лепојевић, Павловић, 2009: 400-401). 

Постоје бројне дефиниције церебралне парализе (ЦП). 

Међутим, њиховом анализом може се уочити одређена 

неусаглашеност и недореченост у коришћењу овог термина. Но, без 

обзира на наведено, заједнички и најважнији фактор свих 

дефиниција јесте моторичко оштећење. 

Група француских аутора наглашава појаву моторних 

аберација, при чему наводе да има особа са ЦП код којих нема 

оштећења интелигенције (Савић, 1996; према: Недовић, Рапаић, 

Одовић, Потић & Милићевић, 2012). Америчка асоцијација за 

церебралну парализу дефинише овај ентитет као клиничку слику 

насталу повредом мозга, у којој моторички поремећај јесте један од 

компоненти, али може бити праћен тешкоћама у учењу, 

психолошким проблемима, сензорним оштећењима, поремећајима 

понашања (Недовић и сар., 2012: 52). Слично овој дефиницији јесте 

дефиниција коју даје Раск (Rusk, 1971; према: Недовић и сар., 2012), 

описујући ЦП као компоненту широког синдрома мождане повреде, 

која обухвата неуромоторну дисфункционалност, психолошке 

дисфункције и поремећаје понашања органског порекла. 

Церебрална парализа као неуроразвојно стање перзистира 

током целог живота. Како је већ наведено, код многих појединаца са 

ЦП, моторички поремећаји су праћени и другим поремећајима 

укључујући емоционалне проблеме и проблеме у понашању. 

Проблеми понашања код деце са ЦП су знатно учесталији у односу 

на децу типичног развоја. Истраживања потврђују да се током 

адолесценције смањује ниво проблема у понашању, као и да старија 

деца, и девојчице у односу на дечаке показују мање 
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екстернализованих проблема (Sipal, Schuengel, Voorman, Van Eck, & 

Becher, 2010). 

Циљ овог истраживања јесте процена понашања ученика са 

коморбидитетом церебралне парализе и интелектуалне ометености у 

школском окружењу. У раду смо пошли од претпоставке да ће код 

испитаника, у највећем броју, бити присутно повишено понашање, 

као и да неће бити разлике у понашању између дечака и девојчица.  

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Узорак 

Узорак истраживања формиран је од 31 ученика са 

церебралном парализом. Сви испитаници су поред примарног 

оштећења, церебралне парализе, имали и снижен ниво 

интелектуалног функционисања. У односу на полну структуру, 

узорак чини 17 (54,8%) испитаника мушког и 14 (45,2%) испитаника 

женског пола, узраста од 9 до 14 година (AS = 10,9, SD = 1,189).  

Варијабле 

Независне варијабле у овом истраживању су врста сметње, 

узраст и пол испитаника (мушки и женски), док се као зависна 

варијабла издваја понашање ученика у школском окружењу, 

односно: понашање испитаника на часу, на школском одмору и 

према ауторитету (наставнику). 

Инструмент 

За потребе овог истраживања коришћен је „Упитник за 

процену понашања ученика“ (S. Bojanin, V. & Lj., Savanović, 1997), 

преузет из Опште дефектолошке дијагностике (Ćordić & Bojanin, 

2011). Овај Упитник је направљен на основу базичних 

карактеристика понашања која се манифестују у три различите 

ситуације: на часу, на школском одмору и у односу на ауторитет. 

Свака од наведених ситуација има одређена обележја која дају 

карактеристику понашања детета, те постоје одговори који указују: 

на упадљиво мирно, сапето понашање без самоиницијативности код 

детета; затим на складно, неупадљиво, прихваћено понашање од 

стране вршњака; и на крају на упадљиво, живахно, повишено 

понашање.  

Упитник је попуњавао истраживач у разговору са наставником 

– дефектологом који је разредни старешина и најбоље познаје 

ученика. 
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Обрада података 

За обраду добијених података коришћене су методе дескрип-

тивне и инференцијалне статистике. Од дескриптивних статистичких 

мера, коришћене су мере пребројавања (апсолутна фреквенца и 

проценат), мере централне тенденције (аритметичка средина) и мере 

варијабилности (стандардна девијација). Статистичка значајност 

разлика између независних група субјеката, испитана је Студентовим 

т-тестом. За све статистичке анализе задат је α ниво од ,05. Разултати 

истраживања анализирани су помоћу статистичког пакета SPSS за 

Windows, верзија 21.  

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

У овом одељку биће приказани резултати истраживања који су 

добијени проценом понашања испитаника на часу, на одмору и у 

односу на ауторитет. Такође, биће приказани резултати који се 

односе на компарацију понашања испитаника у школи у односу на 

пол. 

У Табели 1 приказни су резултати процене испитаника у 

односу на варијабле из домена понашања ученика на часу.  

Табела 1. Понашање ученика на часу 
 Скор 

N % 

П
о

н
аш

ањ
е 

н
а 

ч
ас

у
 

На месту где седи Упадљиво миран 6 19,4 

Складан 7 22,6 

Врти се 18 58,1 

Укупно 31 100 

Према другој деци Не обраћа се ником 11 35,5 

Обраћа се по потреби 13 41,9 

Задиркује друге 7 22,6 

Укупно 31 100 

Пажња Одсуство пажње 8 25,8 

Пажљиво прати 

наставника 

4 12,9 

Расута пажња 19 61,3 

Укупно 31 100 

Расположење Снижено у односу на 

повод и групу 

7 22,6 

Усклађено 13 41,9 

Повишено 11 35,5 

Укупно 31 100 
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Резултати приказни у Табели 1 показују да више од половине 

ученика (58,1%) не може мирно да седи на свом месту, другој деци се 

по потреби обраћа 41,9% испитаника, и исто толико испитаника има 

усклађено расположење. Расута пажња је евидентирана код 61,3% 

ученика.  

Табела 2 даје приказ резултата добијених проценом 

испитаника у односу на варијабле из домена понашања ученика на 

школском одмору. 

Табела 2. Понашање ученика на одмору 
  Скор 

N % 

П
о

н
аш

ањ
е 

н
а 

о
д

м
о

р
у

 

У дворишту/Сали за физичко Напето понашање 6 19,4 

Складно 10 32,4 

Упадљиво живахан 15 48,4 

Укупно 31 100 

У односу на игру Не укључује се у игру 13 41,9 

Организовано се игра 15 48,4 

Омета игру 3 9,7 

Укупно 31 100 

У односу на групу деце Деца га не примећују  3 9,7 

Прихватају га 27 87,1 

Не прихватају га 1 3,2 

Укупно 31 100 

Расположење Снижено у односу на групу 7 22,6 

Усклађено 14 45,2 

Повишено 10 32,3 

Укупно 31 100 

Подаци показују да је за време одмора упадљиво живахно 

48,4% испитаника, да се истовремено исти проценат организовано 

игра. У односу на групу деце, прихваћено је 87,1%, док је усклађено 

расположење примећено код 45,2% испитаника.  

У Табели 3 приказни су резултати добијени проценом 

испитаника на варијабли из домена понашања ученика у односу на 

ауторитет, тј. у односу на наставника.  
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Табела 3. Понашање ученика у односу на ауторитет 
  Скор 

N % 

П
о

н
аш

ањ
е 

у
 о

д
н

о
су

 н
а 

ау
то

р
и

те
т
 

Обраћа се наставнику Никад самоиницијативно 12 38,7 

По потреби складно  9 29 

Стално запиткује 10 32,3 

Укупно 31 100 

Однос према налозима 

наставника 

Збуњено прихвата 12 38,7 

Складно прихвата 9 29 

Без налога шета 10 32,3 

Укупно 31 100 

Похвале Збуне га/застиде 5 16,1 

Складно прихвата 14 45,2 

Не утичу на ученика 12 38,7 

Укупно 31 100 

Опомене Збуне га/застиде 8 25,8 

Складно прихвата 9 29 

Не утичу на ученика 14 45,2 

Укупно 31 100 

Видимо да 38,7% испитаника се никада самоиницијативно не 

обраћа наставнику, и исто толико испитаника збуњено прихвата 

налоге које добије од наставника. Похвале добијене од наставника, 

складно прихвата 45,2%, док на исти број испитаника не утичу 

опомене добијене од стране наставника.  

У Табели 4 приказана је компарација понашања на часу између 

испитаника мушког и женског пола.  

Табела 4. Компарација понашања на часу између испитаника 

мушког и женског пола 
Понашање на часу Пол p 

мушки женски 

N AS SD N AS SD 

На месту где седи 17 2,59 ,712 14 2,14 ,864 ,126 

Према другој деци 17 2,00 ,866 14 1,71 ,611 ,308 

Пажња 17 2,35 ,931 14 2,36 ,842 ,990 

Расположење 17 2,24 ,752 14 2,00 ,784 ,402 

Даљом статистичком анализом, утврђено је да између 

испитаника мушког и женског пола нема разлике у понашању током 

часа. Најнижи резултат добијен је на варијабли „Понашање на часу - 

према другој деци“ (ASм=2,00 (,866) и ASж=1,71 (,611)). 

Табела 5 даје приказ резултата добијених компарацијом између 

испитаника мушког и женског пола и њиховог понашања на одмору. 
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Табела 5. Компарација понашања на одмору између 

испитаника мушког и женског пола 
Понашање на 

одмору 

Пол p 

мушки женски 

N AS SD N AS SD 

У дворишту 17 2,35 ,786 14 2,21 ,802 ,632 

У односу на игру 17 1,59 ,712 14 1,79 ,579 ,411 

У односу на групу 

деце 

17 1,94 ,429 14 1,93 ,267 ,924 

Расположење 17 2,18 ,809 14 2,00 ,679 ,522 

Анализом резултата није добијена разлика између испитаника 

оба пола у односу на њихово понашање на одмору. На варијабли 

„Понашање на одмору - у односу на игру“, испитаници су 

забележили најниже постигнуће.  

Понашање у односу на ауторитет и компарација између 

испитаника оба пола дата је у Табели 6. 

Табела 6. Компарација понашања у односу на ауторитет између 

испитаника мушког и женског пола 
Понашање у односу 

на ауторитет 

Пол p 

мушки женски 

N AS SD N AS SD 

Обраћа се 

наставнику 

17 1,88 ,781 14 2,00 ,961 ,709 

Однос према 

налозима наставника 

17 2,18 ,809 14 1,64 ,842 ,083 

Похвале 17 2,47 ,624 14 1,93 ,730 ,034* 

Опомене 17 2,35 ,786 14 2,00 ,877 ,247 

На варијабли „Понашање у односу на ауторитет - похвале“ 

добијена је разлика на нивоу статистичке значајности између 

испитиваних група (p = ,034). На осталим варијаблама није 

забележена значајна разлика.  

ДИСКУСИЈА 

Резултати истраживања показују да се више од половине 

ученика (58,1%) током часа непрекидно врти, односно не може 

мирно да седи на свом месту. Истовремено, током часа другој деци 

се по потреби обраћа 41,9% ученика, колико и има усклађено 

расположење, док је расута пажња евидентирана код 61,3% ученика 
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са коморбидитетом церебралне парализе и интелектуалне 

ометености. Овакви резултати нису изненађујући ако се осврнемо на 

то да церебрална парализа настаје оштећењем мозга који је у развоју. 

У свим ситуацијама када дође до оштећења мозга долази и до 

поремећаја неког облика функције пажње (Rapaić & Nedović, 2011: 

130). 

Истраживања показују да деца која нису прихваћена од својих 

вршњака или у односу на другу групу деце, имају слабије развијене 

социјалне вештине у односу на децу која су прихваћена у друштву, и 

истовремено могу да показују проблеме у социјализацији као што су 

агресија, усамљеност или повученост (Katz & McClellan, 1999; Vasta 

et al, 2003; према: Klarin, 2006). 

Хиперактивност је најочигледнија у структурисаној, 

организованој ситуацији која захтева висок степен самоконтроле. 

Венар (Wenar, 2003) истиче да се хиперактивност појачава у 

познатим, структурираним околностима усмереним на задатак, као 

што је учионица, а смањује се у неусиљеним околностима у којима 

се очекује потрошња велике количине енергије, као што је дечје 

игралиште. Моторни немир све се више испољава у ситуацијама које 

су детету досадне и неинтересантне него у ситуацијама где је 

присутан већи број стимулуса које дете доживљава као занимљиве. 

Опсервације њихових социјалних интеракција упућују на претерану 

говорљивост, а говор приликом игре и рада на задатку карактерише 

присуство честих коментара у виду разговора са самим собом. Због 

таквог свог понашања, дете има и веома лош статус у вршњачкој 

групи што може да имплицира генезу читавог низа секундарних 

одступања у понашању. 

Резултати појединих студија показују да су деца са сметњама у 

развоју мање популарна, имају мање пријатеља и мање учествују у 

заједничким активностима (Frostad &i Jan Pijl, 2007; Gun Han & Janis, 

2004; Kavale & Forness, 1996; Mand, 2007; Nowicki, 2003; Ochoa & 

Olivarez, 1995: према: Estell et al., 2008). Општи налази истраживања 

о социјалним односима међу децом која су интелектуално ометена 

показују да код великог броја ове деце постоји дефицит у 

интеракцији са вршњацима. 

Иако су проблеми у понашању код деце са церебралном 

парализом веома чести, тачна природа ових тешкоћа и њихова 

повезаност са унутрашњим и спољашњим факторима је тема чије је 

проучавање новијег датума. Налази у доступној литератури показују 

да 39,4% деце са ЦП достиже ниво неприхватљивог понашања, и да 
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су проблеми у односу са вршњацима најизраженији (55,3%) 

(Brossard-Racine et al., 2012; 

Weber, Bolli, Heimgartner, Merlo, Zehnder, Kätterer, 2016). 

Студије приказане у претходним пасусима не потврђују у 

потпуности налазе добијене нашим истраживањем. Када је у питању 

понашање током школског одмора, ученици са коморбидитетом 

церебралне парализе и интелектуалне ометености су веома 

прихваћени од стране својих вршњака (87,1%) и организовано се 

игра 48,4% ученика. Међутим, 41,9% се не укључује у игру, односно 

не остварује интеракцију са другом децом током школског одмора. 

Буха и Глигоровић (Buha & Gligorović, 2013) наводе податак да 

се код 22% деце са интелектуалном ометеношћу проблеми у 

понашању манифестују у оним ситуацијама када је потребно да се 

прилагоде месту где се налазе (игноришу правила, опиру се 

налозима, бунтовнички су настројени према ауторитету и слично). 

Исти аутори, истичу да 22% деце захтева сталну пажњу и похвалу 

наставника, и лоше реагују на критику. У домену Понашање у 

односу на ауторитет, анализа резултата показује да код 38,7% 

ученика не постоји самоиницијатива за обраћање наставнику, да 

мало више од једне трећине ученика збуњено прихвата налоге 

наставника, скоро половина ученика складно прихвата похвале, док 

код истог тог броја ученика опомене немају никакав утицај (45,2%). 

Анализом резултата истраживања добијених компарацијом 

понашања ученика мушког и женског пола на часу и на одмору нису 

утврђене статистички значајне разлике. У оквиру домена Понашање 

у односу на ауторитет, варијабла похвале добијена је статистички 

значајна разлика између испитаника мушког и женског пола (p = 

,034). Ученици мушког пола складније прихватају похвале упућене 

од стране наставника, за разлику од ученика женског пола. На свим 

осталим варијаблама овог домена, није евидентирана статистички 

значајна разлика између ученика мушког и женског пола. Ови 

резултати су делимично у складу са подацима пронађеним у 

доступној литератури. Једна група истраживачких налаза наводи да 

дечаци показују веће проблеме у оквиру дисруптивног, 

антисоцијалног или хиперактивног понашања (Brojčin, Glumbić & 

Banković, 2009; Buha - Đurović & Gligorović, 2009; Molteno et al, 2001; 

сви према :Gligorović & Buha, 2013), док друга група налаза говори 

да су проблеми у понашању једнако заступљени и код дечака и код 

девојчица (Chadwick et al, 2000).  
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Буха, Глигоровић и Максић (2014) су проучавале који 

проблеми у понашању су најзаступљенији код деце са генетским 

синдромима који су праћени и интелектуалном ометеношћу. Рецимо, 

аутори наводе да у поређењу са децом типичног развоја, деца са 

Дауновим синдромом испољавају више проблема у понашању, и то 

посебно екстернализованог типа: тврдоглавост, пркос, 

непослушност, непажњу, иритабилност, хиперактивност и 

компулсивност (нпр. низање предмета и понављање одређених 

активности). Особе са синдромом фрагилног X имају изразито кратак 

распон пажње, импулсивне су, стидљиве и социјално анксиозне, док 

су особе са Вилијемсовим синдромом преплављене осећањем страха, 

али су и дружељубиве.  

ЗАКЉУЧАК 

Недостатак сличних истраживања онемогућава нам да 

адекватно рашчланимо и утврдимо везу између истраживачких 

фактора, као и да изведемо поуздане закључке. Такође, и релативно 

мали узорак нас ограничава у доношењу генерализованих закључака, 

посебно ако се осврнемо на чињеницу да су деца са ЦП као 

примарним оштећењем веома хетерогена група. Сматрамо да би нека 

од наредних истраживања могла да примене и неки други 

инструмент процене понашања код ове групе испитаника. 

Но, познато је да проблеми у понашању настају као резултат 

интеракције више фактора ризика различитог порекла. Ово 

недвосмислено указује на потребу познавања индивидуалних 

карактеристика детета и околности у којима оно проводи своје време 

(школа, кућа, болница, парк..). Боље разумевање генезе проблема у 

понашању представља основ за отклањање или ублажавање фактора 

ризика, као и за креирање свеобухватног модела третмана (Buha & 

Gligorović, 2013), било да је у питању индивидуални и групни 

третман. Познавање специфичности и карактеристика проблема у 

понашању код особа са сметњама у развоју, у овом случају код особа 

са коморбидитетом церебралне парализе и интелектуалне 

ометености, може допринети креирању усмерених стратегија за 

решавање ових проблема. 
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BEHAVIOUR OF STUDENTS WITH COMORBIDITY OF 

CEREBRAL PALSY AND INTELLECTUAL DISABILITY IN 

THE SCHOOL ENVIRONMENT 
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Abstract: Each person actualizes his/her presence and contact with others 

through his/her behaviour. It integrates all personal abilities that are aimed at 

immediate goal. The main objective of this study was to assess the behaviour of 

children with comorbidity of cerebral palsy and intellectual disability in the 

school environment. The research sample consisted from 31 students of both 

sexes (54.8% were male and 45.2% were female students), who in addition to 

cerebral palsy also had reduced intellectual functioning. The average age of 

examinees was from 9 to 14 years (M = 10.9, SD = 1.189). The survey was 

conducted in elementary school "Miodrag Matic", and the Questionnaire for the 

evaluation of the student's behaviour was used for the purpose of data collection. 

The research results showed no statistically significant difference between male 

and female students when it comes to student behaviour in the school class and on 

vacation. When it comes to the domain of behaviour in relation to the authority, 
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the resulting difference was in the variable "praise" (p = 0.034). Knowing  the 

individual characteristics of each child is of exceptional importance, as this makes 

it possible to improve the strategies for the solving of behavioural problems in 

children with comorbidity of cerebral palsy and intellectual disability. 

Key words: behaviour, cerebral palsy, intellectual disability, the school 

environment 
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ЕМПИРИЈСКИ ПРИСТУП У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОЈ 

ПОДРШЦИ ДЕЦИ КОЈА ИСПОЉАВАЈУ ХИПЕРАКТИВНО 

ПОНАШАЊЕ ТОКОМ ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ 
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Сажетак: Постоје различити поступци у терапији хиперкинетског 

поремећаја. У последње време се све више говори о мултимодалном 

приступу који поред традиционалих метода у лечењу овог поремећаја 

обухвата и подршку васпитача и учитеља у васпитно-образовним раду. 

Основни циљ рада је да се утврди да ли постоје значајне статистичке 

разлике у васпитно-образовној подршци коју васпитачи и учитељи пружају 

деци и ученицима са хиперактивним поремећајем током васпитно-

образовног рада. Резултати показују да код неколико тврдњи постоји 

статистички значајна разлика у одговрима васпитача и учитеља. Закључак 

истрaживања би био: 1. да су просветним радницима потребне додатне 

обуке у вези са педагошким програмом подршке деци и ученицима у 

предшколским установама и школама и 2. да са родитељима деце која 

испољавају хиперактивно понашање треба остварити бољу сарадњу како би 

се постигла доследност просветних радника и родитеља да истрају у 

постављеним захтевима у односу на ову децу.  

Kључне речи: наставници; подршка; предшколско образовање; 

хиперактивност; васпитачи; деца. 
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА  

Непажња, хиперактивност и импулсивност су кључна 

понашања АДХД синдрома (Kudek, Mirošević i Opić, 2010). 

Хиперкинетски поремећај је скуп особина који одражавају дететов 

урођени, неуролошки заснован темперамент. У зависности од 

педагошких интервенција родитеља и васпитачи зависи да ли ће 

особине које имају ова деца бити њихова предност или недостатак 

(Jovanović, Firevski-Jovanović i Jovanović, 2008). Дете има тешкоће 

концентрације, нарочито у ситуацијама које захтевају већи ментални 

напор, у активностима стално ‚скаче’ са једног садржаја на други. 

Праћено исхитреним, импулсивним реаговањем, а у понашању 

доминира обилна и уопштено несврсисходна моторна активност 

(Krstić, 2002:228). 

Хиперактивна деца имају тешкоћа у организацији, често 

заборављају да понесу књиге, школски прибор, а такође су сколони 

да губе своје ствари. Због таквог понашања наставници 

хиперактивну децу виде као недисциплиновану (Prvčić i Rister, 2009). 

Основне карактеристике хиперкинетског синдрома: 
проблем примери 

 

Отежано одржавање пажње: 

дете не успева да на дуже 

време задржи пажњу 

 

-Дете стално започиње нову игру, а да ниједну не 

приведе крају. 

- Дете неколико секунди слуша одраслу особу која 

му прича, а затим гледа на другу страну. 

 

Одсутност: дете не успева 

да занемари подстицаје који 

нису од значаја за његов 

задатак 

 

-Дете почиње да црта, али брзо одлута гледајући у 

нешто кроз прозор. 

- Дете управо сређује своју собу, али изненада 

истрчава напоље пошто је чуло да се приближава 

неки аутомобил. 

Хиперактивност: дете је 

стално у покрету 

 

-Дете непрестано млатара рукама и ногама чак и 

док седи. 

-Дете се стално шетка по учионици и не успева да 

се смири. 

-Дете непрекидно прича и омета друге. 
Импулсивност: дете не може 

да контролише своје 

поступке 

-Kад му поставе питање, дете изговара шта му прво 

падне на памет, не сачекавши да одрасла особа 

заврши питање. 

-У току групног разговора дете не чека свој ред, већ 

упада другима у реч. 

- Дете се пење по дрвећу или намештају, не 

увиђајући да може да се повреди. 

Слика I Основне особине деце са хиперкинетским синдромом 

Slika (Fedeli, 2008:31) 



33 

Друга деца их у почетку виде као забавне и занимљиве, 

међутим, када хиперактивна деца реагују импулсивно физички или 

вербално нападне или повреди друго дете или га омета у игри, учењу 

и другим активностима вршњаци га почињу одбацивати. Вршњаци 

реагују када им хиперактивна деца ометају активности које захтевају 

радну атмосферу (Bojanin, 1985; Prvčić i Rister, 2009). Ова деца могу 

имати проблеме у социјалним вештинама и недостатку 

самопоштовања (Daniels & Stafford, 2001), делују као нестрпљива, 

површна и не уче на грешкама из ранијег искуства (Golubović, 

Jerković i Rapaić, 2008). Kод њих се јављају и проблеми везани за 

организацију и планирање активности. 

ПОДРШКА ДЕЦИ И УЧЕНИЦИМА СА ХИПЕРКИНЕТСКИМ 

СИНДРОМОМ 

Постоје различити поступци у терапији хиперкинетског 

поремећаја. Међу њима су употреба лекова, обука родитеља, 

бихевиористичке интервенције, интервенције у школском окружењу, 

учење друштвених способности, стратегије когнитивне самоконтроле 

(Fedeli, 2008). Али, пре свега родитељима и просветним радницима 

потребно је објаснити природу поремећаја уклањајући предрасуде и 

заблуде да се ради о недисциплини ове деце (Vasiljević Jovanović, 

2001). 

Подршка деци и ученицима са хиперкинетским синдромом 

захтева мултдисиплинарни приступ при интервенцији како би се 

комбиновале медицинске, психо-социјалне и образовне-васпитне 

димензије (Hughes i Cooper, 2009:19; Fedeli, 2008; Jurin i Sekušak-

Galešev, 2008). Пажња хиперактивних ученика може да се побољша 

кроз задавање визелно - моторичких задатака током реализације 

образовно - васпитног рада. У једном таквом задатку од ученика се 

тражи да напишу одговоре на питања наставника на картице и да их 

подигну да их наставник погледа. Ова стратегија помаже у 

смањивању периода одгађања између довршења задатака од стране 

ученика и примања повратне информације наставника (Zentall, 1995, 

prema, Hughes i Cooper, 2009). Педагошка подршка хиперактивној 

деци (Markov, 2010; Jurin i Sekušak-Galešev, 2008; Fedeli, 2008; 

Phelan, 2005) као компатибилни модел медицинском, 

психосоцијалном дефектолошком третману, терапеутска рекреација 

и др. примењује се у предшколским установама и школама. Вежбе за 
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реедукацију психомоторике се примењују у третману хиперактивне 

деце (Bojanin, 1985, Eraković, 1995). 

 
Угрожена извршна функција 

 

Симптоми 

Планирање Хаотично и неорганизовано понашање 

Одржавање пажње Ташкоће са концентрацијом 

Радна меморија Тешкоће у праћењу упутства 

Потискивање небитних стимулуса  Одсутност и импулсивност 

Самоконтрола у понашању  Хиперактивност 

Слика II Извршне функције и карактеристике хипрекинтеског 

поремећаја (Fedeli, 2008:38). 

Томас Филан (Thomas Phelan) i pored toga što je zagovornik 

medicinskog modela podrške hiperaktivnoj deci smatra da je saradnja 

roditelja sa nastavnicima i nastavnim osobljem potrebna (Phelan, 2005). 

Позитивне ефекте на смањивање моторне хипеактивности, 

недовољне пажње и импулсивног понашања код хиперактивне деце 

утврђен је током усмерених активности ликовног васпитања које се 

реализује савременим методичким приступом (Kојић и Марков, 

2010) где је у уводном делу активности фокус на кратку вербалну 

асоцијацију која захтева краткотрајну пажњу, а затим у главном делу 

ликовне активности рад у пару или малим групама доводи до тога да 

хиперактивно дете буде подстицано од стране вршњака да извршава 

ликовне задатке. У завршном делу се током анализе дечијих 

продуката смењује низ активности које код све предшколске деце 

изазивају интересовање (Kojić i Markov, 2013). Да хиперактивном 

ученику такође потребан посебан педагошки приступ током наставе 

српског језика и књижевности (Todorov, Cvetković i Prvulović, 2016) 

и у оквиру часова музичке културе (Jeremić, 2012) уверени су 

практичари. Ови аутори наводе да настава са хиперактивним 

ученицима треба да буде разноврсна уз промене активности, односно 

васпитно-образовни рад треба индивидуализовати. Мултимодални 

приступ који поред лекара, терапеута подразумева укључивање 

учитеља, родитеља и других особа (Jurin i Sekušak Galešev, 2008). 

Постоји потреба за коришћењем педагошких ресурса (Prosser, 2008) 

како се наставници не би више питали због чега ученици са 

хиперкинетским поремећајем не успевају да у школи остваре 

академска постигнућа. Често просветни радници први препознају 

поремећај (Coperland i Love, 1992). Kад и родитељи поред 

просветних радника запазе понашања која су типична за 

хиперкинетски поремећај онда је потребно консултовати тим 
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стручњаке како би се дијагностиковао или искључио поремећај. Ако, 

стручњаци утврде да дете има овај поремећај онда је потребно што 

пре применити адекватан третман у лечењу детета са 

хиперкинетским синдромом (Jonson, 1992, prema: Delić, 2001). Дакле, 

просветни радници поред педагошке подршке коју пружају током 

васпитно - образовног рада деце за хиперкинетским поремећајем 

такође могу да препознају ране симптоме овог поремећаја, па самим 

тим да се организује рана интервенција у лечењу овог поремећаја. 

Важну улогу у терапији деце са хиперкинетским синдромом имају 

интервенције у школској средини (Jovanvić i sar., 2007; Phelan, 2005; 

Vasiljević Jovanović, 2001) везане за поступке у раду са овом децом. 

У сваком случају неопходан је интегративни терапијски приступ у 

лечењу ове деце (Kolar i Bojanin, 2000). 

Наставни програм 

 

Физичка околина 

 

Институционална околина 

 

Социјална околина 

 

Ученичка група 

 

Дете као појединац 

Слика III Модел систематске анализе (прогресивно усмерен 

модел) - Cooper. 2006, prema : Hughes & Cooper, 2008 : 122 

Овај модел (Слика 1) заснива се на проблему који пружа оквир 

за разматрање понашања детета у различитим конткестима. Овим 

оквиром користе се родитељи или наставници, психолози и др., 

пружајући подршку детету у низу ситуација, али не изоловано. 

Наставници добијају информације о сличностима и разликама 

понашања детета у различитим окружењима и о организационим 

чиниоцима који утичу на понашање. Сазнања о понашању детета уз 

разумевању и делотворности интервенцијских стратегија, повезују 

стручњаке различитих профила и схватање њихових улога у 

подршци детету. Они размењујући искуства стичу вештине у 

пружању подршке хиперактивној деци (Hughes i Cooper, 2008). 
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ОПШТЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА РАД СА ХИПЕРАКТИВНОМ ДЕЦОМ  

Сулејман Хрњица са сарадницим наводи опште препоруке за 

рад са децом за хиперактивним понашањем: упознати дете са 

дневним распоредом и задужењима, установити јасна правила 

понашања у васпитно-образовној групи, обезбедити константност 

организације простора, обезбедити да дете седи на месту са којег ће 

му најмање бити доступни ометачи пажње као што су прозор, врата 

или извор буке, постављање мањих захтева у областима где су 

дететове способности умањене, обезбедити миран простор за рад, 

омогућити да учи и ради уз чешће паузе, смењивање различитих 

активности благовремено, давање кратких и јасних упутстава за рад, 

допуњавање вербалне инструкције визуелним и посебним 

упутствима у др. (Hrnjica i sar., 2010). 

Беркли (Barkley, 1997, prema: Phelan, 2005:203) је предложио 

бројна општа начела у циљу помоћи деци са хиперкинетским 

синдромом. Нека од тих начела, а која се односе на васпитне мере су 

следећа: 

1. Тренутна повратна реакција и/или последице које укључују 

да просветни радник или родитељ реагују одмах након непожељног 

понашања детета. Похвале за позитивна понашања детета треба да 

уследе такође што је могуће пре.  

2. Честе повратне реакције. Да би дете задржало пажњу и 

концентрисало се на задатак треба га често подсећати на кораке 

којима ће доћи до решења у задатку. Током активности га треба 

мотивисати да истраје да задатак изврши и слати му дискретне 

вербалне и невербалене поруке.  

3. Јаче последице. Награде за децу са хиперкинетским 

поремећајем треба да буду упечатљивија у односу на типичну децу. 

Снажну мотивацију им за позитивно понашање награде у виду 

бодова, значака, медаља и сл. Уколико им се за негативно понашање 

у таблицу убележи адекватан симбол онда ће се трудити да 

позитивно реагују у различитим активностима. За позитивно 

понашање им се често током активности бележе смајлићи који се на 

крају радног дана или недеље збрајају. Деца ће се бити мотивисана 

да имају што више позитивних симбола.  

4. Подстицање пре кажњавања. Хиперактивна деца много боље 

реагују на похвалу и због тога одрасли треба да примењују стратегије 

којима ће њихово неприхватљиво понашање сузбијати. Али, покуде 
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такође треба доследно примењивати у случајевима иритантног и 

неприхватљивог понашања.  

Уз наведено треба према Беркли даље наводи и следеће 

препоруке: дела говоре гласније од речи, планирање проблема 

унапред, подсећање детета на план.  

Третман детета са хиперкинетским синдромом могуће је 

спроводити и следећим поступцима: 

1. Стратегије за моделовање понашања.  

2. Породично окружење-подешавање породице за успех - 

организација породице према уживању у заједничком живљењу 

3. Стратегија учења-метакогнитивне стратегије - учење како да 

се учи (Jovanović, Firevski-Jovanović i Jovanović, 2007:83,84). 

Позитиван модел васпитања који примењују родитељи уз подршку 

психолозима сузбија проблематично код хиперактивне деце. Ове 

технике и стратегије пружају детету подршку да буде ефикасније у 

учењу и одговорно за своје понашање и постигнућа. 

Бихевиорални и когнитивни тренинг који се заснива на 

индивидуалној терапији позитивно утиче на самопоштовање 

хиперактивног детата (Vasiljević Jovanović, 2001) које је често 

пољуљано због честих покуда које му упућују одрасли због 

неадекватног понашања. Терапија игром такође даје ефекте у 

побољшању пажње, ублажавању хиперактивности и сузбијања 

импулсивног понашања (Niknasab, et. al., 2016; Robaie & Malekian, 

2015; Barzegary & Zamini, 2011). Неке студије у терапији игром виде 

као могућност за ученике који испољавају проблеме у понашању у 

школи у које се укључују школски терапеути (Winburn, Gilstrap, & 

Perryman, 2017). 

Основи циљ рада је био да се утврди да ли васпитачи и 

учитељи и примењују педагошки модел подршке у реализацији 

васпитно-образовног рада са хиперактивном децом и да ли постоје 

разлике у примени педагошког модела у зависности од врсте 

занимиња испитаника. 

МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА  

Опис, узорак 

Узорком су обухваћена 134 просветна радника, 71 (53%) 

васпитач и 63 (47%) и 63 (47%) учитеља. Испитаници су запослени у 
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предшколским установама и основним школама у Kикинди, Панчеву, 

Зрењанину и Београду. Укупан број оних чије је стално место 

боравка град је 108 (80,60%) док укупно 26 (19,40%) испитаника 

живи на селу. У истраживању је учествовало укупно 20(14,90%) 

испитаника мушког пола и 114 (85,10%) испитаница. Истраживање је 

реализовано у мају 2017. године. 

Узорак је уједначен у односу на занимање испитаника (χ2 = 

0,478 , df, 1, p = 0,489).  

Узорак је формиран скрининг методом тако што су од укупног 

броја од 258 васпитача и учитеља попунили Упитник о процени 

понашања деце прилагођен истраживању (Ćordić i Bojanin, 1992) и 

Дијагностички критеријуми за дефицит пажње /АДХД (Hughes and 

Cooper, 2009) укупно 20 тврдњи. Од наведеног броја 134 васпитача и 

учитеља су испунили критеријум за другу фазу истраживања. 

Процењивачи понашања деце били су васпитачи и учитељи. 

Васпитачи и учитељи су добили додатна објашњења о попуњавању 

скале. Имали су и подршку од истраживача. 

Инструмент и процедура 

На основу теоријске анализе, која се баве подршком деци са 

хиперкинетским поремећајем и спроведеног пилот истраживања на 

узорку од 30 васпитача и учитеља где је примењен интервју 

отвореног типа конструисан је Упитник за потребе овог 

истраживања. Упитник се састоји се од општег дела предвиђеног за 

основне податке о испитаницима и три области којима се испитују : 

а) Основна информисаност о хиперкинетском поремећају (4 

тврдње); 

б) Примена васпитно- образовних поступака током усмерених 

активности и наставе (8 тврдњи) и  

ц) Сарадња са породицом (5 тврдњи).  

Васпитачи и учитељи су на основу својих искустава 

одговарали на постављена питања која су формулисана у складу са 

циљем истраживања. Анкетирање је било анонимно и затвореног 

типа. Испитаници су бележили степен слагања или неслагања са 

наведеном тврдњом – „увек“; „понекад“; „никад“ уз могућност 

давања кратког коментара на сваку тврдњу. Истраживање је 

извршено јуна 2017. године. Поузданост инструмента испитана је 

Cronbach-Alpha metod. Добијени коефицијент за инструмент износи α 

= ,854, па се можемо ослонити на добијене резултате. 

 



39 

Статистичка обpада 

За утврђивање разлика у примени педагошког модела подршке 

деци у васпитно-образовном раду између васпитача и учитеља 

коришћен је Хи квадрат тест . 

Резултати и дискусија 

У Табели 1 приказани су резултати који показују у којој мери 

су испитаници упознати са општим одредницама о хиперкинетском 

поремећају.  

Табела I Основна информисаност о хиперкинетском 

поремећају 
тврдње 
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χ2 p C 

Постоји потреба за 

додатним обукама о 

ХП 

васпитачи 34 48% 28 39% 9 13% 10.481 .005 .27 

учитељи 27 43% 14 22% 22 35%    

ХП је последица 

лошег васпитања и 

недовољне 

дисциплинованости 

детета 

васпитачи 17 24% 21 30% 33 46% 17.948 .000 .34 

учитељи 24 38% 31 49% 8 13%    

Деца са ХП имају 

недостатак 

самопоштовања 

васпитачи 22 31% 28 39% 21 30% 3.568 .167 .16 

учитељи 11 17% 27 43% 25 40%    

Деца са ХП имају 

проблема у учењу 

васпитачи 34 48% 19 27% 18 25% 3.535 .170 .16 

учитељи 37 59% 18 28% 8 13%    

Увидом у резултате из Табеле 1 констатујемо да постоји 

значајна статистичка разлика у одговорима васпитача на тврдњу 

Просветним радницима су потребне додатне обуке (χ2 = 10.481, p = 

,005). Kоефицијент контигенције C = 0, 27 указује да је корелација 

између посматраних појава умереног интензитета. 

Од укупног броја испитаника укупно 34 васпитача, а што у 

процентима износи 48% и 27 учитеља (43%) сматра да су просветним 

радницима потребне обуке које се баве тематиком хиперактивности, 

а што је регулисано законским актима међу којима је Правилник о 

сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних 

сарадника (Сл. гласник РС”, бр. 81/2017). Увидом у акредитоване 

семинаре од стране Завода за образовање и васпитање могуће је 

утврдити да постоје обуке које се баве овом тематиком. На исто 

питање 27 (43%) учитеља је одговорило са увек. 14 (22%) учитеља 

сматра да су им обуке које се баве проблематиком хиперактивности 
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“понекад” потребне. Док 22 учитеља, а што у процентима износи 

35% сматра да нема потребе за обуке ове врсте.  

На тврдњу Хиперкинтески поремећај је последица лошег 

васпитања и недовољне дисциплинованости детета 17 (24%) 

васпитача је одговорило са увек, њих 21 (30%) са понекад, а 33 

васпитача, а што у процентима износи 46% је одговорило никад. На 

исту тврдњу 24 (38%) учитеља је одговорило увек, 31(49%) је 

одговорило понекад, а негативан одовор је дало 8 учитеља, а што у 

процентима износи 13% је одговорило са никад. Постоје значајне 

статистистичке разлике у одговорима васпитача и учитеља на тврдњу 

Хиперкинтески поремећај је последица лошег васпитања и 

недовољне дисциплинованости детета (χ2 =17.948, p=.000). 

Kоефицијент контигенције C=0,34 указује да је корелација између 

посматраних појава умереног интензитета. Претпостављамо да 

структура школског окружења и обавеза који ученици имају утиче на 

то да се њихова понашања често тумаче од стране учитеља као 

недисциплинованост (Kojić i Markov, 2010). У предшколској 

установи је с обзиром на организацију васпитно-образовног процеса 

теже уочити хиперактивност код деце, па је претпоставка да 

васпитачи непажњу, импулсивност и моторну хиперактивност 

доживљавају као фазу у развоју детета. Посебно, ако је дете млађег 

предшколског узраста. Углавном су сва деца током одрастања 

немирна, на неки начин хиперактивна те понекад импулсивна у 

својим настојањима да се докажу или да остваре неку своју жељу 

(Kudek Mirošević i Opić, 2010). Због тешкоћа које имају у планирању 

и организацији обавеза хиперактивна деца забораве да ураде домаће 

задатке, да донесу књиге од куће, често губе ствари и др. Због тога их 

наставници сматрају недовољно дисциплинованим и васпитаним 

(Prvčić i Rister, 2009). Овај поремећај са лошим породичним 

окружењем може да буде израженији, али свакако није последица 

лошег васпитања (Fedeli, 2008; Jovanovic, Firevski Jovanovič i 

Jovanović, 2007; Phelan, 2005). Ови резултати могу бити последица 

погрешне перцепције околине, јер се дететово понашање описује као 

непослушно, инатљиво, тврдоглаво, размажено, лењо, заборавно, 

немарно и сл. (Lobrec i Bouillet, 2001). Oколина често неоправдано 

етикетира децу са хиперактивним синдромом.  
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Табела II Подршка деци током васпитно-образовног рада 
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χ2 

 

 

p 

 

 

C 

Формулисање 

јасних правила 
понашања 

олакшава ВОР са 

децом са ХП 

васпитачи 

 

38 53% 24 34% 9 13% .505 .776 .06 

учитељи 31 49% 25 40% 7 11%    

Обезбеђујем 

константност 

организације 
простора 

васпитачи 52 73% 11 16% 8 11% .109 .946 .02 

учитељи 47 75% 10 16% 6 9%    

Постављам мање 

захтева у 
активностима за 

које дете не 

показује 
интересовање 

васпитачи 

 

32 45% 17 24% 22 31% 11.77 .002 .29 

учитељи 11 18% 21 33% 31 49%    

Омогућавам му да 

учи и ради уз 

чешће паузе 

васпитачи 37 52% 11 16% 23 32% 3.508 .173 .15 

учитељи 42 67% 9 14% 12 19%    

Дете је удаљено 

од прозора и 

врата 

васпитачи 21 29% 24 34% 26 37% 18.847 .000 .35 

учитељи 42 67% 12 19% 9 14%    

Детету се дају 
кратка и јасна 

упутства за рад 

васпитачи 27 38% 24 34% 20 28% 2.268 .321 .12 

учитељи 32 51% 16 25% 15 24%    

Током ВОР-а 
примењујем рад у 

пару 

васпитачи 42 59% 23 33% 6 8% 1.492 .474 .10 

учитељи 31 49% 24 38% 8 13%    

Током ВОР-а 

примењујем рад у 
малим групама 

васпитачи 36 51% 27 38% 8 11% .157 .924 .03 

учитељи 34 54% 22 35% 7 11%    

Увидом у Табелу 2 која се одности на област Подршка деци 

током васпитно-образовног рада код две тврдње постоји статистички 

значајна разлика у одговорима васпитача и учитеља.  

На тврдњу Постављам мање захтева у активностима за које 

дете не показује интересовање 32 (45%) васпитача је одговорила са 

„увек“, 17 (24%) са „понекад“, а укупан број васпитача који је 

одговорио са „никад“ 22 (31%).  

На исту тврдњу 11 (18%) учитеља је одговорило са „увек“, 21 

(33%) са „понекад“, а укупан број учитеља који је одговорио са 

„никад“ је 31 (49%). 



42 

Постоји статистички значајна разлика у одговорима васпитача 

и учитеља јер је вредност (χ2 = 11,77, p = ,002). Kоефицијент 

контигенције C = 0,35 указује да је корелација између посматраних 

појава умереног интензитета. Правилником о ближим упутствима за 

утрврђивање права на индивидулани образовни план, његову 

примену и вредновање     („ Сл.гласник РС“, бр. 72/09) између 

осталог регулише и право детета са тешкоћама у развоју на додатну 

подршку у учењу и индивидуализовани приступ приликом 

реализације васпитно-образовног рада. Због тога овакве резултате 

нисмо очекивали, јер ова деце имају права и на подршку ван 

васпитно-образовне установе, а што је регулисано законским 

прописима (у складу са Стручним упутством, 2012). Ова деца и 

ученици могу да уче, али је потребно да васпитачи и учитељи 

прилагоде стил подучавања овој деци и ученицима   (Brand, Dunn & 

Greb, 2010). Ово подразумева да захтеве васпитно-образовног рада 

треба прилагодити индивидуалним интересовањима деце.  

На тврдњу Дете је удаљено од прозора и врата 21 (29%) 

васпитача је одговорила са „увек“, 24 (34%) са „понекад“, а укупан 

број васпитача који је одговорио са „никад“ 26 (37%). 

На исту тврдњу 42 (67%) учитеља је одговорило са „увек“, 12 

(19%) са „понекад“, а укупан број учитеља који је одговорио са 

„никад“ је 9 (14%). 

Постоји статистички значајна разлика у одговорима васпитача 

и учитеља јер је вредност (χ2 = 18.847, p = ,000). Kоефицијент 

контигенције C = 0,34 указује да је корелација између посматраних 

појава умереног интензитета. С обзиром на организацију и структуру 

васпитно-образовног рада ово су очекивани резултати. У радној соби 

предшколска деца у складу са организацијом васпитно-образовног 

процеса често мењају место у зависности од захтева усмерене 

активности. У школи постоји унапред предвиђен размештај ђака по 

клупама, па учитељи могу дете која испољава хиперактивно 

понашање и недостатак пажње да разместе у клупу која је удаљена 

од прозора и врата.  
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Табела III Сарадња са родитељима  

тв
р

д
њ

е 

и
сп

и
та

н
и

ц
и
 

у
в
ек

 

п
р

о
ц

ен
ат

 

п
о

н
ек

ад
 

п
р

о
ц

ен
ат

 

н
и

к
ад

 

п
р

о
ц

ен
ат

 

 

 

χ2 

 

 

p 

 

 

C 

Отворено 

разговарам са 
родитељима о 

понашању 

њихове деце 

васпитачи 

 
9 13% 26 36% 36 51% 21.873 .000 .37 

учитељи 22 35% 32 51%  9 14%    

Доследнан сам 

у примени 

правила о 
којима сам се 

договорио/ла 

са родитељима 

васпитачи 11 15% 22 31% 38 54% 5.866 .053 .19 
учитељи 21 33% 16 25% 26 42%    

Родитељи ове 

деце чешће 

долазе на 
активности у 

вртићу/школи 

васпитачи 12 17% 14 20% 45 63% 1.456 .482 .10 
учитељи 9 14% 18 29% 36 57%    

Родитељи ове 

деце чешће 
заказују 

индивидуалне 

разговаре 

васпитачи 18 25% 21 30% 32 45% 22.291 .000 .37 
учитељи 37 59% 19 30% 7 11%    

Родитељи ове 

деце 

прихватају 
моје 

препоруке 

васпитачи 9 13% 27 38% 35 49% 11.137 .003 .27 
учитељи 23 37% 14 22% 26 41%    

На тврдњу Отворено разговарам са родитељима о понашању 

(претерана моторна активност, недостатак пажње, импулсивно 

понашање и др.) њихове деце 9 (13%) васпитача је одговорила са 

„увек“, 26 (36%) са „понекад“, а укупан број васпитача који је 

одговорио са „никад“ је 36 (51%). 

На исту тврдњу 22 (35%) учитеља је одговорило са „увек“, 32 

(51%) са „понекад“, а укупан број учитеља који је одговорио са 

„никад“ је 9 (14%). Постоји статистички значајна разлика у 

одговорима васпитача и учитеља на тврдњу Отворено разговарам са 

родитељима о понашању њихове деце (χ2 = 21.873, p = ,000). 

Kоефицијент контигенције C = 0,37 указује да је корелација између 

посматраних појава умереног интензитета. Закључујемо да учитељи 

у већем проценту увек или понекад разговарају са родитељима о 

понашању деце. Стратегије које препоручује Филан (Phelan, 2006) 

односе се на доследност родитеља, васпитача и учитеља да 
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примењују тактике за „почни“ и „престани“ понашање. Тактике за 

подстицање позитивног понашања код деце ученике усмерене су на: 

алармне сатове, систем надница, природне последице, бележење у 

таблицу и др. Дакле, договор између родитеља и васпитача/учитеља 

о томе да у истим или сличним ситуацијама доследно примењују 

васпитне мере један је од услова за модификовање понашања 

хиперактивне деце. 

На тврдњу Родитељи ове деце чешће заказују индивидуалне 

разговоре 18 (25%) васпитача је одговорила са „увек“, 21 (30%) са 

„понекад“, а укупан број васпитача који је одговорио са са „никад“ 

32 (45%). 

На исту тврдњу 37 (59%) учитеља је одговорило са „увек“, 19 

(30%) са „понекад“, а укупан број учитеља који је одговорио са 

„никад“ је 7 (11%) са „никад“. Постоји статистички значајна разлика 

у одговорима васпитача и учитеља на ову тврдњу јер је вредност χ2 

=21.873 (p =,000). Kоефицијент контигенције C = 0,37 указује да је 

корелација између посматраних појава умереног интензитета. 

На тврдњу Родитељи ове деце прихватају моје препоруке 9 

(13%) васпитача је одговорила са „увек“, 27 (38%) са „понекад“, а 

укупан број васпитача који је одговорио са „никад“ 35 (49%). 

На исту тврдњу 23 (37%) учитеља је одговорило са „увек“, 14 

(22%) са „понекад“, а укупан број учитеља који је одговорио са 

„никад“ је 26 (41%) са „никад“. Постоји статистички значајна 

разлика у одговорима васпитача и учитеља на тврдњу Родитељи ове 

деце прихватају моје препоруке (χ2 =11.137, p = ,003). Kоефицијент 

контигенције C = 0,27 указује да је корелација између посматраних 

појава умереног интензитета. Kонстатујемо да према опажањима 

испитаника већи проценат учитеља сматра да родитељи прихватају 

препоруке у вези са доследношћу у примени васпитних метода са 

циљем сузбијања или смањивања хиперактивности код деце у 

породичном окружењу. Многи родитеље и пре дијагностиковања 

хиперкинетског поремећаја увиђају симптоме хиперактивности код 

деце. Неки родитељи прихватају проблем тек кад је поремећај 

дијагностикован код детета од стране стручњка (Goldstein, i 

Goldstein, 1992, prema Delić, 2001).  
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ЗАКЉУЧАК  

Ово истраживање и поред свих ограничења јесте један помак у 

подршци педагошком моделу подршке који просветни радници треба 

да пружају деци са хиперкинетским синдромом у предшколским 

установама и основним школама. Овај модел је компатибилан са 

медицинским, психотерапетутским, дефектолошким и другим 

моделима. Подаци добијени овим истраживањем сугеришу на 

потребу васпитача и учитеља да иницирају сарадњу са родитељима у 

погледу модификације понашања код деце која испољавају 

хиперактивно понашање. Практичне импликације се односе на 

подизање компетенција васпитача и учитеља за рад за децом и 

ученицима који испољавају хиперактивно понашање. У том правцу 

треба подизати и родитељске компетенције. Задаци васпитача и 

учитеља нису да контролишу дете односно ученика са 

хиперактивним понашањем већ да их науче да они контролишу своје 

понашање (Jovanović, Firevski-Jovanović i Jovanović, 2007). Због тога 

све терапије које се примењују у рехабилитацији деце са 

хиперкинетским синдромом најбоље резултате дају уколико њихова 

околина пре свега васпитачи и учитељи примене педагошку подршку 

вртићима и школама. Просветни радници и родитељи треба да буду 

доследни у конкретизацији педагошких мера које поред осталих 

модела подршке у терапији хиперактивности пружају квалитетан 

живот овој деци у њиховом природном окружењу то јест породици и 

вртићу или школи.  
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Abstract: There are various procedures in the treatment of hyperactivity 

disorder in children. Lately, the multimodal approach is increasingly being 

discussed, which, in addition to traditional methods in treating this disorder, 

includes the support of preschool educators and teachers during educational work. 

The main goal of this paper is to determine whether there are significant 

statistical differences in educational support that preschool educators and teachers 

provide to children and students with hyperactive disorder during educational 

activities. The results show that  there is a statistically significant difference in the 

responses of preschool educators and teachers in several aspects of educational 

support. The conclusion of the research would be that the preschool educators 

need additional training in relation to the pedagogical program of support for 

children and students in preschool institutions and schools. Also, better co-

operation should be achieved with parents of children who exhibit hyperactive 

behavior, in order to achieve the consistency of educational workers and parents 

in pursuing their demands in relation to these children. 

Keywords: teachers; support; preschool education; hyperactivity; 

educator; children. 
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УЛОГЕ ВАСПИТАЧА У ИНКЛУЗИВНОМ ПРОЦЕСУ ИЗ 

УГЛА АКТИВНОГ УЧЕЊА 
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Сажетак. Процес образовне реформе инклузивног типа који је 

захватио велики део света има за циљ унапређење квалитета образовања у 

целини. Планиране промене се не односе само на децу са сметњама у 

развоју већ се тичу образовања све деце, обухватају све осетљиве групе и 

теже постизању квалитетнијег образовања и инклузивнијег друштва. 

Слично томе, пројекат Активно учење представља озбиљан покушај 

иновације и модернизације нашег образовања, чији је циљ промена метода 

учења/наставе и положаја детета/ученика у вртићу/школи како би се 

побољшао квалитет образовања и створило инклузивно окружење за сву 

децу. С обзиром на то да је васпитач прва особа са којом се дете среће и 

проводи доста времена у вртићу и да процес инклузије у вртићима у великој 

мери зависи управо од васпитача, неопходно је обезбедити им 

најоптималније услове за рад и квалитетну обуку како би препознали 

развојне поремећаје код деце предшколског узраста и прилагодили 

васпитно-образовни рад њиховим индивидуалним разликама. Из тог 

разлога, у овом раду покушаћемо да прикажемо улоге које васпитач има или 

би требало да има у инклузивном процесу у складу са основним 

специфичностима и принципима активног учења. Ово је битно јер начин на 

који васпитачи схватају своје улоге и одговорности утиче на њихов начин 

рада са децом, степен ангажовања деце у заједничким активностима учења, 

као и на то шта ће и колико деца научити. 

Кључне речи: улоге васпитача, деца са потребом за додатном 

образовном подршком, активно учење, инклузија, инклузивно образовање. 
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Савез учитеља Републике Србије (СУРС), Центар за 

интерактивну педагогију (ЦИП), Центар за образовну политику 

(ЦОП) и Фонд за отворено друштво већ дужи низ година раде на 

промоцији образовне и друштвене инклузије и развијању квалитетне 

инклузивне праксе. У сарадњи са тимом пројекта “Пружање 

унапређених услуга на локалном нивоу (ДИЛС)” Министарства 

просвете, покренули су кампању “Сви у школу, будућност за све”, 

чији је циљ остваривање квалитетне инклузивне праксе за сву децу – 

повећање обухвата деце из осетљивих група и унапређивање 

квалитета образовања које сва деца добијају у предшколском, 

основношколском и средњошколском образовању (Adžić, i sar., 

2011). 

Од 2000. године се у нашој земљи интензивније ради на 

промовисању и развијању инклузивног образовања. Неки градови у 

Србији већ су у великој мери развили инклузивну праксу у локалним 

вртићима и школама. Један од принципа на којима се заснива 

образовни процес јесте принцип индивидуализације - поштовање 

индивидуалних разлика међу децом у погледу начина учења и брзине 

напредовања (Lazor, Marković i Nikolić, 2008). Васпитачи у 

предшколској установи треба да прилагођавају програм низом 

образовних метода и техника могућностима, потребама и 

интересовањима групе у оквиру сталног праћења развоја деце 

(Министарство Просвете, 2008). 

С обзиром на то да је васпитач прва особа са којом се дете 

среће у вртићу и да процес инклузије у вртићима у великој мери 

зависи управо од васпитача, неопходно је обезбедити им 

најоптималније услове за рад као и квалитетну обуку, како би 

препознали развојне поремећаје код деце предшколског узраста и 

прилагодили васпитно-образовни рад њиховим индивидуалним 

разликама. У вртићу васпитач проводи доста времена са дететом у 

току дана и зато је његов утицај на развој детета веома значајан 

(Markov i Adamov, 2008). Из тог разлога, у овом раду покушаћемо да 

прикажемо улоге које васпитач има или би требало да има у 

инклузивном процесу у складу са основним специфичностима и 

принципима активног учења. Ово је битно из разлога што начин на 

који васпитачи и наставници схватају своје улоге и одговорности 

утиче на њихов начин рада са децом, степен ангажовања деце у 
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заједничким активностима учења, као и на то шта ће и колико деца 

научити. 

АУН – КОНЦЕПЦИЈА И ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

АУН (активно учење/настава) има за циљ не само усвајање 

образовног програма, већ и развој личности и индивидуалности 

сваког детета кроз проширивање репертоара метода које се користе 

при реализацији програма, вођење рачуна о мотивацији детета за 

учење, оспособљавање и осамостаљивање у учењу, отварање 

простора за богати репертоар дечјих активности и ангажовање 

социјалне и емоционалне сфере дечје личности. Побољшање 

положаја детета се пре свега односи на повећање његове 

укључености у васпитно-образовни процес, а то значи уважавање 

његове личности, интересовања, потреба, претходних знања и 

искустава, све у циљу постизања веће педагошке ефикасности (Ivić, 

Pešikan i Antić, 2001).   

С друге стране, инклузивно образовање, такође, подразумева 

процес повећања партиципације и учења, односно идентификовања и 

смањења или елиминисања препрека партиципацији и учењу. Дакле, 

до инклузивног образовног система може доћи само ако редовне 

школе/вртићи постану инклузивне/и, тј. ако се унапреди образовање 

све деце у локалној заједници. Инклузија, дакле, представља процес 

уважавања различитих потреба све деце, младих и одраслих кроз 

њихову већу партиципацију у учењу, култури и локалној заједници, 

као и процес смањења и елиминисања њихове искључености било да 

су у образовном систему или ван њега. Инклузија подразумева 

промене и модификације у образовном садржају, приступима, 

структурама, и стратегијама подучавања, уз заједничку визију која 

покрива сву децу одређених годишта и убеђење да је одговорност 

редовне школе/вртића да образује сву децу (UNESCO, 2003b, prema 

UNESCO, 2009). Једна од кључних ствари у инклузивном образовању 

јесте самосталност и пуно учешће детета у доношењу одлука које се 

тичу њега и његове будућности. Креирање адаптација и 

модификација отвара простор за оснаживање детета и подучавање 

стратегијама самозаступања које су од изузетног значаја како за 

напредовање у вртићу, тако и за живот ван вртића. Деца са потребом 

за додатном образовном подршком обично немају прилику да говоре 

у своје име и да оно што кажу буде уважено. На овај начин им се 
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пружа та могућност, а васпитач при том постаје модел понашања за 

другу децу у групи (Rajović, Jovanović i Radević, 2012). 

Инклузија подразумева да је вртић организован по мери детета. 

Према концепту активног учења, што је у складу и са основним 

принципима инклузије, то значи да вртић/школа мора бити усмерен/а 

на дете, које се третира као целовита личност са склоностима, 

афинитетима, мотивацијом, потребама, способностима и 

могућностима (Ivić, i sar., 2001). Дете се прихвата онаквим какво 

јесте и даје му се могућност да оствари себе до највишег нивоа 

сопствене аспирације (Markov i Adamov, 2008). Програм рада и у 

једном и у другом концепту мора бити флексибилан, како би могао 

да се прилагођава конкретним условима. Према томе, активности у 

групи треба да буду планиране, организоване и усмерене на дете, а то 

подразумева примену различитих метода, дидактичких материјала, 

средстава у раду које су прилагођене специфичним потребама и 

могућностима деце. Садржаји активности мора да буду повезани са 

интересовањима деце, њиховим претходним знањима и искуствима 

која имају ван вртића. Инсистира се на активном, партиципативном, 

кооперативном учењу, у коме је дете активан и конструктиван 

чинилац властитог развоја. Оно усваја нова знања (ко-конструише) 

кроз асиметричну или симетричну интеракцију између одраслог и 

детета или деце међусобно (Ivić, i sar., 2001). У основи ове одлике 

учења је појам зоне наредног развитка (ЗНР) Лава Виготског који 

означава механизам путем кога социјалне интеракције утичу на 

дететов ментални развој (Cole, 1995; Vigotski, 1996; Hedegaard, 1990, 

prema Pešikan, 2010). Када је циљ постављен у ЗНР, 

васпитач/наставник мора да пружи одговарајућу подршку деци која 

им је потребна да би дошли до тог циља (Anderson, 2013). Детету се 

не преносе готова знања, већ их оно стиче кроз лично искуство, али и 

суочавањем са проблемским ситуацијама које му задаје 

васпитач/наставник, тако да је главна улога васпитача/наставника да 

осмисли и креира активности које ће дете увући у активну 

партиципацију. На тај начин он подстиче дете да самостално 

открива, тј. поново открива оно што је већ откривено у појединим 

наукама (по Пијaжеу – разумети значи открити или поново открити) 

(Ivić, i sar., 2001; Pešikan, 2010). 

За успех инклузије и инклузивног образовања је веома значајна 

асиметрична дидактичка интеракција међу децом, и посебно, између 

детета са и оних без потребе за додатном образовном подршком: да 

ли постоји, колико је честа и колико траје, какве карактеристике има, 
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какви су могући ефекти те интеракције за напредовање и постигнућа 

и деце из прве категорије и деце из друге. Ако тог облика дидактичке 

интеракције нема или је деформисана, онда се инклузивно 

образовање своди само на боравак у истом физичком простору деце 

двеју категорија, а само физичко укључивање и присуство детета без 

учешћа у заједничким активностима са вршњацима није довољно. 

Дете које има потребу за додатном образовном подршком се 

временом све више изолује, што доводи до негативних последица у 

свим аспектима његовог развоја (Хрњица, 2004). 

Да би се ове интеракције и размене успешно одвијале, није 

довољно да наставник/васпитач само подстакне интересовање и 

мотивише децу, већ и да буде активни учесник и партнер у процесу 

учења (Pešikan, 2013). Начин интеракције и комуникације са дететом 

коме је потребна додатна образовна подршка кроз модел који пружа 

васпитач значајно ће утицати на начин на који његови вршњаци 

комуницирају с њим. „Вероватно најбољи начин за подстицање 

пријатељстава међу децом са и без потребе за додатном образовном 

подршком који васпитач може да примени је да понуди себе као 

добар модел“ (Staub, 1998, str.196, prema Sretenov, 2008). 

УЛОГЕ ВАСПИТАЧА У РАДУ СА ДЕЦОМ КОЈА ИМАЈУ ПОТРЕБУ ЗА 

ДОДАТНОМ ПОДРШКОМ У ОБРАЗОВАЊУ  

Изазови са којима се васпитачи свакодневно суочавају 

приликом рада са децом која имају потребу за додатном образовном 

подршком су бројни. То за собом повлачи нове улоге и задатке 

васпитача, а такође и њихову континуирану едукацију.  

Регионални инклузивни семинари (UNESCO, 2007, 2008, prema 

Sretenov, 2009) постигли су велики степен сагласности по питању 

улоге васпитача/учитеља у инклузивним процесима, као и типова 

обуке коју би требало да добију. Постоји недвосмислена 

међународна сагласност да они јесу главни носиоци инклузивних 

промена у образовању, да носе велику одговорност за успешну 

реализацију образовне реформе, али да је неопходна и нужна 

реконструкција њихове досадашње улоге, јер сматрају да немају 

довољан степен подршке (Ivić, i sar., 2001; Sretenov, 2009). 

Организована подршка и адекватна обука требало би да им омогући 

да примене најбољу могућу педагошку праксу у раду са децом која 

имају различите образовне потребе (Galović, 2011). 
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Најефикаснија обука, тј. професионални развој 

васпитача/наставника се одвија у вртићу/школи и тесно је повезан са 

дневним активностима одраслог и детета. Он/а почива на концепту 

конструкције знања. Васпитач/наставник се третира као практичар 

који промишља о свом послу, о својој пракси, који сам стално учи, 

истражује, примењује у пракси, мењајући је и прилагођавајући 

конкретним условима. Они су третирани као професионалци који 

имају специфична знања и умења, али и аутономију у употреби 

истих и у доношењу одлука. Тимски рад васпитача и осталих колега, 

као и сарадња са стручним сарадницима, родитељима, локалном 

заједницом се подразумева (Ivić, i sar., 2001), посебно приликом 

израде индивидуалних образовних планова (ИОП) за децу којој је 

потребна додатна подршка у васпитању и образовању.  

Према томе, улоге и задаци који стоје пред васпитаче су бројни 

и у сарадњи са другим стручњацима они треба да одговоре на 

следеће: 
- Препознавање проблема и индивидуалних разлика међу децом 

јер ће се тек на тај начин моћи деловати и изналазити методе за 

рад са децом; 

- Обезбедити могућност за учење и створити индивидуалне 

прилике за то; 

- Укључивање детета у вршњачку групу, развијање социјалних 

компетенција; 

- Обезбеђивати ситуације за комуникацију и интеракцију детета са 

другима; 

- Израда индивидуалних програма којима ће се омогућити да дете 

користи своје снаге, да активира очуване потенцијале и 

могућности како би компензовало своје слабости (Golubović i 

Maksimović, 2008). 

Однос између васпитача и детета са потребом за додатном 

подршком у великој мери утиче на мотивацију детета и његово 

напредовање, као и на прихваћеност детета од стране вршњака. 

Васпитач са инклузијом добија додатну улогу, поред интеракције с 

децом која имају потребу за додатном подршком, такође и 

организацију редовне групе вртића на начин који ће бити 

стимулативан, како за то дете тако и за групу у целини (Rajović, i sar., 

2012). 

На предшколском узрасту, и деца са и деца без било каквих 

сметњи у развоју морају бити охрабривана да ступе у интеракцију 

(Sretenov, 2008). Претпоставља се да су позитивна социјална 

искуства међу вршњацима са и без сметњи у развоју у предшколском 
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периоду незаменљива основа за стицање осећања сигурности и 

развијање потенцијала који су остали очувани (Hrnjica, 2004). У том 

смислу је улога васпитача изузетна, јер он, поред васпитања и 

образовања деце са сметњама у развоју, мора да стимулише, 

подстиче и мотивише и другу децу да на најбољи могући начин 

прихвате своје другаре који су другачији (Завод за унапређивање 

образовања и васпитања, 2006).  

Један од кључних задатака васпитача свакако је и адаптација 

простора како би деца била мотивисана да се укључе и да истражују 

простор а да при том доживе успех у тим покушајима. То 

подразумева организацију физичког простора, обезбеђивање 

адекватног игровног материјала и најзахтевнију улогу васпитача као 

медијатора. Васпитач, да би био добар медијатор, треба да зна да 

процени када је његова помоћ потребна а када треба да се повуче, он 

подстиче и продужава интеракцију али не доминира процесом. Он 

даје информације, објашњења, коментарише туђе активности, 

изражава сопствена осећања, неслагање, сугерише идеје за наставак 

игре, подстиче интересовање за активности друге деце, подстиче и 

награђује иницијативу деце са потребом за додатном подршком у 

случају када доводи до интеракције са вршњацима. Све ове 

активности помажу деци да разумеју осећања, иницијативе и 

активности оних са којима деле простор, и да прихвате правила 

понашања конкретне ситуације (Sretenov, 2008). 

Из приложеног можемо видети да су улоге које васпитач има у 

инклузивном процесу вишеструке и сложене. Неке од ових улога 

доминирају у свакодневној педагошкој пракси васпитача, неке се 

само делимично примењују, а неких уопште и нема. У асиметричној 

интеракцији, када су партнери васпитач и дете, у први план избијају 

улоге васпитача као партнера у педагошкој интеракцији, мотиватора, 

регулатора социјалних односа, процењивача и афективног партнера 

(Ivić, i sar., 2001). Сазнање о томе које су улоге доминантне а које су 

занемарене, може нам дати јасну слику реалног стања, и увид у 

промене које треба предузети. 

НАЧИН РАДА ВАСПИТАЧА У ИНКЛУЗИВНОМ ПРОЦЕСУ - 

ПОСТУПЦИ АКТИВИРАЊА ДЕЦЕ У ВРТИЋУ 

Програм "Сви заједно!" промовише инклузивно-интегрални 

систем, који подразумева укључивање деце са посебним образовним 

потребама у редовне васпитне групе, уз додатну подршку, помоћ и 



56 

рад, кроз идеју о вртићу као отвореном систему. Организација овако 

замишљеног вртића и програми намењени деци морају да буду 

флексибилни (примерени дечјим интересовањима, способностима и 

узрасту деце), уз слободну интра и интергенерацијску комуникацију, 

организацију времена по животном ритму деце, засновани на 

принципима активног, доживљајног, партиципативног учења. Деца 

најбоље и најлакше уче једна од других, путем унутаргенерацијске 

комуникације и интеракције (Stanković-Đorđević, 2003; 2007). 

Рад са децом је врло изазован и узбудљив, али и веома 

одговоран посао. Васпитач мора да поседује разна знања, таленте и 

способности, а највише од свега, мора да поштује свако дете са свим 

његовим способностима и могућностима. Код све деце треба 

развијати позитивну слику о себи, чиме се може значајно утицати и 

на мотивацију и сарадњу, али и на боље односе са другима. Свако 

дете треба прихватити као једно јединствено и вредно биће и јасно 

му ставити то до знања (Lazor i sar., 2008). Васпитачи као уосталом и 

родитељи треба да буду доследни у својим захтевима, водећи рачуна 

при том о могућностима и способностима детета, како би ефекти 

били бољи, квалитетнији и трајнији. 

Једна од најважнијих компоненти менталног статуса коју треба 

подстицати и одржавати код деце са потребом за додатном 

образовном подршком је мотивација за учење (Hrnjica, 2004). 

Васпитач мора утврдити и искористити постојећа знања, 

интересовања и искуства деце, како би их мотивисао да развију нова. 

У томе велики значај има психосоцијална подршка која је кључно 

обележје вртића и школе инклузивног типа и обухвата 

прилагођавање програма детету које има потребу за додатном 

образовном подршком, као и стварање атмосфере подршке и 

добродошлице сваком детету (Hrnjica, 2009). Заснована је на 

подстицању очуваних потенцијала детета коју је могуће 

организовати само у колективу вршњака, у вртићу/школи и током 

слободних активности (Hrnjica, 2004). 

Родитеље треба укључити у све фазе рада кад год је то могуће. 

Родитељи су драгоцен извор података о особинама детета, његовим 

склоностима, интересовањима, емоционалним карактеристикама и 

укупној социјализацији детета, који су од значаја за извођење и 

ефекте планираног програма. Такође и децу треба консултовати о 

томе шта желе, а шта не желе да раде. Ако нису у стању да одговоре 

вербално, или немају јасну представу о томе шта желе, неопходно је 

организовати пажљиво посматрање дечје активности, садржаја и 
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начина на који се деца играју, и на тај начин прикупити додатне 

податке о њиховим интересовањима, трајању и организацији њихове 

пажње, емоционалним карактеристикама и њиховој 

социјализованости (Hrnjica, 2004), па према томе прилагодити 

програм потребама, интересовањима и могућностима детета.  

Јасна рутина у одвијању активности олакшава адаптацију све 

деце, а када је у питању дете са потребом за додатном образовном 

подршком, она значајно смањује анксиозност јер даје могућност 

предвиђања и структурира дечје време у вртићу. На пример, за децу 

која имају озбиљне проблеме у разумевању вербалне комуникације 

предлаже се употреба распореда где су активности представљене 

објектима или цртежима, који олакшавају разумевање. Ови 

распореди активности имају за дете исту функцију као вербални 

налози за дете које разуме говор и у значајној мери подстичу 

комуникацију јер подразумевају активно учешће детета у тим 

активностима. На пример, од детета се очекује да покаже, додирне 

или узме симбол који представља следећу активност, затим да оде у 

правцу те активности, покаже жељу да учествује у активности и узме 

неопходан материјал (Sretenov, 2008). 

Подстицањем све деце на учешће у раду, подстицањем њихове 

међусобне интеракције и комуникације као и групног рада ствара се 

мотивишућа и позитивна клима у којој сва деца заједно реализују 

предвиђене активности, размењују искуства и дају свој допринос 

(Vujačić i Studen, 2009). Организовање посебних активности у малим 

групама или паровима, у којима дете са потребом за додатном 

образовном подршком може да се искаже и буде успешно, мотивише 

га за даље активности у васпитно-образовном раду (Завод за 

унапређивање образовања и васпитања, 2006).  

Васпитач/наставник мора користити различите приступе у 

раду, понављање, шира објашњења, лакше захтеве, конкретан и 

практичан материјал, једноставан и познат језик, да даје кратке и 

јасне инструкције, користећи различите модалитете истих (визуелни, 

аудитивни, тактилни), објашњава нове речи, увек хвали одређена 

понашања, чак и најмањи труд, омогућава помоћ од стране вршњака, 

ствара пријатну, стимулативну средину, итд. На тај начин се 

инклузивни процес може приближити златном АУН правилу према 

коме сва деца све време треба да буду укључена у смислене 

релевантне активности. Методе рада које васпитач примењује и које 

томе могу допринети су методе активног учења: практичне, радне, 

мануелне активности, експресивне активности (нпр. цртање), 
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социјалне активности, слободне активности ван вртића итд. (Ivić, i 

sar., 2001). 

Марков и Адамов (2008) наводе пример једног професора 

методике ликовног васпитања, који у оквиру ликовних вежбаоница
1
 

у сарадњи са васпитачима специјалним методама стимулише развој 

деце која имају потребу за додатном образовном подршком. Обзиром 

да се усмерене активности методике ликовног васпитања најчешће 

изводе у корелацији са активношћу развоја говора, као позитиван 

ефекат те корелације запажено је да деца са потребом за додатном 

подршком у образовању постају екстравертнија, да су прихваћена од 

стране вршњака, да адекватније испољавају своје креативне 

потенцијале и да рад са њима има терапеутске ефекте у смислу 

побољшања њиховог био-психо-социјалног статуса. Код деце 

типичног развоја, која похађају вртиће-вежбаонице за ликовно 

васпитање, израженије је било просоцијално понашање и емпатијски 

однос према деци која имају потребу за додатном образовном 

подршком. Они су прихватали своје вршњаке са потребом за 

додатном подршком и комуницирали са њима на исти начин као и 

њихови васпитачи (Марков и Адамов, 2008).  

Међутим, деца са потребом за додатном образовном подршком 

уче на различите начине, тако да није увек лако наћи најбоље методе. 

Понекад је потребно испробати више метода, да би се нашла она 

успешна, а некад ће само мотивисаност, упорност и увереност 

васпитача да чини праву ствар довести до успеха. Нека деца најбоље 

уче сама, кроз активности које изводе сопственим темпом, друга се 

пак најбоље осећају када заједно са вршњацима учествују у 

активностима. Некој деци су за учење битни додир и покрет, друга се 

више ослањају на визуелизацију, а нека се служе говором и језиком 

као примарним средством учења. Нека деца су вешта у откривању 

веза и односа међу предметима и догађајима, а нека су посебно 

склона посматрању. Без обзира на то који начин преовладава у 

њиховом приступу учењу, деца ће бити успешна уколико им се 

створе услови који одговарају њиховом специфичном начину учења 

и њиховим могућностима. Најлакши начин да се деци осигура 

успешност је комбиновање различитих стратегија, метода, облика и 

средстава, као и стварање прилика за алтернативна искуства у учењу, 

                                                 
1ПУ у Кикинди има девет вртића која су и вежбаонице за педагошку и методичку 

праксу Високе школе струковних студија за образовање васпитача, али се у 

вежбаоници за методику ликовног васпитања посебно обраћа пажња на инклузивни 

васпитно-образовни процес. 
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прилагођавање плана и програма и често мењање активности како би 

се прилагодили потребама све деце (Lazor, i sar., 2008). 

Рад Радић-Шестићеве (2010), такође је указао на неке 

стратегије које су се показале ефикасним у раду са децом која имају 

потребу за додатном подршком у образовању. То су: интегрисани 

приступ васпитно-образовним садржајима, инструкције које 

омогућавају различите начине учења, периодична процена напретка 

детета и коришћење ових информација да би се прилагодили план и 

програм, прилагођавање садржаја, евалуативних критеријума, 

животне средине, материјала и инструкција потребама детета, план и 

програм који истиче бригу и поштовање различитости, сараднички 

односи који промовишу вредности учења и помоћи, док се не 

примети напредовање детета, повезивање инструкција са реалним 

ситуацијама, подучавање вршњака. 

Обезбеђивање различитих приступа у активностима са децом 

која имају потребу за додатном подршком у образовању помаже им 

да ефектније уче чинећи то у складу са својим индивидуалним 

разликама. Ови поступци (стратегије) омогућавају васпитачима да 

мало свог времена посвете разумевању тешкоћа које имају деца из 

њихове групе и да то сазнање искористе када планирају нове 

активности. Те активности и материјали које користе за рад требало 

би да мотивишу и активирају децу, да буду засноване на стварном 

животу, унапреде друштвено понашање, ангажују сва чула и 

задовоље специфичне потребе деце (OECD, 2007). 

 „Деца могу научити скоро све ако су у прилици да се играју, 

да пробају, додирну, чују, виде и осете информације.” Џејн Хјустон 

РАДИОНИЦЕ КАО ОБЛИК АКТИВНОГ УЧЕЊА ДЕЦЕ КОЈА ИМАЈУ 

ПОТРЕБУ ЗА ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ ПОДРШКОМ  

Према речима Станковић-Ђорђевићеве (2010) добар начин да 

се деца са потребом за додатном образовном подршком оснаже и 

укључе у друштвену заједницу равноправно са осталим члановима 

заједнице је неговање и развијање вештина ненасилне (саосећајне) 

комуникације путем радионичарског рада. Радионице су облик 

активно-партиципативног учења на коме уједно инсистира и АУН. 

Кључне одреднице свих радионица су активно учешће детета и 

размена искустава међу њима. „Циљ радионица је развијање 

позитивне климе у групи, групне кохезије, развој самопоштовања, 



60 

асертивности, толеранције и емпатије најпре међу припадницима 

групе, као и према осталим људима“ (Stanković-Đorđević, 2010:405).  

У радионицама значајну улогу има сам водитељ радионице, тј. 

васпитач. Он пре почетка саме радионице, треба да креира сценарио 

за исту, прикупи потребан материјал за њено извођење, полазећи 

управо од циља који се жели остварити њоме и од потреба, 

интересовања, претходних знања и искустава деце, њихових 

узрасних и сазнајних могућности и ограничења, а онда када она 

започне, васпитач је у улози организатора, онога који мотивише, 

партнера у педагошкој комуникацији, који дискретно подстиче тамо 

где, када и колико треба, при чему главну улогу и доминантну 

активност изводе деца (Ivić, Pešikan i Antić, 2001). 

Као облик групног рада, радионице обезбеђују активност све 

деце, с обзиром да захтеви који се постављају пред децу могу 

изгледати као позив на игру, а игра, као основна делатност деце 

предшколског узраста, која утиче на све аспекте развоја, због своје 

привлачности и мотивишућег дејства најефикаснији је начин да децу 

„увучемо“ у процес рада и тиме остваримо планиране васпитно-

образовне циљеве. 

Према једном истраживању, учење је најефикасније у средини 

која садржи позитивне интерперсоналне односе, богате педагошке 

интеракције, обиље инструктивних материјала за рад, удобност, ред, 

и у којој се ученик осећа цењеним, компетентним, поштованим и 

ваљаним (Lambert&McCombs, 1998). 

ЗАКЉУЧАК 

Инклузивни васпитно-образовни процес у вртићу је јако битна 

карика у ланцу оспособљавања детета са потребом за додатном 

образовном подршком да на најбољи начин прихвати своју 

различитост и доживљава себе као квалитетну особу (Markov i 

Adamov, 2008). Улога васпитача, као главних носилаца инклузивних 

промена у образовању, при томе је веома значајна и односи се, пре 

свега, на укључивање детета са потребом за додатном образовном 

подршком у васпитно-образовни процес, пружање подршке детету 

како би своје потенцијале развило до максимума, прилагођавање 

садржаја активности потребама, способностима и интересовањима 

деце, стварање позитивне, прихватајуће климе и пријатељских 

интеракција између деце која имају и деце која немају потребу за 

додатном подршком, као и са васпитним особљем и континуирана 
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сарадња са родитељима, стручним тимовима и локалном заједницом. 

Од васпитача се очекује да креира активности у којима ће свако дете 

бити мотивисано да активно учествује и при том се осећа успешним 

(Vujačić, 2006), да створи околину ослобођену од предрасуда, услове у 

којима ће деца, ступајући у међусобне интеракције, да уче једни од 

других и размењују искуства и мишљења. Да развије специфичне методе 

које излазе у сусрет потребама све деце и подстичу развој њихових 

међусобних односа. И оно најбитније, да посматра дете као целовиту 

личност, полазећи од онога у чему се дете осећа сигурно, од његових 

различитих способности, хобија и интересовања (Vujačić i Studen, 2009).  

Ако се још једном на крају осврнемо на главне специфичности 

активног учења (усмереност на дете, узимање у обзир узрасних и 

индивидуалних карактеристика и прилагођавање активности 

потребама, могућностима и интересовањима деце, вртић/школа 

пријатељски амбијент за дете и интерактивно учење) и на улоге које 

васпитач/наставник у том процесу треба да има (организатор, 

партнер у педагошкој интеракцији, мотиватор, регулатор социјалних 

односа у групи, итд.)
1
, можемо да закључимо да су горе наведене 

улоге у ствари и кључне улоге васпитача у раду са децом која имају 

потребу за додатном образовном подршком. Да би оне биле стално 

заступљене у пракси, неопходно је пружити адекватну помоћ и 

подршку васпитачима, како се не би осетили усамљеним у том 

сложеном процесу.  

Сарадња и тимски рад са родитељима, стручном службом, 

управом вртића, па и широм друштвеном заједницом мора да постоји 

како би се остварили циљеви инклузивног процеса. Али оно што је 

ипак најважније јесте да и сами васпитачи и остали запослени у 

предшколској установи имају позитивне ставове и заиста прихватају 

процес инклузије и спроводе га у пракси са истинском вољом и 

жељом. Ако постоји прихватање, посвећеност и решеност васпитача 

да истрају у том процесу, они ће га спроводити користећи сопствене 

ресурсе којима располажу, чак и када помоћ и подршка надлежних 

државних органа, локалне заједнице и друштва у целини, изостане. 

То би вероватно ишло споро, али само на тај начин би се инклузивни 

процес постепено развијао у свим установама.  

                                                 
1 За детаљније информације погледати систематизацију могућих улога у одељку 

Инвентар улога наставника у наставном процесу, 68-72 стр. у: Ивић, Пешикан, 

Антић (2001). Активно учење 2, и додатно: Улоге васпитача, 53-55 стр., у: Шаин, 

М., Марковић, М., Чарапић, С. и сар. (1998). Корак по корак у основе програма, 

којима смо се водили у раду. 
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THE ROLES OF EDUCATORS IN THE INCLUSIVE PROCESS 

FROM THE ACTIVE-LEARNING POINT OF VIEW 

Ivana P Petrovic
1
 

Abstract. The process of educational reform of an inclusive type a large 

part of the world has been included in, aims to improve the quality of education 

as a whole. Planned changes not only concern developmentally impaired children, 

but they also concern the education of all children, encompassing all marginalized 

groups and striving to make changes that lead to better education and more 

inclusive society. Similarly, the Active Learning project is a serious attempt to 

innovate and modernize our education, which aims at changing the 

learning/teaching methods and the position of the child/student in the 

kindergarten/school, in order to improve the quality of education and create an 

inclusive environment for all children. Since the educator is the first person 

whom the child meets and spends the most time with in kindergarten and since 

the process of inclusion in kindergartens largely depends on the teachers, it is 

necessary to provide them with the most optimal conditions for work and quality 
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training in order to recognize developmental disorders in children pre-school age 

and adjust the way of work to their individual differences. For this reason, in this 

paper we will try to show the roles that the educator has or should have in an 

inclusive process in accordance with the basic specifics and principles of active 

learning. This is important because the way in which educators understand their 

roles and responsibilities influences their way of working with children, the level 

of engagement of children in common learning activities, as well as what and to 

what extent the children will learn. 

Key words: educators' roles, children with the need for additional 

educational support, active learning, inclusion, inclusive education 
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УМЕТНОСТ И ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Невена Д. Чолаков
1
 

Сажетак: Циљ овог теоријског рада је да нас упути на 

промишљање о повезаности наставног предмета ликовне културе и појма 

уметности. На почетку ћемо покушати да објаснимо уметност као 

специфичан феномен и сагледати уметност кроз различите теорије, међу 

којима су социолошки аспект, инструменталне теорије, натуралистичке, 

формалистичке, формално-значењске теорије уметности. Затим ћемо кроз 

кратак историјски развој ликовне културе приказати функцију уметности у 

педагошкој теорији и васпитно-образовној пракси. Школа као средиште 

педагошке праксе један је од најважнијих посредника између стваралаштва 

и разумевања те креације, тако да ликовним васпитањем тежимо да 

постигнемо обликовање уметничке свести ученика. Суштина уметности је у 

њеној животности и хуманизму и уметност има своје место у животу 

друштва, а ликовна култура је, између осталог, оно што би требало да 

постави правилну естетску орјентацију, издвајање онога што је вредно од 

онога што није. 

Кључне речи: педагогија; стваралаштво; поучавање; ликовна 

уметност; уметност. 

ТЕОРИЈЕ УМЕТНОСТИ 

Социолошки аспекти уметности 

Уметност у најширем смислу представља скуп људских 

творевина посебне врсте, материја, институција, произвођача, 

потрошача уметничких дела. Такође она обухвата технике и вештине 

којима се служе уметници. Уметност је повезана са свим порама 

људског живота, неки аутори уметности мисле да је уметност 

најближа духовности, сматрају је усамљеном духовности. 

Захваљујући уметности човек својим радом проширује и обогаћује 

                                                 
1nevenacolakov@gmail.comГимназија "Борислав Петров Браца" Вршац 
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стварност и постаје свестан своје креативности. Ни уметност није 

избегла процесу комерцијализације - она све више добија статус 

робе, масовне производње и стандардизације. 

Процес уметничког стварања је сложен и тајанствен, темноге 

теорије које покушавају да објасне уметност као феномен,нису 

адекватне ни у целости истините, јер суштину уметности није ни 

мало лако ни поједноставити ни објаснити. Свака теорија уметности 

само донекле може заћи у срж саме уметности од најстаријих 

времена па до данас.Најчешће је са социолошког становишта могуће 

разликовати следеће аспекте уметности: 
 естетски, којим се утиче на обликовање укуса људи, на 

култивисање човекове личности; 

 сазнајни, уметност обогаћује наше знање, иако то није њена 

галвна функција; 

 друштвено-преображајни моменат, уметност поспешује и 

подстиче на социјалну акцију; 

Сваки однос према уметности садржи одређено схватање 

суштине уметности и управо зато не постоји дефиниција која 

потпуно одређује уметност. Ево како је В. Спајић 

(1989)калсификовала уметничке теорије на основу Осборнове 

поделе:  
 инструменталне 

 натуралистичке 

 формалистичке 

 формално- значењске 

Инструменталне теорије уметности 

Све инструменталне теорије уметности полазе од чињенице да 

се суштина уметности одређује према функцијама уметности, 

односно према циљу којем уметност треба послужити.Међутим, ако 

бисмо прихватили ову тезу, онда већину уметничких дела која су 

настала у савремено доба (савремена уметност) не бисмо могли 

сврстати у уметност.  

Уметност је сама по себи непоновљива креација, надилажење 

стварности, израз слободе, потврђивање људскости. Да ли је 

уметност сама себи довољна илиона има неке одређене фукције због 

којих постоји? За одговор на ово питање треба узети време у којем 

одређено уметничко дело егзистира, није исто било у прошлости и 

данас. Функције и циљеви уметности су се кроз историју мењали као 
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што се мењало и друштво. Иако су нека дела у историји уметности 

изгубила своју социјалалну функцију, нису изгубила своју уметничку 

вредност. 

У прошлости је уметност као занат дуго била њена главна 

одредница. У старој Грчкој је ументост означена као практично 

знање и умећеизраде неког предмета („тецхне“- умеће). Разлика 

између уметника и мајстора није постојала у то време, јер идеја о 

уметности као експресији и као остварењу уметника није постојала. 

Данас је оповргнута идеја да је уметност занат, јер се може рећи 

даако је нека слика вредна и добра, онда занат не долази до изражаја, 

ма како вешто био постигнут занатски део слике. Обрнуто, ако је 

слика безвредна и оцењена као лоша, занатски део може исто тако 

бриљирати, слика ће опет остати лоша у својој целости. Међутим, у 

свакодневном животу и данас срећемо људе који истичу само 

техничку спретност уметника и само тада говоре о прихватању тог 

дела. 

Уметност као инструмент моралног деловања: Постоји 

теорија да је основна сврха уметности просвећивање појединца или 

друштва. Уметност је уведена у школе као начин васпитања. Чак се и 

селекција уметничких радова вршила по томе да дело буде 

прикладно за морални развој ученика. Такво мишљење свакако треба 

да буде превазиђeно јер онда васпитање надилази уметност, тј. 

уметност се прилагођава васпитању, те није реална и истинита. Само 

онда када је дело уметничко, оно може бити васпитно, у супротном 

није ни једно ни друго. 

Уметност као инструмент експресије и емоционалне 

комуникације: Теорија која нам истиче емотивну комуникативност 

и експресију у први план дошла је у време романтизма у уметност. 

Такође је постојала тврдња да је експресија унутрашње стање 

уметника и да се уметношћу он ослобађа тих унутрашњих емоција. 

Интересантно је запажање К. Фидлера који каже да се осећање не 

може замислити независно од опажања. Није довољна само 

експресија за стварање уметности. Ако се не размишља о форми 

такво дело може само бити сентименталност, а не уметност. Уметник 

мора да пронађе оригинални пут за обликовање стварности, 

емоционалност му у томе само може помоћи, али не и бити основно 

средство израза, јер је уметничко дело сложен феномен, није га 

једноставно објаснити само једним његовим елементом. Л. Толстој 

заступа тзв. „теорију заразе“ када тумачи уметност као инструмент 

експресије: „уметност омогућује комуникацију емоција од уметника 
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на гледаоца, па ако је он једнозначно инфициран емоцијом коју је 

проживео уметник и опредметио у свом делу, можемо говорити о 

уметности. Али није само инфекција сигуран знак уметности, већ је 

степен инфекције такође показатељ уметничке вредности“ (Спајић, 

1989:16). 

Натуралистичке теорије уметности 

Када је реч о природи и односу уметности и природе, увек се 

враћамо на почетак појаве уметности и пређашње њене функције да 

она треба да опонаша свет око себе, опонаша природу (теорија 

мимезиса).У време ренесансе А. Дирер је сматрао да сваки прави 

уметник треба само знати „измамити“лепоту из природе, задржати је 

такву у својој глави и непромењену је пренети на платно. Таква 

промишљања о уметности су се дуго неговала међу уметницима и 

теоретичарима. Са појавом стваралачке слободе и независности 

уметности од природе, у западној култури, мења се однос природе и 

уметности, наиме, уметност постаје независна од природе, она је 

надилази у својој функцији, циљу и значењу. У литератури је познат 

случај Л. Рихтера који је с неколико својих колега покушао да 

прикаже исти пејзаж при чему су се договорили да нимало не 

одступају од стварног изгледа ствари, па ипак је сваки од њих 

направио другачију слику, јер је сваки уметник другачије сагледао 

исту стварност и другачије је обрадио исту у свом личном 

јединственом уму. Дакле, уметност се не може свести на 

фотографски реализам јер копирање стварности тежи не прихватању 

човека као део тог стваралачког чина. Овакво схватање уметности 

није хуманистичко. Уметност ипак није копирање стварности, 

уметност је нова стварност каже теоретичар Т. Адорно (1979). 

Формалистичке теорије уметности 

Са импресионистима почиње ослобађање уметности из оквира 

стварности и уметност постаје самостална стварност. Ларпурларисти 

су наговестили ту филозофију да уметност треба да постоји сама себе 

ради а не нечег другог. Уметничка форма, крајем 19. и почетком 20. 

века полако добија свој нови апстрактни изглед, постепено се губе и 

наративни елементи и реални облици из стварности. Форма новог 

уметничког дела постаје главни елемент на основу кога се то дело и 

вреднује. Отуда и назив формалистичка теорија уметности. 
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Формално- значењске теорије уметности 

Теорије које се тичу форме и садржине уметничког дела 

углавном се базирају на неодвојивости ове две компоненте једног 

дела, заправо само интеграцијом и једне и друге димензије можемо 

доћи до објашњења суштине уметности. По речима В. Спајић (1989), 

први који је пошао од претпоставке да уметност, поред визуелне, 

одређује и значењска (идејна) димензија, био је А. Варбург, затим је 

ту идеју разрадио Е.Панофски уводећи иконологију, тј. сједињење 

структуралне и иконографске (описивање слика) методе, како би се 

открио начин на који се неки садржај везује за одређени облик (и 

обратно) у циљу постизања визуелног јединства. Касније теоретичар 

М. Поребскидоноси формулацију науке о сликама - иконичку, која 

би требало да има исто значење као и семиотика (наука о знаковима) 

и логика (наука о појмовима). Он сматра да би иконичка анализа 

требалоистовремено укључити и материјалну, и значењску, и 

структуралну, и естетску димензију уметничког дела. 

Одувек је друштвена функција уметности нужно зависила од 

тога шта је уметност сама по себи. Одатле се може закључити да су 

све претходно наведене теорије о уметности настале 

модификацијомили негацијом претходно насталих, како се мењао 

појам уметности и њена функција. Тако је натуралистичка теорија 

дуго била главно одредиште уметности, док се нису јавиле идеје о 

експресивности уметничког дела, а касније и формалистичка 

концепција. 

У последње време се верује да не постоји ниједна потпуно 

адекватна теоријаилидефиниција уметности. Ове различите теорије 

су углавном служиле једна другој за продубљивање идеја о 

уметности и надовезујући се једна на другу као последица 

временског одређења уметности, што нам говори да ће и у 

будућности такође постојати нека нова објашњења и промишљања о 

уметности. Уметност се, на крају, не може строго ограничити 

назатвореност теоријских система, јер она се у својој суштини стално 

мења попут живог организма. 
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УМЕТНОСТ У ПЕДАГОШКОЈ ТЕОРИЈИ И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОЈ 

ПРАКСИ 

Осврт на историјски развој ликовне педагогије 

Педагогија уметности јеод свог не тако давног настанка 

директно повезана са функцијом уметности и њеним прихватањем. 

Ликовна педагогија настаје као последица потребе за поступним и 

планским увођењем младих укултуру и уметност. Таква педагогија је 

требало да одговори на низ важних питања: шта подразумева 

васпитање и образовање за уметност, да ли се однос према уметности 

може учити, а тиме и подучавати, који когнитивни процеси 

објашњавају тај однос деце према уметности, који је модел односа 

према уметности примеренији суштини уметности, на крају, на који 

начин поставити методички то схватање и применити га у пракси. 

Историја педагогије уметности није тако дуга, ипак има 

интересантан след околности. Читаве две хиљде година увођење 

младих у свет уметности односио се на припремање 

талентованихпојединаца за уметничку професију или на део 

васпитања и образовањадеце вишег сталежа (то је трајало све до 19. 

века). У дугом периоду схватања уметностина вештини мимезиса, 

педагошка димензија свела се на теорију и праксу општих појмова, 

тј. на изучавање исавладавање заната. Оно што је веома 

интересантно је да однос према уметности није био издвојен као 

посебан проблем, акценат је био на доброј изради слике на пример и 

оно што је каоправило вредело за добру израду слике, представљало 

и основу зањено разумевање и доживљавање. Нажалост, уметност 

није схватана као нека озбиљна људска делатност, третирана је 

много испод других области које су попут медицине и науке биле 

„важније“ за људску егзистенцију. 

Са појавом индустријске револуције рађа се потреба за 

едукацијом и васпитањем ширих слојева. Разлог томе је вероватно 

биои претпоставка да уметност (лепота) може оплеменити суровост 

свакодневнице људи који напорно раде у индустрији. Таква идеја се 

прво јавља у Енглеској, а затим и у Немачкој где се верује у паролу: 

„Уметност за све, уметност у свему“. 

Крајем 19. века у Немачкој почиње са развојем покретпознат 

под називом „Уметничке културе“, који је убрзо добио и педагошко 

обележје.У то време општи интелектуални начин живота потиснуо је 

емоционалне, а посебно естетске стране људске природе, које су 
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свевише тражиле одушка. Поред тога уметност је била приступачна 

само богатијим круговима и сталежима, док је дух 

индустријализације тежио да уништи уметност тако што ће је 

заменити продуктима производње. Жељом да се уметничком и 

естетском дâ што већи опсег, јавио се, на прелазу из 19. у 20. век 

покрет педагогије уметности, који је првобитно био општи културни 

покрет да би се његов круг све више концентрисао око уметности. 

Уметничка педагогија и уметност уопште су, дакле, зависиле од 

индустијског друштва и ка њему су биле орјентисане. Може се 

слободно рећи да је уметност тога времена била посредник за 

постизање неких других виших циљева у друштву (подређеност 

уметности). То нам говорида ликовна педагогија још увек до тада 

није одговорила на питања суштине уметности. 

УМЕТНОСТ И НАСТАВА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

Праоблик наставе ликовне културе било је цртање, заправо, у 

време појаве индустријског друштва се тај предмет у оквиру 

општеобразовне школе називао уметничка активност. Управо та прва 

фаза у развоју ликовног васпитања названа је од стране Б. 

Карлавариса раздобљем педагошко-техничке фазе. Њу карактерише 

оскудност садржаја и механичност метода рада. Настава цртања је 

код ученика требало да послужи због других подручја, за учење 

писања и читања и касније за техничко цртање. Наиме, вежбање 

руке, тачност, уредност и дисциплинаподредили су цртање техничкој 

вештини, а занемаривале су се слобода компоновања и суштинска 

питања уметности, а све то у циљу образовања једног индустријског 

радника. 

Питања развоја визуелне и обликовне експресије ученика и 

њиховог односа према ликовном садржају нису долазила до изражаја 

у тако осмишљеној настави. Управо због тога започиње дијалого 

непримерености наставе цртања. На основу проучавања дечјег 

цртежа педагози скрећу пажњу на специфичност улоге дечјег 

слободног ликовног изражавања упсихо-физичком развоју детета. 

Истиче се самопродуктивност детета насупрот репродукцији. 

Настава цртања се затим замењује наставом уметничког 

васпитања тек крајем педесетих година, касније се термин 

уметничког мења у ликовно васпитање. Разлике су биле приметне у 

самом начину рада. Уместо крутих метода прецртавања све се више 

тражи сликање и цртање инспирисано маштом детета на основу 
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посматрања природе, али без наметања одређених шема. Међутим, 

сада се намеће друга недоумица, још увек није било јасно да ли је 

основа увођења у ликовну културу развој ликовне експресије 

ученика, или сад и развој разумевања ликовно-уметничког 

стваралаштва или ликовна култура треба да буде синтеза и једног и 

другог виђења. 

Крагуљац и Карлаварис (197033) истичу значај овог новог 

приступа ликовној култури од којих једна метода путем ликовног 

стваралаштва води до њиховог визуелно-ликовног сензибилитета, 

упознавајући језик ликовног изражавања док се друга заснива на 

контакту с уметничким делима. Остварење једног и другог циљаводи 

развоју „естетске култивисаности“, односно укуса који се 

манифестује у доношењу „сигурног суда“ о уметничким делима“. 

Ауторка В. Спајић (1989:27) наводи важност поступног 

успостављања примереног односа према уметничком стваралаштву: 

„Учениково решавање визуелно-обликовних проблема није и не 

може бити истозначно уметниковом решавању истих проблема, па 

развој само експресије не може бити једини пут за разумевање дјела, 

јер уметниково искуство надмашује искуство ученика у односу на 

схваћање уметности и особног стваралаштва, али и у односу на 

остале аспекте стварности које суодређују живот уметничке 

творевине“. Даље у тексту се каже: „приступи ликовном васпитању 

требало би одговорити на следећа питања: шта је примерен однос 

премауметности; да ли се он заснива на разумевању, или 

доживљавању, или једном и другом; шта значи разумети ликовно 

дело, а шта доживети га; како се развија разумевање/доживљавање; 

које способности су при томе битне: интерпретативне, дескриптивне, 

аналитичке, синтетичке, евалутивне, естетско-доживљајне, или неке 

друге“. У досадашњој литератури се говорило о нормативном, 

дескриптивном, експликативном, аналитичком, евалуативном, 

естетском приступу ликовном делу и углавном се истицала само 

једна од тих метода као најадекватнија. 

Међутим само дескрипција или само експликација никако не 

могу бити саме себи циљ. Тек заједно са другим приступима оне 

могу водити ка критичком увиду у неко уметничко дело. Исто тако 

не сме се користити само естетски доживљај за одређење дела, јер се 

субјективан став може свести само на емоционалну реакцију, што 

опет није довољно за критичко промишљање уметности. Такође се 

може рећи да не постоје опште формуле и стандарди за примену 
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норматива за приступ неком уметничком делу, јер свако дело 

представља јединствену целину и аутентичност. 

На почетку, када говоримо о контакту ученика са уметничким 

делом, почињемо одвизуелног опажања дела. У већини текстова се 

наводи да опажање треба да буде прелаз до других активности и 

других врста приступа делу. 

Шездесетих година двадесетог века наставни програм 

ликовног васпитањарешавао је питање посматрања ликовног дела у 

три фазе: 
 посматрање уметничких дела уз усвајање основних ликовних 

појмова (од 1. до 3. разреда); 

 опажање праћено објашњењима техничког карактера (4. и 5. 

разред); 

 усвајање појмова из естетике и процењивање ликовних радова 

(од. 6. до 8. разреда). 

Ликовно васпитање се може посматрати у два вида – 

професионално и општеобразовно. Професионалним ликовним 

васпитањем или уметничким образовањем припремају се кадрови за 

уметничке делатности, а општеобразовно ликовно васпитање 

представља компоненту свестраног развоја сваке личности. 

Већ смо помињали да је пре ликовне културе постојала настава 

цртања. Таква настава је занемаривала основни задатак ликовног 

васпитања а то је увођењеу ликовну културу, самим тим се развија и 

естетско васпитање. Данас је ликовна култура предмет који развија 

сопствено ликовно стваралаштво ученика, али инавике које се стичу 

у честом контакту са уметничким делима и естетским појавама. На 

пример, изграђивањем естетског суда у контакту са уметничким 

делима многи појединци су стекли ликовну културу. Настава 

ликовног васпитања треба да оспособи све ученикеда, после 

завршене основне школе,могу са разумевањем да крену у 

процењивање уметничких вредности. Наравно, овде се мисли на дела 

ликовних, али и примењених уметности. 

Општеваспитни значај ликовног васпитања је у развијању 

посматрања, визуелног памћења, богаћењу представа. Оно развија 

способност поређења, интелигенцију, логичко закључивање, емоције, 

вољу, карактер, моралне особине, искреност, тачност, спретност, 

прецизност и сл. Ликовно васпитање предпоставља самосталност и 

иницијативу у раду. Такође се ту појављује и функција социјалног 

катализатора, размењују се емоције међу ученицима, што је јако 

важно за заједницу какву представља једно оделење. Ликовно 
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васпитање је веома комплексно васпитно подручје и не треба га 

ограничавати на деловање једног наставника или само на рад на часу. 

УМЕТНОСТ И ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Ликовно васпитање и образовање не можемо посматрати 

независно од ликовне уметности и ликовног стваралаштва. Основни 

задатак ликовног васпитањаби био уводјење ученика у ликовну 

културу. Задаци ликовног васпитања данас су: 
 да уведе ученике у свет ликовне уметности, дакле да им пружи 

основу ликовне културе,  

 да свестрано васпитава и развија ученичку свест и  

 да их оспособљава да користе знања, способности, умења, да 

развију укус у многим делатностима у школи, а нарочито у 

разним позивима у животу.  

Размишљајући о наставном програму ликовног васпитања и 

образовања, М. Крагуљац каже да се у васпитно образовном раду 

може успоставити двозначан контакт са уметничким делом: он може 

бити или предмет интелектуалног разматрања, или предмет 

непосредногемотивног контакта. Ова ауторка сматра дау првим 

разредима основне школе није могуће спровести теоријски и 

историјскинего само емоционални приступ уметничком делу. Од 

тога треба кренути, али ученицима тог узраста треба помоћи да 

превазиђу ту фазу развоја односа према уметности у интелектуално-

критички став као вишу фазу осмишљавања перцепције дела. Развој 

перцептивних способности критичке анализе води евалуацији 

(процењивању) која је у склопу овог приступа важан конституенс 

примереног естетског доживљаја. Наравно ту је битан сегмент узраст 

и зрелост ученика и његово старосно доба. 

Након периода емотивне и когнитивне анализе, у 

средњошколском узрасту требало би примењивати синтетички 

приступ. Док су се до сада анализирали поједини елементи 

ликовности (форме, технике и сл.) Ј. Дамјанов каже да је сада време 

формирања одређене теме у њеној апсолутној издвојености (нпр. 

линија или боја), чија се апстрактна егистенција конкретизује кроз 

низ различитих реалности дела. „Конкретизација на чисту ликовност, 

аналитичко исцрпљивање појединих елемената које завршава 

синтезом захваћања тоталитета дјела у његовој ликовности, један је 

аспект синтетичког карактера овог раздобља“ (Дамјанов, 1969: 54). 

Поред такве синтезе могуће је паралелно или накнадно провести 
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синтезу повезану са проблемом стилских раздобља у историји 

уметности, при чему се не сме занемарити основни циљ наставе 

ликовног васпитања – развој перцептивне способности. Након тога 

могуће је приступити трећем облику синтезе- а то је савременост 

коју карактерише хетерогеност, за разлику од релативне хомогености 

историјских раздобља. Идеје ове ауторке резултат су примене 

гешталт-теорије на подручје ликовног васпитања и образовања, па су 

за време у коме су исказане представљале храбар допринос теорији 

ликовне културе. Поступно развијање евалуативне способности од 

основне до средње школе (од наивног „свидја ми се“ преко 

комбинације „свиђа ми се јер је добро“, до релативно теоријског 

осамостаљивања уз експликацију критеријума вредновања), 

омогућује појединцу сједињење примарне, субјективне и објективне 

димензије односа према уметности. 

Предмет ликовна култура обухвата поред цртања и сликање, 

вајање, графику, примењену уметност као и историју уметности. 

Концепција овог предмета укључује не само образовне, већ и 

васпитне задатке, јер говоримо о култивисању опажајних, 

доживљајних и стваралачких способности. Од посебног је значаја 

остваривање њеног општеваспитног циља. Ликовна педагогија се не 

може посматрати изоловано од ликовне уметности и стваралаштва. 

Основни садржај ликовне културе је сама ликовна материја, тако да 

је прво што треба узети у обзир увођење деце у ликовну културу. На 

пример, могли бисмо кренути од друштва; уметност постоји од када 

постоји и друштво, и у односу на друштво, и промене у друштву, она 

постоји (друштвена свест). Уметност никада није једнострана, не 

односи се на појединца већ она својим хуманим порукама 

представља вредност за целокупно човечанство. Сазнајни значај 

уметности је управо у томе што уметничка дела једне историјске 

епохе дају тачну слику нарави и ставова, психолошких одлика 

друштва,понекад тачније и боље него што то наука објашњава. О 

томе Б. Карлаварис (1991.) даље говори: „појединачно уметничко 

дело, условљено вредношћу и адекватношћу израза, открива 

гледаоцу пречишћене истине и доживљаје о свету, које се у 

свакодневном животном ритму или преко парцијалних научних 

дисциплина, којепојаве уопштавају у појмове законитости, теже 

схватају и усвајају“. Стога се уметничко сазнање битно разликује од 

интелектуално-логичког сазнања. 
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Abstract: The aim of this theoretical paper is to direct us towards 

deliberation of the connection between Visual Arts teaching, and the notion of 

arts. At the beginning, we will try to define the term of art as a specific 

phenomenon and perceive art through various theories, among which are the 

sociological aspect, instrumental theories, naturalistic, formalistic and formal-

semantic art theories. Through a brief presentation of historical development of 

Visual Arts teaching, we will show the function of art in pedagogical theory and 

educational praxis. The school, as the centre of pedagogical praxis, is one of the 

most important mediators between creativity and understanding of the creation, 

so we try to shape the art consciousness of students through Visual Arts 

education. The essence of art is in its vitality and humanism and the art has its 

place in the life of society. Visual Art teaching is, among other things, a subject 

that should set the correct aesthetic orientation, separating what is valuable from 

what is not. 
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ПРОЈЕКТНА МЕТОДА У АКТИВНОСТИМА УСВАЈАЊА 

МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА 
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Сажетак: Пројекатна метода у активностима усвајања 

математичких појмова се може користити за решавање разноврсних 

математичких проблема који потичу из реалног света. Ова метода захтева 

тимски рад деце и васпитача, као и њихово додатно ангажовање при 

реализацији пројекта. Васпитачи се у овом случају срећу са додатном 

изазовима као што су одступање од уобичајених наставних метода, додатно 

ангажовање у проучавању реалног проблема и академске литературе, 

неочекиване ситуације у току израде пројекта и неизвесност резултата 

пројекта. У раду су представљене фазе извођења пројекта, као и један 

пример усвајања математичких појмова кроз пројекат. Дате су препоруке за 

теме пројеката које се могу обрадити пројектном методом у активностима 

усвајања математичких појмова. 

Кључне речи: дете; пројектна метода; васпитач; математика; 

концепт; пројекат. 

УВОД 

Реч пројекат води порекло из латинског језика и у преводу 

означава нацрт, план, скицу. У настави се под пројектном 

подразумева:“сваки заокружен, целовит и сложен подухват чија се 

обележја и циљ могу дефинисати, а мора се остваривати у одређеном 

времену те захтева координисане напоре неколико или већег броја 

људи, служби и установа“ (Матијевић, 2008: 196). За разлику од 

традиоционалне наставе, ученици у пројектној настави имају улогу 

истраживача, и пролазе кроз све фазе пројекта да би дошли до сазнања, 

и та улога истраживача има мотивациону функцију (Гојков, 2006). 

                                                 
1jankovicrb@gmail.com Висока школа струковних студија за образовање васпитача у 

Новом Саду 
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Учење засновано на пројектима има дугу традицију и датира 

од краја XIX века и почетка XX века када је заживело у америчким 

школама. Дјуи (Dewey) и његов ученик Килпатрик (Kilpatrick) се 

сматрају зачетницима идеје о пројектном учењу (Project-Based 

Learning). Ова идеја је првобитно била окренута практичним 

проблемима из реалног света који су интригантни за ученике и 

привлаче њихову пажњу. Дјуи је сматрао да школа треба да се 

прилагоди природном и друштвеном окружењу, да подстиче 

еманципацију ученика и самосталну активност ученика (Dewey, 

1902). Дјуи наглашава да ће ученици бити спремни за реалан живот 

уколико школа пружи ученику могућност да учи решавањем 

практичних задатака у друштвеном окружењу. Килпатрик је сматрао 

да деци треба дати потпуну слободу избора и деловања у процесу 

учења (Kilpatrick, 1918). Током прошлог века идеја о пројектном 

учењу је претрпела промене и данас се сматра да је најефикаснија 

уколико се користи у складу са другим наставним методама 

(Вилотојевић и Вилотијевић, 2016).  

Упрвом делу рада приказана су теоретска разматрања о 

пројектној методи. Други део рада говори о спрецифичностима 

математичког пројекта. У активностима усвајања математичких 

појмова прво се полази од проблема из реалног окружења а затим се 

формулише математички проблем. Математички проблеми могу 

бити различитог нивоа сложености и могу се решавати у оквиру 

пројекта. Пројекат се, у зависности од сложености, узраста и 

математичког предзнања, може изводити у току једне активности, у 

току дана, у току седмице или може трајати дуже. У раду је 

представљен и један пример математичког пројекта, а у закључку су 

дати предлози за неке математичке пројекте. 

ПРОЈЕКТНА МЕТОДА 

Вилотијевић (Вилотијевић и Вилотијевић, 2016) даје основна 

полазишта у организацији наставе засноване на пројектној методи. 

Настава у школама треба да буде заснована на индивидуалним 

могућностима ученика и да буде у вези са проблемима из 

друштвеног и природног окружења. Наставник доноси одлуке о 

темама пројеката на основу интересовања ученика и препоручено је 

да теме буду интегралног карактера. Реализација пројекта тече кроз 

фазе наставне активности. Према Вилотијевићу (2016: 138-140) 

постоји пет фаза за реализацију пројекта:  
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1. фаза је избор и разрада пројектног задатка. Наставник 

заједно са ученицима врши избор теме, разлагање теме на подтеме, 

формира групе, обезбеђује потребан материјал, планира облик 

презентације пројекта. 

2. фаза је разрада пројекта. У овој фази се приступа 

реализацији пројекта. Наставник прати и усмерава рад ученика. 

3. фаза је сређивање резултата у којој ученици под надзором 

наставника сређују резултате пројекта. 

4. фаза је презентација пројекта и приређује се за родитеље и 

стручно особље да би ученици изложили ток и резултате пројекта. 

5. фаза је рефлексија. Наставник испитује педагошки ефекат свог 

рада, а ученици оцењују своју улогу и допринос у реализацији пројекта. 

У пројектном приступу учењу (Крњаја и Бренеселовић, 2017) 

акценат је на сарадњи са локалном заједницом и у пројекту заједно 

учествују деца, родитељи и васпитачи. Идеја пројекта „Калеидоскоп“ 

је да пројектни приступ учењу у предшколским установама 

превазилази оквире васпитно-образоване методе. „Кроз пројектни 

приступ интегришу се игра, планирано учење и учење у практичним 

животним ситуацијама.“ (Крњаја и Бренеселовић, 2017: 8). У овом 

случају деца су иницијатори идеја за пројекат, од њихових 

интересовања и жеља зависиће тема пројекта коју затим бира 

васпитач. Неизвестан је смер у ком ће истраживање у пројекту 

одвести а очекује се да резултат пројекта буде оргиналан. У 

пројектном приступу Крњаја и Бренеселовић (2017: 11-18) дефинишу 

три фазе пројекта: 

1. фаза је отварање пројекта. У овој фази васпитач подстиче 

децу да износе своје идеје везане за пројекат и помажу деци да 

дефинишу проблем. Родитељи се укључују у рад и износе износе 

предлоге везане за пројекат. 

2. фаза је развијање пројекта. У овој фази деца спроводе 

конкретно истраживање у вртићу и локалној заједници уз помоћ 

васпитача и родитеља. 

3. фаза је затварање пројекта. Васпитач у овој фази подстиче 

децу да разговарају о току пројекта и да изнесу своје утиске и 

закључке. Припрема се представљање и презентација пројекта. На 

крају, васпитач преиспитују постављена очекивања и реализоване 

резултате пројекта, врши евалуацију пројекта и рефлексију.  
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Настава математике се може реализовати у оквиру пројекта. 

Реализација математичког пројекта обухвата следеће фазе (Čižmešija, 

2006: 26-32): 

0. фаза је припрема пројекта. У оквиру ове фазе врши се 

одабир теме пројекта (и проучавање математичке основе пројекта) и 

припрема ученика за пројекат. Наставник такође врши и просторну и 

временску организацију, као и ресурсе потребне за пројекат. 

1. фаза је постављање проблема. Проблем мора бити повезан са 

реалним окружењем и самим тим мора излазити из оквира 

математике. Потребно је да проблем буде сложен и јасно 

формулисан. У први мах јављаће се велики број идеја 

(браинсторминг) а потом се те идеје морају груписати и 

класификовати. Потребно је извршити избор парцијалних задатака и 

поделу тима у групе. 

2. фаза је разрада пројекта која обухвата рад у групама. Групе 

могу међусобно комуницирати и веома је важно документовати све 

што се ради. У овој фази групе треба да презентују и међурезултате 

свога рада са критичким освртом на свој рад, а наставник све време 

прати и усмерава рад група. 

3. фаза обухвата интегрисање добијених резултата. У овој фази 

се даје коначни извештај група, даје се критички осврт на резултат 

пројекта и врши се финално сређивање резултата. Наставник 

подноси документацију везану за ток пројекта. 

4. фаза обухвата математички допринос. Добијени резултати 

пројекта се доводе у везу са градивом математике и резимирају се 

математички резултати. Добијени производ пројекта се презентује 

корисницима. Као финални резултат пројекта је неопходно 

презентовати производ пројекта. Производ пројекта може бити пано, 

плакат, дидактичка средства за другу децу, шема... 

МАТЕМАТИЧКИ ПРОЈЕКАТ У АКТИВНОСТИМА РАЗВОЈА 

МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА 

Деца предшколског узраста се у математичким активностима 

суочавају са проблемским ситуацијама које треба да реше. Из ових 

активности развија се способност деце предшколског узраста да 

решавају математичке проблеме што је веома важна компетенција. 

Важно је напоменути разлику између задатка и проблема. 

Задатак је шири појам који укључује обављање већ познатих 
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поступака за његово решавање. Проблем је много комплекснији од 

задатка, пут до решење може бити дуг и неизвестан и њиме се не иде 

устаљеним поступцима. „Нешто непознато чини задатак проблемом. 

Пошто је реч о мисаоној активности посредством проблемских 

ситуација, код ученика долази до формирања сазнајних 

интересовања и моделовања стваралачких умних процеса.“ 

(Вилотијевић и Вилотијевић, 2016: 40).  

Васпитач у раду са децом формира опште и посебне циљеве. 

Опште циљеве (индивидуалност, креативност, друштвеност, 

подстицање телесног развоја, емоционална стабилност) васпитач 

планира на основу потреба деце и захтева васпитно-образовног 

процеса. За формулисање посебних циљева у пројектној настави 

математике потребно је да васпитач има на уму шта пројектом жели 

постићи, који су путеви реализације пројекта, која је корелација са 

другим областима, које математичке појмове ће развијати и колико 

ће времена бити потребно за реализацију пројекта. При реализацији 

математичког пројекта у активностима развоја математичких појмова 

могу се издвојити следећи посебни циљеви: 

- развој математичких појмова; 

- препознати сложеност реалног проблема и повезати га са 

математичком теоријом; 

- корелација различитих области; 

- развијати способност тимског рада; 

- развијати способност доношења одлука индивидуално и у 

тиму; 

- развијати способност критичког мишљења према себи и 

другима.  

Математичи пројекат има фазе реализације пројекта а на крају 

пројекта је важно истаћи математички допринос самог пројекта. 

Усвајање математичких појмова пројектном методом би код деце 

требало да развија критичко мишљење, способност решавања 

проблема, способност тимског рада, способност доношења одлука. 

ПРИМЕР МАТЕМАТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Имајући у виду фазе реализације пројектне наставе 

(Вилотијевић и Вилотијевић, 2016; Крњаја и Бренеселовић, 2017; 

Чизмешија, 2006) и Katz & Chard (2000) који излажу структуру 
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пројекта кроз три фазе: почетак пројекта, развој пројекта и 

закључивање пројекта у наставку је дат предлог за обраду теме Део и 

целина употребом пројектне методе. Пример је изложен на интерном 

семинару за васпитаче предшколске установе „Радосно детињство“ у 

Новом Саду. Васпитачи су позитивно оценили обраду теме 

пројектном методом и изразили спремност да реализују предлог у 

пракси. 

Тема: део и целина 

Учесници пројекта: предшколска група 

Тип пројекта: математички пројекат, групни пројекат. 

Место реализације пројекта: План је да се део пројекта 

реализује у природи а део у радној соби. 

Време реализације пројекта: Време извођења пројекта је једна 

радна недеља. Једном започет пројекат се не сме прекидати и мора се 

испоштовати планирано време за реализацију пројекта. 

Математичка основа пројекта: Пројекат који се наводи у 

наставку инспирисан је „Sierpinski Carpet Project“ који је трајао две 

године и финализован 2016. у Алмерији (Шпанија). „Sierpinski Carpet 

Project“ је интернационалног карактера и у оквиру пројекта 

направљена је седма итерација тепиха Сјерпинског. Тепих 

Сјерпинског је фрактал који је конструисао Вацлав Сјерпински 1916. 

године на следећи начин: 

0. корак: Полази се од квадрата који се потом исече на девет 

мањих квадрата и централни квадрат се избаци. 

1. корак: Сваки од преосталих осам квадрата се подели на 

девет мањих квадрата и централни квадрати се избаце.  

Поступак се рекурзивно понавља. 

Теорија фрактала је занимљива, фрактали су свуда око нас у 

природи и они садрже облик који се стално понавља (Дали 

Нордквист, 2011). Фрактали се могу и компјутерски генерисати, 

користе се у ликовној уметности и филмској уметности за 

генерисање специјалних ефеката (Тričković, 2005). Израда Тепиха 

Сјерпинског може се обрадити пројектном методом у предшколским 

установама са нагласком на математичким појмовима који су 

прилагођени узрасту. У овом случају не уводимо појам фрактала али 

разговарамо о делу и целини, особинама квадрата, формирању низа, 

сличности. Васпитачи се пре реализације пројекта се упознају 

теоријом фрактала (Дал и Нордквист, 2011; Тričković, 2005; Petković, 
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2011) и постављају математички проблем пројекта који произилази 

из реалног проблема.  

Материјал: Папир (колаж папир или бели папир који се може 

накнадно обојити). Могу се користити и други материјали у 

зависности од интересовања деце: логички блокови, сламчице, 

дрвени или пластични штапићи, рециклажни материјал (лименке, 

текстил, новине...). 

Циљ пројекта: Конструисање Квадрата Сјерпинског.  

Реализација пројекта тече кроз три фазе: 

I фаза пројекта - планирање и почетак пројекта. У оквиру прве 

фазе врши се припрема пројекта. Васпитач врши одабир теме 

пројекта заједно са децом и припрема децу за пројекат. Такође, 

неопходно је да васпитач познаје математичке основе које су 

неопходне за пројекат и да консултује академску литературу везану 

за одговарајуће математичке појмове. Васпитач такође врши и 

просторну и временску организацију, као и ресурсе потребне за 

пројекат. Васпитач доноси различите материјале које нуди деци. У овом 

фази се дефинишу циљеви и задаци пројекта и постављање проблема. 

Васпитач у шетњи са децом посматра појаве и објекте из 

окружења: дрво, облак, обалу реке, језера и мора, карфиол, броколи, 

планина, хоризонт, пахуља снега, папрат. За оне појмове које не могу 

видети у окружењу васпитач показује слике. Посматрајући све ове 

појаве у природи, поставља се питање ког су они облика. За појаве из 

реалног света кажемо да су кружног облика или да имају облик 

квадрата, правоугаоника, елипсе, троугла. Сунце је кружног облика, 

језеро може имати облик елипсе или круга а хоризонт представљамо 

правом линијом на цртежу. Међутим ако се приближимо објекту 

нашег посматрања (нпр. ако посматрамо дрво) видимо да се он 

састоји од много изломљених линија па га не можемо поистоветити 

са правилним математичким обликом. Пажљивим посматрањем 

наведених примера уочавамо да ако се део објекта увећа он има 

облика као целина. Добар пример је главица броколија или карфиола. 

Цепкањем карфиола на мање цветове видимо да сваки тај цвет има 

исти облик као и цела главица. Исти је случај и ако посматрамо дрво. 

Са друге стране, линије које оивичавају облак или обалу су 

изломљене линије. 

Васпитач формулише проблем: Конструисати помоћу 

геометријских облика фигуру тако да сваки део фигуре има исти 

облик као и цела фигура. Затим васпитач подстиче децу да дају 
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предлоге за које је то све облике могуће. Помоћу логичких блокова 

деца у групама решавају парцијалне задатке. На пример од мањих 

квадрата формирају веће квадрате или од троуглова формирају нови 

троугао. Затим васпитач подстиче децу да увиде да је могуће 

конструисати квадрат ако се један квадрат исече на девет једнаких 

делова и избаци средњи квадрат.  

II фаза пројекта – је развијање пројекта и у овој фази се одвија 

рад у групама. 

 

Слика 1. Прва итерација Квадрата Сјерпинског 

Свака група исеца квадрате и лепи их у већ припремљене 

шаблоне за конструкцију Квадрата Сјерпинског. Могу се користити 

две боје тако да суседна поља Квадрата Сјерпинског буду обојена 

различитим бојама (Слика 1). 

Васпитач показује деци фотографије које је снимао током 

целог тока пројекта. Деца подносе усмени извештај о свом раду са 

критичким освртом на свој рад, рад чланова тима и на резултат самог 

пројекта. Заједно, васпитач и деца, планирају презентацију пројекта и 

деле улоге за презентацију. Продукт пројекта је друга итерација 

Квадрата Сјерпинског (Слика 2). Квадрат Сјерпинског се може 

користити као пано на зиду, вратима или столу и служити као 

наставно средство. 
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Слика 2. Друга итерација Квадрата Сјерпинског 

Потребно је резимирати математичке основе пројекта. 

Успоставља се веза између математичких појмова и пројекта. У овом 

конкретном пројекту појављују се следећи појмови: 

1. Квадрат. Особине квадрата у општем случају и особине 

конкретног квадрата који је конструисан у пројекту. Дефиниција 

квадрата. Странице квадрата. Углови квадрата. Симетрија квадрата. 

2. Део и целина. Уочити сличност Квадрата Сјерпинског са 

сваким његовим делом. Поређење особина великог квадрата са 

сваким његовим делом. 

3. Развој појма броја. Развој појма броја девет (у свакој 

итерацији новонастали квадрат се добија спајањем девет квадрата из 

претходне итерације и избацивањем средишног квадрата). 

4. Низови. Уочити правило формирања низа при изради Квадрата 

Сјерпинског. Могуће је формирати низове у комбинацији две боје. 

III фаза – закључивање пројекта. У овој фази се презентују 

резултати пројекта пред родитељима, васпитачима и другарима из 

других група, приказује се финални производ пројекта. Васпитач 

припрема презентацију у PowerPointu у којој су кроз фотографије 

приказане све фазе пројекта. Деца, учесници пројекта, излажу своја 

искуства која су стекла током израде пројекта. 

У току ове последње фазе врши се критичка анализа рада на 

пројекту и утврђивање испуњености циља пројекта. Васпитач сумира 

педагошки ефекат свог рада, а деца оцењују своју улогу и допринос у 

реализацији пројекта. 
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ЗАКЉУЧАК 

Пројектна метода у активностима усвајања математичких 

појмова захтева додатно ангажовање како васпитача тако и деце. 

Васпитачи и деца раде заједно. Деца се уче истраживачком раду, 

тимском раду и сарадњи, стичу нова знања и вештине и развијају 

креативност, стичу математичка знања. Васпитачи су ангажовани на 

планирању и реализацији пројекта, развијају компетенције 

планирања и математичке компетенције. Пројектна метода 

омогућава двосмерну комуникацију деце и васпитача у вези са 

активностима на пројекту. Васпитач подстиче децу на размишљање и 

рад, а деца у сваком тренутку добијају информацију о валидности 

свога рада. Такође, деца се подстичу на критички однос према свом и 

туђем раду, а свакако се подстиче и индивидуални рад у оквиру 

пројекта. Васпитачи треба да подстичу децу у искуственом учењу, 

али не смеју преузети потпуну контролу над активностима 

искуственог учења. Један од највећих изазова за васпитаче је да 

препознају ову границу и не прекораче је (Rupiper, 2011). 

У раду је приказана обрада једне теме употребом пројектне 

методе. Пројектна метода пружа широк спектар могућности обраде 

тема истраживањем Фибоначијевих низова, кругова инспирисаних 

Кандинским, истраживањем скулптура Наума Габоа, истраживањем 

симетрије, израда мозаика, употреба тесалације, употреба ткања. О 

математичким основама неких од наведених идеја говоре Дал и 

Нордквист (2011). Корелација математике и ликовне уметности је 

позната, тако да се наведени предлози могу користити у 

математичким пројектима у којима може бити присутна корелација 

са ликовном уметношћу, а не искуључује се могућност корелације са 

другим областима. 
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PROJECT METHOD IN ACTIVITIES OF ADOPTING 

MATHEMATICAL CONCEPTS 

Branka B. Jankovic 
1
 

Abstract: The project method in the activities of adopting mathematical 

concepts can be used to solve a variety of mathematical problems arising from the 

real world. This method requires the team work of children and educators, as well 

as their additional engagement in the implementation of the project. In this case, 

educators face additional challenges such as deviation from the usual teaching 

methods, additional engagement in the study of the real problem and academic 

literature, unexpected situations during the project development and the 

uncertainty of the results of the project. The paper presents the phases of the 

project implementation, as well as one example of the adoption of mathematical 

concepts through the project. Recommendations have been given given for 

project themes that can be processed by the project method in the activities of 

adopting mathematical concepts. 

Key words: children; project method; educator; mathematics; concept; 

project. 
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ОДНОС ЗНАЊА, МОЋИ И СЛОБОДЕ У ПРОКЛЕТОЈ 

АВЛИЈИ ИВЕ АНДРИЋА 

Биљана С. Солеша
1
 

Сажетак: У раду се разматра однос моћи, знања и слободе у 

Проклетој авлији Иве Андрића. У том смислу посебно се посматра и 

анализира вишезначност тамнице, наводи се њено уже и могућа шира 

значења, издвајају се елементи који отварају приступ делу као универзалној 

алегорији са посебним освртом на ликове Карађоза, валије, Ћамила и Џем-

султана. Полазећи од ставова М. Фукоа у средишњем делу се на примеру 

Карађозове „игре“ показује механизам власти и спровођење моћи, који се 

такође открива и у валијином поступку приликом Ћамиловог хапшења. У 

завршном делу се указује на препознавање дисциплинског концепта виђења 

и уређења света у причама о Ћамилу, Џему и Карађозу. 

Кључне речи: тамница, моћ, слобода, знање, власт. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

У Андрићевој Проклетој авлији прича о тамници је дата као 

потресно искуство фра Петра, једног од наратора, који се, игром 

случаја, нашао у њој и провео два месеца. У обимом невеликом, али 

веома сложеном делу, учествују више наратора и неколико 

пуноправних ликова. Поред фра Петрове приче, пуноправно значење 

имају и прича о Ћамилу, прича о Џем-султану са којим се Ћамил 

идентификује, као и прича о управнику затвора Карађозу. Ликови се 

спонтано сусрећу и приповедање тече. Фабула је распоређена у 

пролог, епилог и осам поглавља, при чему распоред грађе одређује 

фактор простора, а не времена. У Проклетој авлији се препознају 

драмски елементи с обзиром да се поштује јединство времена и 

простора као и обавезан пролог и епилог и да се дешавања изван 
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Проклете авлије сазнају од упућених приповедача. Но, без обзира на 

то, Проклета авлија је првенствено епско дело и у њему је Андрић 

успео да „деперсонализује причу о тамници и објективизује 

приповедачеву визију, што је увек био његов циљ“ (Вучковић, 2011: 

404). Необично укрштене приче на јединственом простору, синтеза 

прошлих времена свих јунака, вишеструке тачке гледишта могу нас 

упутити и на разматрање полифоничне
1
 структуре овог дела, сматра 

Радован Вучковић наглашавајући да су приче у овом роману на 

необичан начин укрштене на јединственом простору Проклете 

авлије, у коме се збирају (сакупљају) и протекла времена сваког од 

учесника догађања и образују ткиво полифонијског романа 

поливалентних значења и многоструких тачки гледишта (Вучковић, 

2006: 116). 

Проклета авлија је роман колективних стања и индивидуалних 

судбина, драматичних узбуђења и мисаоних продора у суштину 

људске егзистенције. Актуелизација неких од најважнијих питања 

човековог постојања и трајања се постиже помоћу сугестивних 

литерарних слика, свеобухватних опсервација и рефлексија. Ово 

дело се, у тумачењу Драгољуба Стојадиновића, може доживљавати 

као апсана, једна сасвим конкретна и временски и просторно 

лоцирана истражна институција и да се буде на терену могућег и 

доказивог. Може се тумачити на безвременој траци сваког трајања, 

може бити тамница за све тамнице, па да се опет буде у праву. Може 

она да се идентификује са државом, а може да јој се „избрише мрки 

поруб тамнице, па да се нађете у животу“. Све је она то и још нешто 

изнад тога. Стојадиновић сматра да вештина тумача није у томе да на 

ово дело примени неколико, на другом месту откривених постулата, 

већ да нађе објашњење које уједињује највећи број доживљаја. Јер је 

„у овом делу све двоструко и све двосекло: кренете ли конкретним, 

сусрешћете се са суздржаним општим; запутите ли се трагом једне 

личности, не можете без неке друге, противне; табате ли стазом 

једног сазнања и једне логике, одмах осећате како су могуће и како 

се подразумевају многе друге“ (Стојадиновић, 2011: 20-33). Ваља 

                                                 
1 У књизи Проблеми поетике Достојевског, Михаил Бахтин издваја два типа романа: 

монолошки (представник Толстој) и полифони (Достојевски). Ова два типа романа 

се разликују у начину писања. Нека од Бахтинових битних уверења су да текст није 

аутономна структура већ је уграђен у неограничен контекст који се никада не може 

затворити. Смисао текста служи искључиво смисловима који су се срели и 

међусобно суочили и резултат је сучељавања снага (Бахтин: 1967). Многострукост 

приказаних свести и полифоничност одлике су европског романа четрдесетих 

година двадесетог века, па и Андрићевих. 
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напоменути да Проклета авлија захвата и тему о приповедању, мање 

видљиво; али је захвата с обухватношћу којој равне нема. Ако је 

Проклета авлија књижевност у маломе – она је и свет у маломе. 

Посебна значења тога света савршено се допуњавају, свако од њих 

претпоставља она остала и јавља се као њихова метафора. Прича о 

којој Андрић машта и размишља укорењена је у живот појединца и 

живот заједнице, живот прошли и живот садашњи. Андрићева прича 

о једној причи постаје сложена прича о причама, књижевно дело о 

књижевности (Тартаља, 1979: 160-162). 

Ишчитавањем Проклете авлије, уважавајући ставове Мишела 

Фукоа о механизмима, демонстрацији моћи и дисциплинском 

устројству света, у овом раду разматрамо однос знања, моћи и 

слободе унутар и изван приказаног света дела. Проклета авлија се 

може доживети као једна сасвим конкретна установа. Ипак,  одсуство 

временских ознака нас наводи да роману приступимо као 

алегоричној причи, у којој се у сукобу индивидуалне свести и 

репресивне државе уопштава човеков положај у свету, те да 

откривамо универзалну алегорију о терору државних институција 

над усамљеним појединцем.  

ТАМНИЦА СВЕТА – НЕОДРЕЂЕНО, БЕЗИМЕНО И ТУЂЕ 

Поред мноштва слика из тамничког живота основни мисаони 

ток дела отвара озбиљне социјално-политичке и психолошко-

моралне проблеме, које најпре условљава суровост тоталитарног 

друштвеног поретка али и неизбежна историјска подељеност међу 

људима и народима. То су простори где се траје и дотрајава, диже и 

пада у овој великој причи о околностима трагичног егзистирања 

друштвеног човека. Пукотине историје гутају изузетне велике 

појединце, а напукли државни закони гутају занесењаке и сањаре 

(Минић, 1976: 18). Поред тога, у овом делу такође откривамо сукоб и 

прожимање Источне и Западне културе и цивилизације на 

културном, верском и политичком плану. 

Иако се Авлија налази у Цариграду и припада времену турске 

империјалне моћи, мноштво елемената у делу открива тенденцију 

њеног ширег значења и неприпадања ни конкретном времену ни 

простору. Једино конкретно време које аутор наводи је време које се 

односи на сукоб Бајазита и Џема (године 1481, 1488, 1490 и 1494). 

Једино право време Проклете авлије је „мутно време кад власт 

престане да разликује правог од кривог“. Авлија је „читава варошица 
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од затвореника и стражара“ коју чини „петнаестак приземних или 

једноспратних зграда“. У њој је све „неодређено, безимено и туђе“, 

„џунгла у тами“, „ђаволско острво“, „чегртаљка у џиновској руци“. 

Њен положај је „чудан, као срачунат на мучење и веће страдање 

затвреника“. „Осамљеност, хетерономија затворске сфере чини га у 

осећању затвореника једним посебним светом, врстом „против света“ 

у односу на онај који су они били присиљени да напусте: „због свега 

тога Авлија брзо а неосетно савије човека и потчини га себи, тако да 

стане да се губи. Заборавља оно што је било и све мање мисли на оно 

што ће бити, па му се и прошлост и будућност слегну у једну једину 

садашњицу, у необични и страшни живот Проклете авлије“ (Лауер, 

1978: 179). Људи  долазе „по кривици или под сумњом кривице, а 

кривице овде има заиста много и свакојаке, и сумња иде далеко и 

захвата у ширину и дубину.“ У њој има свачијих представника: људи 

из најудаљеднијих крајева турске империје, сви друштвени слојеви, 

припадници различитих вера, невини и криви, малоумни и разумни, 

раздражени и присебни. Затим се помињу и обијачи, сецикесе, 

коцкари, крупне варалице, сиротиња, разбијачи, наркомани, верски 

фанатици. Многи народи и расе, сви друштвени сталежи једног 

пространог царства, те авлија подсећа на тамницу света из које писац 

издваја неколико аутентичних ликова који симболизују поремећене 

људске егзистенције и уклете судбине. То су Заим, Хаим, Ћамил и 

посебно Карађоз. Андрићеве личности доспевају у тамницу у чудним 

околностима. У општем поремећеном стању ствари појединце власт 

налази и они страдају игром случаја, немарношћу службене истраге, 

логиком хаоса и неспоразума. Носи их и уништава сплет нејасних 

околности, а да неке њихове посебне кривице и не мора бити. Снага 

државне машине само довршава уништење већ нарушених 

егзистенција, „улогу неумољивог егзекутора има држава у Проклетој 

авлији“ (Минић, 1976:17). 

Ове сугестије упућују на недефинисани простор без прецизних 

стандардних обележја. На „ванвремени“ или „свевремени“ план 

Авлије указује и посебна употреба презента који означава радње које 

се врше непрекидно или се понављају: „Тако Авлија непрестано 

решета гомилу својих становника и, увек пуна, стално се пуни и 

празни“, затим „Као и увек, у сваком злу, први дани у Проклетој 

авлији били су најгори и најтежи“, или „У авлији све као и увек. 

Једне пуштају, други долазе на њихово место, а то се не примећује“, 

или „Авлија живи сама за себе, са стотину промена, и увек иста“, „Ту 

је све исто“. Наведени коментари су распоређени у делу након 
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драматичнијих сцена или између два збивања. Упадљиве одредбе 

„као и увек“, „стално се пуни и празни“, „иста“ сугеришу да Авлија 

не означава ни једно одређено време ни простор. Оно што је сигурно, 

никад се не мења. У композиционој структури дела срећемо се и са 

симболиком круга. Композиција је прстенаста, затворена. У њеном 

језгру се налази Ћамилова прича о Џем-султану, односно, митска 

прича о судбини браће-непријатеља. „Симболиком кружне путање 

омеђена су и свакодневна збивања у Авлији, као и биографска нит 

Ћамиловог присуства у свету, као и сама иституција Авлије у 

еманацијама свог дејства, који треба да у истој равни сједини и 

измири прошлост, садашњост и будућност“ (Џаџић, 1996: 108).  

Тако је Авлија и један ограђен, строго омеђен простор и 

институција на којој почива власт. Њен изглед се може мењати у 

разним временима и друштвима, али намена никада. Постојање 

оваквих институција је срачунато на мучење и „страдање 

затвореника“. Као таква она опомиње и прети свакој слободној 

мисли подсећајући човека да се може било када наћи у њој. Тамница 

нема племениту намену, већ је срачуната на кидање веза између 

човека и спољашњег света и човека и човека. И зато је она „увек 

иста“, „ту је све исто“. У Андрићевом делу Авлија је илустративан 

пример за етатизам и тиранију сваког режима. Сврха и замисао 

оваквих затвора замишљен је као одвајање криваца од света невиних 

и оних који живе у складу са законима, тј. који су савитљиви и 

послушни. Проклета авлија је ту да санкционише и обележи све оне 

који на неки начин искачу из устаљених диктата. Она уништава биће 

и физички и психички, стварајући од њега душевног богаља, заувек 

обележеног, што је потпуно свестан чин оних који држе власт и 

негују култ „проклете авлије“ јер знају како се разговара са човеком 

који је бар мало био у затвору. Најбољи показатељ о томе каква је 

једна држава, друштво, систем, идеологија јесте – Авлија. И древна, а 

и модерна историја пуна је примера који потврђују ову тезу: 

стаљинистички режим у некадашњем Совјетском Савезу, чилеански 

режим у време Пиночеа, време Информбироа у доба Титове 

владавине на овим просторима. Власт се одржава тамничењем и 

прогоном својих грађана. Тоталитарно друштво се заснива на 

тамницама као средством за дотеривање, довођење грађана у ред. 

Утамничени људи лутају изгубљено по Авлији тражећи нешто што 

ни сами не знају, распети између своје невиности и бахатости власти. 

Андрићева слика тамнице и утамничених применљива је на 

многа времена, средине, појединачне судбине. Проклета авлија може 
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бити и метафора људског живота, света и друштва уопште. 

Разнолики свет тамнице подсећа на разноликост људи у животу. За 

Ћамила је Смирна, родни град, тамница јер је у њему прогоњен и 

несхваћен, неслободан. Цариград је за фра Петра тамница јер му је 

далек и туђ, али ће и касније, док буде боловао и своју манастирску 

собу доживети као тамницу, јер неће моћи из ње да изађе на светлост 

дана. Тако је Проклета авлија симбол човекове стешњености и 

неслободе и она открива човека који је у суштини неслободно, 

трагично биће, човека који робује свему и свачему: стварима, 

успоменама, страстима, сопственим манама. Робује стварним или 

измишљеним идејама, свету ван себе и ономе у себи. У Проклетој 

авлији откривамо трагични свет, утемељен на противречностима 

робије и слободе, кривице и невиности, добра и зла.  

Посматрајући тамницу споља откривамо један друштвени 

систем и једно време. Поглед изнутра види морално, политичко, 

психолошко изопачење судија и суђења, правде и закона, кривице и 

криваца. Откривамо, даље, и робовање човека човеку и себи самом и 

све оне укорењене црне пороке у људима који потичу из далеке 

прошлости а протежу се до савременог доба. Тамница није само 

споља, она је и у самом човеку и његовој исконској тескоби из које 

покушава на свакакав начин да изађе, а из које најчешће ничу 

преступи, зло, поразни нагони или велике идеје. Понирући у 

најдубље слојеве људског постојања Андрић нам износи свакојаке 

људске настраности које се могу прикривати разним друштвеним 

конвенцијама или изграђеним манирима. Демонстрира се насиље 

јачег над слабијим, претпостављеног над потчињеним, безобзирног 

над плашљивим, насиље свих оних који бездушно уживају у ширењу 

страха од своје власти и моћи. То су само неки од видова узурпације 

људске слободе и надређивања једне личности над другом.  

Схваћена на један или други начин Проклета авлија се може и 

представити у читалачком доживљају као „огромна дечја чегртаљка у 

џиновској руци а људи у њој поигравају, грче се, сударају међу 

собом и бију о зидове као зрна у тој чегртаљци.“ Ова парабола се 

конкретно односи на време у авлији „кад се небо наоблачи и стане да 

дува млак и нездрав јужни ветар.“ Југовина доноси болест и лудило, 

који се не морају ограничити искључиво на тај тренутак. А 

„џиновска рука“ која држи „огромну чегртаљку“ на коју подсећа 

унезверена Авлија доводи нас у недоумицу да се запитамо и трагамо 

за одговором чија је то рука и коме припада (Брајовић, 2011: 102-

103). 
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Разматрајући казнени систем Мишел Фуко је истицао да је то 

облик у којем се моћ као моћ показује на најочигледнији начин, а 

затвор место где се моћ испољава у најпретеранијим димензијама без 

потребе маскирања и прикривања. Тиранија је потпуно оправдана, 

јер се појављује као „ведра доминација Добра над Злим, реда над 

нередом“ (Фуко, 2010: 94). Затворски преступници могу бити 

корисни држави у економском и политичком домену. Они служе у 

политичким и друштвеним борбама: за задатке надзирања, за 

убацивање доушника, за спречавање или сламање побуна, што писац 

и наглашава на самом почетку романа када описује Авлију: „а то је и 

велики резервоар из ког полиција пробира лажне сведоке, „мамце“ и 

провокаторе за своје потребе“ (Андрић, 2004: 11). Покушавајући да 

дефинише моћ и одреди њене механизме и начин спровођења, 

Мишел Фуко напомиње да је потребно сазнати докле сеже моћ, 

преко којих посредника и до којих, често сићушних, инстанци 

хијерархије, контроле, надзирања, забрана, принуда и закључује да 

свугде где је има, моћ се спроводи (Фуко, 2010: 97)
1
. Спровођење 

моћи је начин на који једни људи делују на друге. Увођење у игру 

односа моћи не значи искључиво употребу силе него и тековину 

сагласности. Спровођење моћи подбада, наводи, окреће, олакшава 

или отежава, шири или ограничава, чини мање или више вероватним, 

оно присиљава или апсолутно спречава. Оно је увек начин деловања 

на неки субјект. Моћ није врста сукоба два противника, већ врста 

„управљања“, начин на који се управља владањем појединаца, или 

група нпр. управљање децом, душама, заједницама, породицама. 

Спровођење моћи као начин деловања на деловања других, 

управљање људи једни другима укључује и обавезан елемент 

слободе, јер моћ се спроводи само на „слободним субјектима“. Фуко 

                                                 
1
 Почев од 17. и 18. века, уистину је постојало технолошко ослобађање 

продуктивности моћи. Не само што су краљевства у доба класицизма развила велике 

државне апарате – војску, полицију, финансијску управу – него смо видели како се у 

то доба успоставља оно што бисмо могли да назовемо новом економијом моћи, то 

јест стварају се процедуре које омогућују да, истовремено учинци моћи круже 

континуирано, непрекинуто, прилагођено, индивидуално, по целокупном 

друштвеном телу. Моћ која се спроводила у друштвима феудалног типа 

функционисала је grosso modo, путем знакова и намета. Ритуални, церемонијални 

знаци верности властелину и кроз која је почела намет на добра, кроз пљачку, лов, 

рат. Од 17. и 18. века имали смо посла са моћи, да се спроводи кроз производњу и 

престацију. Од појединаца је, у њиховом конкретном животу, требало добити 

продуктивну престацију (Фуко, 2010: 157). 
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наводи да моћ и слобода не стоје једна насупрот друге, међусобно се 

искључујући, већ је реч о много сложенијој игри у којој се слобода 

јавља као услов постојања моћи (уједно и као оно што јој претходи, 

пошто је потребно да буде слободе како би се моћ спроводила, а 

такође и као њена стална потпора, јер уколико би се слобода отела 

моћи која се спроводи над њом, моћ би нестала самом том 

чињеницом и замена би се морала пронаћи у чистој и простој 

принуди насиља) (Фуко, 2010: 404).  

Непосредну власт у Проклетој авлији представља управник 

Латифага Карађоз. Он није личност из власти, већ оличење власти. 

Детаљним описом Карађоза, његових поступака према 

затвореницима, методама изнуђивања исказа и признања Андрић даје 

и истиче брутални карактер представника власти и турске 

администрације. За све осумњичене он има једну и једину реч – крив! 

Његов однос према затвореницима и поступци према различитим 

врстама затвореника и криминалаца откривају његово схватање 

живота и света које може бити повезано са системом власти чији је 

он представник. Карађоз сматра да невиних нема: 
Нека ми само нико не каже за неког: невин је. Само то не. Јер овде нема 

невиних. Нико овде није случајно. Је ли прешао праг ове Авлије, није он 

невин. Скривио је нешто, па ма то било у сну. Ако ништа друго, мајка му је, 

кад га је носила, помислила нешто рђаво. Сваки, дабогме, каже да није 

крив, али за толико година колико сам овде, ја још нисам нашао да је неко 

без разлога и без неке кривице доведен. Ко овде дође, тај је крив или се 

макар очешао о кривца. Пхи! Пустио сам их доста, и по наредби и на своју 

одговорност, да. Али крив је био сваки. Овде невиног човека нема. Али има 

их на хиљаде кривих који никада неће доћи, јер кад би сви криви доспели 

овамо, ова би Авлија морала бити од мора до мора (Андрић, 2004: 30). 

Сви су криви и то је основни и доминантни став, који је иначе 

супротстављен правним принципу, да је свако невин док се кривица 

не докаже, те под његовом управом сваки затвореник мора доказати 

своју невиност, а не државни органи његову кривицу. Лик Латифаге 

Карађоза тако поприма димензије демона власти над људима који 

има необична својства и неограничене могућности. Пред 

престрављеним јавним мњењем он врши физички и морални терор 

над поједницима. То је одувек био веома ефикасни метод 

застрашивања, јер је свако могао на туђем примеру видети исход 

личне одважности и било какве непослушности. И то је основни 

Карађозов метод приликом ислеђивања. Признање је тако јак доказ 

да није неопходно додавати му друге, нити улазити у тешку и 

сумњиву комбинаторику индиција; ако је добијено на формално 
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исправан начин, признање готово да ослобађа тужиоца обавезе да 

пружи друге доказе (у сваком случају, оне до којих је теже доћи). 

Пошто се тада посао истраге и доказни механизми своде на 

минимум, оно је веома пожељно; да би се оно изнудило, користиће 

се сви могући начини принуде (Фуко, 1997: 39). Карађозова 

застрашујућа страст је понижавање човека у његовим сопственим 

очима и немилосрдно разарање свега лепог у човеку сталним 

потенцирањем кривице за коју нема доказа осим изнуђеног 

признања. Карађоз присиљава људе да јавно покажу свој кукавичлук, 

да јавно признају кривицу које ни сами често нису свесни. Он 

оличава страховладу која је неопходна таквом поретку јер 

онемогућава у великој мери било какав људски отпор.  Карађоз је 

најистакнутија политичка марионета у свету Проклете авлије. С 

друге стране, Ћамил иако одбија да буде „марионета“ постаје роб и 

марионета тог света. 

Конструкција Проклете авлије се може тумачити и као 

универзална алегорија о терору државних институција над 

усамљеним појединцем. Механизми власти се овде откривају 

приказивањем метода затварања, испитивања и филозофијом моћи 

једног од главних ликова Латифаге Карађоза, који у овом роману 

поприма димензије демона  необичних особина и неограничених 

могућности власти над људима. У режимима који присиљавају 

јединку на покорност сама реч власт изазива страх. Механизми 

власти имају разрађене системе сламања оних појединаца који се у 

таквим режимима истакну својом индивидуалношћу кршећи норме, 

прописе, обичаје режима. У Проклетој авлији власт је оличена у 

изобличеном људском лицу, нељудској фигури у управнику затвора 

– Карађозу, који је и персонификација, али и реална слика власти са 

свим атрибутима силе, средствима присиле и широким правима у 

вршењу насиља над људским достојанством. Карађозова потреба да 

влада другима, како би успоставио власт над собом, не говори нам о 

начину настајања власти, већ о методама њеног самоодржања, о 

предусловима њеног трајања и моћи. Као непосредна власт у 

Проклетој авлији он лично управља том друштвеном установом, али 

истовремено оличава и саму ту установу и друштво коме она служи. 

Између Карађоза и Авлије постоји и шири однос јер они скупа чине 

симболичну визију света у коме коегзистирају невини и криви под 

директном контролом грубе силе власти над човековом слободом и 

интимном личношћу. Оличена у Карађозу власт постаје нешто 

необично и ново, нека чудесна синтеза њених физичких одлика и 
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морлано-психолошких компонената. Карађозово понашање, као 

службеног представника извршне власти и његово упорно одбијање 

сваког аргуметнованог образложења својих поступака може 

симболизовати било ког бирократског, слепог и патријски оданог 

чиновника у било којем идеолошком друштву у којем су слободе 

ограничене. 

Фуко је у својим истраживањима разматрао сложене односе 

моћи у оквиру којих се људска бића производе у субјекте. Посебно га 

је занимао начин на који се човек преображава у субјект. Тихомир 

Брајовић у Проклетој авлији, посматрајући ликове Ћамила и 

Карађоза, наилази на „произведеног“ модерног субјекта који је путем 

контроле и зависности, подређен другоме и који је такође 

несатабилан као и онај „самопроизведени“. Карађоз и Ћамил су 

примери, у овом смислу, могућности потчињавајућег „произвођења“ 

субјекта путем управљања људи једних другима. Овде се моћ 

спроводи на слободним субјектима, на оним који имају велико поље 

могућности као што су и Карађоз и Ћамил. Они нису ни 

егзистенцијално ни материјално угоржени субјекти. Иако са великим 

пољем могућности, они су ипак различито подјармљени и ухваћени у 

нераскидиву мрежу политичке моћи (Брајовић, 2011: 132). Ћамил се 

опредељује за живот у изолацији не размишљајући о политици, која, 

ипак, продире до најскривенијих кутака његове интиме, доносећи 

фаталне последице.  

Фуко сматра да је инвазивност моћи доспела до механизованог 

стадијума у којем је појединац на известан начин аутодетерминисан. 

Његова претпоставка произилази из његовог полазишта о 

повезаности моћи и знања при чему активност сазнајног субјекта не 

производи знање које је корисно или штетно власти, већ спрега моћ – 

знање одређује могуће облике и области сазнања. Код Андрића 

можемо препознати став да ипак постоји присутни покретач који 

држи конце моћи у својим рукама, који није Бог, а ни човек, али се 

може одредити, по речима Тихомира Брајовића, као Свемоћ. У 

различитим равнима приповедања у Проклетој авлији срећемо се са 

моћи управљања људима. Ћамилова прича о Џем-султану нам 

открива историјски конкретизоване носиоце политичке моћи као што 

су египатски султан, Пјер Д' Обисон, угарски краљ Матија Корвин, 

папа Инокентије VIII, француски краљ Kарло VIII, напуљски краљ 

Александар VI и свеопшту борбу за надмоћ и премоћ високе 

политике крајем 15. века.  
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КО ДРЖИ ЧЕГРТАЉКУ ЦАРИГРАДСКЕ ТАМНИЦЕ 

Односи моћи, по Фукоу, контролишу оно што конституише 

разум, истину и знање које се поима као моћ. Без обзира што су 

различите природе, знање и моћ се прожимају и надопуњују. Помоћу 

знања моћ продире у најтананије структуре друштва освајајући све 

нивое, делујући периферно. Знање је оно што ликовима романа 

Проклета авлија недостаје. Они се знања боје и зато Ћамил, као 

репрезент знања страда, јер постаје опасан за друштво у којем 

егзистира. Ћамил, особењак из Смирне, се од осталих затвореника 

издваја својом образованошћу и посебном „природом“ своје болести. 

Ћамил је човек „мешане крви“, и , важније, човек „знања и књиге“ 

који се „после своје несрећне љубави према лепој Гркињи, исто тако 

несрећно заљубио у историју коју проучава.“  

Фра Петар и Ћамил су две потпуне супротности у етничком, 

социјалном, професионалном и физичком погледу. Ипак, љубав 

према књигама и знању, познавање италијанског језика их је одвајало 

од осталог света у Авлији, те се тако створило „необично 

пријатељство између господског младића, Турчина из Смирне, и 

странца хришћанина из Босне као да је за ових неколико дана док су 

се виђали стално расло, развило се и утврдило у овој чудној тамници, 

брзо и неочекивано како само у оваквим изузетним приликама може 

да буде.“ Љубав према књизи и интелектуална супериорност Ћамила 

и фра Петра издвајају знање као једини могући чврсти и прави спој 

између верски и етнички подељеног света. Категорија знања у овом 

роману има двојаку улогу. Повезаће фра Петра и Ћамила и одиграће 

погубну улогу у Ћамиловој судбини. У цивилизацијском кругу у 

коме се креће Ћамил, знање је непожељено. Оно открива незнање 

других и изазива страх. Примитивне средине не праштају начин 

живота, мишљења, систем вредности који одступају од њихових 

неписаних, а чврсто утврђених мерила. Неуко јавно мњење и 

представници власти нагло одређују Ћамилову интелектуалну 

радозналост као лудило и касније смишљену политичку диверзију. 

Ћамил завршава у затвору јер је проучавао живот Џем-султана што 

се протумачило као покушај буне против тадашњег султана и 

халифе.  
Када је валија угледао гомилу књига, и још на разним језицима, и множину 

рукописа и бележака, он се толико запрепастио и тако наљутио да је 

решио да на своју одговорност ухапси сопственика и пошаље га, заједно са 

књигама и хартијама, у Цариград. Сам себи није умео да објасни зашто 

књиге, нарочито стране књиге и у оволиком броју, изазивају у њему такву 
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мржњу и толики гнев. Али мржња и гнев нису тражили ни објашњења, 

него су се узајамно подстицали и узајамно расли (Андрић, 2004: 64). 

Валијина мржња и гнев према књигама расту без рационалне 

контроле. Валијина личност је обавијена анксиозношћу
1
. Валијино 

понашање је ракција на откривену „опасност“, а непријатељство и 

мржња потичу управо одатле. Само постојање Проклете авлије 

доприноси распростирању оваквих изопачења. Тамнице попут 

Проклете авлије припадају ауторитарном друштву „у ком су сви 

криви и достојни осуде“, у коме влада клима неповерења и 

несигурности. Анксиозност трајно испуњава биће јединке и она у 

стварности и животу најпре открива застрашујуће поводе, те зато 

највећи део енергије троши на обезбеђење своје сигурности. То 

управо чини валија. Стицање моћи је један од начина да се обезбеди 

сигурност и валија има ту моћ, те тако држи конце туђих живота у 

својим рукама. Валија нема ништа лично против Ћамила. Ћамил је 

његов случајни плен. Валијина мржња према књигама одредила је 

Ћамилову судбину, јер су за валију и обичне, свакодневне ствари 

повод за страх, свет књига и знања он не познаје, не разуме и зато су 

повод за још већи страх. Валија је одлучио. Нису помогле сугестије 

угледнијих, ученијих људи попут кадије, који је покушао да му 

објасни да је Ћамил „због несрећне љубави пао у неки занос и 

меланхолију и сав се предао науци и књизи, а ако је у том можда 

претерао, да на то треба гледати пре као на болест, него као на неко 

рђаво и злонамерно дело, и да заслужује обзир и сажаљење, а не 

прогон и казну.“ Валија, књигомрзац, „тупоглав и болесно 

неповерљив човек, који је у сну стрепео да му не промакне нека 

политичка неправилност, завера или тако нешто“ увидевши да 

Ћамил пише о некадашњем султану Џему остаје непоколебљив у 

закључку да је такво писање искључиво уперено против садашњег 

султана и власти: „прво што је валија помислио слушајући доставу о 

Ћамилу, а што младићу није било ни на крај памети, то је чињеница 

да и садашњи султан има брата ког је прогласио малоумним и ког 

држи у заточеништву. Ствар опште позната, иако о њој нико никад 

не говори“ (Андрић, 2004: 63). Такође парадоксалност опозиције 

                                                 
1
 Анксиозност, која преплављује личност и која је испуњава непријатељством и 

мржњом одређеног смера, најчешће је нереално и неадекватно преувеличавање 

повода који угрожавају наше биће, а често се развија и без икаквог повода. Тај страх 

није објективне, већ субјективне природе. Личност која га доживљава, назире 

опасности и у невиним подстицајима и гради одбрамбене бедеме често против 

фантома (Јовановић, Сенић, 2011: 11).  
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знање-незнање кулминира и у испитивачком разговору државних 

чиновника и Ћамила у којем они покушавају измамити његово 

признање: за кога и коју сврху проучава турску историју, односно 

Џем-султана. Валија верује у сопствену правичност и 

непогрешивост. Ћамилово страдање воде руке „пиона једног 

уходаног друштвеног механизма, иследника чија је функција мање да 

пита, више да бије“ (Џаџић, 1996: 56). Ћамил, човек изгубљеног 

идентитета који је бекством од стварности покушао да реши свој 

лични проблем постаје сумњив, кривац, затвореник, жртва. Ако 

бисмо покушали да Ћамилово лудило осветлимо из Фукоове 

перспективе, подсетићемо се да Фуко није толико лудило повезивао 

са истином и светом колико са човеком и оном истином коју он може 

да опази о самоме себи. У Проклетој авлији сва казивања у извесној 

мери су плод замишљања и измишљања којима је порекло у 

појачаној фантазији којом се компензују недостаци и ускраћености. 

Фуко је, даље, налазио сличности између лудака и песника 

закључивши да лудак прикупља све знаке и испуњава их сличношћу 

која не престаје да се разгранава. Песник испод језика знакова и игре 

његових разлика ослушкује језик сличности. Лудак је, по Фукоу 

неуравнотежен играч Истог и Другог. Он сматра ствари оним што 

нису а људе замењује једне другима“, док „песником се сматра онај 

који, изнад именованих разлика, проналази запретану сродност међу 

стварима, њихове разасуте блискости.“ Такав је Андрићев Ћамил и 

његова представљена лична фикција у којој он, као „неуравнотежен 

играч Истог и Другог“, „људе замењује једне другима“ и проналази 

подударност између себе и Џем-султана. Од осталих затвореника у 

Авлији он се разликује образовањем и посебним типом своје 

болести. Ћамил је најпре човек „мешане крви“, али и човек знања и 

књиге који се „после своје несрећне љубави према лепој Гркињи, 

исто тако несрећно заљубио у историју коју проучава.“ Ћамилово 

лудило је оно „књишко лудило“. Он на посебан начин тумачи књиге 

које чита, оживљава историјске фигуре, како би показао актуелност 

своје лектире. С тим што то чини само зато што не пристаје на 

постојећи свет. Његова суманутост је потпуно приватна, али не и 

безопасна по њега самог. Фукоовски гледано, овде „сродност“ 

повезује међу собом болест и кривицу, лудило и преступништво. 

Ћамил је и болесник и затвореник. Он постаје преступник само због 

своје душевне опсесије. Епизода Ћамиловог хапшења управо варира 

тему лудила – као – фикције. Дошавши на помисао да „и садашњи 

султан има брата ког је прогласио малоумним и ког одржава у 

заточењу“, „тупоглави и болесно неповерљиви“ измирски валија 
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схвата („та сличност га је узнемирила“) и тако се заправо и сам 

декларише, као фукоовски „неуравнотежен играч Истог и Другог“ 

који „људе замењује једне другима“, с том разликом што он у својој 

руци држи једну од такозваних репресивних полуга власти (Брајовић, 

2011: 111). Имајући у виду да у стамболском затвору и 

најразборитији људи, попут фра Петра почињу да сумњају у своју 

здраву памет и да се „плаше од лудила као заразне болести“, 

Проклета авлија као да потврђује Фукоове ставове да боравак у 

затвору неминовно води у лудило. Ћамилов случај показује како у 

одређеним друштвима и окружењима и лудило може да води у 

тамницу. 

Фуко сматра да је човекова душа произведена унутар система 

репресивне моћи владања и принуде. Она „постоји, стварна је, 

непрекидно се производи око тела, на њему и у њему, захваљујући 

начину на који се остварује моћ над кажњеницима, она се за разлику 

од душе како је представља хришћанска теологија, не рађа да би 

постала подложна греху и казни; душа о којој говоримо рађа се у 

поступцима кажњавања, надзора и принуде“ (Фуко, 1997: 35). 

Гледано из тог угла прича о фра Петровом боравку у затвору је 

заправо прича о времену настајања модерних казнених система у 

којима најсторжи облици кажњавања нису усмерени на тело, већ на 

душу. Најбољи пример у Проклетој авлији за ту тврдњу је Карађозов 

начин рада са кажњеницима. Релација тело – душа у Проклетој 

авлији се може разумети у извесном смислу у духу фукоовске 

епистемиологије политичке моћи, као инверзивно симптоматична 

формула „душа је тамница тела“ јер „та душа се, за разлику од душе 

како је представља хришћанска теологија, не рађа да би постала 

подложна греху и казни. Рађа се у поступцима кажњавања, надзора и 

принуде“ (Брајовић, 2011: 124). 

Андрићева запажања о односу човека и човека, човека и 

државе и човека и историје одразила су се кроз осветљавање питања 

Ћамиловог двојништва са Џем-султаном. И ту се такође потврђује да 

је Проклета авлија велика друштвена алегорија. Џем-султан је 

доживео искуство проклете авлије, али много већих, готово светских 

размера. Он постаје предмет који вреди онолико колико се корисно 

може употребити, обична ствар коју купују, продају, премештају, о 

коју се отимају римски папа, источни и западни цареви. Они такође 

могу да га ликвидирају кад год пожеле, односно кад процене да им се 

његова смрт више исплати. Ћамил у Џему препознаје идеал људског 

достојанства, а прича о Ћамилу и Џему је заправо трагична прича о 
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једној поремећеној људској егзистенцији, о практичној немогућности 

остварења најинтимнијих човекових жеља, о немогућности 

реализације виших животних и моралних циљева. Ћамил распознаје 

у Џем-султану образац незаслуженог страдања у свету у којем нема 

ни логике ни правде. И Ћамил и Џем су обележени неправедним, 

недостојним и неплеменитим ропским положајем. Ћамил не мисли 

само на телесно и просторно ропство, већ препознаје бесправну, 

немоћну и неслободну јединку која престаје да буде субјект и постаје 

објект. Из таквог ропства нема ни бекства ни ослобађања. Тако 

смисао Ћамилове судбине треба тражити у историјској судбини 

човековој уопште, у немоћи његовој да овлада опскурним 

друштвеним силама тако често усмереним против човека (Минић, 

1976: 63). 

Џиновска рука, која држи и повремено тресе „чегртаљку 

цариградске тамнице“ не припада ни богу, ни натприродном бићу, ни 

лудилу, ни „свезнајућем“ аутору. Она је у власти дисциплинског 

устројства, оног анонимног али делатног, модерног принципа 

генерисања и испољавања инвазивне и експанзивне политичке моћи 

који је прво „лабораторијски“ испробаван у казненим установама, а 

затим и „патентиран“ као својеврстан, широко применљив образац, у 

виду елементарног и лако преносивог механизма чији је циљ увек и 

свуда присутни надзор (Фуко, 1997: 138). Концепт дисциплинског 

друштва је настао на прелазу из класицизма у модерно доба и важећи 

је и данас (у прилично модернијем виду). Он се тиче прогресивног 

ширења дисциплинског надзора почевши од затворског 

институционалног нивоа као огледног и експерименталног све до 

друштвено обухватног и „видљивог“ нивоа као потпуно 

применљивог. Када Ћамил препознаје свој положај у Џемовој 

изложености „целом свету на видику као на срамном стубу“, он 

симболички сумира своје укупно животно искуство у жрвњу тек 

стасавајућег дисциплинског друштва које на њему, као на огледном 

кунићу своје врсте, сурово испољава новоуспостављени тоталитарни 

механизам праћења и контроле сваког, па и најдецентнијег члана. У 

том смислу Карађоз је главни шраф тамнички узроног механизма 

дисциплинског устројства и као такав сведочи о неслућеним 

дометима дисциплинског концепта виђења и уређења света, 

пројектованог тако да се шири „сам од себе“, чинећи неумитно 

појединце свевидљивим и свеодговорним, а остајући при томе 

заклоњен и свескривен у својој функционалној анонимности и 

„есенцијалној“ енигматичности (Брајовић, 2011: 139-141).  
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ЗАКЉУЧАК 

Читајући Проклету авлију на разичитим нивоима приповедања 

срешћемо се са свеобухватном моћи управљања људима, са терором 

државних институција над усамљеним појединцем, са механизмима 

власти и демонстрацијом моћи, које нам се показују кроз Карађозове 

методе испитивања и затварања. Композиција концентричних 

кругова, игра надовезивања приповедача, наративне стратегије, 

отварају простор за разумевање приповедне истине али и за 

разумевање односа знања, моћи и слободе субјеката и унутар и изван 

приказаног света дела. Почевши од средишњег, хронолошки 

најдубљег круга у којем се налази Џем-султан, па све до хронолошки 

најближег, закључујемо да су сви заточеници део исте конкретне и 

универзалне локалне и глобалне представе о свету као тамници. У 

таквом свету се мењају места, улоге, тачке гледишта, али се не мења 

неслободно постојање и увек надзиран и одређен егзистенцијални 

положај. Авлија је илустративан пример за етатизам и тиранију 

сваког режима у свим времанима и на свим просторима који се 

препознају једнако у древним и модерним временима. Завршни 

дискурс на крају дела Ако хоћеш да сазнаш каква је једна држава... 

подсећа да се власт некада одржавала (негде још увек) тамничењем и 

прогоном својих грађана. Са друге стране, дело упозорава и обавезује 

на препознавање модернизованих механизама дисциплинског 

уређења света, на још увек непризнати статус знања и увек отворено 

питање: шта је слобода.  
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Abstract: The paper deals with the relation of power, knowledge and 

freedom in the Damned Yard by Ivo Andrić. In this sense, the multiple meanings 

of the dungeon have been especially observed and analyzed; its routine and 

possible broader meanings are stated; the elements that open the approach to 

work as a universal allegory, with special reference to the characters of Karađoz, 

police officer, Ćamil and Džem-Sultan. Starting from M. Fuko's attitudes, the 

central part, using the Karađoz's game as an example, shows the mechanism and 

the exercising of power which is also revealed in the police officer’s actions 

during Ćamil’s arrest. The final part points to the recognition of the disciplinary 

concept of understanding and arranging the world in stories about Ćamil, Džem 

and Karađoz. 
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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 

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

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

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

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

параграфа 12 pt, (стил Ključne reči). 

Наслов рада пише се великим словима фонтом Times New Roman 

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

иза параграфа 20 pt, (стил naslov). 

Наслов другог нивоа пише се великим словима, фонтом Times 

New Roman 10 поравнање по средини стране странице, простор испред 

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

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

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

tеkst). 

Прилози којима је илустровано научно излагање (табеларни и 

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

цифрама (стил tеkst). 

Наслови посебних публикација (монографија, зборника, часописа, 

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

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

било да је реч о оригиналу или о преводу. 

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

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

преведеног рада, треба у одговарајућој фусноти навести библиографске 

податке о оригиналу. 

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

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

приликом првог помињања у загради ставља оригинал. 

Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 

упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира 

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

аутора, зареза, године објављивања рада који се цитира, ознаке странице 

са које је цитат преузет и затворене заграде. На пример: (Петровић, 

1986: 128). 

Ако се име аутора који се цитира већ помиње у тексту који 

непосредно претходи цитату, у загради се оно не понавља, већ се дају 

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

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

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

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

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које 

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

(Петровић, 1981: 122, 130). 

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

исте године, у текстуалној библиографској напомени потребно је 

одговарајућим азбучним или абецедним словом прецизирати о којој се 

библиографској одредници из списка литературе ради. На пример: 

(Russeau, 1988а: 11). 

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

уменутој библиографској напомени први пут, наводе се презимена свих 

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

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

Фусноте, обележене арапским цифрама (иза правописног знака, 

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

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

допунска објашњења и сл. Фусноте се не користе за навођење 

библиографских извора цитата или парафраза датих у основном тексту, 

будући да за то служе библиографске парентезе. 

Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном 

Литература. Библиографске јединице (референце) наводе се по азбучном 

или абецедном реду презимена првог или јединог аутора. 

У часопису СИНТЕЗЕ у библиографском опису цитиране 

литературе примењује се АПA начин библиографског цитирања 

(American Psychological Association’s style). 

Примери таквог начина библиографског цитирања: 

Монографска публикација: 

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

Место издавања: издавач. 

Пример: 

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

Прилог у зборнику радова, поглавље у књизи или одредница у 

енциклопедији или лексикону: 

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

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

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

налази цитирани рад/поглавље/одредница) 
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Пример: 

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

Geneva model of discourse organization. In K. Fischer (ed), Approaches to 

discourse particles. Amsterdam: Elsevier, 115-131. 

Прилог у часопису: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

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

Пример: 

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

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

http://doi.org/10.2307/20124498 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

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

интернет адреса [датум преузимања] 

Пример: 

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

Integrated Library System. 

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

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

Необјављене докторске и магистарске тезе: 

Презиме, иницијал имена аутора (година). Наслов тезе 

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

место. 

Пример: 

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

из 1534. године и њихова заступљеност у савременом немачком језику 

(необјављен магистарски рад). Филолошки факултет, Београд. 

Чланак у новинама (дневним, недељним, месечним): 

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

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

Пример: 

Цветковић, И. (10. март 2011). Заблуда као интерес. Политика, 

стр. 15. 
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Класична дела: 

За велика класична дела попут античких грчких и римских 

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

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

Пример: 

(Држава: 595а–598а) 

Такође, ова дела није неопходно наводити у списку литературе на 

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

http://www.apastyle.org. 

Препорука је да се навођене референце провере на сајтовима 

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

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

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

Сви наведени сервиси пружају помоћ при референцирању за 

различите стилове, као и могућност извоза референци у различите 

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

Алати за референцирање могу да прикупе метаподатке за неку 

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

Препоручује се коришћење бесплатних алата за референцирање: Zotero, 

Mendeley, Docear и др. Коришћену литературу извести као фајл у RIS 

формату и послати мејлом. Алтернативно уколико се не користе ови 

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

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

дата референца (нпр. Српски каталог COBISS/OPAC на адреси  

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

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

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

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

српском уколико је рад написан на неком страном језику (стил ključne 

reči). Кључне речи се по правилу наводе коришћењем тезауруса 

кључних речи, који је саставни део платформе за електронско 

уредништво. Кључне речи се добијају анализом наслова рада и сажетка 

на енглеском језику, а затим се изабране речи преводе на српски језик и 

убацују у прву верзију рада након пријаве рада (у апликацији Асистент, 

таб Рецензија). 

Радове слати искључиво преко платформе за електронско 

уредништво Асистент. Упутство за коришћење платформе и креирање 

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

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