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ДУБЛЕТНИ ПАР КАП И КАПЉА 

Цица З. Бацић
1
 

Сажетак: У раду се испитују садржински односи именица кап и 

капља с циљем да се уочи да ли су равноправне или упућују једна на другу, 

прецизније, испитује се могућа дублетност или синонимност овог пара.Како 

бисмо добили одговоре на конкретна питања, историјским прегледом 

анализираћемо творбени аспект, проверићемо какав статус имају у језичким 

приручницима, како су објашњене и обрађене у речницима. Потом 

фреквентносту пракси истражујемо на основу Корпуса математичког 

факултета. Исто тако, циљ нам је утврдити да ли су колокацијске 

саставнице синонимне, закључно расправљамо о могућностима њиховог 

превладавања, те да ли је и које решење у предности. 

Кључне речи:кап, капља, именице, синонимност, дублетност, 

анализа корпуса. 

УВОД 

Творба речи је један од могућих начина обогаћивања 

вокабулара неког језика. У српском језику она означава језичку 

појаву којом на основу постојећихнастају нове речи, али и 

лингвистичку дисциплину која изучава ту појаву. Захваљујући 

дериватологији често смо у прилици да за потребе комуникације 

имамо могућност даисти садржај искажемо различитим речима што 

нам обезбеђује максималну прецизност у одговарајућим 

контекстима.  

С друге стране, именовање истих појава различитим називима 

довело је до колебања у погледу терминолошког одређења и 

нејасноћа у вези са синонимима и дублетима. Током протекле 

                                                      
1cica1971@gmail.com Основна школа „Жабаре“, Крушевац 
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деценије проблем синонимије и дублетизма привлачи све већу 

пажњу бројних лингвиста (Б. Тафра 2005, Б. Ћорић 2005, 2007, 2008, 

Д. Шипка 2006, Р. Драгићевић 2010), но и поред мноштва 

дефиниција прецизнија диференцијација синонима и дублета је и 

даље отежана. Овај проблем уочен је у пару именица кап и капља. На 

основу детаљније анализе ових ликова покушаћемо да утврдимо 

њихов однос, да ли су равноправни или упућују један на други, тј. да 

ли су синоними или дублети. Будући да су оба лика нормирана, 

занима нас, када и како су настали ови облици, те да ли постоје 

несугласице на семантичкој равни. Значења ових речи, њихов 

нормативни пут и заступљеност утврђиваћемо анализирањем 

речника, језичких приручника и граматика, консултоваћемо 

репрезентативну литературу из IX, XX века, као и савремену 

литературу. Користићемо Корпус савременог српског језика 

математичког факултета у Београду како бисмо покушали да 

сагледамо фреквентност ових ликова у пракси, као и како бисмо 

утврдили да ли су колокацијске саставнице синонимне. 

ПРОБЛЕМ ТЕРМИНОЛОШКОГ ОДРЕЂЕЊА 

Именовање истих појава различитим називима довела је до 

колебања у погледу терминолошког одређења. Приликом 

одређивања да ли је неки лексички пар синониман или дублетан 

улингвистичкој литератури примећена је велика терминолошка 

неусаглашеност. Неретко се у речницима, граматикама и 

приручницима „могу видети парови речи међусобно повезаних било 

знаком једнакости, било везником и, било неким другим начином, 

чиме се сигнализира на то да су варијантне форме“ (Ћорић, 2005: 

285). Управо такав је и предмет нашег интересовања - лексички пар 

кап и капља.  

Полазећи од непрецизне, али општеприхваћене дефиниције 

синонима „да је то однос између две лексеме различитог облика, а 

истог или блиског значења“, Р. Драгићевић анализирајући други део 

дефиниције по којој су то „речи истог или блиског значења“, наводи 

Блумфилдове закључкеда синонимија не постоји, јер не постоје 

лексеме које се могу заменити у свим контекстима, а да не дође до 

измене у значењу, ауторка истиче да су далеко заступљеније 

блискозначнице, лексеме са сличним значењем, или прецизније 

„лексичке јединице које реферирају на исти референт“ (Драгићевић, 

2010: 246 - 247). Међутим, Б. Тафра сматра да „блискозначност не 
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може бити подврста истозначности“, баш као што не смемо 

синониме делити на праве и неправе јер „не може истост бити 

неправа, или је нешто исто или није исто“ (Тафра, 2005: 223). У 

литератури се синоними деле на: апсолутне, потпуне, дескриптивне и 

приближне (в. Драгићевић 2010), или апсолутне, дескриптивне, 

приближне, потпуне, непотпуне (в. Прћић 1997). Различита су и 

мишљења у погледу поделе синонима, како према облику, тако и 

према значењу.Б. Тафра као услов синонимности истиче различит 

облик, а Шипка синонимију дефинише као „релацију између две 

лексеме различитог корена, а идентичног или приближно једнаког 

садржаја“ (Шипка, 2006: 44). Овде смо суочени с једном новом 

могућношћу. Применимо ли ову дефиницију на наше ликове кап и 

капља, уочавамо исти корен (кап+Ø, као и кап+ја), те бисмо на 

основу мишљења овог аутора могли закључити да ове лексеме нису 

синоними. Но, и ову бисмо дефиницију могли прихватити с извесном 

дозом опреза, нарочито ако имамо у виду да је дефинисање речи 

истог или сличног значења произвело више различитих подела и 

подврста синонима, те не смемо занемарити „истокоренске 

синониме,
1
 речи настале додавањем афикса на исти корен, као ни 

апсолутне, идентичне синониме које у свом семантичком садржају 

имају исту архисему“ (Драгићевић, 2010: 248).
2
 

Када је реч о дублетима, наилазимо на слична терминолошка 

колебања, чак и сами ликови дублет и дублета припадају тзв. 

варијантним дублетима.
3
 Поред уобичајене дефиниције да се двојаки 

лик једне исте речи у оквиру норме књижевног језика назива дублет, 

у литератури дублетност подразумева два лика једне исте речи која 

се међусобно разликују у најмање једном делу, а да та разлика  не 

                                                      
1Примере за истокоренске синониме понудио нам је и Т. Прћић у Синоними у 

теорији и пракси: Исто, али ипак различито, наводећи примере: плавуша/плавојка; 

сдашце/срцуленце. 
2Р. Драгићевић у Лексикологијисрпског језика(2010), истиче даапсолутни, идентични 

синоними уноминационим значењима немају просте, основне (једнореферентне) 

речи, као глава, нога, језик, бол, земља, дрво. Једнореферентне секундарне речи, као 

зубић, професорка, такође, у основним значењима немају синониме; случајеве као 

зубић – зупчић и професорка – професорица сматрамо дублетима, а не синонимима. 

На основу изложеног, склони смо да поверујемо да ни наша лексема кап не може 

имати синониме, не може их имати никапља, као једнореферентна секундарна реч, 

те бисмо у том случају лексички паркап/капља сматрали дублетима.  
3У раду Дублети и језичка правилност, Б. Ћорић истиче да је језичка политика 

одговорна за известан број варијантних дублета „некада су нпр. ликови дублет и 

дублета припадали варијантама истог (српскохрватског) језика, а данас дублет 

припада српском, а дублета хрватском стандарду“ (Ћорић, 2005: 286). 
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утиче на значење речи, при чему су прихватљивигласовни 

(путом/путем) и акценатски дублети (другóвā/дрÿговā). Упоредимо 

ли ову дефиницију са горе наведеном уобичајеном дефиницијом 

синонима, јасно је да оне„сугеришу да међу појмовима синоним и 

дублет постоји разлука само у једном критеријуму, а то је степен 

формалне разлике двају истозначних језичких средстава, у 

синонимији се ради о већем степену материјалне разлике, а у 

дублетизму разлика се тиче једне исте речи“ (Ћорић, 2008: 180). 

Дублети су „речи фонолошки различитог облика, а истог значења“ 

(Драгићевић, 2010: 246), а дублетност „однос између две лексеме 

истог корена, а истог значења“ (Шипка, 2006: 44). Под дублетом 

„подразумевамо један од два лика једне исте речи, са истим 

значењем. Ово формално двојство исте речи може бити условљено 

фонетски, морфолошки и прозодијски“ (Ћорић, 2005:285).  

Прецизније терминолошко одређење и разграничење синонима 

и дублета је прилично отежано, пре свега због чињенице да у 

дефиницијама има много подударности „кључни елемент 

подударности је значење. То је основни разлог што се онда када 

постоји тотална семантичка еквиваленција у неким расправама за 

посебан вид синонимије употребљава назив – дублет“ (Ћорић, 

2007:61).  

Будићи да је семантички аспект кључан за разликовање 

синонимије од дублета, занимљиво је погледати како речници 

описују значења речикап и капља како бисмо проверили да ли има 

разлике у значењу ових речи. 

ЗАСТУПЉЕНОСТ У РЕЧНИЦИМА 

Анализа речничке грађе темељи се на 12 речника и то почев од 

Српског рјечника (1818, 1852), РЈАЗУ (1892 – 1897), РМС (1967), 

Скоковог Етимологијског рјечника хрватског или српског језика 

(1972), Речника САНУ (1975), Московљевићевог Речника савременог 

српскохрватског језика с језичким саветником (1990), до Речника 

српског језика (2011).По потреби грађу смо употпуњавали 

консултујући Ћосићев Речник синонима (2008), Клајнов Речник 

језичких недоумица (2009) и Оташевићев Фразеолошки речник 

српског језика (2012). 

У Вуковом Српском рјечнику (1818) забележене су одреднице 

кап и капља и речи обрађене без семантичке дефиниције и без 

навођења примера, с том разликом што је реч капља дефинисана 
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упућивачки, што значи да лексикограф даје предност варијанти кап 

која је преведена на страни језик (ка̑п, f, stilla;ка̀пља, f. vidi кап). 

У Рјечнику из 1852. ове речи су, уз истоветну обраду, 

поткрепљене примерима. Реч кап означава текућину (воду која 

капље), док капља, осим што се упућује на кап, има и медицинско 

значење иако уз реч не стоји квалификатор (ка̑п, f. 1) stilla: паде као 

кап. 2) (уЦ. г.) вода од кише што капље с кућа; ка̏пља, f. vidi кап: 

Капља те згодила!). 

Испитивани нам лексички пар детаљније је обрађен у Rječniku 

hrvatskoga ili srpskoga jezika (1892 – 1897). Дефиниција основног 

значења речи кап гласи нешто што је још мање од капље, али и воду 

која капа с крова. Будући да се реч дефинише упућивачки, предност 

је дата варијанти капља. Овај речник нам је уз дефиницију лика 

капља, понудио и примере, морфолошке појединости и етимолошке 

карактеристике. Уз реч капља проналазимо објашњење да је капља 

мали део неке материје који се дели падајући, неку болест, топоним у 

Босни, али и разна друга стилска значења.
1
 Као што се може видети 

из грађе с краја XIX века, забележене суречи кап и капља, означавају 

течност или материју у вези са течношћу. Међутим, у речницима 

Вука Караџића предност је дата лику кап, док је капља у предности 

код каснијих лексикографа.  

                                                      
1
„KȀPLJA, f. gutta, malidio što se odijeli (najčešće padajući) od čega žitka te postaje 

obao. – isporedi 1. kap – Postajeod korijena kap (vidi kod kapati) nastavkom ja, te se j 

poslije p mijenja (u južnoistočnijem jezicima) na lj što se gdjegdje (M. Pelegrinović 200. J. 

Gundulić 589) nalazi i ka ̏plja, to je samo s toga što se u kojem govoru ili što koje čeljade 

izgovara lj kao–Riječ je po svoj prilici praslovenska, premda je nema u češkom jeziku, 

isporedi stslov. kapьja i kaplja, rus. капля, polj. kapia. a. u pravom smislu.a) uopće;b) 

upotrebljava se za ispoređivanje u nekojem poslovicama i drugijem rečenicama kekako 

kao u osobitom smislu, n. p.aa) o nečemu što ne može trajati, o čeljadetu koje je u pogibli 

ili je neodlučno;bb) kaplja je svijetla i ne može dugo ostati da ne izvjetri ili padne; s ta dva 

razloga mislim da se ispoređuje s mladosti.cc) Prošo je proz kaplje. (Z). Poslov. danič. 

samom se srećom od kakva zla spasao, kao da kod kiše ko može proći između jedne kaplje 

i druge i tako se ne skvasiti.c) Ističe se kao najmanje što može biti čegažitka. b. u 

prenesenom smislu, malaljaga (obla te po tome slična kaplji).c. po lat. gutta u prijevodu 

psalama snaći nekakvu mirodiju. d. apoplexia cerebri, insultus apoplecticus, neka bolestšto 

iznenada dođe čeljadetu, te od nje ili naglo umre, ili za neko vrijeme ili za svagda ne 

osjeća ine miče polovicom tijela. Jamačno po tome što se misli da se izlije kaplja krvi u 

mozak.e. kao mjesno ime: selo u Bosni u okrugubihaćkom. Statist. bosn. 52.“ (RJAZU 

1892 – 1897: 884) 
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Оба лика овог пара су обрађена средином XX векау другој 

књизи РМС
1
, значење им је изједначено, али је реч кап детаљније 

објашњена:  

 ка̑п
1

ж = капља; 1. а. делић чега текућег, течног који има 

округласт облик; б. еуф
. 

врло  малаколичина макар мало чега 

текућег; в. фиг. нешто врло мало, остатак, траг,  трачак; 

 2. мн. лек у текућем стању који се узима према броју 

капљица.  

  3. мед. излив крви у мозак, апоплексија; нагла смрт због 

срчаног обољења, срчани удар.  

 ка̑п
2

м покр. жлеб или цев кроз коју капа вода с крова.  

 ка̏п
1 

и ка̑п м фр. рт, рат, део обале који сеже далеко у море.  

 ка̏п
2 

(често поновљено) оном. узвик за опонашање гласа који 

се чује кад што капне.  

 кап
1

ж покр. дем. од кап.  

 ка̏пља ж (ген мн. ка̏па̄ља̄ и ка̏пљӣ) = ка̑п(РМС, 1967: 653) 

У Скоковом Етимологијском рјечнику хрватског или 

српскогјезика (1972), налазимо обе речи, кап у значењу „узвик, глас 

којим се представља хитро узимање“. Уз ову дефиницију је 

наглашено да је реч турског порекла, али се употребљава и у значењу 

»apoplexia«, надаље, кап је и француски негативни комплимент, као и 

хрватско значење „вода што капа с крова“ (Скок, 1972: 38). Реч 

капља се обрађује као прасловенска изведеница која се дефинише 

упућивачки на одредницу кап.  

Неколико година после објављивања Скоковог речника 

појавиће се девета књига Речника САНУ (1975), у коме ће аутори 

предност дати лику кап, тј. дефиниције су обрнуте у односу на 

претходно анализиране изворе. На страни 215. овог речника уз 

анализиране нам одреднице имамо низ необичних информација: 

 ка̑п
1

ж (лок. ка́пи; ген. мн. ка́пӣ, ка́пима). 1. делић течности 

који при слободном паду  има округласт облик, капља. 2. а. врло 

мала количина какве течности. б. фиг. врло мали   нечега, трунка, 

мрвица. 3. мн. лек који се прима у одређеном броју капљица; течан 

лек  . 4. мед. а. излив крви у мозак, апоплексија. б. нагла смрт која 

наступа због престанка   срца, обично као последица 

                                                      
1
Речник српскохрватскога књижевног језика, књига друга, Ж-К, Нови Сад: Матица 

српска,1967, стр. 653. 
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артериосклерозе. 5. покр. мера за течност. (22 изр.) 

 ка̑п
2 

и ка̏п м покр. а. жлеб или цев кроз коју капље вода с 

кровова; стреха,  настрешница. б. вода која капље с крова, 

капавица (РЈА);  

 ка̑п
3

м идол, божанство.  

 ка̏п
1

и ка̑п м (фр. сар) 1. део копна истуреног у море, рт. 2. 

предњи крај, кљун лађе. 

 ка̏п
2

узв. (често поновљено) ономатопејски узвик за 

подражавање звука при паду капи.  ка̏п
3 

(према тур. кар!, држ! 

(имп. од kapmak)) узвик којим се означава хитро узимање.  

 ка̏пља ж (ген. мн. ка̏па̄ља̄ и ка̏пљӣ) 1. в. ка̑п
1

(1, 2, 3, 4). 2. фиг. 

оно што својим обликом , изгледом подсећа на ка̑п
1

(1). 3. в. капљица 

(2а). 4. врста биљне болести. 

Резултати анализе МосковљевићевогРечника савременог 

српскохрватског језика с језичким саветником (1990), показују да 

аутор предност даје капљи: „ка̑пж. в. капља. ка̏пља1. делић течности 

округла облика; син. кап.2. мед. нагао излив крви у мозак или други 

орган, од чега наступа смрт или узетост; син. парализа.Изр. капља 

камен дубе: истрајност побеђује и највеће сметње“ (Московљевић, 

1990: 333). 

Досадашња анализа показала је да су аутори речника XIX и XX 

века препознали синонимност речи кап и капља, с тим што су 

правили разлику приликом упућивања на правилнији облик ова два 

лика, дајући предност једном или другом облику испитиваног пара.  

Двадесетак година касније појавиће се Ћосићев Речник 

синонима (2008), који бележи реч кап, али не и капљу као самостални 

лик. Поред одреднице кап наведено је „капљица, капља хрв.“ (Ћосић, 

2008: 258). На основу изложеног, можемо закључити да аутор 

капљицу сматра српским синонимом, а капљу хрватским. Будући да 

су се у досадашњим речницима ова лика углавном описивала као 

синоними и употребљавала без разгараничавања на српски или 

хрватски језик, мада уз давање извесне предности једном или другом 

лику, нејасно је по ком се критеријуму Ћосић руководио стварајући 

варијантне опреке. Ову дилему у вези са лексичким паром кап и 

капља нећемо разрешити консултовањем Клајновог Речник језичких 

недоумица, иако се овај језички саветник појавио само годину дана 
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након појављивања Речника синонима, јер у овој књизи нису 

забележене ове речи, већ само дериват капаљка (Клајн, 2009: 81).  

У новијем Речнику српскога језика, чије јеизмењено и 

поправљено издање издалаМатица српска, одредницекап и капља, 

дефиниције у потпуности одговарају оним које су забележене у 

претходном РМС. Тумачећи примере, запазили смо да се аутори овог 

речникаприликом обраде испитиваних ликова нису у потпуности 

ослањали на претходне дефиниције, већ су изоставили одређене 

застареле примере. Исто тако значајан простор приликом 

дефинисања посвећен је појављивању речи капу фразеологизмима 

„до последње капикрвижртвовати се у борби бранећи што. као ~ 

воде на длану(чувати, гледати)врло брижљиво (чувати, гледати). 

као ~ пасти нагло, одједном пасти.млад као ~ росаврло 

млад.мождана ~ мед. излив крви у мозак.убила га, (ударила га) ~ 

имао је мождани удар.срчана -смрт услед наглог престанка рада 

срца.у кап(попити)до дна, сасвим (попити)“ (РМС 2011: 506). 
1
 

Интересантно је да су значења испитиваних речи у овој књизи 

изједначена„ка̏пља ж кап“(РМС, 2011: 507), али се ова реч 

дефинише без квалификатора, те се наоснову овог навода не може 

закључити да ли их аутори сматрају синонимима или дублетима.  

Анализа речника је показала: 1. Одредница кап је детаљније 

објашњена, а капља се упућује на кап (Караџић, РМС 1967, РМС 

2011); 2. Одредница капљаје детаљније објашњена, а кап се упућује 

на капља (Московљевић, RJAZU, САНУ); 3. Помиње се само 

одредница кап (Ћосић, Оташевић), или се не обрађују ни кап ни 

капља (Клајн); 4. Обе одреднице имају више значења, али се као прво 

                                                      
1
Готово идентичне фразеологизме са лексемом кап у свом саставу 

забележили смо и у Оташевићевом Фразеолошком речнику српског језика, а 

као илустрација послужиће нам примери:„без капи крви 1. без борбе, без 

употребе оружја. 2. врло блед; борити се до последње (задње) капи 

<крви> борити се до краја, до крајњих могућности, до смрти; као две капи 

<воде> слични изузетно слични, исти; кап по кап постепено, мало-помало, 

полако и опрезно; кап у мору незнатна, ништавна количина (у односу на 

потребе), нешто што не може имати никаквог утицаја; утопити (попити) 

(некога) у капи (чаши) воде веома мрзети некога, уништити, упропастити 

некога без гриже савести, нанети некоме зло; чувати (држати, пазити, 

гледати) (некога, нешто) као кап (мало) воде на длану односити се према 

некоме или нечему изузетно брижљиво, поступати с неким, с нечим с 

највећом пажњом, чувати некога или нешто као највећу драгоценост“ 

(Оташевић, 2012: 412). 
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кап упућује на капљу и обрнуто (RJAZU, САНУ);5. Старије порекло 

лексеме капља (RJAZU и Скок);6. Кап је синоним лексеми капља 

(Московљевић, 1990);7. У речнику синонима капља се не обрађује 

као засебна одредница, синоним за кап је капљица, док је капља 

обичнија у хрватском језику (Ћосић, 2008). 

ЗАСТУПЉЕНОСТ У ГРАМАТИКАМА 

Будући да у српским речницима нема јасног одговора на 

питање да ли су ликови кап и капља синонимни или дублетни пар, 

одговоре у вези са темом нашег рада смо потражили у граматикама. 

Грађу смо прикупили тако што смо хронолошки анализирали шест 

извора у којима се помињу испитиване речи. О дублетима је у нашим 

граматикама мало писано, а још се мање помињу испитивани ликови, 

те смо стога анализирали све оне изворе који се дотичу проблематике 

кап и капља. 

У другом делу првог целокупног издања Српске граматике, 

Новаковић 1894. бавећи се „науком о основама“помиње капљу када 

расветљава питања извођења од корена и готових именичких основа 

наставком-ја (кап-ја/капља и дух-ја/душа). Новаковић као важну 

чињеницу наводи да на значења новодобијених именица изведених 

од корена и од готових основа наставком -ја утичу гласовне промене 

које се„при спајању наставка с основом расправљају се по правилима 

означеним у науци о гласовима. Значења су основа од корена 

изведена различита“ (Новаковић, 1894: 83). Дакле, на основу 

Новаковићевог објашњења можемо закључити да ова два лика не 

могу имати исто значење, будући да је капља изведена од кап. 

Маретић у Граматиции стилистици хрватскога или српскога 

језика (1899) не наводи експлицитно именицу капља већ„а) суфикс -

ја уз именичке и придевске основе (душа); б) суфикс -ља имамо у 

,,неке мање обичнијех ријечи“ (Маретић, 1899: 326), док у трећем 

издању Граматике хрватскога или српскога језика (1963) 

испитиване именице кап и капља нису регистроване.  

Говорећи о изведеницама, тј. о именицама мотивисане 

глаголом са -ј као наставком и једним -а на крају као моционим 

знаком, Стевановић без много објашњења помиње да су такве 

изведенице бројне, али да нису продуктивне. „Мотивисане именице 

типа: боља, капља, крађа, свађа, које имају одређени глагол у основи 

од кога су изведене наставком -ја, значе саму радњу, стање или 

процес“ (Стевановић, 1986: 464). У овом случају кап бисмо могли 
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сматрати само делом неке речи, тачније, глаголском основом, али 

никако пунозначном речју.  

Сличног мишљења је иБабић који у књизи Творба речи у 

хрватскоме књижевноме језику (2002) сматра да је „капља 

изведеница настала од презентске основе слабо плодним суфикском -

ља и означује ствари попут именица бодља, цјепља, трубља (уз 

труба)“ (Бабић, 2002: 363).  

Клајн у свом делу Творба речи у савременом српском језику 

(2003) када говори о суфиксима истиче да „суфикс -ља само у 

неколико примера долази на именичке основе, без јединственог 

значења: капља (=кап)“ (Клајн, 2003: 154). На основу овог кратког 

објашњења можемо извести врло конкретне закључке. Прво, капља је 

изведеница настала од именичке основе кап, а не од глаголске, и 

друго, кап нема јединствено значење, што практично значи даКлајн 

поистовећује њихова значења.  

У Нормативној граматици Пипер – Клајн (2013), као и у 

Граматици српскога језика, Станојчић – Поповић (2004) нису 

регистроване именице кап и капља. 

Анализа граматичке грађе је показала да:1. лексеме кап и 

капља нису регистроване у свим анализираним граматикама 

(Маретић, Станојчић – Поповић, Пипер – Клајн). 2.Лексема капља је 

настала суфиксацијом, кап- је творбена основа;3. Неуједначеност у 

погледу суфикса: а) суфикс -ја (Новаковић и Стевановић);б) суфикс-

ља (Бабић и Клајн); 4. Неуједначеност аутора у погледу основе: а) 

именичка основа (Новаковић и Клајн); б) глагол у основи 

(Стевановић и Бабић). 

ФРЕКВЕНЦИЈА – САВРЕМЕНО СТАЊЕ 

На основу анализиране речничке и граматичке грађе не 

можемо са сигурношћу закључити да ли су речи које означавају део 

течности кап и капља синоними или дублети, желели смо да 

проверимо ком лику узус даје предност. Обрадом резултата 

претраживања корпуса савременог српског језика математичког 

факултета уочено је за лексему кап 1101 потврда, а за лексему капља 

5 потврда.  

Лексема кап је најфреквентнија у новинарском стилу, 

забележено је 789 потврда: Кап је очито прелила чашу; као кап 

јунске кише разлива се мастило и живот у њему; Земља мафије и 
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људи који из наших жила исисавају и последњу кап крви; Али је 

његова зарада тек кап у мору прихода; А потом следе крвављења 

мозга и мождана кап; То су мале, зељасте, бодљикаве биљке, којима 

треба пуно сунца, топлоте и понека кап воде. Новински текстови у 

којима се појављује ова реч обухватају дневне новине: Политика, 

Политикин културни додатак, и Економски магазин. Од 789 потврда 

највећи број примера је употребљен у фразеологизмима или се 

односи се на део течности.  

У литератури корпус бележи 240 потврда лексеме кап који у 

навећем броју примера имају значење дела течности, али и у 

медицинском значењу: На Ананијеву шаку паде кап кише; Ја, ама ни 

за једну кап нисам умешан; Чувала га је као кап воде на длану; Кап 

воде која пада и губи се у мору; Теа ван Гога је дарила кап и одвели 

су га у Холандију. При претраживању корпуса уочили смо да се 

готово једна трећина од укупног броја примера односи се на наслов 

књижевног дела Кап шпанске крви. 

У научном стилу 30 потврда и све се употребљавају у значењу 

дела течности: Иако су кофе биле напуњене до врха, ниједна кап 

воде није се из њих проливала; Ако на болно место кане само кап 

млека, болест ће, кажу, засигурно проћи. На основу забележених 

примера у Корпусу уочено је појављивање лексеме кап у куварима, 

записницима и другим документима, као у примерима: Додавати 

маслиново уље кап по кап и непрекидно мешати дрвеном варјачом; 

Нису му нашли ни кап јеврејске крви; То је кап у мору, па ипак 

тражимо сваку кап онога што нам ту приспева - управо " реч ". 

За лексему капља корпус математичког факултета 

бележипетпотврда: (1) Да се излије капља крви у мозак; (2) То је 

капља у мору. Међутим, то је веома рационална капља; (3) Ако ту 

упоредимо са 6 хиљада (укупан број) руских или америчких, то је 

капља у мору; (4) Шта им то значи, вели, "капља воде"; (5) Ђе је од 

ње капља крви пала, онде расте смиље и босиље.
1
 У већини 

појавница лексема капља се употревљава да означи део течности, или 

има медицинско и фразеолошко значење. или (капља воде, капља у 

мору, капља крви. 

На темељу анализе ових појавница једино што можемо 

закључити је да се лексема кап појављује чешће од лексеме капља, 

али да се обе речи употребљавају да означе мали део течности. 

Упоредимо ли понуђене примере из новинских текстова које је 

                                                      
1Наведени стихови су из народнепесме Бог никад дужан не остаје 
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понудио корпус савременог српског језика математичког 

факултетаАли је његова зарада тек кап у мору прихода и Ако ту 

упоредимо са 6 хиљада (укупан број) руских или америчких, то је 

капља у мору очигледна је заједничка црта која се огледа у 

упућивању на део течности, али и на додатно наглашавање малог 

дела нечега. Колокације кап у мору и капља у мору имају заједничку 

компоненту, именицу море, која је појачивач пренесеног значења. 

Величина мора у комбинацији са ситним елементом кап/капља, тј. 

малим делом течности, наглашава значење ситног, недовољног, 

безначајног, при чему је давање предности једном или другом лику 

лични избор говорника. Такви су и примери кап воде и капља воде. 

Упоредимо ли примере из Корпуса А потом следе крвављења мозга и 

мождана кап и Да се излије капља крви у мозак ова два лика имају 

исто медицинско значење, тј. излив крви у мозак, употребљавају се 

да означе наглу смрт због срчаног обољења. 

Корпус савременог српског језика математичког факултета за 

реч кап наводи 1101 потврду, а за реч капља уочене су само 3 

потврде, које се могу заменити са кап. Реч кап преовладава у језику 

новинара, тј. у новинарском функционалном стилу, док у књижевним 

делима кап је фреквентнија код савремених писаца. 

ЗАКЉУЧАК 

Пођемо ли од схватања језика које је понудио Виготски према 

коме је језиксистем друштвено-условљених знакова чија је основна 

функција комуницирање и уопштавање, начин да појединацизрази 

осећања и мисли у складу са индивидуалним способнистима 

(Виготски, 1983), у том случају бисмо на основу анализираног 

корпуса речи кап и капља сматрали истозначним речима. Ради се, 

наиме о тренутном стању према коме је кап фреквентнија од капља, 

али не и правилнија јерсу обе у складу са нормом.  

У прилог тврђењу да су ове лексеме дублете је чињеница да се 

ове одреднице у речницима дефинишу и упућују једна на другу, тј. 

капља се упућује на кап (Караџић, 1818, 1852, РМС 1967, РМС 2011) 

или се кап се упућује на капља (Московљевић, 1990), као и истицање 

да је кап присутнија у српској, док је капља уобичајенија ухрватској 

средини (Ћосић, 2008). 

Међутим, исто тако постоје назнаке да кап и капља нису 

дублете већ синоними јер:а) кап има више значења у односу на 

капљу; б) у већини колокација су заменљиве, али не у свим, нпр. 



13 

систем за наводњавање кап по кап или ономатопеја кап – кап! 

Значајно је и то што постоје аутори који тврде да су кап и капља 

синоними (Московљевић, 1990), док нико не наводи да су дублете.  

Прегледани материјал показао је да су различита решења 

присутнија у речницима, али да би сепри коначном разјашњењу 

питања дублетности/синонимности морао узети у обзир и принцип 

раширености. Анализа отвара и ново питање, а то је питање обратне 

творбе јер је етимолошки капља старија од речи кап. 
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A DOUBLET PAIR DROP AND DRIBBLE 

Cica Z. Bacić
1
 

Summary: The paper deals with the content relations of the nouns drop 

and dribble in order to see whether they are equal or point to each other, more 

precisely, the possible duplicity or synonymity of this pair is examined. In order 

to get answers to specific questions, we will analyze the creative aspect by 

historical review, we will examine what kind of status they have in the language 

manuals, as they are explained and processed in dictionaries. Then the frequency 

in practice is investigated on the basis of the Corpus of the Faculty of 

Mathematics. Likewise, our goal is to determine whether the collocation 

components are synonymous, and finally, we are discussing the possibilities of 

overcoming them, and investigating which solution has the advantage over the 

other. 
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КОРЕКТИВНО ДЕФЕКТОЛОШКИ РАД У КОНТЕКСТУ 

ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА (перспектива давалаца услуга) 

Маринела Н. Шћепановић,
1
 

Сажетак. Корективни дефектолошки рад један је од значајних 

прступа у едукацији и рехабилитацији деце са сметњама и поремећајима у 

развоју, без обзира да ли се та деца васпитавају и образују у посебним или 

општим условима. Корективни рад, додатна подршка, обавезне ваннаставне 

индивидуалне активности или корективно стимулативне вежбе – 

индивидуалан су дефектолошки рад заснован на специфичним образовним 

потребама и способностима сваког појединог детета. Добици и користи од 

примене индивидуалног рада у специјалној едукацији и рехабилитацији су 

бројни; усмереност на једног ученика/корисника, каква је дата самом 

природом овог типа наставе или рада, није само проста просторна 

усмереност вишег степена већ је то и нова врста релације, комуникације и 

интеракције која ствара и нови квалитет и помак у развоју, откривању и 

доживљавању света око себе код ових ученика/корисника. Индивидуални 

рад, као приступ постоји у делу образовног система који је намењен 

образовању ученика са сметњама у развоју у издвојеним школама већ више 

од 15 година, а готово да је занемарена постојећа могућност његове примене 

у читавом образовном систему тј. у свим образовно-васпитним установама у 

којима има деце и ученика са сметњама и тешкоћама у развоју и учењу у 

инклузивном контексту. Инклузивно образовање у Србији, које се још 

суочава са бројним изазовима, треба да користи све расположиве ресурсе на 

адекватан начин. Корективни дефектолошки рад је недовољно искоришћен 

инклузивни ресурс у нашој средини и нашем образовном систему.  

Кључне речи: ученици са сметњама у развоју, додатна подршка, 

специјална едукација, корективни рад, инклузивни контекст. 
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Савремена научна достигнућа у области образовања и 

васпитања мењају традиционални приступ раду у овим областима. 

Између осталог, акценат се ставља на развој нових методологија и 

односа према потребама сваког појединог детета, ученика или 

корисника. Успешна а једновремена индивидуализација постала је 

онај квалитет образовања за који многи сматрају да ће донети 

остварење давног сна – образовање према потребама и 

способностима сваког детета. Као један од приступа заснованих на 

поребама и способностима сваког ученика, индивидуални 

превентивно-корективни дефектолошки рад има за циљ 

предупређивање, отклањање, ублажавање и превладавање или 

корекцију сметњи у развоју и проблема у учењу и савладавању 

вештина. Превентивно-корективни рад, од свог увођења до данас, у 

Србији постаје један од значајних прступа у едукацији и 

рехабилитацији деце са сметњама и поремећајима у развоју, без 

обзира да ли се та деца васпитавају и образују у посебним (тзв. 

„специјалним“) или општим (тзв.„редовним“) школама, као и децa 

опште популације.  

Претпоставка оваквог приступа је да се проблеми у учењу могу 

савладати или ублажити развојем постојећих способности ученика 

(на којима се може заснивати учење), а не простим понављањем 

градива или поступака у којима је ученик неуспешан - чиме се 

неспособност код ове деце и особа продубљује и учвршћује, а не 

превладава. У практичном смислу, то значи да је неопходно увођење 

корективних активности и поступака у све школе у којима се 

образују ученици са сметњама у развоју. Одговарајући 

рехабилитациони поступци, превентивно-корективне вежбе и 

активности, изводе се у оквиру редовне наставе и посебних часова 

корективног рада тј. третмана или наставе, у организацији чланова 

стручног тима школе који је задужен за инклузивно образовање, а 

реализује их дефектолог. Све корективне вежбе и активности треба 

да буду интегрални део школског програма и то његовог обавезног 

дела зато што су засноване на потребама сваког конкретног ученика.  

Добици и користи од примене индивидуалног рада у 

специјалној едукацији и рехабилитацији су: могућност прецизнијег 

планирања и праћења ефеката рада, стална усмереност на 

корисника/ученика што поспешује мотивацију, помаже 

превазилажењу тешкоћа у разумевању, подстиче на истрајност и даје 
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више података у опсервацији, могућност фокусираности и на 

микропромене у току реализације налога и задатака, повећану 

активност ученика/корисника, снажнији подстрек и подстицање на 

успешно извршење задатака, богатију комуникацију између учесника 

процеса, као и бољу могућност развоја неких социјалних вештина 

него што је то могуће у групи. Укупно, усмереност на једног 

ученика/корисника, каква је дата самом природом овог типа наставе 

или рада, није само проста просторна усмереност вишег степена већ 

је то и нова врста релације, комуникације и интеракције која ствара и 

нови квалитет и помак у развоју, откривању и доживљавању света 

око себе код ових ученика/корисника.  

Деценијско постојање и примена обавезних ваннаставних 

индивидуалних активности у систему специјалног школства у Србији 

одржава практичну примену дефектолошких принципа и доказује 

вредности третирања личности сваког ученика као био-психо-

социјални ентитет кроз едукативни део система интегралне 

рехабилитације (Шћепановић, 2005). О корисним аспектима 

индивидуалног тј. корективног рада говоре студије страних аутора 

Обрајен са сар., Адамс са сар. и других. Према Обрајану и 

сарадницима (O'Brien, O'Brien, & Mount, 1997), “индивидуално 

планирање са особом у центру (или Планирање усмерено на особу) 

сет је напредних принципа и стратегија које су настале средином 

1980-их као начин бољег разумевања искустава особа са развојним 

сметњама и ради побољшања тих искустава уз помоћ сарадника”. 

Адамс и сарадници (Adams, Beadle-Brown, & Mansell, 2006) 

истражују везу између планирања индивидуалног рада и квалитета 

живота; резултати њиховог истраживања говоре о повезаности тј. 

условљености посматраних варијабли.  

КОРЕКТИВНИ РАД 

Теоријска претпоставка за разматрање проблема истраживања 

је третирање сваке личности као био-психо-социјалног ентитета кроз 

едукативни део система интегралне рехабилитације, што је део 

доктринарног става специјалне едукације и рехабилитације (Ћордић 

и Бојанин 1997, Виготски, 1996, Стошљевић и сар. 1997). Овакав 

приступ опстаје и наново се актуелизује јер је заснован на 

поштовању и уважавању свачијег права да буде особено биће за себе 

у реалности као и поштовањем свачије особености у потребама за 
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специфичним приступом у едукацији, рехабилитацији, 

социјализацији, инклузији и интеграцији у друштво.  

Корективни рад подразумева индивидуалну примену метода 

специјалне едукације и рехабилитације које ученицима са сметњама 

у развоју у школи помажу да превазиђу развојне сметње и потешкоће 

у учењу или да умање њихов утицај на образовање ученика, у било 

ком смислу. Овакав рад је примењив у свим врстама школа, а 

дефектолози су искључиво компетентни да га спроводе 

(Шћепановић, Славковић, 2014).  

На концепт и улогу корективног рада малобројни домаћи 

аутори, који су се оваквим обликом дефектолошког рада до сада 

бавили, гледају на сличан начин, без фундаменталних разлика.  

У савременим теоријским концепцијама о практичним 

организационим облицима превентивно-корективног рада са 

ученицима ометеним у развоју, едукација и рехабилитација се 

међусобно не искључују, већ представљају јединствен систем 

активности усмерен ка проналажењу најефикаснијих путева 

реституције, реедукације и/или компензације оштећених структура 

(Недовић, Рапаић, 2012). 

Аутори неких антрополошких студија инвалидитета или 

ометености попут Касниц и Шитлворт, Бетлс, Фогиролас и Берегард, 

Клоц (Kasnitz & Shuttleworth, 2011; Battles, 2011; Fougeyrollas & 

Beregard, 2001; Klotz, 2003) показују да је шири или значајнији 

аспект социјалног модела инвалидности заправо онај његов аспект 

који уважава (раније често, од истог социјалног модела, занемарено) 

лично искуство инвалидности/оштећења. То је исти онај аспект који 

се базира на креирању поступака, мера и процедура заснованих на 

појединачној, конкретној особи (person-based procedures) и њеним 

потребама. Овакав приступ фаворизује и савремена специјална 

едукација и рехабилитација у свету, што потврђују бројне студије на 

појединцу базираних тј. заснованих приступа, процедура, модела, 

метода и техника у овој области. 

Индивидуални корективно дектолошки рад је формално уведен 

у образовање ученика са сметњама у развоју 1993. године (иако је у 

пракси постојао и ранијих година). Нешто на основу прописаних, а 

свакако и на основу искуствених показатеља, дефектолози који су га 

спроводили разрадили су за овакав индивидуални рад планове рада, 

што разумљиво није учинила ни једна друга професија. Дефектолози, 

ослањајући се на искуства корективног рада, могу да понуде већ 
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разрађене методе и приступе у индивидулном раду и тако дају 

значајан допринос у релизацији инклузивне настав и образовања. 

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ 

Етички универзални став о људској једнакости, слободи и 

братству, као темељни принцип цивилизацијске садашњице, сам по 

себи дедукује један општи однос који ће бити утемељен на свачијој, 

једнако уваженој, личности, те њеним потребама, способностима и 

афинитетима. Па тако и у образовању.  

У већинском делу образовног система своје место током 

готово деценије примене инклузивног образовања пронашли су 

ученици само одређених способности. Фактори који су утицали на 

селективно укључивање и евентуални успех инклузивног образовања 

код неких ученика су бројни: од недовољне спремности установа, 

ученика, родитеља и наставника за увођење процеса инклузивног 

образовања, преко недовољно развијених компетеција наставника за 

рад, изостанка мотивисања и стимулисања наставника, изостанка 

потребне вишеструке подршке: наставницима, родитељима 

установама и ученицима. У таквим околностима, ученици са 

сметњмам у развоју су бивали прихваћени у појединим срединама, 

школама или учионицама, док је изостала пуна прихваћеност и 

одговарајући рад са свим ученицима – што инклузија заправо треба 

да значи и буде. Спремност на непуно прихватање различитости 

помињу и Ромштајн и Секулић-Мајурец (Romstein & Sekulić-Majurec, 

2015) када наводе како је инклузија постала друштвено пожељна 

идеологија, која се покушава помирити „избором“ кандидата који ће 

моћи да допринесу циљевима (подизање стандарда, постизање 

изврсности и побољашање ефикасности у смеру стицања 

компетенција деце/ученика потребних за ефикасну делатност и 

социјално функционисање), што значи да ће се у општи образовни 

систем моћи укључити деца „одговарајућих“ способности, односно 

„социјално прихватљивих тешкоћа“.  

Резултати истраживања у нашој земљи (Ilić-Stošović, Nikolić & 

Maksić, 2014; Scepanovic, 2018; Scepanovic, 2016) показују да опада 

позитиван став према инклузивном образовању због недостатне 

подршке наставницима, почињања процеса инклузивног образовања 

без довољно припреме, тешкоћа и немогућности идентификације 

проблема, тешкоћа у изради и реализацији индивидуалних 

образовних планова, изостанка сталне подршке дефектолога, 
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проблема у изради и примени индивидуалних образовних планова, 

недостатка одговарајућих компетенција и стручних усавршавања 

наставника, неопремљености установа за потребе учешћа свих 

ученика, обиља прописане документације, недостатка јасне 

процедуре за израду ИОП-а корак – по – корак која треба да буде 

регулисана законом, и других фактора. 

Шћепановић и Калинић (Scepanovic & Kalinic, 2018) спровеле 

су истраживање испитујући ставове запослених у образовно-

васпитним установама – учитеље, дефектологе, стручне сараднике и 

друге едукаторе који раде са децом са сметњама у развоју и 

ученицима са изузетним способностима – о инклузивном 

образовању. Већина испитаника (51,6%) верује да инклузивно 

образовање у Србији није успешно. 

ИНДИВИДУАЛНИ КОРЕКТИВНО ДЕФЕКТОЛОШКИ РАД У СРБИЈИ 

Предмет нашег истраживања је примена корективног рада као 

сталног облика неопходне индивидуалне дефектолошке подршке 

деци/ученицима различитог развоја у контексту инклузивног 

образовања у Србији.  

Корективни дефектолошки рад је у Србији уведен у праксу 

образовања деце и ученика са сметњама у развоју 1993. године. Тада 

су донети нови подзаконски акти - правилници (ранији су били на 

снази од 1986. године) о наставним плановима и програмима 

основног и средњег образовања за ученике са различитим врстама 

сметњи у развоју. Правилници су дефинисали начин уписа ученика, 

број ученика у одељењу или групи, начин оцењивања, предмета, 

броја часова, али и новину која је названа „обавезне ваннаставне 

индивидуалне активности“ (ОВИА). Ове активности, ОВИА, 

обухватале су више различитих облика индивидуалног 

дефектолошког рада по плановима који су били осмишљени за 

различите врсте ометености. За ученике са интелектуалном 

ометеношћу уведене су корективно-превентивне вежбе и игре, вежбе 

реедукације психомоторике и индивидуалне логопедске вежбе. 

Ученицима са моторичким поремећајима је омогућено похађање 

корективно-превентивних вежби и игара и индивидуалних 

логопедских вежби. За ученике са оштећењем слуха уведена је 

могућност похађања фонетске ритмике и слушних и говорних вежби. 

У рад са ученицима са оштећењем вида уведене су вежбе 

оријентације и кретања и вежбе реедукације психомоторике. За 
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ученике средњих школа (без обзира на врсту сметњи) новина је била 

увођење корективног рада.  

Сви наведени облици дефектолошког рада су се у оквиру 

ОВИА спроводили искључиво индивидуално, у различитој а 

прописаној динамици, док су им заједничке одлике биле: да су ове 

активности биле обавезне за ученике за које се на нивоу школе 

одреди да треба да их похађају, те да се ове активности не оцењују 

али се зато обавезно „прати и описно исказује развојни статус 

ученика“ (Правилник о наставном плану и програму основног 

образовања и васпитања за ученике лако ментално ометене у развоју, 

1993, члан 5). На основу термина који се за овакав рад примењивао у 

плановима рада са ученицима средње школе („корективни рад“), сви 

облици ОВИА заједно су у свакидашњој дефектолошкој пракси често 

називани „корективни рад“. Термин „корективни рад“ неправедно 

асоцира на много старије теоријске оријентације које су биле 

усмерене на „корекције“ сметње или недостатка, а заправо се заснива 

на јачању способности и капацитета деце/ученика.  

Као таква, индивидуална (а обавезна) подршка, која се 

појединим ученицима са сметњама у развоју пружа у оквиру 

ваннаставних обавезних индивидуалних активности, представља 

модел директне, личне подршке усмерене на сасвим специфичне 

потребе, тешкоће и способности сваког појединог ученика 

обухваћеног индивидуалним третманом. Овакав приступ у раду је 

постављен пре петнаестак година, када је и уврштен у Правилник о 

наставном плану и програму основног образовања и васпитања за 

ученике лако ментално ометене у развоју (1993). Садржаји 

Правилника се, практично и данас примењују. Принцип 

индивидуалног рада у школама код нас први пут уведен у рад 

специјалних школа поменутим правилницима из 1993. године преко 

ОВИА, а које су касније кроз праксу преименоване, све заједно, у 

Корективни дефектолошки рад. Корективни дефектолошки рад је 

поступак заснован на принципу индивидуалног рада.  

Планове и програме основног и средњег васпитања и 

образовања са ученицима са сметњама у развоју спроводиле су 

раније специјалне школе тј. данашње школе за образовање ученика 

са сметњама у развоју (и инвалидитетом), и то школе које су биле све 

специјализоване за једну од наведених врста ометености тј. сметњи у 

развоју. Највећи број оваквих школа је био намењен образовању 

ученика са интелектуалном ометеношћу. Из поменутих наставних 

планова и програма рада произашла је и наставила се пракса примене 
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корективног рада са ученицима који су и у тако специфичним 

условима имали додатне тешкоће у савладавању градива и 

напредовању у развоју одређених способности и функција. Тако су у 

школама за образовање ученика са сметњама у развоју до доношења 

Правилника који одређује врсту образовања стручних радника у 

школама за образовање ученика са сметњама у развоју (Правилник о 

степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 

васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и 

инвалидитетом, 2018), примењиване индивидуално: логопедске 

вежбе, корективно-превентивне вежбе и игре, вежбе реедукације 

психомоторике, слушне и говорне вежбе, фонетска ритмика, вежбе 

оријентације и кретања и сл. Избор врсте индивидуалних вежби и 

третмана зависио је од врсте сметњи присутних код деце/ученика. 

Као новитет, поменути нови Правилник наводи десет облика 

индивидуалних дефектолошких третмана које назива заједничким 

термином: Корективно стимулативне вежбе.  

„Остваривање образовно-васпитног рада као и пружање 

додатне подршке у образовању и васпитању, кроз програме 

корективно стимулативних вежби за ученика коме је због сметњи у 

развоју и инвалидититеа, специфичних тешкоћа у учењу, социјалне 

ускраћености и других разлога потребна подршка у образовању и 

васпитању, школа може да реализује индивидуалну наставу кроз 

програме подршке деци и ученицима са сметњама у развоју као и 

поједначну односно групну додатну подршку у настави и учењу или 

у посебној васпитној групи или школи“. Из ове недовољно јасне 

реченице се ипак може закључити да се пружање додатне подршке у 

образовању може остваривати кроз индивидуалну наставу или 

групне облике рада. Описујући који стручњаци могу да „обављају 

програме корективно стимулативних вежби“ у Правилнику се навод 

десет врста вежби односно облика корективно стимулативног рада. 

Нажалост, међу овим облицима је погрешно именован ранији облик 

Корективно-превентивне вежбе и игре, који је сада назван 

Корективна гимнастика; овај рад нема никакве додирне вежбе са 

садашњим називом о чему сведочи и профил стручњака који треба да 

га реализује; надамо се да ће ова грешка бити уочена и благовремено 

превазиђена. Дакле, као корективно стимулативни програми вежби 

наведене су:  
 Логопедске вежбе 

 Слушне и говорне вежбе 

 Вежбе реедукације психомоторике 
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 Визуелни тренинг/тактилни тренинг/оријентација и 

кретање/Брајево писмо 

 Ортооптично плеоптичке вежбе 

 Корективна гимнастика (уместо раније Корективно превентивних 

вежби и игара) 

 Фонетска ритмика/Музичке стимулације/Стимулације покретом 

 Српски знаковни језик 

 Социјалне вештине 

 Сензорна интеграција. 

 

Дефектолошки индивидуални (корективни) рад до сада није 

довољно препознат као форма дефектолошког рада коју је потребно 

опремити његовим комплетним инструментаријумом за којим у 

пракси постоји потреба и који овај облик рада свакако и заслужује. У 

досадашњем раду сваки дефектолог је користио сопствене и 

самостално одабране инструменте за рад, а до усаглашавања 

употребе дела инструментаријума дошло је у последњих 10 година 

на територији Војводине. Иницијатива за оваквим уједначавањем је 

потекла од Секције соматопеда Друштва дефектолога Војводине, 

чији многи чланови су радили као наставници индивидуалног тј. 

корективног рада у тадашњим специјалним школама. До сада није 

изграђен општи оквир са садржајима који треба у потпуности да 

дефинишу овакав облик рада: план и програм, циљеви, задаци, 

документација, методе, средства, технике, услови за извођење рада, 

реализатори, корисници итд. Овај задатак и даље стоји пред 

наставницима из области специјалне едукације и рехабилитације. 

Специфични оквири су постојали и били описани раније важећим 

Правилницима за неке видове корективног рада, попут индивидуалих 

вежби реедукације психомоторике или индивидуалних логопедских 

вежби. До овога није дошло вероватно и због недовољног 

ангажовања струковних удружења и ранијих „самоуправних 

интересних заједница“ које су се у свим секторима, па и у просвети 

тј. образовању, бавили развојем уопште. Зато је сада потребно 

израдити протоколе поступања и спровођења корективног рада који 

ће описати поступке процене способности, примене и евалуације 

ефеката корективног рада на децу и ученике са сметњама и 

тешкоћама у развоју и учењу и одрасле особе са инвалидитетом.  

Неопходно је развити оквире Плана и програма корективног 

дефектолошког рада, који ће одговорити на све захтеве савременог 

концепта специјалне едукације и рехабилитације, пре свега на 
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поштовање принципа планирања дефектолошког рада, у складу са 

потребама сваког појединог корисника (Недовић, Шћепановић, 2015). 

Неколицина домаћих аутора је истраживала различите аспекте 

корективног рада. (Недовић и сар, Шћепановић и Николић, Недовић 

и Рапаић и други). Недовић и сарадници (Недовић, Шћапановић и 

Јаблан, 2011) у својој студији представљају истраживање спроведено 

2010. године. Резултати истраживања индикација за примену 

превентивно корективних вежби и игaрa показали су да је соматски 

статус ученика са сметњама у развоју редуциран, што их сврстава у 

групу ученика са додатним потребама и јасним индикацијама за 

превентивно корективне вежбе и игре, вид корективног рада са 

ученицима са сметњама у развоју. Аутори закључују да се ради о 

веома хетерогеној групи ученика, што захтева посебан стручан 

приступ у планирању и реализацији превентивно корективног рада. 

Шћепановић и Николић (2015), представљају резултате истраживања 

примене основних, комплементарних и супортивних поступака у 

реализацији корективног дефектолошког рада. Истраживање је 

спроведено почетком 2015. године а резултати су, поред врста 

поступака који се примењују, показали да реализатори корективног 

рада код нас имају адекватно образовање и професионално искуство 

и да у школама за образовање ученика са сметњама у развоју 

спроводе више видова корективног рада са ученицима. 

Недовић и Рапаић, у свом Практикуму (2012) истичу да је у 

савременом образовању фокус на развијању нових методологија 

превентивно-корективног рада са циљем уклањања, ублажавања и 

исправљања развојних сметњи и проблема у учењу; тако превентивно-

корективни рад, по њима, постаје један од значајних принципа 

специјалне едукације и рехабилитације деце са сметњама у развоју. 

Ауторка овог рада је, такође, у ранијим радовима писала о 

детерминантама за увођење овог облика дефектолошког рада, 

означивши га као рад који је „искорак специјалног школства у 

Србији“ указујући на добро раније законодавно решење и добре 

резултате примене оваквог рада, о широј примењивости корективног 

рада на читав васпитно-образовни систем, о потребама уједначавања 

таквог облика дефектолошког рада, и другим темама које се на 

корективни рад као облик подршке деци и ученицима односе. 

Примена рада, који је усмерен и одређен личним потребама и 

способностима сваког ученика, императив је у развоју образовних 

система Европе. Индивидуална подршка у образовном процесу је део тог 

захтева. Раније називан „Обавезне ваннаставне индивидуалне 
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активности“, Корективни рад је искорак у односу на традиционалне 

приступе деци са сметњама у развоју који специјална едукација и 

рехабилитацију у Србији препоручује као практично и проверено решење 

за задовољење постављених циљева у погледу индивидуализаованог 

приступа корисницима у укупном образовном систему. 

МЕТОД  

Истраживачки циљеви и питања 

Циљ истраживања је да испита домете инклузивног образовања 

из угла корективног дефектолошког рада. Истраживање стога има 

два нивоа. На једном се испитују развој и резултати корективног рада 

у Србији, као посебног облика дефектолошког поступања који се 

заснива на примени принципа индивидуланог рада. Кључно питање 

на које овај сегмент истраживања треба да одговори јесте: Због чега 

корективно дефектолошки рад није био интегрисан у систем 

инклузивног образовања? 

На другом нивоу истраживање се фокусира на искуства 

учитеља, наставника и дефектолога у раду са децом различитог развоја 

након увођења инклузивног образовања у Србији. У овом сегменту 

истраживања занимаће нас следећа питања: С каквим проблемима се 

сусрећу у раду? Коју врсту подршке (не)добијају? Како виде своју 

улогу и компетенције? Како процењују услове у којима се одвија 

инклузивни образовно васпитни рад? Каква су им искуства у сарадњи 

са педагошко-психолошким службама у школи, са родитељима као и 

са комисијама за утврђивање потреба деце за додатном подршком 

односно интерресорним комисијама? Занимаће нас, такође, који вид 

дефектолошке подршке је доступан деци и ученицима са сметњама у 

развоју који похађају опште основне и средње школе и вртиће у 

инклузивним условима? На којим планским и програмским 

садржајима се заснивао индивидуални корективни рад некада и сада?  

Методе и технике прикупљања података 

Истраживање има карактер акционог истраживања јер 

подразумева да се спроводи паралелно са посматраним процесом 

инклузивног образовања пратећи промене до којих је у процесу 

дошло. Овакво истраживање има учеснички карактер јер истраживач 

активно учествује у процесу који се истражује и даје своје 

субјективно виђење ситуације, и коначно, оно изискује промену 

васпитно-образовне ситуације.  
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За спровођење истраживања је коришћена архивска метода, 

индивидални интервјуи и фокус групни интервјуи са непосредним 

учесницима процеса који се истражује: дефектолозима који су 

ангажовани у реализацији корективног рада и додатне подршке, са 

учитељима у инклузивним општим школама као и са 

представницима Министарства просвете и члановима интерресорних 

комисија. Интервју и фокус групе су тако примарни извори података 

истраживања а при примени архивске методе секундарни извор 

података је била законска регулатива која се односила на васпитање 

и образовање ученика са сметњама у развоју у претходних 20 година, 

Дневници рада, Оперативни и глобални планови рада, Писане 

припреме за рад, Индивидуални планови и програми рада са 

децом/ученицима /корисницима, Листе праћења развоја и 

напредовања ученика, Ученичка досијеа, Извештаји о раду 

наставника корективног рада током школских година, Мишљења о 

ученицима/деци/корисницима, Налази процене способности деце/ 

ученика/ корисника, Белешке наставника корективног рада о 

ученицима, Стручна мишљења наставника корективног рада о 

посебним питањима од значаја за децу/ученике/кориснике: мерама 

рехабилитације, потребним асистивним технологијама, потребним 

средствима за подстицање развоја и унапређивање функција 

свакодневног живота, документа из домена инклузивног образовања: 

индивидуални образовни планови (ИОП-и), мишљења учитеља, 

наставника, васпитача, стручних сарадника, мишљења 

интерресорних комисија, планови рада свих укључених наставника, 

документација из домена рада наставника који раде на пружању 

додатне дефектолошке подршке – евиденциони листови, припреме за 

рад, извештаји о пруженој подршци, те документа и извештаји из 

области права и унапређивања квалитета живота деце и младих са 

сметњама и тешкоћама у развоју у свету и код нас, а нарочито 

инклузивног образовања и праксе, као и подзаконска акта од значаја 

за предмет истраживања: стратегије, акциони планови, конвенције, 

правила, правилници и одлуке. 

Секундарна грађа тј. извори података су били стручни и 

научни радови наставника, који за теме имају различите аспекте 

корективног рада и пружања додатне подршке и друго.  

У истраживању се полази од следећих претпоставки: 

1: Корективно дефектолошки рад је кроз свој историјски развој 

у Србији показао вишеструке позитивне ефекте у васпитно-

образовном раду са децом различитог развоја, 
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2: Инклузивни контекст образовања деце са сметњама у развоју 

показао је потребу за ангажовањем дефектолога у процесу 

образовања ове деце, 

3: Поступак пружања додатне дефектолошке подршке 

ученицима са сметњама у развоју није трајно и најквалитетније 

решење за укључивање дефектолога у инклузивно образовање, већ је 

то корективни дефектолошки рад, као вид трајног ангажовања 

дефектолога и у школама. 

Промена до које током истраживања није дошло а коју смо очекивали 

је да се уместо додатне подшке као привременог решења са бројним 

недостацима у систем инклузивног образовања уведе континуирани 

индивидуални дефектолошки рад у матичним, општим установама у којима 

се васпитавају и образују деца и ученици различитог развоја.  

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ  

Koрективни дефектолошки рад и додатна дефектолошка 

подршка у инклузивном образовању у Србији 

Корективни дефектолошки рад је био део Обавезних 

ваннаставних индивидуалних активности, које су примењивне у раду 

са ученицима са сметњама и тешкоћама у развоју који су се 

образовали по посебном наставном плану и програму у посебним 

школама (за образовање ученика са сметњама у развоју), до 

доношења Закона о основама система образовања и васпитања 2013. 

године, који је поменуте планове ставио ван употребе, одређујући да 

се сви ученици образују по јединственим наставним плановима. 

У тематском издању извештаја Europian Agency for Special 

Needs and Inclusive Education, под називом Assesment in Inclusive 

Settings (Watkins (edit), 2007), помињу се мултидисциплинарне 

процедуре, потреба за спољним експертским услугама и препоручује 

се рад специјализованих тимова за процену потреба и способности 

ученика у инклузивним условима. 

Закон о основама система образовања и васпитања из 2009. 

године је у Србији званично увео инклузивно образовање. Формални 

смисао оваквог инклузивног образовања је у остваривању права 

сваког детета на квалитетно образовање и у остваривању права 

родитеља/старатеља детета са сметњама и тешкоћама у развоју и/или 

учењу на избор школе коју ће његово дете/штићеник похађати. 

Избор школе подразумева могућност избора између редовних 
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основних школа и школа за образовање ученика са сметњама у 

развоју (и инвалидитетом), тзв. специјалних школа.  

Инклузивно образовање, уведено 2009. године, није текло без 

тешкоћа; стога је 2011. године почела да се примењује услуга 

„додатне подршке“, теренски рад дефектолога (запослених у 

школама за образовање ученика са сметњама у развоју) по општим 

школама са ученицима са сметњама у развоју, уз додатну 

материјалну накнаду за преконормни рад. Инклузивно образовање у 

Србији је уведено законом, у недовољно припремљене школе, и то 

како школске колективе, тако и школску физичку средину. Припреме 

су обухватиле кратке семинаре за наставнике и припремање школа за 

образовање ученика са сметњама у развоју да постану сервисни 

центри општим школама, које се одвијало такође кратким 

семинарима. Припреме су биле површне, једнократне и неадекватне 

те стога нису допринеле ни адекватном увођењу ни реализацији 

инклузивне наставе. Није у пракси заживела ни, истим законом 

прописана, услуга педагошког асистента, која је такође важна за 

унапређивање процеса инклузивног образовања. Ова услуга се у 

мањој мери надокнађује постојањем услуге личних пратилаца 

деце/ученика, услуге из домена социјалне заштите, финансиране из 

буџета локалних самоуправа. Али лични пратиоци деце и ученика не 

учествују у образовно-васпитном процесу, већ деци и ученицима 

пружају подршку само „техничке“ природе – помоћ при кретању, 

коришћењу тоалета, коришћеењу помагала, руковању прибором и сл.  

Интерресорне комисије, које дају мишљења о потреби 

детета/ученика за мерама подршке у областима образовања, 

здравствене и социјалне заштите, надлежне су да препоручују упис 

ученика са сметњама у развоју у основну или у школу за образовање 

ученика са сметњама у развоју, да препоручују мере додатне 

подршке у воду индивидуалног рада дефектолога са 

дететом/учеником, као и све друге потребне мере. Нажалост, апсурд 

је у томе што стални чланиви комисија (до ове године: лекар, 

психолог и социјални радник) у свом иницијалном високом 

образовању не добијају достатна знања о деци са сметњама у 

развојум док стручњаци који та знања поседују нису све до ове 

године били стачни чланови ових комисија.  

Нејасно је зашто законодавац није предвидео да и дефектолози 

буду укључени у рад интерресорних комисија и зашто од самог 

почетка нису били укључени у успостављање система инклузивног 

образовања. Један од могућих разлога за то је и постојање стереотипа 



31 

у делу стручне јавности о дефектолозима и дефектолошкој пракси; 

ипак, сигурно је да је и сама дефектолошка струка донекле томе 

допринела, што је сасвим очигледно из наведених примера са 

променама имена факултета и професије који показује да се 

специјална едукација и рехабилитација (раније: дефектологија) као 

струка није до краја одрекла неких традиционалнијих теоријских 

приступа. Искуства и резултати у примени индивидуалног 

корективног дефектолошког рада показују управо супротно. Ово 

неразумевање и сукоб су свакако један од разлога што су 

дефектолози очигледно скрајнути у поступку увођења, а сада и 

спровођења, инклузивног образовања у Србији. 

У општим школама, ученици са сметњама у развоју 

индивидуални корективни рад не добијају од матичне школе, већ се 

неки вид оваквог ангажмана реализује кроз тзв. „додатну подршку“, 

која подразумева долазак дефектолога из школа за образовање 

ученика са сметњама у развоју и индивидуални рад са учеником у 

његовој матичној школи (изузетно, могуће је да ученик долази и у 

школу за образовање ученика са сметњама у развоју). Ову подршку 

је такође као могућност увео Закон о основама система образовања и 

васпитања из 2013. године. „Додатна подршка“ се финансира од 

надлежног министартсва као услуга која је директна помоћ 

инклузивном образовању у Србији. Услуга је накнадно уведена, јер 

се показало да наставници нису довољно припремљени за рад са 

ученицима са сметњама у развоју, и да без помоћи дефектолога 

инклузије неће ни бити.  

Реализација додатне подршке, међутим, има бројне 

мањкавости које су, између осталог, резултат начина на који је овај 

вид наставе организован. Дефектолози који су запослени у школама 

за образовање ученика са сметњама у развоју, поред свог 

свакидашљег рада, раде индивидуално и са по једним, два или три 

ученика са сметњама у развоју у некој од општих школа или вртића 

који се налазе у истој локалној заједници. Потребе за оваквом 

„подршком“ су велике и школе за образовање ученика са сметњама у 

развоју на њих не могу да одговоре у довољној мери – не добијају 

сви којима је потребна додатну подршку. Зато би једноставније било 

да се упосле дефектолози као стални даваоци овакве услуге за једну 

или више општих школа, код тих самих школа. Оваква „додатна 

подршка“ је заправо вид индивидуалног корективног рада, јер 

помаже деци и ученицима да превазиђу тешкоће које им њихове 

развојне и друге сметње доносе у процесу учења и савладавања 
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вештина. Разлика између индивидуалног корективног рада и додатне 

подршке је и у техничким условима: у месту одвијања (додатна 

подршка се, по правилу, пружа деци и ученицима у матичним 

васпитно-образовним установама), у условима за рад, који су бољи за 

извођење корективног рада јер се сва средства за рад и амбијент не 

могу понети са собом у додатну подршку, у континуитету 

обезбеђивања услуге - додатну подршку не добијају сви којима је 

потребна зато што наставници који је пружају већ имају своју пуну 

основну норму рада, и могу бити ангажовани до додатних 30% норме 

тј. радити са по додатна три детета/ученика, док би наставници 

корективног рада били ангажовани са пуном нормом на остваривању 

корективног рада. Осим тога, додатна подршка је привремена услуга 

која захтева додатна средства и доводи у неравноправан положај у 

финансирању рада са децом са сметњама у развоју (где накнаду за 

овај рад примају дефектолози али не и учитељи који свакодневно 

раде са овом децом) док би дефектолози ангажовани као стални 

извршиоци корективног рада били део сталног колектива једне 

васпитно-образовне установе, финансирани у односу на број 

одељења или група деце/ученика, као и остали наставници и стручни 

сарадници. Разлика постоји и у могућности континуираног рада и 

праћења напредовања и развоја ученика што свакако може боље 

обављати стално запослени дефектолог у матичним образовним 

установама у односу на привремено ангажованог дефектолога у 

додатној подршци. Нови Закон о основама система образовања и 

васпитања (2018) уводи могућност формирања заједничке стручне 

службе за више школа, што може бити добра могућност за 

ангажовање дефектолога као стручног сарадника за више од једне 

школе. Дефектолози, дакле, нису на адекватан, систематичан начин 

укључени у систем инклузивног образовања, већ само спорадично. 

Ово је, између осталог, и нерационално јер поскупљује пружање 

услуге снижавајући јој при том квалитет, како је горе описано. 

Захтеви за укључивањем деце, и то нарочито деце са 

вишеструком ометеношћу, у третмане превентивно-корективног 

карактера у пракси не јењавају већ се умножавају, и то како захтеви 

упућени од колега дефектолога који са ученицима раде у одељењима 

школа за образовање ученика са сметњама у развоју, тако и захтеви 

који долазе од интерресорних комисија које дају предлоге мера 

конкретне индивидуалне подршке деци/ученицима са сметњама и 

тешкоћама у развоју и учењу у областима здравствене и социјалне 

заштите и образовања. 
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Од доношења првог Закона о основама система образовања и 

васпитања 2003. године најављено је, а 2004. године и уведено, 

креирање Школских програма, нове садржинске категорије у раду 

образовно-васпитних установа у Србији. Наставни планови и 

програми (које прописује ресорни министар) су основ за израду 

Школских програма који својим садржајима и активностима треба да 

буду прилагођени потребама конкретних ученика, родитеља и 

локалних заједница у којима школе и вртићи раде. Практично, 

вртићи и школе имају у изради својих програма одређени степен 

аутономије како би одговориле на испитане и утврђене потребе деце 

и ученика који их похађају. Школски програми по дефиницији имају 

три дела: обавезни, изборни и факултативни. Тако се догодило да су 

раније ОВИА - обавезне ваннаставне индивидуалне активности, 

будући дефинисане као обавезне за ону децу и кориснике за које се 

утврди да су потребне, нашле своје место у Школским програмима 

школа за образовање ученика са сметњама у развоју, најчешће у 

Обавезном делу школских програма. Засновано на истом принципу 

потреба ученика, родитеља и локалне средине, додатна подршка је 

нашла своје место у школским програмима оних школа у којима се 

образују и ученици са сметњама у развоју, у инклузивном окружењу.  

Законску основу за увођење додатне подршке као услуге 

представљао је члан 27 Закона о основама система образовања и 

васпитања из 2011. године који говори о врсти школа и њиховој 

делатности и који у ставу три наводи: „Школа за ученике са сметњама у 

развоју, као и школа која има ученике са сметњама у развоју, може да 

пружа додатну подршку у образовању деце, ученика и одраслих са 

сметњама у развоју у васпитној групи, односно другој школи и породици, 

у складу с критеријумима и стандардима које прописује министар.“ 

Индивидуални корективни рад у Србији има свој 

ексклузивитет и знатну традицију који су засновани на позитивним 

искуствима његове досадашње примене и позитивној законској 

регулативи која је прописала његову примену. Овакав облик рада је 

пожељно примењивати у свим установама где се васпитавају и 

образују деца, ученици, млади и одрасли са сметњама и тешкоћама у 

развоју и инвалидитетом, од домова, болница, школа за образовање 

ученика са сметњама у развоју, општих/масовних основних и 

средњих школа, школа за образовање одраслих, до дневних боравака 

и центара за привремени или трајни смештај и боравак.  

Са друге стране, дефектолог као стручни сарадник није у 

пракси довољно препознат као могући стални реализатор 



34 

корективног рада у општој школи. Закон омогућава његово 

запошљавање у школи, али пошто је број стручних сарадника 

ограничен, школе дају предност запошљавању других профила 

стручних сарадника. Због свега наведеног су недовољно 

искоришћени, а знатни, потенцијали корективног дефектолошког 

рада у општој школи: константност и континуитет у раду, квалитет 

рада, познавање прилика, свакодневна могућност сарадње са свим 

учесницима процеса и боље праћење ефеката рада. 

ЗАКЉУЧАК  

Допринос нашег истраживања је у увиду у домете инклузивног 

образовања у Србији на основу анализе организације и реализације 

додатне подршке као једног вида дефектолошког рада. 

Индивидуални рад, као приступ постоји у делу образовног система 

који је намењен образовању ученика са сметњама у развоју у 

издвојеним школама већ више од 15 година, а готово да је 

занемарена постојећа могућност његове примене у читавом 

образовном систему тј. у свим образовно-васпитним установама у 

којима има деце и ученика са сметњама и тешкоћама у развоју и 

учењу у инклузивном контексту.  

Инклузивно образовање у Србији, које се још суочава са 

бројним изазовима, треба да користи све расположиве ресурсе на 

адекватан начин. Корективни дефектолошки рад је недовољно 

искоришћен инклузивни ресурс у нашој средини и нашем 

образовном систему.  
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CORRECTIVE DEFECTOLOGICAL WORK IN THE CONTEXT OF 

INCLUSIVE EDUCATION (the perspective of service providers) 

Marinela N Šćepanović
1
 

Abstract. Corrective defectological or special educational work is one of 

the important approaches in the education and rehabilitation of children with 

disabilities and developmental disorders, regardless of whether these children are 

educated in special or general conditions. Corrective work, additional support, 

compulsory extracurricular individual activities or corrective stimulating 

exercises - are all kinds of individual special educational work based on the 

specific educational needs and abilities of each individual child. The benefits and 

values of applying individual special educational work in special education and 

rehabilitation are numerous; the focus on one student/user, as given by the very 

nature of this type of teaching or work, is not only a simple spatial orientation of 

a higher degree but also a new type of relationship, communication and 

interaction that creates a new quality and development in the discovery and 

perception of the world around these students/users. Individual special 

educational work, as an approach, exists in the part of the education system that is 

intended for the education of students with disabilities, in the so-called special 

schools for more than 15 years, and it is almost neglected the existing possibility 
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of its application in the entire educational system, in all educational institutions 

where children and students with disabilities and developmental difficulties learn 

in an inclusive context. Inclusive education in Serbia, which still faces numerous 

challenges, should use all available resources in an adequate way. Corrective 

defectological or special educational work is an insufficiently used inclusive 

resource in our environment and our educational system. 

Key words: corrective work, additional support, students with 

disabilities, special education, inclusive context. 
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ПЕДАГОГИЈА У ДРУШТВУ УЧЕЊА  

Горан Д. Пљакић
1
 

Сажетак. Аутор полази од тезе да ће човек у будућности због 

динамичних друштвених промена морати да постане прилагодљив и 

променљив више него што је то икада до сада био. Природа наведених 

околности, друштво XXI века детерминише као „друштво учења“. Заправо, да 

би сваки појединац био у стању да се носи са брзим променама које га 

очекују, мора бити у стању да користи знање (информацију) као један од 

главних економских ресурса данашњице како би стратешки планирао 

промене у образовању. Такође, у раду је размотрено и питање места и 

потенцијалних смерова у којима ће се кретати педагогија у друштву које учи. 

Кључне речи: социјалне промене, друштво учења, знање, стратешко 

планирање и педагогија. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА  

„Иако је XXI век добрано одмакао, још увек у школама деци 

покушавамо спаковати у главу садржаје прописане наставним 

плановима и програмима, односно уџбеницима“ 

Ненад Сузић 

Муњевите промене на нивоу целокупног човечанства, које су 

већ сада готово свима очигледне, све више ће утицати на сваку пору 

друштвеног живота. Може ли се предвиђање, па чак и стратешко 

планирање тих промена, препознати као процес који ће одликовати 

успешне у будућности? Да ли је човек, уопште способан, да 

предвиђања будућност или је то можда само нагађање? Све су то 

питања којима ћемо се у раду детаљније позабавити.  
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Још једна теза од које полазимо у раду је да ће се савремено 

друштво заснивати на учењу. Да би се успешно адаптирао на брзе 

трансформације у друштву, сваки појединац мора бити спреман да се 

перманентно усавршава користећи главни економски ресурс 

будућности - знање. Међутим, проблем са којим се већ у данашњици 

сусрећемо јесте огромна количина информација која се сваким даном 

увећава. Када би сва знања овога света човек поседовао, да ли би то 

имало смисла уколико не би умео да их конструктивно и креативно 

употреби. Већ на овом месту постаје јасно да учење за човека у XXI 

веку неће значити „пуко меморисање чињеница“, већ нешто сасвим 

друго. Шта ће за савремену цивилизацију представљати овај процес, 

још једно је од питања на којим ћемо се у раду позабавити. 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ НАПРЕДАК И ЧОВЕК БУДУЋНОСТИ  

У другој половини двадесетог века са убрзаним развојем 

софистициране технологије дошле су „паметне“ машине које су 

замениле човека на огромном броју радних места. Тако у периоду 

постиндустријског друштва милиони људи широм планете остају без 

запослења. Посматрано из угла теорије еколошких система 

(Bronfenbrener, 1997), према којој цивилизација XXI века представља 

јединствен систем, доминација програмираних машина и софтверске 

технологије на подручју рада биће уобичајена појава на читавој 

планети. Међутим, забрињава чињеница да многи људи нису 

спремни да се прилагоде брзим променама у постиндустријском 

друштву, тачније, не могу да их прате.  

Како се млади људи осећају у бури тих промена, у реалности 

која се убрзано одвија пред њиховим очима? Ако узмемо у обзир 

констатацију Алвина Тофлера да је за многе људе запослење од 

психолошки круцијалне важности, изнад и више од зараде, од новца 

(Toffler, 1980), постаје јасно да су фрустрације и страх од неизвесне 

будућности осећања која често преплављују човека данашњице. 

Муњевите промене у постиндустријском друштву, у ком је 

запослење човека угрожено од стране савремене технологије, 

посредно могу узроковати и различите промене у социјалном 

понашању. Услови у којима је питање заснивања радног односа 

детерминисано различитим чиниоцима друштвеног система, који се 

не могу контролисати од стране појединца, код младих може 

изазвати отворено или латентно незадовољство и бес. Ако наведене 

појаве посматрамо као еколошке феномене, можемо рећи да су они 
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продукт „сложене интеракције интраиндивидуалних и 

интериндивидуалних варијабли“ (Popadić, 2009: 181) где су 

индивидуалне карактеристике под снажним утицајем осталих 

еколошких нивоа (Pljakić, 2013а: 37). У тако испреплетаној и 

сложеној мрежи живота у XXI веку појединац, али и целокупно 

човечанство, мора се интегрисати у јединствен екосистем (Capra, 

1998) како би проблеме са којима се суочава могло разумети и 

решавати. Тај глобални екосистем би захваљујући умрежености 

његових бројних подсистема, тежио очувању структуре и 

стабилности према законима екодинамике (види: Cifrić, 2009). 

Наведену условљеност и међузависност различитих нивоа 

еколошке структуре, могуће је илустровати на примеру односа 

незапослености и образовне политике у нашој земљи. Стање у 

друштву, у ком имамо велики број образованих кадрова за којима 

држава реално нема потребе, говори у прилог чињеници да је 

стратешко планирање промена у образовању у протеклом периоду 

драстично подбацило. Посматрано из угла теорије еколошких 

система (Pljakić, 2013a), као потенцијалне узроке оваквог стања 

можемо препознати недовољну отвореност система образовања за 

промене које будућност убрзано доноси, као и његову недовољну 

повезаност са осталим системима еколошке структуре. 

Уколико васпитно-образовне институције не прате догађања и 

промене у друштву на нивоу макросистема, велике су шансе да 

стратешко планирање у систему образовања неће бити адекватно. 

Додатни проблем ствара чињеница да стратешке промене нису и не смеју 

бити статичне. То је зато јер се савремена цивилизација налази у процесу 

сталне трансформације. Бура промена која запљускује друштво XXI века 

„шокира људе“ (Tofler, 1997), који да би преживели морају постати 

прилагодљиви и променљивији него икада до сада (Tofler, 1997). 

Ако наведени феномен посматрамо у још ширем друштвеном 

контексту, можемо уочити да многи догађаји у свету, који имају 

глобални карактер, посредно могу утицати на измене у стратешком 

планирању промена у образовном систему. Узмимо само као пример 

светску економску кризу која је почела 2007. године. Данас можемо 

видети како је она непосредно и посредно утицала, а и даље утиче, на 

све аспекте мреже живота. Посебно је био видљив њен утицај на 

подручју рада, који се огледао у драстичном смањењу броја 

запослених широм света. Нестанак старих и појава нових занимања 

све су бржи и учесталији. То је само једана од појава коју педагози-
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футуролози требају да прате како би се у складу са тим кретањима на 

време реализовале реформе образовног система. 

Међутим, видимо да је задатак који се поставља пред футурологе 

изузетно комплексан. У овом делу рада могли смо да уочимо колико 

може бити сложено тумачење једног делића односа феномена 

незапослености и планирања промена у образовању. Импликација коју 

на основу приложеног можемо извести гласи: планирање будућности 

значајно је условљено мрежом односа који владају на нивоу целокупне 

цивилизације, па се сходно томе предвиђање промена у савременом 

друштву мора базирати на тумачењу система чињеница прикупљених са 

свих нивоа еколошке структуре. 

На основу ове спознаје можемо закључити да се у 

цивилизацији XXI века као једна од веома значајних одлика човека 

будућности издваја способност појединца да успешно успоставља 

интерперсоналне односе са социјалним окружењем. Успостављање 

ефикасне интерперсоналне комуникација видимо као један од 

кључних фактора померања човекових вредности са егоистичке на 

социјалну оријентацију. Другим речима, рекли бисмо да се једна од 

значајних одлика човека будућности припада социјалном подручју. 

XXI ВЕК – ДОБА ДРУШТВА УЧЕЊА (LEARNING SOCIETY) 

„Живимо у постиндустријском друштву, у учећој цивилизацији у којој 

ће бити срећни они који брзо и лако уче, они који уче са задовољством“ 

Алвин Тофлер (Тoffler, А.) 

Евидентно је да савремена цивилизација доноси иновације које 

свакодневно мењају живот човека (Тoffler, 1980). У таквим условима 

за васпитно-образовну делатност од круцијалног значаја је 

благовремено и поуздано предвиђање цивилизацијских кретања. 

Када се планира васпитање и образовање младих „[…] стратегија 

мора антиципирати дугорочни развој“ (Suzić, 2005: 153). Конкретно, 

деца коју сада образујемо у основним школама највећи део свог 

професионалног деловања оствариће у другој половини XXI века. 

Такво стање недвосмислено говори у прилог чињеници да се код 

стратешког планирања морају са холистичког становишта 

антиципирати будућа цивилизацијска кретања.  

Међутим, поставља се питање колико је човек способан да 

поуздано предвиди догађања у савременом друштву, које одликује 

стална трансформација.  
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Жива бића током историје се усавршавају. За разлику од 

других живих бића човек је свестан свог усавршавања и том свешћу 

он може креирати будућност (Кlein, 2007). Тако можемо говорити о 

могућности човека да кроз креирање будућности обезбеди и свој 

прогрес. У прилог овој констатацији говори и новија литература у 

којој различити аутори заступају тезу да човек поседује, такозвани, 

потенцијал за предвиђање (Stewart, 2000) и да му управо тај 

потенцијал омогућава планирање будућности. Гари Клеин (Кlein, 

2007) сматра да се планирање будућности, пре свега, односи на 

издвајање оних циљева који се, реално гледано, могу остварити и при 

том задовољити наше потребе и вредности.  

Може се рећи да је Брунер (2000), на известан начин, са 

људским потенцијалом за предвиђање повезао културу. У наведеном 

контексту мисли се на културу васпитно-образовних установа, под 

којом се подразумева „стварање заједнице учећих субјеката који се 

узајамно помажу“ (Bruner, 2000: 41). Сходно наведеном Брунер 

истиче да „култура обликује ум, осигурава оруђе којим 

конструишемо, не само наше светове, већ и развијамо 

самоконцепцију те спознајемо властите способности“ (Bruner, 2000: 

52). Такође, Едгар Морен наглашава да „појединци сазнају, мисле и 

делују према парадигмама које су културно у њих уписане (Моrin, 

2002). То значи да учење и мишљење увек зависи од културолошког 

контекста у ком се појединац налази. На тај начин он људску 

способност за креирање будућности темељи на култури цивилизације 

XXI века. Рут Бенедикт наводи да „ниједан појединац не може 

ступити чак ни на праг својих могућности без културе чији је 

учесник, […] али и обрнуто ниједна цивилизација не садржи у себи 

ниједан елемент који у крајњој анализи не представља допринос 

неког појединца“ (према: Božilović, 2010: 78). У студији Обрасци 

културе Рут Бенедкт критички говори о наметању образаца западне 

цивилизације највећем делу земљине кугле и истиче како су понекад 

чак и веома „примитивни” народи далеко свеснији улоге културних 

особености од човека модерне цивилизације који мање присно 

доживљава различите културе. Такозваним „примитивнима” је 

потпуно јасно да се људски живот може уредити на више различитих 

начина. Искуства савременог човека по том питању су скромнија. Он 

познаје само сопствени начин живота и без много тешкоћа прихвата 

истоветност људске природе и сопствених културних мерила 

(Benedict, 2005). Разлика у интелектуалном капацитету човека 

савремене цивилизације и „примитивних” није фундаментална, већ 
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релативна. Тако се намеће констатација да свака мисао произилази из 

обрасца дате културе (Pljakić, 2013b). 

Познати некадашњи професор са Харварда (САД), Семјуел 

Ханингтон (Hunington, 2003) анализирајући „сукобе цивилизација“, 

истакао је да је успешност реализације промена на нивоу једног 

друштва детерминисана њеном усклађеношћу са културом тог 

друштва. Он је то илустровао покушајем освајачког Запада Новог 

века да наметне властити систем вредности другим друштвима да би 

се она модернизовала, а што би створило услове да се западна 

цивилизација претвори у универзалну цивилизацију. Међутим, како 

је Ханингтон писао, Западњаци су у својој самоуверености 

заборавили да пресађивање система друштвених вредности, као и 

пресађивање биљке, зависи и од „климатских услова” који су 

присутни у том подручју а не само од „биљке” (Hunington, 2003). 

Присиљавање других култура подигнутих на другим основама да 

прихвате западни систем био је често неуспешан, па и 

контрапродуктиван. 

Из приложеног може се уочити да човек будућности има 

способност предвиђања будућих кретања унутар савремене 

цивилизације. Његов потенцијал за предвиђање утемељен је на 

огромном фонду цивилизацијских знања која се из дана у дан 

увећавају, могло би се рећи, геометријском прогресијом. Другим 

речима, успешно креирање будућности човечанства условљено је 

културним специфичностима унутар сваког друштвеног подсистема. 

На тај начин знање и креативност постају најзначајнији економски 

ресурси савремених цивилизација, а управљање променама кључни 

процес у изградњи развијених друштава (Đurišić-Bojanović, 2007).  

Да би се појединац могао снаћи у друштву заснованом на 

знању „[…] мора бити способан да се креће између научних и других 

облика мишљења, у зависности од конкретне ситуације и својих 

намера (Mirkov, 2008: 358). Рекли бисмо да појединац мора бити 

оспособљен да се кроз процес доживотног учења, перманентно 

образује. Дакле, израз „друштво знања“ не би требало везивати за 

поседовање што већег фонда енциклопедијских сазнања. То би 

значило да се суштински нисмо померили од идеала промовисаног у 

школама током средњег века – пуко меморисање чињеница које 

касније често и не знамо корисно да употребимо. Као што смо већ 

напоменули, данас се фонд знања толико брзо увећава да је просто 

немогуће запамтити све корисне информације, како због процеса 

заборављања тако и због отпора учењу свега и свачега. Кључ је у 
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развијању способности код појединаца да брзо и лако учи, да издвоји 

битно од небитног (Suzić i ostali, 2016), него да памти само 

информације које ће му бити корисне, које ће користити да брзо и 

лако дође до потребног знања (Suzić, 2014). Осим тога битно је да 

људи науче како да уче, како да овладају одређеним компетенцијама 

лако и у што краћем периоду, да појаве критички преиспитују да би 

их разумели у контексту савременог друштва. 

Из наведеног произилази следеће питање: да ли на месту, 

широм света пропагираног идеала, „друштво знања“ можда треба да 

стоји синтагма „друштво учења“? На основу свега до сада наведеног 

сматрамо да „друштво учења“ тачније осликава цивилизацију XXI. 

Зато смо у овом раду, што се да видети из приложеног, определили 

за термине друштво учења (Suzić, 2014). 

КУДА СТРЕМИ ПЕДАГОГИЈА У УЧЕЋОЈ ЦИВИЛИЗАЦИЈИ? 

Прво питање које у овом поглављу морамо поставити гласи: Да ли 

школа оспособљава младе за живот у друштву које перманентно учи?  

Да XX век није био ни век детета ни век педагогије (Potkonjak, 

2007) не треба посебно доказивати. Ненад Сузић констатује: „иако 

најављиван као ново време, ново доба, период мира и прогреса, 

знамо да прошли век није био ништа од тога“ (Suzić, 2005: 28). У 

прилог овој констатацији писао је Никола Поткоњак истичући да на 

крају XX века није постојала ниједна, општеприхваћена, оригинална 

и доминирајућа педагошка концепција и покрет – ни када је реч 

науци о васпитању, ни када је реч о васпитној пракси – по којој би 

крај тог века био препознатљив (Potkonjak, 2007). Још од времена 

Јана Амоса Коменског „…немамо тако систематску асимилацију 

науке и праксе васпитања и образовања“ (Suzić, 2005: 36). Чини се да 

је један коперникански обрт у педагогији, какав је направио 

Коменски, и тек како потребан у педагогији XXI века.  

Поткрепљење за наведену тврдњу налазимо у чињеници да 

упркос бројним реформама школског система, традиционална настава и 

даље снажно доминира у нашим школама (Pljakić, 2016). Она се 

одликује управо разредно-часовним системом наставе са наставником 

као доминантном фигуром, чија је улога преношење знања на ученике. 

Као таква очигледно је да она вуче корене из доба Коменског. 

Генерализујући својства традиционалне школе, Сузић је у свом 

истраживању Особине наставника и однос ученика према настави 

открио да она потпуно важе и за данашњу наставу (према: Suzić, 2005). 
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Куда стреми педагогија у XXI веку? Васпитно-образовне 

институције још увек играју кључну улогу у припреми ученика 

(субјеката) за интеграцију у идеолошки систем као што је друштво 

(Tadić i ostali, 2013). Да би се постигла одговарајући услови за 

остваривање еманципаторске димензије у васпитању, неопходно је 

елиминисати негативне ефекте традиционалне наставе који се, између 

осталог, огледају у форсирању вербализма и репродуктивног учења, 

послушности и покорности – једном речју, неопходно је дистанцирати 

се од манипулације (Tadić, 2019). Велики број истраживања потврдио 

је тезу према којој се вербализам и репродуктивно учење повезује са 

мноштвом негативних исхода, као што су аверзија према школи и 

учењу, недисциплина на часу и читавим спектром негативних емоција 

и ставове према делатности васпитно-образовних институција (Suzić, 

2014). С обзиром на наведено, јасно се уочава потреба реконструкције 

наставног процеса, базираног на трансмисивној педагошкој 

оријентација, тако што ће се применом савремених педагошких 

модела наставе она ученицима учини интересантном. Савремена 

настава треба да омогући да у души ученика сине сазнање и да се 

ослободе његове стваралачке снаге (Tadić, 2019). 

Школа будућности, поред технолошких тековина савремене 

цивилизације, ученицима треба да омогући услове за учење који ће 

подржавати њихову аутономију и саморегулaцију у раду. У прилог 

наведеној констатацији говори и Александар Тадић истичући да је 

још Жан Жак Русо формулисао алтернативну педагошку тезу да је 

слобода највећа од свих добара, а не ауторитет“ (Tadić, 2019: 23). 

Притисак (контролу, ограничавање…) у педагошком дискурсу нужно 

је одредити „[…] уз уважавање идеолошке (у Аристотеловском 

смислу) условљености људског развоја и постојања“ (Tadić, 2019: 

24). У датом контексту неопходно је модерне васпитно-образовне 

институције конципирати тако да код ученика подржавају 

аутономију, стваралаштво, критичко мишљење и да код њих 

стимулишу изградњу одабраних хуманистичких вредности. 

ЗАКЉУЧАК  

Опстанак и прогрес савременог друштва суштински је повезан 

са способношћу човека да брзо и лако учи, да уме да издвоји битног 

од небитног памтећи при том само информације које ће му бити 

корисне, које ће користити да брзо и лако дође до потребног знања. 

Подразумева се да ће човек будућности знати како да учи, како да 
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овлада одређеним компетенцијама лако и у што краћем периоду, као 

и да уме појаве критички да преиспитује и вреднује их у контексту 

савременог друштва. Његов потенцијал за предвиђање будућности, 

утемељен на културном наслеђу целе цивилизације, још један је од 

битних фактора даљег просперитета друштва. Међутим, у датом 

контексту не сме се ни по што запоставити питање развоја 

хуманистичке димензије друштва које учи. Развој аутономне и 

стваралачке личности која је способна за саморегулисано учење, 

један је од кључних аспеката даље еманципације човечанства. Човека 

у XXI веку, у великој мери ће одликовати његова способност да у 

односима са социјалним окружењем успоставља ефикасну 

комуникацију која ће представљати битан фактор померања његових 

вредности са егоистичке ка социјалној оријентацији.  
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issues of the place and potential directions in which the pedagogy will have to 

develop and change within the learning society. 

Key words: social change, learning society, knowledge, strategic 

planning and pedagogy 
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ПСИХОЛОШКИ И ПОРОДИЧНИ ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА 

ПОЈАВУ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ 

Ана Р. Славковић
1
 и Вукан Р. Славковић

2
 

Сажетак. У овом раду агресивност и делинквентно понашање адолесцената 

ставља се у контекст развојних турбуленција које могу бити пролазног карактера. Код 

младе особе која крши законске норме могу постојати потенцијали за здрав развој 

личности, а недруштвено понашање може бити под великим утицајем развојних 

карактеристика адолесценције: унутрашњих конфликата, разбуктавања раних 

развојних криза, тешкоћа на интрапсихичком плану које се односе на одвајање од 

родитеља, кризе идентитета и формирања тзв. негативног идентитета. У даљем тексту 

разматра се утицај раног развоја детета на формирање склоности ка агресивном 

понашању, као и утицај породичних фактора на настанак малолетничке 

делинквенције. На крају аутори закључују да у формирању здраве личности са 

просоцијалним вредностима највећи значај има правилно васпитање у породици. Ако 

је у породици постављен здрав темељ за развој личности, извори социјализације и 

други агенси социјализације тешко да могу да поремете правилан развој у 

адолесенцији, осим када је реч о урођеној склоности ка формирању психопатских 

црта личности. У супротном, адолесцент је веома подложан прихватању 

неадекватних узора и слепом предавању вршњачкој групи, у којој покушава да 

надомести подршку и блискост коју није добио у породици. Оваква вршњачка група 

може наметати антисоцијалне вредности и облике понашања као пожељне. 

Кључне речи: личност, малолетничка делинквенција, развој 

личности, породични фактори, понашање, адолесценти. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА  

Због тешких околности времена у коме живимо 

(егзистенцијална криза, незапосленост, слаба законска регулатива, 
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поремећен систем вредности, промовисање медиокритетних 

садржаја), агресивност код адолесцената је све израженија. Најчешће 

агресивност код младих добија форму која подразумева и 

истовремено кршење закона, па се другим речима назива 

малолетничка деликвенција. 

Под термином делинквенција се подразумева кршење 

друштвених норми за које су законом предвиђене законске казне. То 

је шире значење овог термина. Уже и чешће подразумевано значење 

је кршење законских прописа од стране малолетних лица. Ови 

преступи могу бити разних врста: физичко насиље, уништавање 

државне или приватне имовине, провале, разбојништва. Неки 

стручњаци разликују две категорије делинквената: млади људи из 

сиромашних и запуштених средина, где је делинквентно понашање 

веома учестало и представља начин да се дође до основних средстава 

за живот и махом се не осуђује. Другу категорију чине деликвенти 

који то постају пре свега из психолошких разлога: они који одрастају 

у породицама са поремећеном комуникацијом и који постају 

преступници из протеста према својој околини (према Поро, 1990).  

Наука је временом давала све обухватније одговоре на питање 

како настаје криминална личност, па су у разматрање узети пре свега 

породични чиниоци, утицај вршањачке групе, медија, школе и других 

значајних институција, друштвеног система, развијености друштва у 

целини, социо-економских чинилаца, а показало се да и генетски 

фактори играју веома значајну улогу. Психолози су акценат стављали 

на утицај психолошких фактора у настанку малолетничке 

деликвенције, док су социјалним факторима придавали само 

секундарни значај. Насупрот томе, социјални теоретичари у први план 

истичу деловање социо-економских фактора, неуспех у процесу 

социјализације, као и деловање фактора на ширем друштвеном плану. 

У овом раду настојаћемо да расветлимо пре свега значај 

психолошких чинилаца (који су у спрези са породичним факторима) 

на настанак малолетничке деликвенције. Преступничко понашање 

обично почиње још на адолесцентном узрасту и не мора се нужно 

наставити и у одраслом добу. С обзиром на то, размотрићемо неке 

специфичности адолесценције као развојног периода које могу 

допринети појави делинквенције. Настојаћемо да дамо обухватан 

приказ психичких фактора који доприносе појави делинквенције, са 

посебним акцентом на утицај породичних чинилаца.  
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„НОРМАЛНО“ И ПАТОЛОШКО У АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ 

-АДОЛЕСЦЕНЦИЈА КАО ПЕРИОД „БУРЕ И СТРЕСА“ 

Веома тешко је оценити шта се у адолесценцији сматра 

патолошким, које карактеристике у адолесценцији воде развоју 

патологије, да ли ће адолесцент који испољава неку патологију бити 

поремећена одрасла особа или је то само пролазна фаза. Једна група 

психолога и психијатара, претежно психоаналитичке оријентације, 

Фројд (Freud, 1952), Блос (Blos, 1970), Ајсер  (Eisser, 1952), Носпиц 

(Noshpitz, 1991) сматра да је адолесценција време бурних промена, 

непредвидивог понашања, осцилација између крајности, регресија и 

дисконтинуитета. Ови аутори тврде да је адолесцентна криза неизбежна 

у свакој адолесценцији. Она са собом носи како шансу за даљи развој, 

тако и могућност за стагнацију и поремећај (према Марковић, 1995). 

Класици психоанализе сматрали су да бурне промене у 

адолесценцији обележава регресија на раније стадијуме развоја. Ову 

регресију по правилу прати појава нејасних, разноврсних, 

нестабилних и пролазних психијатријских синдрома за које је скоро 

немогуће утврдити да ли припадају душевном обољењу које захтева 

лечење или су одраз интензивних развојних тешкоћа које ће 

адолесцент просто прерасти (Срна, 1995). Оваква схватања условила 

су појаву дијагностичких категорија као што су “ адолесцентна 

криза” или “ реакција прилагођавања у адолесценцији” . 

Један од наших аутора сагласних са овим схватањем је Пејовић 

(1997), који сматра да у свом персоналном експерименту многи 

адолесценти могу проћи кроз разноврсне кризе или поремећаје, које 

могу имати и манифестације у виду деликвентног понашања, али 

потом постати зрели и стабилнији, плаћајући за све то цену кроз 

патњу, тугу, раздвајање или негирање. Он кризе и менталне 

поремећаје у адолесценцији посматра као могући креативни процес. 

Бура адолесцента може бити и стваралачки немир, његов пркос према 

свему пасивно-конзервативном. Његов немир, испитивање себе и 

околине и постављање многих дилема, па и асоцијално и недруштвено 

понашање, изазивају породицу и родитељство, преиспитујући њихове 

вредности и ауторитет. У овом периоду „буре” дешавају се многе 

промене и квалитативне реорганизације на неуробиолошком, 

биохемијском, метаболитичком, ендокрином, емоционалном, 

телесном, карактерном, моралном и духовном плану. Поменути аутор 

сматра да су узроци менталних проблема у адолесценцији спонатане 

унутрашње промене, неусклађен развој различиих система и функција, 
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генерацијски проблеми, неразумевање од стране породице, школе и 

друштва и егзистенцијлано-духовни проблеми. 

АДОЛЕСЦЕНЦИЈА КАО ПЕРИОД КОНТИНУИТЕТА 

Друга група теоретичара види развој у адолесценцији као 

континуиран и сматра да су бурне промене реткост, више изузетак 

него правило.Уколико дође до бурних промена, неусклађености у 

развоју, противречности, велика је вероватноћа да ће адолесцент и у 

одраслој доби бити емоционално нестабилна особа (Offer & Offer, 

1975, према Срна, 1995). 

У прилог овом схватању су и подаци који говоре о томе да се у 

неким културама на адолесценцију не гледа као на буран и 

проблематичан период (Меad, 1970; Benedict, 1976) и да је слика о 

адолесценцији као периоду великих промена и дисконтинуитета у 

значајној мери мит изазван културом и њеним очекивањима од 

репертоара улога који нуди (према Врањешевић, 2001). 

Према Срни (1995), савремена истраживања изведена у веома 

различитим срединама увелико руше мит о генералној патогености 

адолесценције (adolescent turmoil). Како је исти проценат психичких 

поремећаја карактеристичан и за одраслу популацију, закључак је да 

адолесценти нису ништа више поремећени него одрасли (Elmen & 

Offer; Offer & Schornet-Reich, према Срни, 1995). 

Након вишегодишње студије праћења једног узорка адолесцената 

узраста 18-22 године, Офер (Оffer, 1975, према Срни, 1995) закључује да 

већина адолесцената сазрева постепено и континуирано. За мањи број је 

развојни ток таласаст па захтева нешто већи напор, док свега једна 

петина младих у свом развоју наилази на оне немире и пометње који су 

раније приписивани свим адолесцентима. 

Мастерсонова емпиријска истраживања (према Срни, 1995) 

указују на то да је већина адолесцената душевно здрава те да 

адолесцентне буре у њима продукују у најгорем случају субклиничке 

знаке анксиозности или депресивности. Насупрот томе, ригидно 

структуиране личности, (односно, већ поремећена деца) у 

адолесценцију улазе са високим ризиком од акутног неуротичног 

слома који може да остави резидуе у облику патолошких црта у 

одраслом добу. На слабу организацију личности адолесцентни 

процес има најдраматичније ефекте који се по Мастерсону односе на 

структуирање хроничних психотичних и психопатских обољења. 
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Присуство патолошких симптома у адолесценцији према овом 

становишту није ствар турбулентног развоја, већ указује на психички 

поремећај као и у сваком другом животном добу. Присталице овог 

схватања сматрају да поремећени адолесцент у већини случајева 

постаје и поремећена одрасла особа (Rutter et al, према Срни, 1995). 

Током развоја, један од најважнијих развојних задатака које 

млада особа треба да разеши је проблем идентитета (Ериксон, 1968.). 

Уколико родитељи инсистирају да адолесцент прихвати идентитет 

који су они за њега одабрали, могући исход је такозвани “ негативни 

идентитет” , односно модел понашања супротан од онога на коме су 

инсистирали родитељи, који често подразумева кршење друштвених 

норми, асоцијално и деликвентно понашање, а који опет не 

представља самосталан избор, обзиром на то да је неаутентичан и 

резултат је револта према родитељима (Ериксон, 1976). 

Такође, младе особе које су лоше разрешиле ране развојне 

кризе, а које се односе на основно поверење према спољашњем 

свету, које одрастају у породицама са поремећеним породичним 

односима и добијају премало порука о властитој вредности, са мало 

породичне кохезије, тако да им је отежан доживљај припадности 

породици, склоне су да се некритички предају вршњачкој групи, 

слепо извршавају сваки захтев који се пред њих поставља, прихватају 

антисоцијалне и недруштвене вредности и облике понашања, чине 

многе преступе и кривична дела, како би се у овој скупини младих 

доказали и потврдили своју лојалност. 

АДОЛЕСЦЕНТНА КРИЗА И ДЕЛИНКВЕНЦИЈА 

Према Тадић (2006), адолесцентна криза представља снажнији 

прекид равнотеже која је предходно постојала између адолесцента и 

друштвене средине. Примарни узроци те равнотеже су, као што је 

већ речено, бурне телесне промене, конфликт зависност-независност 

у односу на родитеље, оживљавање раних конфликата, захтеви 

(често противречни) које пред младу особу поставља породица и 

друштвена средина. Биолошке, когнитивне и емоционалне промене 

могу бити прилика за ново напредовање, свеопшти раст и развој, али 

и отворити пут ка дубљој разградњи, патолошком развоју и 

формирању неуроза, психоза и психопатија. Нема јединствене 

клиничке слике адолесцентне кризе, а поменута ауторка наводи 

следеће многе облике испољавања. Између осталог, то могу да буду 

и насилно и делинквентно понашање. 
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Олгa Алексић (1995) истиче да криза може да представља 

привремено погоршање функционисања личности, проћи спонтано 

после релативно кратког времена без последица за будуће здравље 

особе, довести до позитивног обрта и омогућити прогресивнији 

развој, виши и нови квалитет живота. Насупрот томе, адолесцентна 

криза може водити дуготрајној регресији, учесталом коришћењу 

примитивних механизама одбране и формирању поремећаја.  

АГРЕСИВНОСТ АДОЛЕСЦЕНАТА У КОНТЕКСТУ ЊИХОВОГ ОДНОСА 

СА РОДИТЕЉИМА 

Базична претпоставка Бандурине и Волтерсове студије (1959, 

према Deveroux, 1960) је да антисоцијална агресија настаје због 

прекида адолесцентовог тренинга зависности у односу на родитеље, 

који је основ социјализације. Тренинг зависности (у односу на 

родитеље) подразумева пажњу и наклоност коју мајка и отац 

поклањају детету, истовремено поткрепљујући друштвено пожељне 

облике понашања и чинећи дете осетљивим на њихово одобравање 

или неодобравање. Учестало одбацивање или недостатак блиског 

односа са једним или оба родитеља, доводи до прекида 

адолесцентовог односа зависности према родитељима, што директно 

доприноси осећању непријатељства и развоју агресивног понашања 

код младе особе. Деца без мотива зависности имају слабије осећање 

кривице и савест и недостаје им способност да контролишу 

агресивна осећања. 

Бандура и Волтерс (Bandura & Walters, 1959, према Deveroux, 

1960) су спровели истраживање тако што су формирали две групе 

дечака узраста 14–17 година, агресивну и неагресивну. Група 

агресивних дечака је имала историју агресивних насилних образаца у 

понашању, и многи од њих су били условно пуштени на слободу. 

Дечаци из неагресивне (контролне групе) нису били у значајној мери 

ни агресивни ни повучени. И насилни и ненасилни дечаци потицали 

су из потпуних породица, били су просечне или изнадпросечне 

интелигенције, нису живели у крају где има много преступника, нису 

имали неуротске тенденције повлачења, познате органске болести, 

нити друге психијатријске поремећаје. Подаци су прикупљени 

појединачним интервјуисањем дечака и њихових родитеља. 

Наводимо неке од основних закључака истраживања: 

-Није било значајних разлика између ове две групе дечака, с 

обзиром на мерену особину топлина и осећајност мајке. Ипак, 
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агресивни дечаци су били, као што то предвиђа теорија социјалног 

учења, мање зависни од свoјих очева, осећали су се више одбачени 

од очева и са њима су проводили мање времена него дечаци из 

контролне групе. 

 -Мајке неагресивних дечака из контролне групе имале су 

чвршће границе обзиром на количину агресивности коју су 

толерисале и биле доследније у примењивању правила. 

-Родитељи дечака из контролне групе нису били склони 

кажњавању и чешће су користили објашњење као васпитни поступак, 

док су родитељи агресивних дечака често код њих охрабривали 

агресивност када је била усмерена ка другој деци, браћи и сестрама, а 

кажњавали је када је била усмерена ка њима, примењујући физичко и 

вербално кажњавање и изолацију. 

Поткрепљивањем агресивног понашања изван куће и 

инхибирањем истог у кући (према родитељима) као и моделовањем 

агресивног понашања кроз физичко кажњавање дечака, родитељи 

насилних дечака су подстицали премештање агресивности на вршњаке 

који у знатно мањој мери могу да узврате насиљем (Bandura, Ross & 

Ross, 1961, према Мuuss, 1996). Истраживања других аутора такође 

указују на чињеницу да што је дете више кажњавано код куће због 

агресивног понашања, утолико више постаје агресивно у контакту са 

вршњацима (Sears, Мaccoby & Levin, 1976). 

Агресивни дечаци су имали више изражену анксиозност 

зависности, тј. били су мање вољни да траже помоћ од родитеља или 

вршњака, говоре о својим проблемима, искажу осећања, иако су 

имали потребу за тим. Осећали су се знатно више одбаченим и 

изолованим у односу на школу и вршњаке. 

Закључак ове студије је да је антисоцијално понашање дечака 

адолесцентног узраста последица учестале примене физичких и 

вербалних казни, родитељског одобравања агресивног понашања 

према вршњацима и недостатка тренинга зависности у односу 

родитељ-дете. 

УТИЦАЈ ПОРОДИЧНИХ ФАКТОРА НА НАСТАНАК ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ 

Ишпановић-Радојковић (2005) сматра да агресивност игра 

кључну улогу у развоју као средство за постизање осећања моћи над 

другима. Током развоја, дете напредује од директног изражавања 

агресивности (шутирање, грижење, ударање) ка сублимираним 
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облицима (игра, спорт, такмичење). Родитељи и други одрасли 

помажу детету да доживи да је свет у основи сигуран и безбедан, да 

постоје границе између фантазије и реалости, као и границе у 

изражавању агресивности. Међутим, ако је дете било сведок или 

жртва насиља, ова граница између фантазије и реалности се 

замагљује, а фантазије о телесним повредама и губитку контроле над 

импулсима се одигравају пред његовим очима. Ова ужасавајућа 

стимулација не може бити контејнирана унутар менталне структуре, 

с обзиром на то да дете има слаб капацитет да обради тешка осећања 

која настају као резултат доживљеног стреса. Као резултат тога, 

настаје жеља да се поново задобије осећање моћи и контроле, што 

доводи до обртања пасивног искуства у активан одговор. Уместо да 

осећа понижење и анксиозност, млада особа може постати насилник. 

У настанку малолетничке делинквенције, не треба занемарити 

утицај културолошких, егзистенцијалних и социо-економских 

фактора, о којима говоре бројна истраживања. Она указују на то да 

кршење закона може бити некад и једини начин на који породица 

долази до прихода. Дете је томе научено у примарној породици, тако 

да није имало могућност избора, нити од кога да научи како да 

формира друге изворе зараде који ће му омогућити основне услове за 

живот (Araujo, Shikida, Nogueira & Ferreira, 2012). 

Истраживање Ишпановић–Радојковић на узорку београдских 

адолесцената (2005) показало је да поменута популација младих има 

знатно више психичких сметњи у односу на њихове вршњаке у САД, 

како интернализујућих (соматске тегобе, анксиозно–депресивне 

сметње, депресивно–повлачеће сметње), тако и екстернализујућих 

(кршење друштвених норми, агресивност). Она наглашава да је у 

основи деструктивног понашања често непрепозната депресивност. 

Говорећи о породици младих особа склоних делинквенцији, 

поменута ауторка наводи да њу често карактеришу неслога и 

конфликти, недостатак једног родитеља, недостатак надзора над 

децом, недовољна емпатија, присуство насиља, везаност за мајку и 

маргинализација очевог утицаја, избегавање суочавања са 

проблемима, као и очево насиље у виду кажањавања које прати 

мајчина” заштита” , што ствара простор за избегавање одговорности. 

 Кроув, Хатенинг и Медник (Crove, Huteninges & Mednick 1972, 

1974, према Пејовић, 1997) наводе да је већина особа са девијантним 

понашањем у својим породицама имала перзистирајуће конфликте са 

својим родитељима, да су са њихове стране доживљавали 

неприхваћеност и одбаченост, и да је у њиховим међусобним 
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односима било много мржње. До истих резултата дошли су у својој 

студији и Моитра и Мукерџи (Moitra & Mukherjee, 2012). Двоструко 

већи ризик за појаву малолетничке делинквенције имају деца 

самохраних родитеља (Coughlin & Vuchinich, 1996; Eitle, 2006). 

Тодоровић (2005) сматра да је специфичност делинквената 

адолесцентног узраста одбацивање вредности и норми владајуће 

културе и изражавање бунта због занемаривања, насиља и страхова 

које су доживели у односима са одраслима. Делинвентно понашање 

је некад покушај да се породица оживи, или трагање за институцијом 

која ће заменити породицу. Недостају прави узори за 

идентификацију у породици, па су узор често негативни филмски 

вршњаци, јер се у групи вршњака о њима говори са дивљењем. 

Вуков (1994) наводи да родитељи делинквентних адолесцената могу 

бити узор за идентификацију, у смислу да млада особа модел 

понашања који је научила у својој породици преноси у друштво и 

постаје опасна по њега, иако његова породица може бити 

неупадљива, споља гледано и без отворене агресије према околини. 

О родитељима са криминалном историјом као честим узорима за 

идентификацију код малолетних делинквената говоре и Кохлин и 

Вучинић (Coughlin i Vuchinich, 1996), као и Фарингтон, Џолиф, 

Лебер, Стоутамер-Лебер и сарадници (Farrington, Jolliffe, Loeber, 

Stouthamer-Loeber et al. 2001). 

Испитивања делинквентних адолесцената показују да 

делинквенти често потичу из непотпуних породица, углавном нижег 

социо–економског статуса. Емоционални развој је успорен, 

способност вербализације и симболичког изражавања је снижена, 

осећања не могу да се преведу у речи, већ се изражавају кроз 

активности које су по правилу импулсивне и испуњене стрепњом, 

тежње су нејасне, што све заједно представља последицу 

поремећених породичних односа. У тим породицама је честа појава 

алкохолизма, физички сукоби међу члановима, скитње и 

криминогена прошлост појединих чланова. Влада емоционалана 

хладноћа у односима и недостаје заједништво, јер сваки члан ставља 

своје интересе у први план. Материјалне ствари су од огромног 

значаја за укућане (Тодоровић, 2005). 

Као последица поремећених породичних односа, али и учешћа 

одређених генетских фактора, 80% малолетних делинквената има 

најмање једну психијатријску дијагнозу, док 25% њих има 

посттрауматски стресни поремећај (Moore, Gaskin & Indig, 2013), 

виши ниво анксиозности, агресивности, проблема са пажњом у 
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односу на контролну групу адолесцената (Falk, Thompson & Sanford, 

2014). Истраживачи су установили да су ове сметње више изражене 

код делинквената мушког у односу на женски пол (Pechorro, Vieira 

DN, Poiares & Vieira RX, 2013). Стефановић (1994) поред већ 

наведених истиче следеће особине родитеља делинквентних 

адолeсцената: склоност понижавању и грубом кажњавању, 

недостатак топлине, бриге, контроле (сетимо се мишљења Ане Фројд 

да је известан степен контроле и забрана неопходан да би се дете 

током развоја осећало сигурним!). Емоционална хладноћа родитеља 

асоцијалних и делинквентних адолесцената често је прикривена 

моралисањем и интелектуализацијом. 

Код деце се не развија осећање припадности ни породици ни 

ванпородичним групама. Потреба за дружењем се искривљује и 

усмерава пут типичног делинквентног дружења у адолесценцији - 

без продубљивања односа и без емоционалног улагања. Односи са 

вршњацима су површни и испољавају се привремено око неке акције. 

Поповић и Јеротић (1989) наводе да адолесценти делинквентног 

понашања често не знају имена својих другова, већ само надимке и 

да са њима не разговарају, већ само убијају време. 

Чланови породице међусобно саобраћају на хаотичан начин. 

Мисли и осећања се не изражавају слободно и отворено, већ сваки 

члан породице осећа да оном другом није важно шта он говори 

(Вуков, 1994). Због недостатака повезаности и блискости, у овим 

породицама слаби и васпитно-образовна функција, тако да се јавља и 

васпитна запуштеност и низак ниво образовања. Деца се принудом 

терају на рад и на упех, без правог ангажовања родитеља који у 

дружењу са дететом могу најбоље створити услове за усвајање 

васпитних утицаја. 

 О узајамној отуђености која влада међу члановима породице 

делинквентних адолесцената говоре запажања Поповић и Јеротић 

(1989) чија искуства у раду са поменутом популацијом младих 

указују на то да они врло ретко или скоро никада не разговарају са 

члановима породице, не знају шта у кући воле или не воле,” не 

оптерећују се” породичним проблемима и правилима, не знају 

занимања родитеља, нити где су запослени. До сличних резултата 

дошли су и  Моира и Мухарџи (Moitra & Mukherjee, 2012). 

Вуков (1994) сматра да велики број породица које имају 

проблем делинквенције карактерише непотпуност, одсуство једног 

родитеља, отворени сукоби међу родитељима или чак трајна намера 

да један другог униште. Сукобљавајући се са друштвеним нормама, 
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делинквент скреће пажњу на себе и захтева да родитељи своје 

неангажовање замене укључивањем у његов живот. Делинквентно 

понашање је бунт против неправедних родитеља, али и вид 

комуникације са породицом. Тако на пример, ако у породици не 

постоји повезаност, делинквентно понашање може значити потребу 

младе особе да се породица уједини. Делинквентно понашање је 

сигнал потребе за правим ауторитетом који одговара потребама и 

развојним задацима адолесцента. 

Ако резимирамо схватања наведених аутора, можемо рећи да 

су они сагласни око тога да је делинквентно понашање највећим 

делом резултат поремећених односа у породици и (несвесно) у 

функцији преуређења истих. Поменути аутори су истакли, између 

осталог, изостанак контроле као значајан фактор који доприноси 

појави делинквенције у адолесценцији. Ипак, вредно помена је и 

мишљење Вуков (1994) да и претерано наметљив став породице, уз 

крута правила и непријатељство међу члановима отежава 

адолесценту формирање идентитета и подстиче га на бунтовништво 

и одбацивање свих породичних и друштвених норми. То су породице 

у којима се зачиње делинквентно понашање младих, тим пре, ако 

један или оба родитеља показују тенденцију ка алкохолизму или 

кривичним делима. 

Феноменолошки посматрано криминалитет малолетника 

представља интегрални део општег криминалитета. Међутим, с 

обзиром на специфичност ове врсте криминалитета и његове 

учиниоце, неопходно га је посматрати одвојено од криминалитета 

одраслих. Ову специфичност уважава и кривично право, те 

установљава и посебан кривичноправни положај за малолетног 

учиниоца кривичног дела.
1
 Kaда се ради о овој категорији учинилаца, 

казна има улогу споредне, резервне санкције, она је последње 

средство (ultima ratio) која долази у обзир када су исцрпљене све 

претходне могућности. Према овим учиниоцима кривичних дела 

примарна је примена васпитних мера, односно алтернативних мера у 

виду васпитних налога. 

Проблем односа између малолетничког криминалитета и 

криминалитета одраслих је многостран. До ког степена су кривична 

дела малолетника и одраслих раширена у погледу истих правних 

                                                      
1 Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 

малолетних лица донет је 29. 09. 2005. године, а ступио је на снагу 1. 1. 2006. године, 

„Службени гласник Републике Србије“ број 85/2005.  
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категорија? Каријере одраслих учинилаца често су наставак каријере 

малолетних делинквената. Малолетнички криминалитет треба 

посматрати на нов начин. Кривично дело има своје значење и своје 

мотиве који су углавном исти за млађа лица и одрасле, али их треба 

разликовати, јер су млади мање „потврђени“ у истим злочиначким 

навикама, подложнији третману и заслужују посебну пажњу због 

својих година и степена душевног развоја и стања васпитне 

запуштености (Славковић, 2013). 

ЗАКЉУЧАК  

У претходним излагањима размотрили смо узајамни утицај 

између развојних турбуленција у адолесценцији и појаве 

деликвентног понашања, утицај породичних фактора на настанак 

деликвенције, као и повезаност између деликвентног понашања и 

психичких поремећаја.  

На основу свега реченог, можемо да закључимо да су многи 

аутори сагласни око тога да преступничко понашање на 

адолесцентном узрасту не мора нужно да се настави и у одраслом 

добу, обзиром да код младе особе која крши законске норме могу 

постојати потенцијали за здрав развој личности, а недруштвено 

понашање може бити под великим утицајем развојних 

карактеристика адолесценције: унутрашњих конфликата, 

разбуктавања раних развојних криза, тешкоћа на интрапсихичком 

плану одвајања од родитеља, кризе идентитета и формирања тзв. 

негативног идентитета. Отуда је од највећег значаја благовремена 

психолошка помоћ и адолесценту и породици, која ће им помоћи да 

поново успоставе нарушену равнотежу. 

Насупрот томе, друга група теоретичара сматра да присуство 

патолошких симптома (који се, између осталог, могу манифестовати 

кроз делинквентно понашање), итекако може указивати на психички 

поремeћај, како у адолесценцији, тако и у одраслом добу, и бити 

подлога за антисоцијално и делинквентно понашање које се може 

наставити и у одраслом добу. 

Закључак студије коју су спровели Бандура и Волтерс (1959) је 

да је антисоцијално агресивно понашање дечака адолесцентног 

узраста последица учесталог физичког и вербалног кажњавања, 

родитељског одобравања агресивног понашања према вршњацима и 

недостатка тренинга зависности у односу родитељ-дете (подрaзумева 

пажњу и наклоност коју мајка и отац поклањају детету, истовремено 
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поткрепљујући друштвено пожељне облике понашања и чинећи дете 

осетљивим на њихово одобравање или неодобравање), што води 

слабој савести и осећању кривице. Учестало одбацивање или 

недостатак блиског односа са једним или оба родитеља, доводи до 

прекида адолесцентовог односа зависности према родитељима, што 

директно доприноси осећању непријатељства и развоју агресивног 

понашања код младе особе.  

Овде ћемо само укратко навести факторе који највише доприносе 

настанку делинквенције: рана искуства у којима је преовладавала 

насилност, од које се дете бранило тако што настоји да фантазматски 

разори објект који га плаши, што доводи до растерећења од физичке 

напетости; неслога у породици, недостатак једног родитеља, недостатак 

надзора над децом, недовољна емпатија, присуство насиља, везаност за 

мајку и маргинализација очевог утицаја, избегавање суочавања са 

проблемима, очево насиље у виду кажњавања које прати мајчина” 

заштита” , што ствара простор за избегавање одговорности; 

непотпуност породице, нижи социо–економски статус; алкохолизам, 

скитње и криминогена прошлост појединих чланова; емоционалана 

хладноћа у породичним односима, претерано наметљив став породице, 

уз крута правила и непријатељство. 

По мишљењу аутора овог рада, потпуно је неоправдано 

мишљење многих људи, а поготово лаика за ову проблематику, који 

тумачећи узроке делинквентног понашања, на прво место стављају 

поремећен систем вредности у друштву, медије који намећу као 

узоре криминалце и друге људе који су на сумњив начин стигли до 

богатства, као и чињеницу да управо они заузимају владајућу 

позицију у друштву, формално или неформално, док су обични 

грађани често суочени са сиромаштвом и незапосленошћу. Сматрамо 

да сви поменути чиниоци могу имати утицаја на развој асоцијалног и 

делинквентног понашања код адолесцената само ако адолесцент 

одраста у породици са поремећеном комуникацијом, у којој изостају 

основни елементи правилног родитељства: блискост и топлина, 

јасна, отворена и директна комуникација, јасна и умерена правила и 

ограничења која штите дете од онога што је за његов развој штетно, а 

истовремено му помажу у постепеном осамостаљивању, умерени 

захтеви, прилагођени могућностима детета или адолесцента, 

искључиво педагошко кажњавање, указивање на вредности као што 

су пријатељство, саосећање, уважавање других, праведност, 

уважавање различитости. У случајевима када овакво правилно 

родитељство изостане, адолесцент је веома подложан прихватању 
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неадекватних узора и слепом предавању вршњачкој групи, која може 

наметати антисоцијалне вредности и облике понашања. Другим 

речима, ако је у породици постављен здрав темељ за развој личности, 

извори социјализације и други агенси социјализације тешко да могу 

да поремете правилан развој, осим када је реч о урођеној склоности 

ка формирању психопатских црта личности. 
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THE OCCURANCE OF JUVENILE DELINQUENCY 
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Abstract. In this paper, the aggressiveness and delinquent behaviour of 

adolescents is placed in the context of developmental turbulence that can be 

temporary. In the case of a young person who violates legal norms, there may be 

potential for a healthy personality development, and antisocial behaviour can be 

greatly influenced by the developmental characteristics of adolescence: internal 

conflicts, reactivation of early developmental crises, intrapsychic difficulties 

related to separation from parents, identity crisis and forming the so-called 

negative identity. This paper explores the influence of the early child 

development on the formation of tendencies towards aggressive behaviour, as 

well as the influence of family factors on the occurrence of juvenile delinquency. 

Finally, the author concludes that in forming a healthy personality with prosocial 

values, the proper upbringing in the family is the most important. If the family 

has a healthy foundation for personality development, sources of socialization 

and other socialization agents can hardly disrupt the proper development of an 

adolescent, except when it comes to the inherent tendency towards the formation 

of psychopathic personality traits. Otherwise, the adolescent is very susceptible to 

accepting inadequate patterns and blindly following the peer group, where he tries 

to obtain the support and intimacy that he has not received in the family. The peer 

group can sometimes impose antisocial values and behaviours as desirable ones. 

Key words: personality, juvenile delinquency, personality development, 

family factors, behavior, adolescents. 
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ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД ШКОЛА ЗА ДЕЦУ НА 

БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ 

Драгица, Л. Ранковић 
1
 

Сажетак. Болест и хоспитализација доводе до губитка школских 

дана и ускраћености образовања хоспитализованој деци. Обавеза школе је 

да ученицима кроз наставу омогући да стичу знања, вештине и навике у 

складу са прописаним наставним програмом. Болничко лечење помаже деци 

да остану повезана са редовним образовним и друштвеним делатностима. 

Циљ овог рада јесте да се сагледају и упореде начини образовног рада са 

децом на болничком лечењу у Србији као и у земљама у окружењу. Рад са 

децом у болницама има своје специфичности, јер захтева велику 

одговорност, људскост и хуманост, као и прилагођавање наставе 

здравственом стању деце. Задатак болничких школа је да наставне садржаје 

учине што садржајнијим и креативнијим. Постојање школе у болници има и 

терапеутску функцију, без обзира на дужину хоспитализације. У сваком 

моменту наставник мора да показује одговорност према свом раду, због 

специфичних услова у којима се он одвија. Настава у болници пружа 

радост, растерећење и скреће пажњу са болести. У том процесу треба 

обратити пажњу на школе са тзв. посебним категоријама ученика, међу које 

спадају и школе за рад са децом на болничком  лечењу. 

Кључне речи: едукација, специјалне школе, хоспитализација, 

настава, болница. 

УВОД 

Основни циљ образовања је да се створе и обезбеде потребни 

друштвено-економски и педагошко–дидактички услови, да се 

школски рад и учење хуманизује, да се сваки ученик појединачно и 
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оптимално развија и напредује у границама својих могућности. 

Ученици се разликују према могућностима и темпу учења, а настава 

треба да обезбеди такве садржаје које ће задовољити различите 

нивое, зависно од могућности и интересовања ученика, па је зато 

индивидуализована и диференцирана настава посебно значајна. 

Диференцирана настава се не односи само на наставне методе, него и 

на друге аспекте наставе: курикулум наставе и праћење напредовања 

и учења (Радо и сар., 2013: 15). Како наводи К. Е. Томлисон (Carol 

Ann Tomlinson) карактеристике диференциране наставе су (Радо и 

сар., 2013):  

 настава се планира узимајући у обзир разлике међу 

ученицима, 

 користе се различите наставне методе,  

 време се користи флексибилно у скалду са потребама 

ученика, 

 наставници унапређују вештине ученика, како би имали веће 

самопоуздање,  

 настава се обликује према спремности, интересовању и 

педагошком профилу ученика.  

Већи степен диференцијације омогућава индивидуализован модел 

наставе. Примена принципа индивидуализације подразумева 

спремност учитеља/ наставника да прилагођава оно шта предаје и 

начин на који предаје, осмишљава различите ситуације за учење, 

осмишљава и планира активности у складу са способностима и 

могућностима деце у свом одељењу (Лазор и сар., 2008: 23). У том 

процесу треба обратити пажњу на школе са тзв. посебним 

категоријама ученика, међу које спадају и школе за рад са децом на 

болничком лечењу. Према Закону о специјалном образовању и 

васпитању (51/1976) дефинише се значење појма ометеност детета у 

развоју: “Под децом ометеном у развоју сматрају се деца чији су 

телесни, ментални, говорни и емоционални развој, рашћење и 

сазревње, на дуже време толико оштећени да им је неопходно 

обезбедити специјално образовање” (OECD, 2007: 8). Због 

неприхватања термина деца са посебним потребама из психолошких 

аспеката, на основу тога произилази доста практичан и прихватљив 

термин посебне образовне потребе (Лазор и сар., 2008). Како се 

наводи у извештају о развоју образовања ученика под ризиком и са 

посебним потребама у југоисточној Европи (ОECD, 2007), постоји 

велики број различитих термина како би се описала деца са посебним 
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потребама. У извештајима се помињу „ометености, тешкоће, 

поремећаји, недостаци, развојне препреке, итд. Синтагма деца са 

посебним потребама како наводи Марков подразумева: децу ометену 

у развоју, билингвале, децу без родитељског старања, злостављану 

децу и даровиту децу (Марков, 2010: 32). Посебну групу чине и деца 

са (Лазор и сар., 2008: 6): 

 поремећајима понашања,  

 тешким хроничним обољењима и децу на дуготрајном 

болничком или кућном лечењу, 

 емоционалним поремећајима,  

 деца из социјално, културно и материјално депривираних 

средина,  

 деца ометена ратом, избеглу и расељену децу.  

Тренутни образовни систем деце и младих са посебним 

потребама у Србији организован је у три основна вида (Лазор и сар., 

2008; ОECD, 2007): 1) у специјалним школама, 2) специјалним 

одељењима у редовним школама и 3) редовним одељењима у 

редовним школама у које је укључен један број деце са тешкоћама 

или посебним потребама. За школовање тзв. посебних и 

специфичних категорија ученика (ометене у развоју, болесне итд.) 

влада став у педагошкој пракси да школе не смеју бити велике у 

погледу броја ученика, што је предуслов флексибилне организације и 

наставне индивидуализације. У већини специјалних школа користе 

се програми из редовних школа, прилагођени или у скраћеном 

облику. У специјалним школама треба да доминирају одређени 

педагошки приступи у складу са типом оштећења ученика. Програми 

специјалних школа и обезбеђивање максималних услова и 

педагошких стандарда за рад са децом која се образују у специјалним 

школама мора одговорити на следећа питања: зашто- потреба, 

смисао, циљеви и задаци рада ових школа; коме- ученици са којима 

се ради; шта- шта треба радити (програми); ко- ко треба да ради 

(наставници, стручни сарадници, лекари); где- услови у којима треба 

организовати рад ових школа; чиме- специфична средства и опрема 

за рад; како- организациони и дидактичко-методички проблем рада у 

овим школама (Трнавац, 1995: 261). Ефикасна школа је она школа 

која треба да обезбеди ученицима једнаке могућности за учење, 

квалитетан наставни кадар, сигурну и дидактичко-методички 

обликовану средину за учење (Зуковић и Милутиновић, 2008). 

Једнакост у образовању и васпитању не узима се само као полазиште, 
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већ би требало да буде и циљ. Основна школа треба да буде 

развијена у више организационих варијанти и модела, међу којима ће 

школе за децу на болничком лечењу бити третиране на аутономан 

начин, пре свега се мисли на организацију рада, статус, ученике, 

наставнике и окружење (Трнавац, 1995: 258).   

ШКОЛЕ ЗА ДЕЦУ НА ДУГОТРАЈНОМ ЛЕЧЕЊУ 

Термин “болничке школе” односи се на пружање и 

организовање наставе у оквиру болница у складу са прописаним 

наставним планом и програмом (Filipušić i sar., 2015). 

Хоспитализација деце подразумева одвајање од родитеља, дома и 

познатог окружења. Истраживање које је рађено на одељењу 

педијатрије Клиничко-болничког центра “Сестре милосрднице” у 

Загребу, указује на то да хоспитализована деца често мисле о својим 

родитељима, пријатељима и школи (Filipušić i sar., 2015). Почетком 

20. века  јављају се први подаци о организованој настави и учења у 

оквиру болничког-дечјег одељења (Сантрач, 2016). Први облици 

организовања образовно-васпитног рада са децом која су боравила на 

болничком лечењу код нас се везује за период после Другог светског 

рата. Лекари су били први који су организовали такву врсту 

школовања. Ови хуманисти на време су уочили потребу, да деца која 

су се налазила на болничком лечењу буду обухваћена наставом. Они 

су указивали да за то постоји најмање два разлога (Гајић, 2009: 9): 

1) Потреба да им се градиво не нагомилава и да се не праве 

„шупљине“ у њиховом образовању, које је после тешко надокнадити 

(већина деце је остајало и по више месеци),  

2) Школа има позитивно дејсто у процесу њиховог лечења. Јер 

је школа тој деци често била једина веза са светом, потврда да се не 

разликују од својих вршњака и да ће им се када болест прође опет 

вратити.  

Настава за ученике на болничком и кућном лечењу регулисана 

је Законом о основном образовању и васпитању Републике Србије 

(2013) члан 37. у коме се прецизира да школа може да организује 

образовно/васпитни рад као посебан облик рада за ученике на дужем 

болничком лечењу уз сагласност Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. За ученике који због здравствених проблема 

или хроничних болести не могу да похађају наставу дуже од три 

недеље, настава се организује у здравственој установи или код куће. 

Родитељи су у законској обавези да обавесте матичну школу детета о 
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овој врсти потребе (Закон о основном образовању и васпитању, 

2013). Флексибилност и стална променљивост је оснавна 

карактеристика организације педагошког рада школа у саставу 

болничког окружења (Трнавац, 1995). Њена флексибилност се огледа 

у томе да се настава прилагоди здравственим могућностима сваког 

хоспитализованог детета/ученика (Хаџић, 1995). Познато је да план и 

програм васпитно-образовног рада представља основу за израду 

оперативних планова за поједине наставне предмете. У већини ових 

програма потребно је направити селективност програмских садржаја, 

а у зависности од типа болести и здравственог стања детета 

неопходно је селекционисати наставни план и прилагодити га 

могућностима реализације у болници. Зато је наставницима потребно 

да пре израде оперативних планова стручни сарадници и лекари дају 

основне податке о здрављу детета и психолошке могућности за 

утврђивање програмских садржаја који би помогли наставницима 

болничких школа да наставу реализује више као “рекреативни” 

садржај неко као “строго обавезни програмски садржаји” (Бркић, 

2009: 93). Како наводи Недељковић (Недељковић, 1995) у раду 

наставника у болничким школама примаран је однос, између 

наставника и ученика, а секундарно је знање које ученици усвајају у 

њиховим болничким учионицама. Образовно–васпитни рад због 

природе ученикове болести и психофизичког стања подразумева 

процес који је у функцији терапеутског деловања код кратког или 

дугог боравка у болничким условима. Истраживања показују (Irwin i 

Elam, 2011, према: Filipušić i sar., 2015) да образовни рад у дечјим 

болницама смањује негативне последице хоспитализације. Васпитно-

образовни рада може се реализовати у болничкој учионици, у 

болничкој соби или трпезарији. Бројчана обухваћеност ученика 

наставом је променљивог карактера и због тога је чест пример 

комбинованог рада, ретки су случајеви где су одељења чиста.  

ШКОЛОВАЊЕ ДЕЦЕ НА БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ-ПРИМЕРИ ИЗ 

ПРАКСЕ 

Образовање је основно право све деце укључујући и 

хоспитализовану. Постанак и развој школовања деце на болничком 

лечењу огледа се кроз неколико фаза развоја (Трнавац, 1995: 263-

264): 

 Прве облике школовања организовали су сами лекари, како 

из хуманих тако из терапеутских разлога, ангажовањем 
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хонорарних или сталних учитеља; Организована форма 

образовног-васпитног рада се појавила када су томе 

приступиле болнице, и то на институционализован начин и 

на терет својих трошкова; 

 Прве форме васпитно-образовног рада са децом у болницама 

веома дуго су се односиле само на млађи школски узраст (I-

IV разреда Основне школе) и активности учитеља. Прелазна 

решења су се појављивала у форми консултативног и 

инструктивног рада, као помоћ ученицима да се после лечења 

лакше укључе у школски живот; 

 Систематичнија брига хоспитализоване деце била су тзв. 

болничка одељења која су организационо припадала, 

територијално, најближим основним школама; статус 

ученика је регулисан у две варијанте: а) са полагањем 

разредних испита пред посебним комисијама, и б) са свим 

функцијама (настава, оцењивање, итд); 

 Пуна институционализација и засебност ове врсте школовања 

јавља се отварањем посебних школа које имају одељења у 

појединим болницама и своје наставнике, али и са 

програмима и организационим обавезама редовних основних 

школа. 

 Још развијенији и аутономнији тип школе је посебна школа 

која би радила на основу посебних законских решења, 

нормативних аката, програма и организационих решења у 

више подваријанти; 

 Посебни организациони тип може да буде у тзв. дневним 

болницама- школа за специфичне категорије деце која преко 

дана долазе у болницу ради лечења и школовања. 

Основна школа „Др Драган Херцог“ у Београду је једина 

школа у Србији која је искључиво специјализована за децу која су 

због болести привремено спречена да похађају редовну наставу у 

својим матичним школама. Наставом су обухваћена деца на 

болничком и кућном лечењу. Предавачи обилазе наставне базе тзв. 

пунктове где одржавају наставу. Просторни услови за обављање 

васпитно-образовног рада зависе од могућности болнице. Школа има 

на располагању болесничке собе и учионице, а за кућну наставу собе 

у становима ученика. Опремљеност школе наставним средствима је 

врло скроман, без великих услова за савремени рад. Већина ђака 

ради по редовном плану и програму, као и у осталим школама, а 
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један део ученика са којима раде дефектолози уче по специјалном 

програму (за лако и умерено метално ометену децу). Настава је 

организована у комбинованим одељењима од 1. до 4. разреда и од 5. 

до 8. разреда. Током школске 2008/2009. године покренуто је 

експериментално одељење намењено деци која се лече од малигних 

обољења. Због специфичности њихове болести школа је 

организовала пилот-пројекат учење на даљину, који је заживео 

школске 2011/2012. године. Школа организује ваннаставне и 

културне активности, имајући у виду интересовања ученика, али и 

специфичан положај у којима се они налазе. Од културних 

активности традиционално се одржавају приредбе: „Златна јесен“, 

прослава Савиндана, Светосавски квиз и „Дани спорта“. Успешно се 

реализују бројне секције од којих су: ликовна, музичка, литерарно-

рецитаторска, новинарска, еколошка, шаховска. У Основној школи 

„Др Драган Херцог“ ради 103 запослена радника, највећи број 

запослених је директно ангажован у настави. Ваннаставно особље 

чине директор, секретар, педагог, психолог, административно-

финансијски радник (Годишњи план рада ОШ „Др Драган Херцог, 

2012; Стручно упутство о организовању наставе за ученике на 

кућном или болничком лечењу, 2006). 

Основна школа „Ђорђе Натошевић“ из Новог Сада, организује 

наставу за децу на болничком лечењу. Настава се реализује по 

важећим наставним плановима прописаним од стране Министарства 

прсвете и организује се за ученике од првог до осмог разреда. 

Васпитно-образовни процес који се реализује у болничком одељењу 

има за циљ да помогне  ученицима да задрже континуитет у раду, 

надокнаде пропуштено градиво како би се што брже прилагодили 

школским обавезама своје матичне школе (Болничко одељење, 2018).  

У Хрватској према Закону о основном школству члан 61. 

прописује да се деца која су на хоспитализацији њихово образовање 

мора организовати територијална најближа Основна школа (Škola u 

bolnici, 2017). На Заводу за хематологију и онкологију Клинике за 

педијатрију КБЦ-а Загреб, 1990. године отворена је прва болничка 

школа ОШ “Иван Горан Ковачић“. Од школске 2009/2010. године 

учитељи школе у болници  наставу реализују на дечијим одељењима 

Клинике за кожне и полне болести, Клинике за ортопедију и Завода 

за нефрологију. У болници деанас ради 10 учитеља и психолог 

(Povijest škole u bolnici, 2017). Настава је организована у 

комбинованим одељењима од I-IV разреда и од V-VIII разреда. Са 

ученицима се ради индивидуално или у групи. Рад са сваким 
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учеником је прилагођен њиховим потребама и могућностима. 

Настава се спроводи у учионицама, играоницама одељења или у 

болничким креветима. Са сваким учеником се ради по програму 

његове матичне школе. Настава је у потпуности прилагођена 

индивидуалним способностима сваког детета. У сарадњи са градским 

позориштима за ученике се организују позоришне представе, 

ликовне радионице и друге активности (Organizacija rada - škola u 

bolnici, 2017).  

За разлику од Србије и Хрватске где се хоспитализована деца 

одмах укључују у наставни процес, али се пре свега води рачуна о 

њиховом здравственом стању и уз обавезну сагласност здравствених 

радника, у Словенији је образовање деце на болничком лечењу, 

независно од дужине трајања хоспитализације, на добровољној бази 

ученика и не може се реализовати без сагласности родитеља (Bečan i 

sar., 2013).  Основна карактеристика наставног плана и програма који 

се реализује у болничким школама је његова флексибилност. 

Остваривања циља и задатака наставе огледа се кроз успешну 

реализацију програма рада школе али и евалуацију постигнућа 

ученика. Иако болничке школе раде по програму матичних школа из 

којих хоспитализована деца долазе није могуће реализовати у 

целости дати наставни програм. Из тих разлога наставници који су 

радили са хоспитализованом децом у Словенији учествовали су у 

изради школског курикулума за образовни рад у болници (Сантрач, 

2016). 

ЗАКЉУЧАК 

Образовање је основно право све деце укључујући и 

хоспитализовану што је и регулисано законом о образовању и 

васпитању у свим претходно наведеним земљама. Потреба за 

образовањем болесне деце неопходна је како на нашим просторима 

тако и у свету. Тип школа за децу на болничком лечењу није исти 

посматрајући примере болничких школа Србије, Хрватске и 

Словеније. Оно што је заједничко свим наведеним школама јесте да 

се поштује право на образовање хоспитализоване деце и да се води 

рачуна о њиховим потребама и здравственим могућностима. 

Претражујући електонску базу података о броју школа које 

организују наставу за хоспитализовану децу, закључено је: да сви 

већи болнички центри имаји школу као саставни део клинике или 

сарађују са основним школама како не би дошло до губитка 



75 

школских дана и ускраћености образовања. У Србији је јединствен 

пример, у односу на болничке школе у региону, постојања 

Специјалне школе која се искључиво бави образовањем 

хоспитализоване деце. Похађањем школе у оквиру болнице 

представља важан механизам за помоћ деци да се изборе са 

хоспитализацијом и тешкоћама њихове болести. На основу тога 

можемо извести који су циљеви постојања школа за децу на 

болничком лечењу а то су: лакше прилагођавање на болничко 

лечење; избегавање нагомилавања негативних емоција; стварање 

осећаја сигурности међу вршњацима; повећавање дечјег 

самопоштовања; стварање позитивне слике о себи; наставак  

школовања; задржавање стечених знања и вештина и брже и лакше 

укључивање у наставни процес након завршетка лечења (Zašto škola 

u bolnici, 2017). Школа није само место за стицање знања, већ је 

место где се развијају међуљудски односи, формирају системи 

вредности и где се стиче осећај самопоуздања. Улагање у образовање 

треба да буде стална и прва брига друштва. Тимски рад учитеља, 

наставника, дефектолог, психолога, педагога и здравствених радника 

је неопходан и обавезан да би се реализовала настава у оквиру 

болнице. Наставник радећи у оваквој специјализованој школи добија 

једну нову димензију сарадње поред родитељ и ученик, њиховој 

сарадњи и партнерству прикључују се здравствени радници. 

Успешност и квалитет њихове сарадње може доста тога да допринесе 

када говоримо о здравственом побољшању ученика. Школовање 

хоспитализоване деце искључиво зависи од индивидуалних потреба 

и здравствених могућности ученика, из тих разлога као што је већ 

споменуто у раду примаран је однос који ће наставник да успостави 

са уичеником, а тек онда усвојено знање. Квалитет образовања се 

оцењује материјалним положајем образовања, али и стручно и 

педагошко-методичком спремом наставника, квалитетом наставних 

програма и постигнућима ученика. Због тога се ставља акценат на 

педагошко, психолошко и методичко образовање и усавршавање 

наставника.  У сваком моменту наставник мора имати у виду да 

настава која се организује за ученике на болничком лечењу значи 

радост, растерећење и малу заборав на болест. 
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EDUCATIONAL ACTIVITIES OF SCHOOLS FOR CHILDREN 

UNDERGOING HOSPITAL TREATMENT 
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1
 

Abstract. Illness and hospitalization lead to the loss of school days and 

educational deprivation of hospitalized children. The obligation of the school is to 

enable students to acquire knowledge, skills and habits in accordance with the 

prescribed curriculum. Hospital treatment helps children stay connected with 

regular educational and social activities. The aim of this paper is to look at and 

compare ways of educational work with children in hospital care in Serbia as well 

as in the surrounding countries. Educational work with sick children in hospitals 

is specific as it requires great responsibility, kindness and humanity, as well as 

certain necessary adjustments to the children`s health condition. The task of 

hospital schools is to make teaching content as informative and creative as 

possible. The existence of school in a hospital has a therapeutic function 

regardless of the length of hospitalization. At any time, the teacher must have 

responsibility for his work due to the specific working conditions. Teaching these 

children  provides  joy, relief, and a temporary forgetting about the disease. In 

this process, attention should be paid to schools for the so-called special 

categories of students, including schools for with children on hospital treatment. 

Key words: education, special schools, hospitalization, teaching, 

hospital. 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

Нена Б. Радовановић 
1
 

Сажетак. Циљ овог рада је да се укаже на значај професионалног 

развоја и стручног усавршавања васпитача предшколских установа. Полази се 

од става да време у коме живимо доноси бројне промене и изазове за све 

запослене у образовању, укључујући и васпитаче у предшколским установама. 

У жељи пружања адекватног одговора новонасталим потребама успостављен је 

систем професионалног развоја и обавезног стручног усавршавања, који је 

заснован на важним програмским и законским документима. У њима се указује 

на потребу за перманентним усавршавањем васпитача у различитим областима, 

у циљу остваривања већег нивоа квалитета рада са децом предшколског 

узраста. Професија васпитача се налази пред многим изазовима, јер образовање 

током школовања не може бити довољно за рад васпитача током њихове читаве 

каријере. Из тог разлога веома је значајно развијати систем професионалног 

развоја, као и конкретне кораке који доприносе унапређивању обавезног 

стручног усавршавања. 

Кључне речи: васпитачи, образовање, професионални развој, 

стручно усавршавање, наставници 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Академско образовање васпитача у оквирима образовног 

система се перманентно мења у складу са захтевима друштва и 

променама у области високог образовања. Међутим, ако се имају у 

виду постојеће промене, од образовног система се не може очекивати 

да припреми васпитаче за изазове који их очекују током читавог 

радног века. У складу са тим све су актуелније теме везане за 
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професионални развој васпитача и њихово обавезно стручно 

усавршавање. 

У циљу подизања квалитета институционалног васпитања и 

образовања деце предшколског узраста, током последње деценије 

активно се ради на развоју различитих облика стручног усавршавања 

васпитача. Обавеза стручног усавршавања васпитача је регулисана 

законом (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 2019) и 

другим програмским документомим, а посебно Правилником о 

сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника 

васпитача и стручних сарадника (2017). У поменутом Правилнику се 

истиче да професија васпитача подразумева стални процес учења, 

прилагођавања и осавремењивања знања, ради повећања 

ефикасности деловања васпитача у оквиру различитих области рада. 

У процес професионалног развоја и стручног усавршавања васпитача 

на републичком нивоу, укључене су поред Министарства просвете, и 

друге важне институције попут Завода за унапређивање образовања 

и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и 

васпитања, као и Савез удружења васпитача Србије. На локалном 

нивоу значајну улогу у развоју, праћењу и вредновању процеса 

сталног стручног усавршавања имају надлежне Школске управе, 

Центри за професионални развој запослених у образовању, локална 

удржења васпитача, као и саме предшколске установе које 

организују различите облике интерног стручног усавршавања за 

запослене – васпитаче, медицинске сестре и стручне сараднике. 

Имајући у виду законску и програмску регулативу, као и 

велики број институција које се баве питањима стручног 

усавршавања, може се констатовати да се питањима професионалног 

развоја и стручног усавршавања васпитача посвећује значајна пажња. 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА 

Питање професионалног развоја васпитача предшколских 

установа представља веома актуелно питање, како у нашим, тако и у 

светским оквирима (Arsenijević, Andevski, 2012; Spodek, Saracho, 

2014; Snyder et al. 2018). 

Сматра се да професионални развој представља сложен систем 

чије карактеристике су отвореност, динамичност и дугорочност 

(Beara, Okanović, 2010). Слично томе и други аутори указују на 

комплексност система професионалног развоја, који треба 
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посматрати као захтев од општег значаја за професију, али и као 

унутрашњу потребу појединца, јер на тај начин он постаје део 

процеса унапређивања квалитета образовно-васпитне праксе 

(Grandić, Stipić, 2011). У суштини, професионални развој се може 

објаснити као скуп различитих искустава и вештина које могу бити 

резултат спонтаног учења или свесно планираних активности које су 

од користи у унапређивању васпитно-образовног рада.  

У документу под називом Водич за увођење у посао васпитача 

у предшколским установама се наводи да професионални развој 

подразумева „стално грађење квалитетног односа према себи и 

средини и није ограничен на одређену ситуацију или само један део 

праксе. Однос се посматра као динамична и прогресивна димензија 

сваког појединца, упућује на стална преиспитивања о наученом и 

представља ефикасну интеракцију теорије и праксе. Професионални 

развој је постављен као партнерска делатност у оквиру интереса и 

одговорности појединца, државе, професионалних удружења и 

друштава, као и институција“ (Водич за увођење у посао васпитача у 

предшколским установама, 2006:1). У складу са тим може се 

констатовати да је професионални развој перманентни процес и да је 

од великог значаја за целокупно друштво, као и за сваког појединца 

понаособ. 

Професионални развој васпитача предшколских установа 

према наводима Ж. Крњаје (2010), може се разматрати са аспекта 

еколошке парадигме и подразумева процесе и одрживу промену 

целине. Наиме, према овом схватању (Krnjaja, 2010: 150) „процеси 

одређују организацијски образац структуре, они превазилазе оквире 

једне структуре и повезују све структуре. Процеси (комуникација, 

самоорганизација, аутономија, умрежавање, отвореност, кружна 

узрочност) у нашем примеру, значајни за професионални развој, 

настају у односима професионалаца и њиховог окружења, њиховој 

интеракцији и интеграцији, и динамичним везама повезују 

друштвене структуре тако да оне не могу постојати независно једне 

од других (институције образовања, научне институције, политика 

образовања...)“. У складу са тим може се говорити и друштвеној 

условљености модела професионалног развоја, као и о другим 

факторима, попут економских, вредносних и техничко–технолошких, 

који детерминишу процес професионалног развоја. Сходно томе, 

наводи се да су модели професионалног развоја повезани са 

моделима који су карактеристични за друштво у којем се обавља 

професионално усавршавање, те је могуће разликовати модел 
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индустријског друштва, неолиберални или менаџерски модел, као и 

механицистички модел (Pavlović-Breneselović, Krnjanja, 2012).  

Повезаност друштвеног контекста и професионалног развоја 

присутна је у сваком друштву и огледа се у усмеравању 

професионалног развоја ка потребама друштва. Примера ради, након 

2000. године када је у нашем друштву јасно исказана оријентација ка 

имплементацији инклузивног образовања, у нивоу професионалног 

развоја дошло је до значајних промена, јер се појавио већи број 

програма који су усмерени на деци са посебним потребама, као и 

испитивањима праксе о процесу инклузије (Sakač, Marić, 2016; 

Stančić, Stanisavljević, Petrović, 2013; Jevtić, 2009). 

Осим друштвене условљености, који обухватају различите 

факторе друштва који посредно или непосредно утичу на 

реализацију професионалног развоја васпитача предшколских 

установа, важну улогу имају и лични фактори. Лични фактори који 

могу деловати на реализацију професионалног развоја су 

индивидуални капацитети појединаца, његове личне потребе за 

развојем, иновирањем и побољшањем квалитета сопственог рада. 

Поједини аутори наглашавају да изузетан значај имају и личне 

карактеристике, попут мотивације или самог животног стила 

васпитача, који поред знања и искуства, чини важан фактор у 

васпитању и образовању деце (Nedimović, Božin, & Milić, 2014). 

Животни стила васпитача је веома значајан због чињенице да, када је 

у питању примена садржаја и активности у вртићу, васпитачи имају 

могућност да се воде сопственим преференцијама и афинитетима 

када организују васпитно–образовне активности. У том контексту, од 

изузетног значаја могу бити наизглед неки неважни детаљи, попут 

хобија васпитача или других активности којима се баве у слободно 

време. У суштини, овде је реч о интересовањима васпитача која могу 

условити да се побољша васпитно – образовни рад и да се и код деце 

развију интересовања која имају само васпитачи. На тај начин 

васпитачи имају прилику да код деце развијају разноврсна 

интересовања која могу бити у функцији обогаћивања њиховог 

искуства, као и стицања нових знања, вештина, навика и сл.  

Поред тога аутори Недимовић, Божин и Милић (2014), указују 

на саму личност васпитача, која је значајна како са аспекта 

професионалног развоја, тако и са аспекта организације васпитно – 

образовних активности у вртићу. Наиме, познато је да васпитач у 

раду са децом млађих узраста делује својом целокупном личношћу; 

васпитач својим начином живота може бити узор и предмет 
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поштовања, што је посебно значајно са педагошког аспекта. 

Вапитачи као компетентни практичари и професионалаци путем 

рефлексије властитих активности могу допринети генерисању нових 

сазнања. Из тог разлога је важно како током образовања васпитача, 

тако и у процесу професионалног развоја тежити развијању што 

флексибилнијих компетенција. У том контексту неопходно је 

превазићи програме који теже развоју специфичних компетенција и 

оријентисати се на отворене програме у којима се развијају општије 

компетенције, јер време у којем живимо захтева од васпитача да буду 

припремљени за различите неизвесне ситуације и за прилагођавање 

променама (Nedimović, Božin, & Milić, 2014). 

У складу са тим, професионални развој васпитача се заснива на 

основама које пружају могућност за стални развој њихових 

компетенција ради квалитетнијег обављања посла и унапређивање 

њихове професионалности. У том процесу се ради на перманентном 

унапређивању квалитета знања, вештина и способности, односно 

компетенција васпитача, што доприноси квалитету рада, јачању 

мотивације и развијању система вредновања и самовредновања. 

Посматрано са тог аспекта професионални развој представља је 

целовити процес који подразумева стално развијање укупних 

потенцијала васпитача са циљем квалитетнијег обављања посла и 

унапређивања праксе. За реализацију овог процеса неопходно је 

стварање услова и постојање разрађене стратегије на нивоу 

друштвене заједнице на општем нивоу, као и на локалном нивоу, 

односно на нивоу саме предшколске установе. Из овога следи да 

професионални развој васпитача може бити заснован на образовању, 

стручном усавршавању, као и развијању сопствених мотивационих и 

рефлексивних потенцијала за рад са децом.  

Професионални развој васпитача предшколских установа је 

уско повезан са променама у образовном систему (Dockett, 

Einarsdóttir, 2017; Maskit, Firstater, 2016). Наиме, промене у 

образовању васпитача могу ићи у сусрет даљем професионалном 

развоју, боља селекција васпитача на високим школама и 

факултетима може пружити и бољу полазну основу за будућа 

усавршавања у струци. Такође, свеобухватнији и квалитетнији 

програми доприносе бољем образовању васпитача будућих 

практичара. У том контексту, од установа које образују будуће 

васпитаче, дакле од високих школа и факултета се очекује праћење 

друштвених потреба и у складу са тим мењење програма у циљу 

усаглашавања са реалним контекстом друштва. 
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Изградња система професионалног развоја у нашој земљи се 

заснива на 4 компоненете: прва је обавезно образовање и након тога 

период приправништва, затим стручно усавршавање, након чега 

следе мониторинг и евалуација. На крају сви васпитачи имају 

могућност за напредовање кроз стицање звања педагошког 

саветника, ментора, инструктора или вишег педагошког саветника. 

Сматра се да је ово пут који прати сваког васпитача од завршавања 

академског образовања па на даље.  

Потребно је имати у виду да је професионални развој читав 

систем и да се може сводити на поједине семинаре или предавања, 

радионице и слично. У суштини ради се о озбиљном процесу у коме 

се развијају компетенције, у коме се у интеракцији теорије и праксе 

надограђују постојећа знања, умења и вештине. Из тог разлога 

професионални развој је саставни део каријере сваког васпитача, и 

чини саставни део процеса доживотног образовања, личног и 

социјалног развоја. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАСПИТАЧА – У СУСРЕТ ОБРАЗОВНИМ 

ПОТРЕБАМА  

Стручно усавршавање чини посебан подсистем и саставни део 

професионалног развоја васпитача у Србији. Према дефиницији која 

је дата у Педагошком лексикону (1996, стр. 485), „Стручно 

усавршавање наставника је подсистем у оквиру перманентног 

образовања просветних радника. Почиње непосредно по завршетку 

редовног школовања у форми приправничког стажа и полагања 

стручног испита и наставља се кроз разноврсне форме 

самообразовања и програмске активности наставничких школа, 

факултета, просветно-педагошких служби и стручних удружења 

(семинари и стручни скупови за време летњег и зимског распуста, 

саветовање у вези са увођењем нових програма, уџбеника итд.).“ 

Како се на основу наведеног може закључити, стручно усавршавање 

следи након завршетка иницијалног образовања васпитача на 

високим школама и факултетима. Процес стручног усавршавања је 

усмерен ка праћењу нових научних достигнућа, као и на процесе 

истраживања и откривања које васпитачи развијају у својој пракси. 

Путем стручног усавршавања васпитачи стичу нова знања и 

вештине, мењају однос према сопственој пракси и самим тим мењају 

сопствено искуство и професионалну културу предшколске установе. 

Сматра се да је стручно усавршавање подсистем перманентног 
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образовног процеса васпитача у коме се пружа стручна подршка 

развоју њихових компетенција. 

У новије време све је актуелнији термин интерактивно стручно 

усавршавање, које се одређује као „додатно учење или образовање 

резултирано претходним међусобним утицајем две или више 

индивидуа једне на другу, које представља потребу адаптирања 

индивидуа новонасталим савременим променама које ће се десити, 

како у професији тако и у додиру са професијом, односно 

тангентним професијама и свим активностима које су директно или 

индиректно повезане са просветом (Jorgić, 2011:82). 

Стручно усавршавање васпитача предшколских установа је 

планирано и у стратешком документу који је донет још 2012. године 

у Републици Србији (Стратегија развоја образовања у Републици 

Србији до 2020. године“, 2012). У овом документу даје се општи 

осврт на потребу за стручним усавршавањем запослених у 

образовању, васпитача, наставника и стручних сарадника. Између 

осталог наводи се да је то један од најделотворнији начина путем 

кога се може реаговати на промењене друштвене околности 

различитост деце. У истом документу се истиче да је формално 

образовање за васпитно – образовни рад само први корак у 

професионалном развоју, који се даље на различите начине одвија и 

током даљег радног искуства. У складу са тим нема сумње да 

стручно усавршавање помаже васпитачима да превазиђу слабости и 

недостатке у васпитно – образовном раду са децом и да доприноси 

развоју васпитача као професионалаца.  

Процес стручног усавршавања и заснован је на унапређивању 

компетенција васпитача. Драгана Павловић Бренеселовић указује на 

неопходност да се на нивоу образовне политике постави „оквир 

дефинисања и конкретизације компетентности. Тај оквир није листа 

фрагментарних знања, вештина и ставова, већ се њиме експлицитно 

дефинише приступ компетентности и доследно конкретизује кроз 

систем узајамно повезаних и узајамно условљених компетенција у 

различитим подручјима делатности васпитача: у домену непосредног 

рада са децом; у домену сарадње са колегама, породицом и локалном 

заједницом; у домену професионалног деловања на професионалном 

плану“ (Pavlović Breneselović, 2014:8-9).  

Међутим, тек 2018. године донет је Правилник којим су 

дефинисани су стандарди компетенција васпитача и њиховог 

професионалног развоја. У овом документу компетентност васпитача 

је је одређена кроз три подручја: 1) непосредни рад са децом; 2) 
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развијање сарадње и заједнице учења; 3) развијање професионалне 

праксе. У свим поменутим подручјима стручно усавршавање је 

неопходно у циљу унапређивања квалитета васпитно-образовне 

праксе у предшколским установама. У складу са тим, васпитачи се 

усавршавају у различитим областима, које се најчешће односе на 

инклузију деце са сметњама у развоју, превенцију насиља, 

истраживачки рад, информационо-комуникационе технологије, 

вештине комуникације, област менаџмента, рад са даровитом децом 

и многе друге. Приликом усавршавања важно је да васпитачи 

препознају његов значај и да су мотивисани да се професионално 

развијају, да су мотиви за усавршавање везани за подизање квалитета 

рада са децом.  

ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ И ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАРШАВАЊА  

У Правилнику о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника 

(2017), наводи се да је стручно усавршавање обавезна активност, која 

је утврђена педагошком нормом у оквиру 40-часовне радне недеље 

(члан 5). У истом документу се прецизира да се стручно 

усавршавање може остваривати у оквиру активности које се 

планирају на нивоу саме васпитно–образовне установе – вртића. На 

основу тога се може закључити да се стручно усавршавање у 

предшколским установама одвија систематски, према утврђеном 

плану, који је саставни део развојног плана сваке установе. Полазну 

основу за планирање стручног усавршавања чине образовне потребе 

васпитача. Веома је важно да образовне потребе васпитача 

проистичу из њихове мотивације за квалитенијим обављањем 

професионалних активности, да доприносе унапређивању 

целокупног рада установе, као и да пружају подршку развоју и 

одрастању детета. Премда је стручно усавршавање обавезно, оно не 

сме бити сведено на форму, или на број бодова који се стичу 

усавршавањем, већ напротив разлози за његову реализацију морају 

бити дубљи, смисленији и да проистичу из жеље васпитача за 

сопственим развојем и напредовањем. Професију васпитача, поред 

захтева које намеће друштво, прате сталне промене и нови изазови, 

почев од избора педагошких и методичких приступа до начина 

реализације васпитно-образовних активности. Такође, усвајање 

значајних програмских докумената, какав је на пример Основе 

програма предшколског васпитања и образовања (2018), пред 
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васпитаче постављају нове захтеве које је неопходно реализовати у 

пракси. С обзиром да је овај документ базиран на савременим 

теоријским приступима у раду са децом предшколског узраста, 

неопходно је да васпитачи стичу додатна знања која су усклађена са 

базичним поставкама које имају нове Основе програма предшколског 

васпитања и образовања. Концепција која је заступљена у овом 

програмском документу захтева промене у васпитно – образовној 

пракси, посебно у организацији и структури васпитно образовног 

рада са најмлађима. У складу са тим, потребно је планирати 

активности које се односе на стручно усавршавање васпитача. 

Нема сумње да је планирање стручног усавршавања васпитача 

је важан и неопходан услов професионалног напредовања и 

неопходан аспект нормалног функционисања предшколске установе. 

Планирање стручног усавршавања полази од идентификовања 

образовних потреба васпитача и мора да буде у складу са потребама 

савременог доба. У том контексту, значајну улогу имају и нове 

медијске технологије, које у времену у коме живимо, имају посебну 

улогу и представљају неопходну тематику за стручно усавршавање 

васпитача (Pavlović, Mihajlov-Prokopović, 2015; Stanisavljević 

Petrović, Pavlović, 2016; Mamutović, 2018). 

У Правилнику о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника 

(2017), значајна пажња посвећена је планирању стручног 

усавршавања на нивоу саме предшколске установе. У складу са тим, 

у планирању овог процеса полази се од утврђивања потреба и 

приоритета које имају деца, од приоритетних области које утврђује 

министар просвете и од самих циљева образовања. У предшколској 

установи се ради процена развијености компетенција васпитача и 

стручних сарадника, што је и полазна основа за избор даљих 

активности везаних за стручно усавршавање. Поред приоритених 

области, потребно је имати у виду и лични план професионалног 

развоја самих васпитача, који се утврђује на основу самопроцене 

нивоа компетенција. Лични план професионалног развоја има 

посебан значај, јер је важно да сами васпитачи изврше процену 

сопственог рада, да утврде недостатке и слабости и да на основу 

конкретних показатеља процене у којим областима им је стручно 

усавршавање најпотребније. 

Премда је стручно усавршавање значајно у свим областима у 

поменутом документу су издвојене приоритетне области стручног 

усавршавања васпитача и стручних сарадника. Наиме, сматра се да 
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из потреба праксе је потребно јачати професионалне капацитете 

запослених у образовању посебно у области иновативних метода 

васпитно–образовног рада и управљања васпитном групом у вртићу. 

Приоритетну област за стручно усавршавање чини и област учења, 

посебно у делу развоја мотивације за учење, као и вештине 

комуникације, знања о одрживом развоју и заштити животне 

средине. Остале приоритетне области односе се на превенцију 

насиља и дискриминације, инклузивно образовање и сарадњу са 

родитељима (Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju 

u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, 2017). 

У складу са Правилником о стандардима компетенција за 

професију васпитача и његовог професионалног развоја (2018), 

прихваћена је подела на компетенције из уже стручне области, 

компетенције за поучавање и учење, компетенције везане за подршку 

развоју личности детета и компетенције за комуникацију и сарадњу. 

У оквиру саме установе директор прати и планира стручно 

усавршавање и спроводи поступак за стицање звања. Као део 

развојног плана, план стручног усавршавања, који мора бити 

усклађен са приоритетима установе ради остваривања циљева 

образовања, стандарда постигнућа и приоритетима Министарства 

доноси орган управљања. У складу са донетим планом реализује се 

процес стручног усавршавања на нивоу установе. 

Процес стручног усавршавања васпитача може се реализовати 

и изван предшколске установе. Сходно томе, усавршавање се одвија 

кроз учешће у програмима стручног усавршавања које је одобрио 

Завод за унапређивање образовања и васпитања, кроз присуство 

васпитача на стручним скуповима (конгреси, сабори, сусрети, дани, 

конференције, саветовања симпозијуми, округли столови и трибине), 

учешће на летњим или зимским школама и кроз стручна или 

студијска путовања. 

Стручно усавршавање васпитача се прати и вреднује на 

неколико нивоа. На првом месту сами васпитач, имају обавезу да 

воде потфолио професионалног развоја у коме се уписују похађане 

обуке и други облици. Поред тога, предшколска установа води 

евиденцију о реализованим облицима стручног усавршавања, како у 

самој установи тако и ван ње. С друге стране праћење и вредновање 

програма стручног усавршавања је и задатак Завода за унапређивање 

образовања и васпитања, који између осталог и вреднује утицај 

стручног усавршавања на компетенције васпитача. 
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ЗАКЉУЧАК  

Питање професионалног развоја и обавезног стручног 

усавршавања васпитача у нашој земљи регулисано је Законским и 

програмским документима, што је значајан помак у односу на 

претходни период. Законска и програмска регулатива јасно 

дефинишу обавезе појединаца, али и институција и стручних 

удружења у домену планирања, реализације и евалуације 

професионалног развоја васпитача запослених у предшколским 

установама.  

На основу приказаних докумената може се закључити да су 

сада јасно прецизиране обавезе свих актера који су укључени у 

процес професионалног развоја и обавезног стручног усаршавања. У 

складу са тим може се очекивати боље функционисање не само овог 

система, већ и система образовања у целини.  

У складу са савременим променама у друштву, мењају се и 

приоритети у делу стручног усаврашавања, што је у крајњој линини 

повезано са образовним потребама васпитача. Сходно томе, 

неопходно је указати и на све већу имплементацију нових 

технологија у систем професионалног развоја, у делу реализације 

разноврсних програма, пре свега путем организације вебинара, који 

омогућавају да се стручно усавршавање данас одвија на модеран и 

савремен начин. Наиме, предности савремених комуникација 

васпитачима пружају могућност да прате најсавременија сазнања из 

света и код нас која су у вези са проблемима васпитавања, 

образовања, новим методама, итд. Све то подразумева и лично 

ангажовање васпитача и високу самосвест о знањима, умењима и 

способностима којима располажу и могућностима њиховог развоја. У 

том контексту веома је значајна и иницијатива самих васпитача како 

би кроз систем професионалног развоја и стручног усавршавања 

развили компетенције које доприносе унапређивању квалитета рада у 

предшколским установама. 
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Abstract. The aim of this paper is to point out the importance of 

professional development and training of preschool teachers. It derives from the 

view that the time in which we live brings a number of changes and challenges 

for all the employees in education, including preschool teachers. In order to 

provide an adequate response to new needs, a system of professional development 

and compulsory professional training is established, which is based on important 

program and legal documents. These documents point to the need for permanent 

education of educators in different fields in order to achieve higher level of 

quality of work with preschool aged children. The education of preschool 

teachers is facing many challenges, because undergraduate education can not be 

enough throughout entire career of preschool teacher. For this reason it is very 

important to develop a system of professional training, as well as concrete steps 

that contribute to the improvement of compulsory professional development. 
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НАСТАВА У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ МAЛЕ СЕОСКЕ 

ШКОЛЕ - ПРИМЕР ИЗ ПРАКСЕ  

Злата З. Петровић
1
 

Сажетак. Овај текст смешта искуство рада у једној сеоској школи, 

истуреном одељењу са комбинованом наставом у шири контекст 

демографских трендова, савременог друштвеног тренутка и наставне праксе 

која се још увек одвија у Србији. Анализа је илустрована примером из 

праксе, може се рећи да се ради о студији случаја рад у неподељеном 

одељењу у селу Округлица Општина Сврљиг. Рад у школи се анализира 

кроз следеће категорије: тренутни услови за рад у школи, успех ученика, 

прошлост, садашњост и будућност овог комбинованог одељења, предности 

и мане рада у комбинованом одељењу, тешкоће са којима се учитељ сусреће 

у раду. Интенција овог рада јесте да прикаже са једне стране тешкоће, а са 

друге стране предности и значај оваквног рада не само за ученике, већ и за 

друштвену средину. У тексту је представљена припрема за један час у 

сеоској школи која илуструје предности рада на селу.  

Кључне речи: настава; сеоска школа; основна школа; наставна 

пракса; комбиновано одељење 

КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ, ТЕОРИЈСКА ОДРЕЂЕЊА И 

ПРОМИШЉАЊА  

Овакав облик рада је присутан углавном у сеоским школама. 

"Комбиновано одељење одређује се као одељење које је састављено 

од два или више разреда. Другим речима, комбиновано одељење је 

одељење које је састављено од ученика два, три или четири разреда 

са којима истовремено у једној просторији ради један учитељ. При 

томе се термин комбиновано одељење односи на млађе разреде 

основне школе. " (Рајчевић, 2014, 43) Данас овај феномен компликује 

                                                      
1 gagigavrilovic@yahoo.com Основна школа „Добрила Стамболић“ Сврљиг 
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још једна чињеница да су ова одељења састављена од веома малог 

броја ученика, често је то један ученик у разреду.  

Улога и одговорност учитеља у оваквим условима рада веома је 

велика. Организација часа у комбинованом одељењу је сложен и 

деликатан задатак за сваког учитеља. Сложеност се увећава бројем 

разреда у комбинованом одељењу као и бројним проблемима и 

диламама везаним за организацију часа, међу којима се истиче дужина 

трајања часа. Учитељ у комбинованом одељењу за час који траје 45 

минута реализује више наставних јединица (Павловић 2009). Стога, 

такав рад изискује велику спретност и сналажљивост наставника у 

организацији рада да би наставно време за све ученике било потпуно 

искоришћено. Али, пре свега, због своје сложености, одговорности и 

друштвеног значаја посао учитеља генерално изискује снажну 

мотивисаност (Богосављевић, 2008; Петровић-Бјекић, 1997). У 

сеоским школама у селима у којима број становника убрзано опада 

проблеми се усложњавају јер се учитељ суочава са свим транзиционим 

проблемима са којима се срећу учитељи свуда у Србији (економска 

криза, заузетост родитеља у покушају да обезбеде средства потребна 

за живот породице, сиромаштво), али се они појачавају присуством 

малог броја ученика. (Марковић, Гавриловић, 2014). 

Данас у Србији услед депопулације села комбинована одељења, 

често са малим бројем ученика, постоје у свакој општини .
1
 Учитељи 

који раде у оваквим одељењима су пред изазовом да постигну 

очекиване резултате упркос отежаним условима рада. Бројни су 

примери добре праксе. " Осам ученика чини целу школу од првог до 

четвртог разреда у Изварици код Жагубице. Сви су у истом одељењу, па 

је учитељица Звонимирка Јовичић морала да осмисли посебан систем 

рада како би научили све што је предвиђено, а да часови не трају 

унедоглед. (Uciteljica-za-koju-kombinovana-odeljenja-nisu-bauk.html) 

Могу се у доступној литератури пронаћи методички 

материјали који су од помоћи учитељима суоченим са овим обликом 

рада. Срећемо се да дидактичким и методичким текстовима и 

анализама који се баве овим обликом наставе, што нам говори да је 

ово још увек жив наставн и облик у савременој Србији који изазива 

стручну пажњу. Оно што учитеље који раде у овим школама додатно 

забрињава јесу гласови који се јављају у нашем друштву о судбини 

                                                      
1 Корисни подаци о стању живота на селу могу се пронаћи у зборнику "Село 

невесело" који је приредио Недељко Богдановић (Богдановић, Н. (уред.) (2014). 

Село невесело, Нови Сад: прометеј, Ниш: Машински факултет, Haemimontana) и где 

се у прилозима аутора приказују различити аспекти сеоског живота у Србији.  
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ових одељења. Њиховим затварањем били би отворени многи други 

проблеми пре свега самих ученика, учитеља, али и ових сеоских 

средина чије би се пропадање даље наставило. 

ИСКУСТВА У РАДУ У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ СЕОСКЕ ШКОЛЕ 

У ОКРУГЛИЦИ  

Услови за рад у школи - Школа у Округлици је једна од сеоских 

школа у општини Сврљиг, села у овој општини су изложена јаком 

процесу депопулације услед смањења природног прираштаја и 

миграција младих у градове. Поред ове школе, у овој општини сеоске 

школе присутне су и скледећи селима: Гушевцу , Лалинцу , 

Преконоги , Драјинцу, Рибару, Белоињу, Црнољевици, Нишевцу и 

Грбавчу. У школи у Округлици ученици и учитељ се суочавају са 

оскудном опремљеншћу савременим наставним средствима. Овакво 

стање захтева од учитеља који ради у овој школи да буде креативан у 

употреби ових средстава и креирању нових од доступних елемената. 

Школа се састоји од две учионице и стана за учитеља, који је некада 

ту живео. Греје се помоћу пећи на дрва. Школа поседује један 

компјутер и учитељица га користи за наставу музичког и других 

предмета, али услед недостатка приступа интеренету његова 

употреба је донекле ограничена. Школа не поседује салу за физичко 

васпитање, али зато поседује двориште са неколико љуљашки и 

клацкалица које у топлим данима може да овај недостатак надомести. 

Малу заједницу која сада ради и учи у школи чине троје ђака, учитељица 

и помоћна радница. У школу се не улаже, одржава се постојеће стање, 

тако да су пећи замењене пре неколико година. Од локалне самоуправе 

ђаци добијају новогодишње пакетиће, школски прибор и новчану помоћ 

за прваке. У циљу задржавања школе у овом селу, па самим тим и 

живота, локална самоуправа финансира пут учитеља и наставника који 

раде у сеоским школама. Родитељи ђака су пољопривредници, у 

појединим случајевима раде у оближњем Сврљигу, велики број 

становника овог села су корисници социјалне помоћи.  
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Слика I: Слика приказује спољашност сеоске школе у 

Округлици 

Историја- Школа у Округлици саграђена је 1958. године, 

преко пута старе школе у којој није могао да се смести велики број 

ђака који је тада у селу живео, што сведочи о потпуно другачијем 

животу овог села у то време. Изградњу нове школе захтевао је 

велики број ученика, који су због недовољног простора похађали 

наставу у три смене. Учитељ који је радио од 1976. до 2006. године 

сећа се свог првог радног дана и осморо ученика у првом разреду, 

што говори о полаганом одливу становништва већ у то време услед 

индустријализације и сељења у оближњи Сврљиг (удаљеност 10 км). 

Имао је 25 до 30 ученика у комбинованом одељењу од 1. до 4. 

разреда. Тако је било све до 90-тих година 20.века. Тада креће даље 

опадање броја ученика, тако да се број ученика преполовио. Није 

било више сва четири разреда. Од 2003. године број ученика се нагло 

смањује, као и разреди. На крају свог дугогодишњег рада овај сада 

учитељ у пензији, сећа се, индивидуалног рада са једним учеником. 

Од 2012. године, од када ауторка текста ради у овој школи 

присутан је мали број ученика (1-4). Присутне су различите 

комбинације разреда. Тренутно школа има два ученика у једном 

разреду (четврти.) Школу похађа и један предшколац, будући ученик 

првог разреда, тако да учитељица тренутно ради по програму за 4. 

разред и припремни предшколски програм. 

Предности рада у сеоској школи - Оно што је предност рада у 

сеоској школи јесте чињеница да се у могу користити ресурси из 

окружења за учење. Данас, када многа деца у градовима домаће 

животиње виђају у зоолошком врту, а биљке на слици и у парковима, 

ова чињеница је од изузетног значаја. Час из предмет Природа и 

друштво може се реализовати у воћњаку, повртњаку, на њиви, 

ливади, поред реке, што је са једне стране уживање и здрава 

активност, али и прилика за остваривање великог сазнајног добитка. 
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Ученици прате промене у природи са сменом годишњих доба. У 

малој башти испред школе са учитељицом учествују у сађењу 

биљака и праћењу њиховог напретка. Деца ретко изостају из школе, 

веома су здрава чему доприноси, вероватно, и провођење много 

времена на чистом ваздуху. Учитељица често организује мање излете 

у околину где о природним појавама уче уз очигледну наставу. 

Ученици су весели, воле школу и учењу приступају са радошћу. 

Вредни су, активни, радознали, одговорни, учествују на школским и 

општинским такмичењима у централној школи и не заостају у знању 

за својим друговима из "велике школе". Раде веома активно са 

учитељицом на уређењу амбијента у учионици, зидним новинама 

једној скоро заборављеној форми у време дигитализације. Њихови 

радови се редовно смењују на зидовима школе. Учионица у овој 

школи је зато била похваљена, а просветни инспектори говоре са 

похвалама и о квалитету наставе.  

 

Слика II: Слика приказује унутрашњост учионице у школи у 

Округлици 

Методички изазови - Настава у комбинованом одељењу 

представља својеврстан методички изазов. У пракси се наилазе 

препоруке за различите комбинације разреда у одељењу. Неки 

дидактичари сматрају да треба спајати ближе разреде ( I и II, III и IV) 

и то аргументују сличношћу наставних програма и могућношћу да се 

организује заједнички рад за два разреда. Раде Вуковић (Вуковић, 

1953) са групом дидактичара доказује да треба спајати удаљеније 

разреде (I и III, II и IV), јер како кажу, то гарантује да ће се са сваким 

разредом посебно радити и да ће се засигурно реализовати сви 

наставни програми. Ученицима млађег разреда пажња неће скретати 

на оно што раде старији ученици јер им је градиво исувише тешко, 

него ће се сконцентрисати на оно што им је задато за самосталан рад 

док наставник непостредно ради са старијим разредом. Са смањењем 
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броја ученика учитељима се одузима ова врста избора. "Неизбежно 

обележје специфичне организације рада у комбинованом одељењу 

представља комуникација наставника и ученика. Она је тако 

функционално распоређена да наставник симултано, директно 

радећи с једним контролише рад другог разреда. Такве релације у 

раду несумњиво захтевају и еластичнију организацију рада и 

динамичнију комуникацију са два или више разреда. " (Рајчевић, 

2014, 44). У условима малих сеоских школа често се ради о неколико 

ученика у разреду, тако да је потребан напор учитеља да одржи 

динамику часа и позитивну радну атмосферу. Оно што може бити 

тешкоћа у раду јесте недостатак конкуренције у овако малим 

заједницима. Велики је изазов за учитеља у овим условима да код 

ученика развије просоцијане мотиве и просоцијално понашање. 

(Јевтић, Васић, 2014). 

Комбиновано одељење са мало ђака, предности и тешкоће - 

Могу се овакви изнуђени услови на неки начин и у неким аспектима 

сматрати и предношћу: ученици напредују према властитом темпу и 

могућностима. Деци се може посветити пуна пажња што у условима 

рада са тридесет и више ученика, често, и уз постојање најбоље воље, 

није могуће. Учитељ може да посвети пуну пажњу креативности 

ученика и открити њихове потенцијалне таленте. 

Ипак, околности рада, истовремени рад са два или више 

разреда у заједничкој просторији, поред тога са малим бројем 

ученика, не дозвољавају увек велики избор метода рада. Ускраћена је 

могућност организације групног рада. Креативност учитеља је на 

испиту, потребно је више времена за осмишљавање припрема и 

самих часова. У уџбеницима дитактике, у предходном периоду, овом 

проблему није посвећена посебна пажња. Учитељ је додатно 

оптерећен административним делом, писањем припрема и вођењем 

дневника за сваки разред. Учитељ мора да ради на изради доброг и 

педагошки заснованог распореда часова, водећи рачуна о добром 

балансу дана у недељи и тежини наставних предмета током радног 

дана (Рајчевић, 2014). 
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Слика III: Слика приказује ученичке радове на зидним 

новинама 

 
ПРИМЕР ПРИПРЕМЕ ЗА РАД У СЕОСКОЈ ШКОЛИ 

 
Општи подаци: 

Школа: ''Добрила Стамболић'' 

Разред и одељење: 1/11 

Место: Округлица 

Учитељица: Злата Петровић 

 

Општи методички подаци: 

Наставни предмет: Свет око нас 

Наставна тема: Непосредно окружење, разноврсност природе 

Наставна јединица: Животиње које човек гаји 

Тип часа: обрада 

 Редни број часа: 52.  

Наставне методе рада: дијалошка, демонстративна, илустративна, 

истраживачка, интерактивна 

Облик рада: амбијентална настава 

Средства за рад: домаће животиње 

Објекти: сеоско домаћинство 

Корелација: српски језик, ликовна култура 

Исходи: ученици ће бити у стању да идентификују животиње из 

непосредног окружења на основу спољашњег изгледа 

Активности ученика: посматрање, описивање, именовање, закључивање, 

илустровање 

 

Оперативни задаци часа: 

Циљеви и задаци часа: 

Образовни задаци:  

-усвајање знања о домаћим животињама, називи домаћих животиња 

(мужјаци и женке) и њихових младунаца, где живе домаће животиње, које 

животиње људи најчешће чувају. 
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-развијање техника сазнајног процеса: посматрањe, уочавање, упоређивање, 

класификовање, именовање 

Функционални задаци:  

-развијање логичког мишљења и осбособљавање ученика да развију свест о 

значају домаћих животиња. 

-развијање психофизичке способности ученика 

Васпитни задаци:  

-развијање интересовања и радозналости за стицање нових знања, развијање 

свести о значају домаћих животиња за људску исхрану и живот, схватање и 

разумевање важности човека у узгоју домаћих животиња. 

 

Ток часа 

 

Уводни део часа:  

Уместо да пред ученике ставимо неколико слика различитих животиња 

(коњ, крава, овца, коза, кокошка...) одлазимо у сеоско домаћинство 

Успут обнављамо усменим путем предходно стечено знање о разликама 

између живих бића. 

 

Главни део часа: 

 

У шетњи кроз двориште срећемо се са кокошкама, гускама и ћуркама. 

Започињемо разговор о називима ових животиња и постављам питање, како 

једном речју називамо ове животиње. (Живина) 

Какво им је тело? (Прекривено перјем) 

Колико имају ногу?  

На који начин се крећу? 

У стаји посматрамо краве, телад и коња., а у тору овце, јагњад, козе и 

јариће. 

Које делове тела има свака од животиња? 

Које делове тела имају све животиње, а које само неке? 

(Већина животиња има главу, труп, удове и понављамо које су то 

животиње). 

Неке животиње имају крила и перја-набрајамо које су то животиње? 

Док посматрамо свињу и прасиће како сишу, постављам питање, на који 

начин животиње долазе на свет? ( И животиње се рађају). 

Које делове тела животиње користе за кретање? 

Имају ли све животиње, које смо видели, исти број ногу? 

По чему се разликују, а по чему су сличне? 

По чему су животиње сличне са људима? (Хране се, пију воду, спавају, 

крећу се, рађају се…) 

По повратку у учионицу напишемо наслов наставне јединице, на табли и у 

свескама. 

Тражимо заједничку реч за све њих. (Животиње). 

Ком делу природе припадају? (Живој природи). 
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Ученици цртају једну животињу, тако да прикажу све њене делове тела. 

Радове окачимо на одељењски плакат. 

 

Завршни део часа: 

У завршном делу следи анализа свега што се у сеоском домаћинству видело. 

Решавамо укрштеницу. 

1. Човек који води домаћинство? (Домаћин) 

2. Животиња која мекеће? (Коза) 

3. Умиљата животиња? (Мачка) 

4. Животиња која даје млеко? (Крава) 

5. Велика перната животиња? (Ћурка) 

6. Младунче козе? (Јаре) 

7. Назив за пернате животиње? (Живина) 

8. Животиња која даје маст? (Свиња) 

9. Животиња од које добијамо вуну? (Овца) 

10. Животиња која се користи за вучу? (Во) 

11. Место где живе животиње? (Стаја) 

12. Младунче кокошке? (Пиле) 

13. Животиње које се јашу? (Коњи) 

14. Храна за животиње? (Сено) 

15.Решење укрштенице? (Домаће животиње). 

 

Табела I: У табели је приказан пример укрштенице коју ученици решавају 

 

    

 

 
15. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

   1. Д О М А Ћ И Н 

  2. К О З А     

   3. М А Ч К А   

 4. К Р А В А     

   5. Ћ У Р К А   

6. Ј А Р Е       

   7. Ж И В И Н А  

 8. С В И Њ А     

  9. О В Ц А     

  10. В О       

  11. С Т А Ј А    

  12. П И Л Е     

 13. К О Њ И      

  14. С Е Н О     
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ЗАКЉУЧАК  

Овај текст је имао за циљ да укаже на комлексност проблема 

малих сеоских школа са комбинованим одељењима. Са једне стране 

истакнути су многобројни проблеми са којима се срећу ученици, 

учитељи, али и читаво друштво у Србији у условима депопулације 

села и беспроватног замирања живота у њима. Са друге стране 

истакнуте су предности, лепоте и пре свега значај њиховог постојања 

у овим селима. Ове школе су симбол живости и наде за села, 

њиховим нестанком би вероватно била изгубљена свака нада за 

преживљавање сеоских заједница уопште. Овај текст може бити 

подстицај за бављење оживљавањем наших села, што је део 

друштвеног дискурса, преко бриге за сеоске школе које су центар 

живота у њима. Жеља ауторке била је да се придружи 

мултидисциплинарном бављењу школама и учитељима у сеоским 

срединама по моделу присутном у зборнику радова "Учитељ у 

пограничју источне и југоисточне Србије" (Јовановић, M. 

Здравковић, Д. и Трифуновић, В. (ур.) 2014) 
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TEACHING IN A COMBINED CLASS FROM A SMALL RURAL 

SCHOOL - AN EXAMPLE FROM PRACTICE 

Zlata Z Petrovic
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Abstract. This text places the work experience from one rural school, a 

displaced department with combined teaching, in the broader context of 

demographic trends of contemporary social moment and teaching practices which 

are still taking place in Serbia. The analysis is illustrated by an example from 

practice. It can be said that this presents a case study of work in the unassigned 

department in the village of Okruglica in Municipality of Svrljig. The school 

work is analyzed through the following categories: current working conditions in 

the school, students' success, past, present and future of this combined 

department, the advantages and disadvantages of working in the combined 

department, the difficulties with which teacher is faced during work. The intent of 

this paper is to present, on the one hand the difficulties and, on the other hand, the 

advantages and significance of this work not only for students, but also for the 

social environment. The text introduces one-hour preparation in a village school 

that illustrates the benefits of working in the countryside. 

Key words: rural school; TEACHING; elementary school; teaching 

practice; combined class 
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Др Љиљана Келемен Милојевић: Методика развоја говора деце 

јасленог узраста, Висока школа струковних студија за васпитаче 

,,Михаило Палов”, Вршац, 2017. 

У оквиру издавачке делатности Високе школе струковних 

студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац, Р Србија, крајем 

2017. године објављено је ново методичко дело из области Развоја 

говора: ,,Методика развоја говора деце јасленог узраста” ауторкe др 

Љиљана Келемен Милојевић, професоркe струковних студија. У 

овом приказу укратко ћемо се осврнути на садржај и структуру дела, 

а потом ћемо дати сумарну оцену, указујући на његове опште 

вредности и специфичности, те искористивост овога наслова у 

припреми студента за позив васпитача, али и свакодневној васпитној 

пракси. 

 

,,Методиком развоја говора деце јасленог узраста” др Љиљана 

Келемен Милојевић заокружује збирку приручника и уџбеника које 

је самостално или у коауторству осмислила из области језика, 

књижевности и методике развоја говора намењених пре свега 

студентима, будућим васпитачима, али и широј културној јавности. 

Овога пута у фокусу ауторкиног интересовања су целокупно градиво 

и практична методичка усмерења везана за студијски предмет 

Методика развоја говора деце јасленог узраста. На једном месту, на 

укупно 158 страна, илустрованих са 10 слика, сабрана су и 

систематизована теоријска знања и богат искуствени материјал о 

развоју говора деце јасленог узраста са методичког аспекта. Ако се у 

обзир узме досадашња литература из методике развоја говора деце 

јасленог узраста, овакав целовит приказ, чему је ауторка тежила, 

јесте неопходност; верујемо да ће исправност изнетог става тек бити 

потврђена у пракси.  

 

,,Методика развоја говора деце јасленог узраста” садржи шест 

области. Након сваке области (теоријског блока) налазе се вежбе за 
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самосталан рад студената (укупно их је више од 50). На крају 

материјала налазе се задаци за рад помоћу којих студенти треба да 

припреме испит. 

 

У првом делу разматрају се општа питања развоја језика, 

терминолошки се разграничавају појмови говора и језика, а посебан 

акценат дат је теоријском приступу усвајања језика код деце. У 

другом делу/области прегледно се описују основне карактеристике 

говора деце јасленог узраста: развој говора деце од рођења до три 

године, гестови и прве речи детета, карактеристике прелингвистичке 

и лингвистичке фазе у развоју говора деце, наводе се и објашњавају 

спољашњи и унутрашњи фактори који утичу на развој говора, истичу 

се функције говора деце јасленог узраста, те основне карактеристике 

говора деце јасленог узраста. Укратко, у првом и другом одељку 

сумирају се најрелевантнија (општа) теоријска знања неопходна за 

успешан практични рад у домену развоја говора деце јасленог 

узраста. 

 

Трећи део/област доноси попис и разматрање основних начела 

методике развоја говора деце јасленог узраста (циљеве, принципе, 

методе, облике и средства васпитно-образовног рада), док се у 

четвртом разматра рано описмењавање деце јасленог узраста. Бавећи 

се садржајем овог одељка, уочава се да је ауторка посебну пажњу 

посветила интенцији сликовница у области развоја говора. Пети и 

најобимнији део/област посвећен је усвајању језичке културе на 

јасленом узрасту. Између осталог, адаптира се општи модел обраде 

уметничког текста, свака етапа извођења активности овога типа 

детаљно се описује и илуструје примерима. У овом делу обрађени су 

и облици позоришне уметности у вртићу.  

 

Шеста област носи наслов: Говорне игре и говорно 

стваралаштво деце јасленог узраста. Даје се појмовно и 

терминолошко објашњење појма говорних игара, те њихова 

класификација. Посебна пажња посвећена је народној усменој 

књижевности као облику говорне игре у раду са децом јасленог 

узраста (доносе се успаванке, цупаљке, проходалице, пословице, 

загонетке, брзалице…). Као и у претходним темама, даје се прецизна 

структура активности која се базира на језичким играма. Структуру 

активности која се заснива на језичким играма ауторка поставља 
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овако: Мотивациона припрема, Најава теме, Прва језичка игра, 

Друга језичка игра, Стваралачки рад деце, док структура везана за 

говорно стваралаштво деце на основу недовршене приче (приче-

допуњаљке) и слика изгледа овако: Мотивациона припрема, Најава 

теме, Причање приче уз помоћ слика, Причање деце (уз помоћ 

васпитача) и Стваралачки рад деце. 

 

Потпору за инструментализацију ,,Методике развоја говора 

деце јасленог узраста” у васпитну праксу, посебно образовни рад са 

студентима, налазимо и у детаљном опису реализације методичких 

вежби, те упутствима за писање снимака, као и примерима 

дидактичко-методичких листова за праћење и анализу усмерених 

активности из области развоја говора деце јасленог узраста. На крају 

дела су прилози који садрже, између осталог, готове оригиналне 

пројекције, односно припреме за усмерене активности из области 

развоја говора деце јасленог узраста. 

 

Приказ закључујемо општом оценом: ,,Методика развоја 

говора деце јасленог узраста” ауторке др Љиљане Келемен 

Милојевић представља значајан допринос методици развоја говора 

деце јасленог узраста због: 1. систематизације теоријског градива и 

практичних методичких разматрања везаних за развој говора деце 

јасленог узраста, 2. предложених методичких структура активности и 

3. оригиналних пројекција за усмерене активности из области развоја 

говора деце јасленог узраста.  

 

Посебно истичемо значај методичких структура активности 

које су зналачки и пажљиво предложене, јер су моделоване према 

општим моделима који нису били прилагођени за јаслени узраст и 

стога их видимо као врло значајан допринос унапређивању методике 

развоја говора деце јасленог узраста. 

 

Посматрани уџбеник садржи оригинална методичка запажања, 

конструисана на основу вишегодишњег искуственог материјала 

ауторке у раду са децом јасленог узраста и студентима струковних 

студија за васпитаче. Ауторка је подробно и са више аспеката, 

обрадила и изабране теоријске теме примењујући 

интердисциплинарни приступ. Дело се одликује јасним, конкретним 

и прецизним научним језиком, а композиција је прецизно 
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осмишљена и доследно спроведена; обезбеђен је добро структурисан 

текст на језику који није непотребно комплексан. Укључује преглед 

литературе значајне за изабрану тему, а цитирање и библиографија 

задовољавају савремене стандарде. 

 

,,Методика развоја говора деце јасленог узраста” у потпуности 

одговара сврси којој је намењена, али има и потенцијал за ширу 

примену. О питањима из методике развоја говора деце јасленог 

узраста расправља се стручно и свестрано, те може послужити и као 

путоказ за нове научне и стручне радове, истраживања и 

промишљања. 

 
 

Др Ивана Ђорђев
1
, 

Висока школа струковних студија за васпитаче  

,,Михаило Палов”, Вршац 

 

Примљен:  16.04.2019. 

Прихваћен: 16.07.2019. 

 

                                                      
1 ivanacurcin@yahoo.com 
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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. 

 

 

 



113 
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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