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TEACHER COMMUNICATION QUALITY WITH STUDENTS IN 

BOARDING SCHOOLS 

Nedeljko M. Milanović
1
 

Abstract: The article presents the results of an empirical research aimed at 

understanding students' attitudes toward the communication they have with a 

teacher in a boarding school. The study was conducted on a sample of 67 subjects, 

36 female and 31 male. For the purposes of this research, a descriptive method - a 

survey technique - was used. The analyzed results of the research show that the 

majority of students feel comfortable and relaxed in communication with the 

teacher. According to the students, communication in boarding schools can be 

improved by organizing workshops on verbal and non-verbal communication, 

greater commitment of teachers to communication with students and having more 

time and patience to listen to students. The results of the study show that students 

believe that teachers possess valid verbal and non-verbal communication skills and 

that teachers have more democratic communication than autocratic ones. To make 

the life and daily functioning of the students in the boarding school positive and 

effective, it is also necessary that the communication on the teacher-student 

relationship be of a good quality, healthy and successful. 

Keywords: communication, teacher, student, boarding school. 

INTRODUCTION 

When it comes to the quality of communication in boarding schools, 

contemporary literature cannot praise with many theoretical and empirical 

works engaged in the research and improvement of communication between 

the teacher and the student. Boarding schools are ,,educational institutions 

where students are provided with conditions for learning and learning 

assistance, they are provided with accommodation, food, cultural and 
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leisure activities, physical recreation and other common needs” (Ješić, 

2008: 20). Therefore, boarding school should provide students with 

positive, undisturbed and healthy psychophysical growth and development. 

In various literatures we encounter many definitions of 

communication. “Communication is the process by which something 

seems common, connecting to a community and communicating among 

themselves” (Ivanek, Mikić, et al., 2012: 65). Author Koković points out 

that communication is “a form of verbal and non-verbal communication, 

interactions on the symbolic plan, exchange of information between 

people using signs and symbols” (Koković, 1997: 217). Communication 

can be defined as the process of interaction between individuals or groups, 

and by mediating words, images, movements, symbols or signs (Jašin-

Mojse, 2006). Considering communication in different definitions, we can 

most easily define it as the process of exchanging, transmitting messages. 

As this article deals with communication in boarding schools and 

places emphasis on the main actors in the educational work, the question 

is what is pedagogical communication? By Suzić „pedagogical 

communication, means transmitting, communicating, exhibiting, 

receiving, in a word, messaging as well as establishing relationships, 

communication, means and manner of communication among participants 

in the educational and learning process” (Suzić, 2005: 167-168). How we 

define communication as the process of exchanging, transmitting 

messages, we can most easily define pedagogical communication as the 

exchange of messages between the main actors (teachers and students) in 

the educational work. The education process relies almost entirely on 

communication. Communication significantly helps to build relationships 

and facilitates the achievement of goals (Akonnubi, Gbadeyan, et al., 

2012). Without quality communication, there is no effective and 

successful educational work in boarding schools. 

In order for the teacher-student communication to be of a good 

quality, it is necessary to include the following: “communication freedom, 

communication vulnerability, tolerance and social sensitivity, acquiring and 

practicing internal control, communication literacy, togetherness, 

cooperation, understanding and respect for others, ability to empathize, to 

appreciate differences” (Zrilić, 2010: 231). Teachers are expected to master 

all communication skills and apply them daily in working with students. 
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COMMUNICATION STYLES OF TEACHERS IN BOARDING SCHOOLS 

When talking about communication styles in educational work in 

the pedagogical and psychological literature of numerous classifications, 

but most commonly used are the two dominant ones: the autocratic and 

democratic style of communication. 

The autocratic style of communication is characterized by austerity 

towards students, punishment, disrespect for the student's personality, 

distance, lack of empathy, as well as rigidity in work and relationship with 

students. This kind of communication from the teacher to the students has a 

negative effect and causes fear, obedience, humility, while some students 

may also respond by rebelliousness (Milovanović, 2010). This kind of 

teacher independently sets the rules, uses complicated and complex terms in 

communication with students, does not involve students in decision making 

and communication is based on commands and requests. 

Contrary to autocratic style, democratic style ,, is characterized by 

communication flowing in different directions - upstream (from student to 

teacher), downstream (from teacher to student) and horizontally - from 

student to student ” (Ješić, 2008: 204). A teacher who cultivates a 

democratic style of communication when working with students is 

tolerant, empathetic, calmly accepts students' mistakes, helps students find 

the right solution for them, encourages cooperativeness, respects the 

individual characteristics of all students. Teachers must possess certain 

competencies to work in educational institutions. The most important 

competence is communication (Yesil, 2006). Communication competent 

teacher is a teacher who is emotionally and socially expressive as a 

person, sensitive and controlled (Milovanović, 2010). In order for the 

teacher to be successful in teaching, it is essential that communication 

with students is positive, effective and two-way. "In two-way 

communication, the interlocutors respond to one another and reciprocally 

influence one another. Both talk, and both change. From such a 

conversation, all the interlocutors come out different. At the beginning 

and end of the conversation, they are no longer the same. It is a 

conversation in which one hears, thinks and speaks ”(Brajša, 1993: 22).  

Communication is the primary tool of any teaching staff. Therefore, 

boarding school teachers must master all communication skills, because 

positive and successful educational work is achieved through valid, 

quality and two-way communication.  
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RESEARCH METHODOLOGY 

The subject of the research is the communication of teachers with 

students in secondary boarding schools. 

The aim of the research is to understand the students' relationship to 

the communication they have with the teacher in the boarding school. 

From a defined research goal the following tasks occur: 
 Determine how often students have individual conversations with the 

teacher. 

 Investigate whether there is a statistically significant difference 

between students regarding whether they turn to a teacher when they 

have a particular gender problem. 

 Investigate whether students turn to a teacher when they have a 

problem. 

 Analyze the degree of disagreement of the student according to the 

teacher's communication skills. 

 Investigate how students feel when talking to a teacher. 

 Determine how often the teacher is democratic and how autocratic is 

in communicating with students. 

 Examine how in the opinion of the students communication between 

the teacher and the student can be improved. 

Research hypothesis 

The general hypothesis of the research emerges from this goal: 

It is assumed that students have a positive attitude towards the 

communication that teachers have with them in boarding schools. 

The following research hypotheses emerge from the formulated tasks: 
 It is assumed that students often have individual conversations with 

the teacher. 

 It is assumed that there is no statistically significant difference 

between the students as to whether they turn to the teacher when they 

have a particular gender problem. 

 It is assumed that students assess that there are positive 

communication skills in the teacher. 

 It is assumed that students feel comfortable communicating with the 

teacher. 

 It is assumed that there is a more democratic style in the 

communication of the teacher with the students. 

 It is assumed that teacher-student communication can be enhanced by 

organizing workshops on verbal and non-verbal communication. 

Research methods, techniques and instrument 



5 

The descriptive method and the survey technique were used for the 

purposes of the survey. From non-parametric methods we used: determination 

of basic statistical indicators (frequencies, percentages); calculation of scale 

value index (ISV) in a Likert-type assessment scale; χ2 test, to determine if 

there are statistically significant differences between the variables. 

The questionnaire was constructed as a separate instrument for 

this empirical research. The questions in the questionnaire are of open, 

combined and closed type (with pre-offered response modalities). The 

questionnaire consists of two complete questions: the first two questions 

relate to general sample data, while the second part of the questionnaire 

concerned information about the problem being investigated. 

Population and research sample 

The study population consisted of secondary boarding school students in 

Jagodina and Negotin. A total of 67 students, aged 15 to 18, participated.  

Based on the questionnaire, data on the gender of respondents were 

obtained, where 46,3% (f=31) are male and 53,7% (f=36) are female.  

31,3% (f=21) of the first grade students participated in the survey, 

20,9% (f=14) of second grade students, 25,4% (f=17) of third grade 

students and 22,4% (f=15) of fourth-year high school students placed in 

the boarding school. 

RESEARCH RESULTS 

Our first research task was to determine how often students have 

individual conversations with the teacher. 

Chart 1. How often students and teachers conduct individual conversations. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

once a day

once a week

several times a week

once a month
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From the results shown in Chart 1, we can see that 19,4% (f=13) of 

the students indicated that they have individual conversations with the 

teacher once a month, 11,9% (f=8) cited several times a week, 38,8% 

(f=26) of students responded once a week and 29,9% (f=20) of the 

students reported having a conversation with the teacher once a day. By 

asking this question, we wanted to see how well teachers really care about 

their students. Individual conversation involves one student and one 

teacher. During these conversations, students can present their problems, 

difficulties, ideas, attitudes, opinions, and speak more freely with the 

teacher, than they will do in front of an educational group. This method of 

communication has its strengths and advantages, such as improving 

student motivation, self-esteem, real-world understanding of students' 

abilities and most importantly contributing to the development of trust in 

teacher (Ješić, 2008). Therefore, the results analyzed show that boarding 

school teachers often have individual conversations with their students. 

The next task of our research was to investigate whether there was a 

statistically significant difference between students regarding whether or 

not they contact the teacher when they have a particular problem 

considering gender. 

The chi-square indicates that the difference in response frequency is 

statistically significant (χ2 =14,064; df =1; p=0,00) between male and 

female students who said yes, 59,7% (f=40) and 40,3% (f=27) who do not 

turn to the teacher when they have a problem. 

Chart 2. Structure of students' gender responses, whether they approach 

the teacher when they have a problem. 
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The results shown in Chart 2 show that 80,56% (f=29) of female 

students and 35,48% (f= 11) of male students turn to a teacher when they 

have a problem, until 19,44% (f=7) female students and 64,52% (f=20) 

male students don't turn for help and advice. So, female students are more 

likely to turn to a teacher for help or advice when they encounter a 

problem, than male students. Analyzed research results (Sarı, Ötünç, et al., 

2007) indicate that female students have better developed communication 

skills than male students. Female students are more willing to share their 

problem with the teacher and find the best solution with him. 

Students were asked if they did not approach the teacher when they 

had a problem to give reasons why this is so. The question was open-

ended and we divided the answers into four groups. 9% (f=6) of students 

answered not to contact the teacher when they have a problem, because it 

fears the teacher's reaction. 11,9% (f=8) of the students cited the teachers' 

disinterest as a reason, 3% (f=2) of students said they did not want to 

upset their teacher with their problems, while 16,4% (f=11) of the students 

answered that the teacher never had time to talk. 

With the research we wanted to check the degree of disagreement 

of students with the communication skills of the teacher. Table 1 lists the 

response frequencies - the degree of agreement with the subjects' 

testimonials, expressed on a Likert-type assessment scale. 

Table1. Student consent to testify, expressed on a Likert scale of assessment. 

 

 

Claims on teacher-

student 

communication 

I totally 

agree 

I agree I'm 

undecided 

I disagree I totally 

disagree 

 

 

ISV 
 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

During the 

conversation, the 

teacher looks me in 

the eye. 

25 37,3 33 49,2 -  

 - 

9 13,4  

- 

 

- 

4,10 

The teacher speaks 

in understandable 

and clear language. 

22 32,8 36 53,8 -  - 9 13,4 -  - 4,06 

The information 

that teacher gives 

me is always clear 

and concrete. 

33 49,3 24 35,8 8 11,9  2  3 -  - 4,31 

The teacher does 

not interrupt me 

while I speak. 

17 25,4 28 41,8 5  7,5 17 25,4 -  - 3,67 

As I speak, the 

teacher listens 

carefully to me. 

26 38,8 29 43,4 -  - 12 17,9  

- 

 - 4,03 

The teacher allows 

us to express our 

opinion. 

13 19,4 20 29,9 6  9 19 28,4 9 13,4 3,13 
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Based on the results presented in Table 1, we can see that students 

generally have a positive attitude towards the present skills of the teacher 

in communicating with them. From the presented results we conclude that 

teachers coordinate and adequately apply both verbal and non-verbal 

communication. Therefore, students find that teachers generally possess 

the valid skills needed to work in educational work. On the item that the 

teacher allows students to express their opinions a lower scale value index 

was calculated relative to the other claims in Table 1. Similar results were 

obtained by research (Jovanović, 2009), in which students stated that the 

class lacked freedom of expression. The results of the research (Pejić, 

2006) show that interrupting students' answers is one of the most 

pronounced phenomena that impairs the quality of communication in 

teaching. 

The next research task was to explore how students feel in 

communicating with a teacher. 
Table 2. How students feel in communicating with the teacher. 

 

During the 

conversation 

with the 

teacher I feel: 

Very often  Often Periodically Rarely Never  

ISV 

 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

 

f 

 

% 

Pleasantness 28 41,8 27 40,3 2 3 7 10,4 3 4,5 4,04 

Relaxation 39 58,3 15 22,4 10 14,9 3 4,5 - - 4,34 

Fear  8 11,9 12 17,9  9 13,4 10 14,9 28 41,8 2,43 

 

From the results presented in Table 2, we can see that the majority 

of students feel comfortable (ISV=4,04) and relaxed (ISV=4,34) in 

communication with the teacher. The lowest index of the scale value 2.43 

indicates the presence of fear in the student in communication with the 

teacher. To students who responded that they very often, often and 

occasionally, feel fear in communicating with the teacher, the question 

was asked to state what the reasons for such feelings were. The question 

was open-ended and the answers received were classified into three 

categories. 14,9% (f=10) of the students indicated that they felt 

apprehensive about the authoritarian style of the teacher. An autocratic 

educator creates an atmosphere of fear, sometimes using a method of 

punishment in dealing with students and traits that appreciate are 

obedience and unconditional performance of tasks (Milošević, 2015). 

10,4% (f=7) of the students answered that the teacher did not want to 

listen to them fully and reached conclusions very quickly, not fully aware 

of the situation, while 17,9% (f=12) of the students indicated that they did 
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not trust the teacher. Trust is a long process and is gained over time. In 

order for a quality life in boarding school, it is necessary for the teacher to 

pay attention to establishing trust, and this implies an teachers' interest and 

commitment to his students. 
Table 3. Democratic and autocratic communication of teachers with 

students. 

 

 

Very often  Often Periodically Rarely Never 

f % f % f % f % f % 

The teacher is tolerant 

in communication. 

17 25,4 25 37,3 14 20,9 10 14,9 1 1,5 

The teacher calmly 

accepts all our mistakes. 

20 29,9 32 47,8 3 4,5 7 10,4 5 7,5 

The teacher treats all 

students with respect. 

11 16,4 34 50,7 10 14,9 12 17,9 - - 

The teacher uses 

complicated words that 

students do not 

understand. 

- - - - - - 4 6 63 94 

The teacher himself 

makes the decisions and 

sets the rules, does not 

agree with the students. 

 -  - 2 3 4 6 8 11,9 53 79,1 

Based on the results presented in Table 3, we conclude that, in the 

opinion of the students surveyed, the democratic style of communication 

in boarding school is more prevalent. Therefore, a democratically oriented 

teacher is tolerant in communication with students, respects their 

personality, directs, encourages and motivates students in their work. So, 

the democratic style of the teacher is determined to be successful and 

positive in the educational work. 

At the end of this research, we wanted to examine how, in the 

student's view, communication between teacher and student can be 

improved. 

Table 4. Student suggestions for improving communication with the teacher. 

 Organization of workshops 

on verbal and non-verbal 

communication 

Higher commitment of teachers to 

communication with students 

More patience and time on 

the part of educators to listen 

to students 

f 18 25 24 

% 26,9 37,3 35,8 

Based on the results presented in Table 4, we can conclude that the 

students thoroughly approached the answer to the question about 

improving communication between teachers and students. 26,9% (f=18) 

of the students indicated that communication in boarding school could be 

improved by organizing workshops on verbal and non-verbal 
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communication, 37,3% (f=25) of students believe that a greater 

commitment of the teacher to communication with students can improve 

the communication process, while 35,8% (f=24) of students indicated that 

communication can be improved by having more patience and time by 

teachers to listen to students. 

Teachers need to improve their communication skills, because they 

are models to their students from which they will learn and acquire 

knowledge and abilities and thus interact and communicate with others. 

CONCLUSIONS 

In this research, an attempt was made to look at and present the students' 

relationship to the communication they have with the teacher in boarding school. 

The analyzed results show that students often have individual 

conversations with the teacher and that female students are more likely to 

turn to the teacher for help when they have a problem. The majority of 

respondents stated that they feel comfortable and relaxed during their 

communication with the teacher, while a third of respondents said that 

they very often and often feel fear. Autocratic communication of the 

teacher, reaching a conclusion very quickly and distrust in the teacher are 

the main reasons that cause fear in communication with the educator. 

When it comes to enhancing teacher-student communication, 

respondents answered that the communication process can be improved 

by organizing and conducting workshops that will address both verbal and 

non-verbal communication, that it is necessary for teachers to become 

more committed to communicating with students and to have more 

patience and time to listen to them. 

The general conclusion we can draw from the whole research is that 

students expressed a high degree of agreement with the communication 

skills of the teacher, suggesting that teachers appropriately apply and 

coordinate verbal and non-verbal communication. Students have a 

positive attitude towards the communication the teacher achieves with 

them and point out that the democratic style of communication is more 

dominant than autocratic. 

We believe this topic provides many opportunities for enhancing 

communication in boarding school, as well as for further research that 

could focus on more detailed research, with a larger number of 

respondents, on the representation of verbal and nonverbal, direct and 

indirect, as well as violent and nonviolent teacher-student communication. 
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КВАЛИТЕТ КОМУНИКАЦИЈЕ ВАСПИТАЧА СА УЧЕНИЦИМА У 

СРЕДЊОШКОЛСКИМ ДОМОВИМА 

Недељко М. Милановић
1
 

Апстракт: У раду су представљени резултати емпиријског 

истраживања које је имало за циљ сагледавање односа ученика према 

комуникацији коју остарују са васпитачем у средњошколском дому. 

Истраживање је спроведено на узорку од 67 испитаника и то 36 женског и 

31 мушког пола. За потребе овог истраживања коришћена је дескриптивна 

метода – техника анкетирања. Анализирани резултати истраживања 

приказују да највећи број ученика осећа пријатност и опуштеност у 

комуникацији са васпитачем. Према мишљењу ученика, комуникација у 

средњошколским домовима се може унапредити организацијом радионица 

на тему вербалне и невербалне комуникације, већом посвећености 

васпитача комуникацији са ученицима и поседовањем више времена и 

стрпљења да саслушају ученике. Резултати истраживања приказују да 

ученици сматрају да васпитачи поседују ваљане вештине вербалне и 

невербалне комуникације и да је код васпитача заступљенија демократска 

комуникација од аутократске. Како би живот и свакодневно функционисање 

ученика у дому било позитивно и ефикасно, неопходно је да комуникација 

на релацији васпитач-ученик буде квалитетна, здрава и успешна. 

Кључне речи: комуникација, васпитач, ученик, средњошколски дом. 

Примљен: 09.01.2020. 

Прихваћен: 22.01.2020. 

                                                      
1 nedeljko996@gmail.com,. Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у 

Јагодини, Мастер студент 
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ПРИПЕМА ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ ЗА ПОЛАЗАК У 

ШКОЛУ ИЗ УГЛА ВАСПИТАЧА 

Мирослава Б. Којић 
1
, Загорка Т. Марков

2
, Смиљана С, Којић 

Грандић
3
 

Сажетак: У овом раду припрема деце са сметњама у развоју за 

полазак у школу разматра се као вишедимензионални и комплексан процес 

који траје много дуже од формалне припреме која према законским 

прописима траје једну школу годину. Овај процес захтева персонализовани 

приступ детету са сметњама у развоју где се полази од тренутног нивоа 

развоја и постигнућа детета, а не развојне норме за одређени календарски 

узраст. Полази се од тренутних способности детета и проширивањем и 

надограђивањем његових знања, вештине и навика. Циљ овог рада је утврди 

специфичности припреме деце са сметњама у развоју за полазак у школу у 

редовном вртићу из угла опажања васпитача. За потребе истраживања 

конструисан је упитник којим се процењују опажања васпитача о припреми 

деце са сметњама у развоју за полазак у школу. Резултати истраживања 

показују да је из угла васпитача припрема деце са развојним сметњама за 

полазаку школу носи низ специфичности који захтевају темељани план и 

програм активности. Овај план се заснива на (а)персонализованом приступу 

детету, индивидуализацији или примени ИОП-а, (б) тимском раду у 

предшколској установи и(в)додатној подршци деци, родитељима и 

васпитачима, а коју у складу са законом реализују дефектолози и логопеди. 

Значајну улогу у идентификованим факторима за припрему деце са 

развојним сметњама за полазак у школу имају и вршњаци типичног развоја. 

Kључне речи: припрема деце за полазак у школу/ деца са 

сметњама у развоју/ ИОП/ додатна подршка/ тимски рад. 

                                                      
1 kojicmb@gmail.com, Европска академија наукa у Београду 
2zagorka.markov@gmail.com, Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди 
3 kojicki@live.com, Основна школа „Joван Поповић“ у Кикинди 
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УВОД 

Транзиција је прелазак из једног стања или околности у другу. 

Човек током живота пролази кроз различите транзиционе процесе. 

Неки од њих су повезани са школовањем као што је на пример 

прелазак детета из предшколске установе у основну школу. Због 

комплексности транзиције у многим земљама се у области 

образовања израђују индивидулани транзициони планови за децу са 

сметњама у развоју (Odović i Milanović Dobrota, 2019). Транзиција 

деце из вртића у школу често представља стрес за дете типичног 

развоја и њихове родитеље. Самим тим је припрема деце са 

тешкоћама у развоју много захтевнија и за децу и за њихове 

породице (Rous, Teeters Myers & Buras Stricklin, 2007; McIntyre, 

Eckert, Fiese, DiGennaro Reed& Wildenger, 2010) где родитељи и 

стручњаци треба да остваре што бољу комуникацију у специфичном 

и комплексном процесу транзиције. Транзиција детета из вртића у 

школу у контексту еколошког ситемског приступа (Brofennbrener, 

1997) инклузивног предшколског васптања и образовања у процес 

припеме детета за полазак у школу укључује следеће факторе: 

породицу, васпитача, учитеља, дефектолога, радне терапеуте и др., а 

који ће код детета сузбити стрес због мењања окружења и ојачати 

његове социјалне и комуникативне способности и учинити га 

самосталнијим за учење у новој средини(Pravilnik o dodatnoj, 

obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom, 

2018). Планирање транзиције за дете и породицу има за циљ 

обезбеђивање континуитета и кохерентност искуства подршке и 

оружења за учење детета (Rous, Hallam, Harbin, McCormick & Jung, 

2007). Транзиција у школу је успостављање партнерског односа 

између различитих микросистема - породице, вртића, школе јер могу 

олакшати прилагођавање детета на нову средину (Krstić i Zuković, 

2017:143). Припрема деце са сметњама у развоју и њихова транзиција 

у школу се разматра из еколошког приступа развоја и учења 

(Bronfronbrener, 1997). Овај приступ подразумева комплексан систем 

утицаја не дете који чине различити фактори из микро, мезо, егзо и 

макро система како би се осигурао континуитет из преласка из једне 

у другу средину. Успешне стратегије се заснивају на планирању 

транзиције које се заснивају на индивидуалним потребама деце и 

породице где се води рачуна о расположивом времену и ресурсима 

васпитача, наставникаи других професионалаца који учествују у 

овом процесу. (Rous & Hallam, 2011). Увођењем инклузивног 

васпитања и образовања долази до значајних промена у вези са 
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васпитањем и образовањем деце са сметњама у развоју, а које су 

регулисане законским прописима (Правилник о ближим упутствима 

за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову 

примену и вредновање, 2018). Правилником о дадатној образовној, 

здравственој и социјалној подршци детету и ученикум (2018) такође 

се регулише, између осталог, васпитно-образовна подршка детету са 

сметњама у развоју. Да би припрема деце са сметњама за полазак у 

школу била задовољавајућа неопходно је обезбедити неке од 

следећих критеријума: обученост васпитача и стручних сарадника, 

израду педагошког профила детета, израда, примена и евалуација 

индивидуалног образовног плана (ИОП), сарадња и партнерство са 

породицом (Cvjetićanin and AnĊić, 2017; Markov i Jelić, 2017; Markov, 

Stepanov i Jelić, 2016; Majstorović, 2015; Klemenović, 2009), стручна 

подршка дефектолога и логопеда (Cvijetić, 2015) у оквиру установа 

специјализованих за ову делатност. ИОП је документ који се израђује 

за дете са сметњама у развоју и има за циљ оптимални развоj детета, 

и његово напредовање и осамостаљивање у вршњачком колективу. 

Предшколско дете има права на додатну подршку због тешкоћа у 

приступању, укључивању и учествовању у образовању и васпитању, 

ако те тешкоће утичу на негову добробит ( Pravilnik o dodatnoj, 

obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom, 

2018;Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на 

ИОП, његову примену и вредновање, 2018). Васпитно-образовни 

програм који је израђен у складу са јединственим потребама детета 

описује индивидуализоване циљеве, акомодације, модификације и 

услуге које ће детету са сметњама бити пружене, као и мере којима 

ће се пратити њихов напредак. Критеријуми и стандарди, све 

установе које су пружаоци додатне подршке ће радити на основу 

Стручног упутства о начину пружања додатне подршке у 

образовању (2012), користећи расположиве ресурсе запослених у 

установи. Додатна подршка у смислу овог упутства односи се на 

децу у припремном предшколском програму. Мере додатне подршке 

се, у складу са прописима, реализују на основу мишљења 

интерресорне комисије и односе се иземђу осталог на остваривање 

субвенција за похађање програма предшколског васпитања и 

образовања за децу са сметњама у развоју. Ово значи да припрему 

деце са тешкоћама у развоју и њихову транзицију у школу треба 

сагледавати као мултидимензионални и комплексан поступак из угла 

еколошког концептуалног нивоа (Rous et al., 2007) где уз све 

набројане факторе треба имати разрађене транзиционе стратегије 

(Rous& Hallam, 2011). Студије случаја засновене на искуствима три 



16 

породице из Канаде указују на значај партнерства породица и 

васпитача и других професионалца приликом укључивања деце са 

тешкоћама у развоју у другу средину. Налази показују да је процес 

транзиције пресудан за децу са тешкоћама у развоју, али тежак за 

њихове породице (Villeneuve, Chatenoud, Minnes, Perry, Hutchinson, 

Frankel, Loh, Dionne, Weiss, Versnel & Issacs 2013). Логопеди и 

дефектолози треба са родитељима, васпитачима и другом 

стручњацима да разрађују планове и програме који ће деци са 

сметњама у развоју омогућити квалитетну транзицију из вртића у 

школу са што мање нежељених ефеката који често прате овај процес. 

Добра координација свих фактора доприноси бољој транзицији, а 

чији значајан фактор је квалитетна припремљеност детета са 

сметњама у развоју за полазак у школу, а у складу саиндивидуалним 

способностима детета (Stručno uputstvo o načinu pružanja dodatne 

podrške u obrazovanju, 2012) 

Фактори који утичу на припему деце са сметњама у развоју за полазак у 

школу 

Припрема деце са сметњама у развоју у контексту инклузије 

поред детета са сметњама у развоју у овај процес укључује: 

васпитаче, родитеље, дефектологе, радне терапеуте, учитеље, 

породицу, вршњаке типичног развоја и др. Деловање ових 

идентификованих фактора се међусобно преплиће, а истакнуто место 

има њихова интердсциплинарна сарадња на којој се заснива и 

припрема деце са сметњама у развоју за полазак у школу. За 

припрему деце из осетљивих група није довољна једна школска 

година да би се она припемила за полазак у школу (Daley, Munk & 

Carlson, 2011;Кlemenović, 2009). Припрема деце са развојним 

сметњама за полазак у школу започиње још у периоду ране 

интевенције (Andrejević, 2005;Cvijetić, 2016) заправо још у породици 

где дете стиче прва искуства. Веома су важне и стручне 

компетенције васпитача за васпитно-образовни рад са децом са 

сметњама у развоју. Васпитачи изучавају дефектолошку групу 

предмета на високим школама и факултетима. Такође, и додадатним 

обукама које су регулисане законским прописима Правилник о 

сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 81/2017) 

могу да стекну компетенције за рад са децом са сметњама. 

Професионални развој васпитача је сложен процес који захтева 

http://www.svetisava.edu.rs/index.php/15-vesti/224-strucno-uputstvo-o-nacinu-pruzanja-dodatne-podrske-u-obrazovanju
http://www.svetisava.edu.rs/index.php/15-vesti/224-strucno-uputstvo-o-nacinu-pruzanja-dodatne-podrske-u-obrazovanju
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знања и искуства о васпитно-образовном раду предшколске деце и 

подршци њиховим породицама (Sheridan, Edwaeds Pope, Marvin 

&Кnoche, 2009). Поред тога непосредно искуство у раду са овом 

децом и учешће у изради ИОП-а доприноси да квалитет припреме 

деце са сметњама у развоју буде бољи (Цветићанин и Андрић, 2017; 

Milivojević i Sretenović, 2014;Tzvetkova-Arsova, 2011, Daniels 

&Stafford, 2001). Сарадња унутар инклузивног тима на примеру 

припреме деце са сметњама у развоју за полазак у школу значајна је 

у инклузивном дискурсу на релацији васпитача и дефектолога. Сваки 

од ових стручњака ће у складу са својим компетенцијама дати 

допринос у припреми деце за полазак у школу. Дефектолози у 

оквиру индивидуалног и индивидуализованог планирања, планирања 

и подучавања деце са сметњама у развоју, а васпитачи у примени 

предшколског курикулума којим је предвиђено да васпитач стил 

подучавања прилагођава могућностима учења сваког детета (Cvijetić, 

2015; Кrnjaja i Miškeljin, 2006; Daniels & Stafford, 2001). Сарадња и 

партнерство васпитача и родитеља представљају априори један од 

важних фактора инклузије, па у том контексту и поступка припреме 

деце са сметњама у развоју за полазак у школу. Породица има важну 

улогу, јер пружа информације о способностима, потребама и 

интересовањима деце(Jelić, Stojković i Markov, 2018; Markov i Jelić, 

2017; Stojković, Markov i Jelić, 2017; Кlemenović, 2009; Daniels & 

Stafford, 2001; Bernheimer, Gallimore & Weisner, 1990). Позитивна 

интеракција између деце доприноси квалитету вршњачких односа 

(Hundert, Mahoney &Hopkins, 1993), а што се добро одражава на 

развој деце са сметњама у развоју и њихове социјалне вештине које 

су један од услова да квалитетнију припрему за полазак у школу 

(Kemp & Carter, 2005; Daniels & Stafford 2001). На ефикасно 

социјално функционисање деце утичу и емоционални процеси и 

боље разумевање емоционалних стања других (Eisenberg, Fabes & 

Spinrad, 2006). Учешће деце са сметњама у развоју доприноси 

унапређењу интеракција између све деце током усмерених и других 

активности (Hunt et al., 2004) које побољшавају њихове 

комуникативне способности, а што доприноси бољој транзицији у 

школу. Резултати исраживања (Markov i Jelić, 2017; Jelić i Ĉolić, 

2016; Majstorović i Markov, 2016) показују да васпитачи сматрају да 

су деца типичног развоја подршка васпитачима у инклузивној 

пракси, јер код деце са сметњама у развоју подстичу развој 

социјалних компетенције на шта утичу појачане социјалне 

интеракције у инклузивном вртићу (Sretenov, 2008; Kemp & Carter, 

2005). Истраживања показују да већина васпитача и учитеља имају 
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искуства у изради и реализацији ИОП-а (Markov i Jelić, 2017; Vujaĉić, 

Lazarević i Đević, 2015; Milivojević i Sretenović, 2014; Stanĉić i 

Stanisavljević Petrović, 2013; Tzvetkova-Arsova, 2011), а што је 

значајно за успешну транзицију деце са сметњама у развоју. Уз 

сагласност родитеља или старатеља између осталих и за 

предшколску децу са сметњама у развоју могуће је израдити ИОП. 

Пре израде ИОП-а приступа се формирању педагошког профила 

детета, што је регулисано Правилником о ближим упутствима за 

утврђивање права на индивидуално образовни план, његову примену и 

вредновање („Службени гласник РС“, број 27/18). Према неким 

ауторима ИОП-и се могу сврстати у три категорије у зависности од 

узраста деце односно ученика и врсте подршке којом су корисници 

планова обухваћени (Lewis & Allman, 2000, prema, Tzvetkova-Arsova, 

2011). Циљ овог рада је утврдити специфичности припреме деце са 

сметњама у развоју у редовном вртићу из угла опажања васпитача.  

Метод рада 

Узорак 

Узорком је обухваћено 127 васпитача запослених у 

предшколским установама из неколико места у Србији. Сви 

испитаници су женског пола. Од укупног броја испитаника њих 117 

(92,10%) живи у граду, а 10 васпитача, а што у процентима износи 

7,90% су као место пребивалишта навели село. У табели 1. 

Приказана је структура узорка у односу на године живота 

испитаника. У истраживању су учествовали васпитачи који имају 

искуства у припреми деце са сметњама у развоју за полазак у школу. 

Табела 1. Године живота испитаника 
Године Фрек. Проц. % 

24 – 35 43 33,90% 

36 – 45  45 35,40% 

46 – 56 39 30,70% 

Укупно 127 100,00% 

Нису утврђене статистички значајне разлике у односу на 

године живота испитаника (χ
2
=0,441, p=0,802, df2). 

 



19 
Методе и инструменти 

За потребе овог истраживања конструисан је упитник који се 

састоји из два дела. Први део инструмента обухвата релевантне 

демографске карактеристике васпитача: пол, старост, ниво 

образовања, дужина радног искуства, и постојање професионалног 

искуства у припреми деце са сметњама у развоју за полазак у школу. 

Упитник чини укупно 15 тврдњи и састоји се од две Супскале: 

(1) Општа припрема за полазак у школу – 6 тврдњи (2) Релизација 

васпитно-образовног процеса у припреми деце са сметњама у развоју 

за полазак у школу – 9 тврдњи  

Васпитачи су на основу својих опажања и искустава 

одговорили на тврдње које су формулисане у складу са циљем 

истраживања. Анкетирање је било анонимно и затвореног типа. 

Испитаници су бележили степен слагања или неслагања са 

наведеном тврдњом – „увек“; „понекад“; „не“, уносећи знак x у 

одговарајућу колону уз могућност кратког коментара за сваку 

тврдњу. Метријске карактеристике инструмента одређене су 

применом Cronbach-Alpha методом као коефицијентом поузданости. 

Добијени коефицијент за инструмент износи α=0,772. Ако се узме у 

обзир да је упитник пилотиран за потребе овог истраживања, 

статистичка значајност је релативно добра, па се можемо ослонити 

на добијене резултате.  

Статистичке методе 

За утврђивање значајности односа између посматраних 

непараметријских варијабли коришћен је Хи – квадрат тест.  

Резултати истраживања и дискусија 

Анализа добијених резултата усмерена је на две области: 

а)општа питања о припеми деце са сметњама у развоју за полазак у 

школу и б) реализација васпитно-образовног рада са децом са 

сметњама у развоју током припреме за полазак у школу. 
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Табела 2. Опажања васпитача о општим питањима везаним за 

припрему деце са сметњама у развоју за полазак у школу 
 
Тврдње 

f1
 (

у
в
ек

) 

п
р
о

ц
ен

ат
 

f2
 (

п
о

н
ек

ад
) 

п
р
о

ц
ен

ат
 

f3
 н

и
к
ад

 

п
р
о

ц
ен

а 

 
χ2 

 
 

p 

Уз додатне обуке васпитачи стичу 

компетенције за припему деце за 

полазак у школу 

22 18% 64 50% 41 32% 20,898 .000 

Припрема деце са сметњама у 

развоју даје најбоље резултате 

уколико је у њу директно укључен 
и дефектолог 

62 49% 47 37% 18 14% 23,638 .000 

Припрема деце са сметњама у 

развоју за полазак у школу је 

квалитетнија уколико је дете 
обухваћено раном интервенцијом 

и у којима се примењују 

специфичне активности везане за 
транзицију 

45 35% 58 46% 24 19% 13,906 .000 

Припрема деце са сметњама у 

развоју за полазак у школу је 
квалитетнија уколико се дете на 

што ранијем узрасту крене у вртић 

44 35% 49 38,5% 34 26,5% 2,756 .252 

Родитељи деце са сметњама у 

развоју се укључују у активности у 
вртићу током припреме за полазак 

у школу 

35 28% 38 30% 54 42% 4,929 .085 

Родитељи се опредељују и за 
додатну подршку ван вртића у 

припреми деце за полазак у школу 

и размењују искуства са 
васпитачима 

 
32 

 
25% 

 
44 

 
35% 

 
51 

 
40% 

 
4,362 

 
.112 

 

Увидом у Табелу 1. констатујемо да највећи број испитаника 

сматра, укупно њих 64 (50%) да уз додатне обуке васпитачи понекад 

стичу стичу компетенције за припему деце за полазак у школу. 

Укупно 22(18%) испитаника сматра да се уз семинаре „увек“ могу 

стећи компетенције за припрему деце са сметњама у развоју за 

полазак у школу. Укупно 41 (32%) испитаника сматра да додатне 

обуке не могу васпитачу да пруже компетенције како би припремали 

децу са сметњама у развоју за полазак у школу. Постоји статистички 

значајна разлика у одговорима васпитача (χ2=20,898, p=0.000, df 2). 

Укупно 62 (49%) испитаника сматра да припрема деце са сметњама у 

развоју даје најбоље резултате уколико је у њу директно укључен и 

дефектолог, а док је 47 (37%) васпитача одговорило „понекад“. 

Остали испитаници, њих укупно 18 (14%) је дало негативан одговор 
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на ову тврдњу. Постоји статистички значајна разлика у одговорима 

васпитача (χ2= 23,898, p=0.000, df 2). Највећи проценат васпитача 

опажа да је припрема деце са сметњама у развоју за полазак у школу 

је квалитетнија уколико је дете обухваћено раном интервенцијом уз 

примену активности које су у вези са транзицијом. Укупно 45 (35%) 

испитаника је одговорио са „увек“, а док је 27 (46%) васпитача 

одговорило „понекад“. Остали испитаници, њих укупно 24 (19%) је 

дало негативан одговор на ову тврдњу. Постоји статистички значајна 

разлика у одговорима васпитача (χ2=13,906, p=0.000, df 2). Укупно 44 

(35%) испитаника је одговорило са „увек“ да припрема деце са 

сметњама у развоју за полазак у школу квалитетнија уколико дете на 

што ранијем узрасту крене у вртић. Укупно 49 (38,50%) васпитача је 

одговорило „понакад“. Остали васпитачи 34 (23,5%) нису ранији 

полазак у вртић повезали са квалитетнијом припрему детета са 

сметњама у развоју за полазак у школу. Укупно 35 (28%) испитаника 

је одговорили “увек” да родитељи деце са сметњама у развоју се 

укључују у активности у вртићу током припреме за полазак у школу 

треба, док је 38 (30%) васпитача одговорило са „понекад“. Укупно 54 

(42%) васпитача сматра да родитеље не треба укључитавити у 

активности. Укупно 32 (25%) васпитача опажа да се родитељи 

опредељују и за додатну подршку ван вртића у припреми деце за 

полазак у школу и размењују искуства са васпитачима. Укупно 44 

(35%) испитаника је одговорило са „понекад“, док је 51(40%) њих 

опажа да родитељи не укључују своју децу у додатну подршку у 

специјализованим установама.  

У Табели 2 представљени су резултати који се односе на 

област Реализације васпитно-образовног процеса у припреми деце са 

сметњама у развоју за полазак у школу. 
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Табела 2 Релизација васпитно-образовног процеса у припреми деце 

са сметњама у развоју за полазак у школу 
 
Тврдње 

f1
 (

у
в
ек

) 

п
р
о

ц
ен

ат
 

f2
 (

п
о

н
ек

ад
) 

п
р
о

ц
ен

ат
 

f3
 (

н
и

к
ад

 

п
р
о

ц
ен

ат
 

 
 

χ2 

 
 

p 

Полазна основа за рад је тренутни 

ниво развоја и постигнућа детета 

45 35% 49 39% 33 26% 3.276 .194 

Полазим од онога што дете може уз 

проширивање и надограђивање знања, 

вештина и навика 

42 33% 48 38% 37 29% 1.433 .488 

У оквиру приоритених области развоја 
дајем предност самосталности и 

социјализацији у односу на 

преакадемске У оквиру приоритених 
области развоја дајем предност 

самосталности и социјализацији у 

односу на преакадемске вештине 

 
54 

 
43% 

 
51 

 
48% 

 
22 

 
9% 

 
14.45

6 

 

.000 

Структурирано подстичем 
интеракцију са вршњацима и учење по 

модел 

 
52 

 
41% 

 
44 

 
35% 

 
31 

 
24% 

 
5.307 

 
.007 

Kориститим принципе 
подучавања(очигледност, 

поступност,секвенцирање, интензитет, 

учење кроз чињење активност детета) 

 
67 

 
53% 

 
31 

 
24% 

 
29 

 
23% 

 
21.60

6 

 

.000 

Kористим принципе подучавања: 

похваљивање и награђивање, 
постављање јасних правила, 

уважавање интересовања детата, 

временска и просторна организација, 
усаглашен рад са знањима и 

вештинама и навикама у више 

окружења и др. 

 

65 

 

51% 

 

32 

 

25% 

 

30 

 

24% 

 

18.25
2 

 

.000 

Искуство у раду доприноси да увидим 

варијације у стиловима учења све 

деце, које ми помажу у подучавању 
детета са сметњама у развоју 

 

54 

 

42% 

 

39 

 

31% 

 

34 

 

27% 

 

5.118 

 

.077 

Пратим и документујем развој и 

напредовање деце са сметњама у 

развоју 

 

61 

 

48% 

 

34 

 

27% 

 

32 

 

25% 

 

12.39

4 

 

.002 

Евалуација развоја детета се не врши 

упоређивањем постигнућа детета са 

развојним стандардима већ на основу 

индивидуалног развоја детета као 

резултат припреме за полазак у школу 

 

53 

 

42% 

 

38 

 

30% 

 

36 

 

28% 

 

4.079 

 

.130 
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Увидом у Табелу 3 констатујемо да већина васпитача као 

полазну основу за рад узима тренутни ниво развоја и постигнућа 

детета. Од укупног броја испитаника њих 45 (35%) је одговорило са 

„увек“, са „понекад“ је одговорило 49 (39%) док 33 (26%) васпитача 

као полазну основу за васпитно-образовни рад и припрему деце са 

сметњама у развоју не узима у обзир тренутни ниво развоја и 

постигнућа детета. Већина васпитача у припреми деце са развојним 

сметњама полази од онога што дете може уз проширивање и 

надограђивање знања, вештина и навика. Од укупног броја 

испитаника њих 42 (33%) је одговорило „увек, са „понекад“ 48 

(38%). Укупно 37 (29%) испитаника сматра да васпитачи не полазе 

од наведене тврдње. Највећи проценат васпитача у оквиру 

приоритених области развоја даје предност самосталности и 

социјализацији у односу на преакадемске вештине. Од укупног броја 

испитаника њих 54 (43%) је одговорило „увек“, са „понекад“ 51 

(38%). Укупно 22 (9%) испитаника сматра да васпитачи треба у циљу 

квалитетније припреме за полазак у школу треба да дају предност 

преакадемским вештинама у односу на социјализацију, јер су сва 

деце до припремног програма за полазак у школу већ стекла 

социјалне вештине. Kод ове тврдње постоји статистички значајна 

разлика у одговорима васпитача (χ2=14.456, p=0,000, df 2). Највећи 

број испитаника структурирано подстиче интеракцију са вршњацима 

и учење по моделу. Од укупног броја испитаника њих 52 (41%) је 

одговорило „увек, са „понекад“ 44 (35%). Укупно 31 (24%) 

испитаника сматра да у редовним васпитно-образовним групама не 

може да се структутитано подстиче интеракција, а такође деца не 

могу да уче по моделу током припреме за полазак у школу. Већина 

васпитача користити принципе подучавања (очигледност, 

поступност, секвенцирање, интензитет, учење кроз чињење 

активност детета). Укупно 67 (53 %) испитаника је одговорило 

„увек“, док је њих 31 (24%) одговорило „понекад“. Остали 

испитаници 29 (23%) не користе ове принципе у припреми деце са 

сметњама у развоју за полазак у школу. Kод ове тврдње постоји 

статистички значајна разлика у одговорима васпитача (χ2=21.606, 

p=0.000, df 2). Највећи проценат испитаника користи принципе 

подучавања: похваљивање и награђивање, постављање јасних 

правила, уважавање интересовања детата, временска и просторна 

организација, усаглашен рад са знањима и вештинама и навикама у 

више окружења и др. Укупно 65 (51 %) испитаника је одговорило 

„увек“, док је њих 32 (25%) одговорило „понекад“. Остали 

испитаници 30 (24%) не користе ове принципе у припреми деце са 



24 

сметњама у развоју за полазак у школу. Kод ове тврдње постоји 

статистички значајна разлика у одговорима васпитача (χ2=18.252, 

p=0.000, df 2). Већина испитаника захваљујући сопстеном искуству у 

раду увиђа варијације у стиловима учења код све деце, а што им 

момаже у подучавању детета са сметњама у развоју током припреме 

за полазак у школу. Највећи проценат испитаника користи принципе 

подучавања: похваљивање и награђивање, постављање јасних 

правила, уважавање интересовања детата, временска и просторна 

организација, усаглашен рад са знањима и вештинама и навикама у 

више окружења и др. Укупно 54 (42 %) испитаника је одговорило 

„увек“, док је њих 39 (31%) одговорило „понекад“. Остали 

испитаници 34 (27%) сматрају да им искуство у раду не помаже у 

проналажену стила учењења који највише одговара деци са 

сметњама у развоју током припреме за полазак у школу). Већина 

испитаника прати и документује развој и напредовање деце са 

сметњама у развоју, а што је прописано Правилником о стандардима 

квалитета рада установе (2012). Највећи проценат испитаника 

користи принципе подучавања: похваљивање и награђивање, 

постављање јасних правила, уважавање интересовања детата, 

временска и просторна организација, усаглашен рад са знањима и 

вештинама и навикама у више окружења и др. Ово је у складу са 

циљевима подршке добробити који се пре свега односе на развијање 

диспозиција за учење као што су истрајност, радозналост, 

иницијатива и креативност, отвореност за сарадњу и одговорност 

(Правилик о основама програма предшколског васитања и 

образовања, 2018). Укупно 61 (48 %) испитаника је одговорило 

„увек“, док је њих 34 (27%) одговорило „понекад“. Остали 

испитаници 32 (25%) не прате и не документују развој и 

напредовање деце са сметњама у развоју током припреме за полазак 

у школу. На ову тврдњу постоје статистички значајне разлике у 

одговорима васпитача (χ2=12.394, p=0.002, df 2). Највећи проценат 

испитанику евалуацију развоја детета са сметњама у развоју током 

припреме за полазак у школу не врши упоређивањем постигнућа 

детета са развојним стандардима, већ на основу индивидуалног 

развоја детета као резултат припреме за полазак у школу. Укупно 53 

(42 %) испитаника је одговорило „увек“, док је њих 38 (30%) 

одговорило „понекад“. Остали испитаници 36 (28%) су негативно 

одговорили на ову тврдњу. 
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Дискусија 

У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и 

напредовању звања наставника, васпитача и стручних сарадника 

(„Сл. гласник РС“, бр. 81/2017) предвиђене су обуке за васпитаче 

које се односе на инклузију деце са сметњама у развоју. Такође, у 

контексту целоживотног учења предвиђени су различити облици 

едукација ради стицања између осталог и компетенција за рад са 

децом са сметњама у развоју. Резултати сличних истраживања 

показују потребу за додатним обукама васпитача и осталих 

просветних радника за рад са децом са сметњама у развоју (Rajić i 

Mihić, 2017; Marić i Sakaĉ, 2016; Spasenović i Matović, 2016; Stanĉić i 

Stanisavljević Petrović, 2013; Borić, 2012). У исто време како то 

показују студије и поред широког спектра акредитованих семинара 

који се последњих година реализују у Србији, а чије доминантне 

теме су подршка индивидуализацији рада са децом са развојним 

сметњама, планирањем и начинима стимулације развоја ове деце 

(Кlemenović, 2014, prema, Mihić i Rajić, 2017) релативно мали број 

васпитача су заинтересовани за ове обуке. Међутим, успешна 

транзиција се деце са тешкоћама у развоју може се остварити 

активности пре поласка у школу и оне уствари јесу усмерене обуке 

усмерене на све актере који учествују у овом процесу. Ове 

активности се односе на кућне посете породицама и развијање 

интервентних програма у којима ће учествовати васпитачи и 

учитељи, а ради ублажавања дисконтинуитета између предшколског 

и школског окружења (Pianta, Kraft-Sayre, 2003, према Quintero, 

McIntyre, 2011; Margetts, 1999), а што не ретко промена средине 

представља проблеми и деци типичног развоја. Дакле, могуће је у 

оквиру предшколске установе планирати транзицију и реализовати 

обуке на интерном ниву које би се конкретно бавиле проблематиком 

одређеног детета са сметњама у развоју које би се односиле на 

транзиционе активности за дете које треба из вртића да пређе у 

школу. Ово је важно, јер код нас системски још нису регулисани 

индивидуални транзициони планови као што је то случај у већини 

европских земања и у Америци (Odović i Dobrota Milanović, 2019). 

Већина васпитача сматра да квалитетна припрема деце са сметњама у 

развоју за полазак у школу у редовном вртићу подразумева и 

директно учешће дефектолага у њој (Hunt, et al, 2004) или подршку 

ових стучњака (Cvijetić, 2015; Borić i Tomić, 2012; Stanisavljević-

Petrović i Stanĉić, 2010). Васпитачи и дефектолози с обзиром на 

комплексност инклузије и суочавањем са дилемама везаним за 
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делокруг рада треба уско да сарађују на плану на пример раног 

препознавања и ране интервенције (Cvijetić, 2015; Villeneuve et al., 

2013;) која је важна за припрему деце са развојним сметњама за 

полазак у школу. Ово би утицало на проширивање компетенција 

ових стручњака. Пружање подршке васпитачима од стране 

дефектолога остварује се при избору и прилагођавању метода, 

специјализованих материјала, учила, асистивних технологија, изради 

ИОП-а, кроз различите форме хоризонталног учења, а што је у 

складу са Стручним упутством (2012), а што је компатибилно са 

припремом деце са развојним сметњама за полазак у школу. 

Развијање транзициционих програма и укључивање дефектолога и 

других стручњака омогућило би конкретизацију индивидуалних 

образованих програма, њихову реализацију и евалуацију (Cvijetić, 

2016; Carlson et al., 2009). Рана интервенција као системски приступ 

раном третману који подразумева низ активности усмерених на 

подстицање развоја детета у првим годинама живота и превенирање 

или ублажавање тешкоћа у развоју коју реалијује тим стручњака 

(Cvijetić, 2016; Glumbić, Brojĉin i ĐorĊević, 2013; LoCasale-Crouch et 

al., 2008 Andrejević, 2005; Ramey & Ramey, 1998), а што чини и 

квалитетну базу за васпитно-образовни рад са овом децом. С 

обзиром да припрема за полазак као што смо констатовали не траје 

само једну школску годину већ почиње готово од рођења детета онда 

рана интервенција може да се посматра и у контексту припреме деце 

са тешкоћама у развоју за полазак у школу. Истраживања показују да 

једна школска година није довољна да би се дете из осетљивих група 

припремило за полазак у школу (Кlemenović, 2009) такође да децу са 

сметњама у развоју када је то могуће треба што раније укључити у 

институционалне облике васпитања и образовања (Majstorović, 2015). 

Ранко Рајовић сматра да се код деце највећи број синапсичких веза и 

неуронских мрежа развија до дететове пете године живота, те 

активности усмерене на подстицању развоја предшколаца иду у 

правцу да их што пре треба укључити у вртиће које делују по 

програмима који директно утичу на неурофизиолошки развој детата 

(Rajović, 2010). Рано укључивање деце са сметњама у развоју у 

инклузивни вртић доводи до појачане социјалне интеракције која 

утиче на њихов интелектуални развој, мотивацију и др. (Snell, and 

Vogtle, 1996, prema, Daniels & Stafford, 2001; Snell &Vogtle, 1996, 

prema, Daniels &Stafford, 2001). Васпитач – професионалац на основу 

знања и искуства може да запази и препозна одређене проблеме у 

развоју детета, а самим тим је примена ране интервенције извеснија. 

А, како смо констатовали да је рана интервенција предикторски 
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фактор за добру припрему деце са сметњама у развоју за полазак у 

школу. Студије показују да укључивање и сарадња са родитељима у 

транзиционом периоду пружа боља школска постигнућа и адаптацију 

деце са сметњама у развоју (Shulting et al., 2005).Сарадња са 

породицама деце из осетљивих група је коплексан процес, који 

захтева системску подршку, а васпитно-образовна интервенција која 

траје само годину дана пре поласка детета у школу недовољна је за 

припрему за плазак у школу (Кlemenović, 2009). Студије показују да 

се квалитени предшколски програми рефлектују и на школска 

постигнућа деце (Takanishi & Bogard 2007, prema, Кlemenović, 2009), 

а јачање педагошког образовања родитеља, поред учвршћивања 

сарадње породице и предшколске установе утиче позитивно и на 

припрему деце за полазак у школу (Powell 2007, prema, Кlemenović, 

2009). Поред родитеља деце са сметњама у развоју постоји потреба за 

укључивањем родитеља типичне деце у укључивање активности која 

имају, а циљу повећања групне ефикасности и прилике за успех 

детета (Daniels & Stafford, 2001). Такође, да родитељи своју децу 

типичног развоја подстичу на прихватање различитости од 

најранијег узраста (Markov, Stepanov i Jelić, 2016). Увођењем 

инклузије унапређује се и систем додатне подршке деци са сметњама 

у развоју коју реализују стручњаци различитих профила. Холистичка 

процена дететових капацитета уз рану интервенцију и подршку 

породицама доприноси да се капацитети детета развију до његових 

биолошких могућности (Hrnjica i sar., 2010; Andrejević, 2005). 

Законским прописима је регулисано да дете са сметњама у развоју 

које похађа припремни програм за полазак у школу има права и на 

додатну подршку коју реализују дефектолози у оквиру школа за 

образовње ученика са развојним сметњама (вежбе за реедукацију 

психомоторике, логопедски третман, сензорна соба и др. (Stručno 

uputstvo o načinu pružanja dodatne podrške u obrazovanju, 2012). У 

редовној предшколској установи родитељи представљају извор 

информација о детету, већ и о условима у којима дете живе, о 

васпитним стиловима и сл. карактеристикама самих родитеља. На 

основу информација од стране родитеља васпитач може планирати и 

програмирати васпитно-образовни рад. А, такође, антиципирати 

одговарајуће облике и садржаје сарадње са родитељима (Churchill, 

2003; Larocque et al., 2011). Један од најбољих начина за подстицање 

породица на учешће у активностима вртића је да се позову да 

учествују у њима. Васпитач треба да изабере активност која се лако 

демонстрира (Кrnjaja i Miškeljin, 2006; Daniels & Stafford, 2001) уз 

охрабривање родитеља и нагласак да је фокус на учењу, а не на 

http://www.svetisava.edu.rs/index.php/15-vesti/224-strucno-uputstvo-o-nacinu-pruzanja-dodatne-podrske-u-obrazovanju
http://www.svetisava.edu.rs/index.php/15-vesti/224-strucno-uputstvo-o-nacinu-pruzanja-dodatne-podrske-u-obrazovanju
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исходима. Од родитеља треба затражити мишљење и сугестије у вези 

са активностима у вртићу које ће се приликом планирања и 

програмирања других активности узимати у обзир.У оквиру 

приоритених области развоја многи аутори дају предност 

самосталности и социјализацији у односу на преакадемске вештине 

(Kemp & Carter, 2005; Janus et al., 2007). Истраживања показују да 

учеће вршњака типичног развоја даје позитивне ефекте у васпитно-

образовном раду деце са сметњама у развоју (Markov i Jelić, 2017; Ilić 

i Ćetković, 2016;Stanisavljević Petrović i Stanĉić, 2010; Daniels & 

Stafford, 2001). У припреми детета са сметњама у развоју што се тиче 

општих препорука у индивидуализовном приступу треба тежиште 

ставити на следећим елементима: тежини задатка, дужини задатка, 

материјалу, временском распореду рада, месту за рад, начина давања 

одговора, додатна помоћ при раду и др. (Hrnjica i sar., 2010). А, што 

значи бити прихваћен у својој јединствености (Правилик о основама 

програма предшколског васитања и образовања, 2018). Резултати 

истраживања показују да су искуства васпитача различита, али да 

васпитачи увиђају помаке у подучавању деце са сметњама у развоју 

који настају као исходи њиховог непосредног рада са овом децом 

(Stanisavljević Petrović i Stanĉić, 2010; Sretenov, 2008; Daniels & 

Stafford, 2001). Ово је у складу са Правиликом о основама програма 

предшколског васитања и образовања (2018), јер се заснива на 

повезаном искуству онога што дете чини и доживљава у ситуацијама 

које су му смислене и које повезује смисао, а не кроз издвојене 

садржаје и појединачне активноси. Интегрисани приступ у учењу у 

средиште поставља дете. 

ЗАКЉУЧАК 

Ово истраживање и поред недостатака доводи до одређених 

закључака који се могу употребити у пракси. Малобројна су 

истаживања у Србији која се баве припремом деце са сметњама у 

развоју за полазак у школу и транзицијом деце из вртића у школску 

средину. Ово истраживање нам је пружило увид у опажања 

васпитача како ови стручњаци у редовним вртићима врше припрему 

деце са сметњама у развоју за полазак у школу са другим 

стручњацима и породицом. У исто време указују да треба мењати 

неке ствари по питању обука васпитача у вези са припремом деце са 

сметњама у развоју за полазак у школу. Запажамо да је недостатак 

истраживања што смо за извор података користили само опажања 
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једног фактора овог процеса, а то је васпитача. Потпунију и реалнију 

слику бисмо добили да су у истраживању учествовали родитељи, 

дефектолози, психолози и други учесници. Уколико сви актери буду 

пружили максималне напоре у припреми детета за транзицију онда 

ће полазак у школу бити пријатан догађај за све актере, а посебно за 

дете и његову породицу (Dockett & Perry, 2004) и гдетреба имати на 

уму ниво развоја и постигнућа детета, а не развојне норме за 

календарски узраст. На основу добијених резултата овог 

истраживања закључујемо да су најважнији фактори у припреми 

деце са тешкоћама у развоју за полазак у школу: васпитачи, 

породица, додатна подршка логопеда и дефектолога регулисана 

законским прописима. Транзиција деце са тешкоћама у развоју из 

једне у другу средину организационо је сложен процес који захтева 

ангажпвање прогесионалаца који би ублажили проблем са којима се 

сусрећу породице и њихова деца (Rous, Hallam, Harbin, McCormick & 

Jung, 2007). Транзиција из предшколске установе у школу може бити 

стресна за ову децу. Због тога у оквиру припреме деце за полазак у 

школу треба укључити све ресурсе како би се дете што пре 

адаптирало на нову средину. Због комплексности припреме деце са 

сметњама у развоју постоји потреба за системским решењем које се 

односи на могућност изреде индивидуалног транзиционог плана. 
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PREPARING CHILDREN WITH DISABILITIES FOR SCHOOL FROM 

PRE-SCHOOL TEACHERS' PERSPECTIVE 
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Apstrakt: In this paper, preparing children with disabilities for school 

starts from a multidimensional and complex process that lasts much longer than 

formal preparation, which, according to legal regulations, lasts one year. This 

process requires a personalized approach to a child with a developmental 

disability, which is based on the child's current level of development and 

achievement, not developmental norms for a specific calendar age. It starts with 

the child's current abilities and by expanding and upgrading it`s knowledge, skills 
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and habits. The aim of this paper is to determine the specifics of preparing 

children with disabilities to attend school in mainstream kindergarten from the 

perspective of the pre-school teacher. For the purpose of the research, a 

questionnaire was designed to assess the pre-school teachers` observations about 

preparing children with disabilities for school. The results of the research show 

that, from the teachers` perspective, preparing children with developmental 

disabilities to attend school carries a number of specifics that require a thorough 

plan and program of activities. This plan is based on (a) personalized approach to 

the child, individualization or implementation of IEP, (b) teamwork in pre-school 

and (v) additional support for children, parents and educators, implemented by 

law specialists in speech and speech therapists. A significant role in the identified 

factors for preparing children with developmental disabilities for school is played 

by peers of typical development. 

Keywords: teamwork, additional support, IEP, preparation for school, 

children with disabilities. 
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ИНТЕРКУЛТУРАЛНА ОСЕТЉИВОСТ НАСТАВНИКА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ 

Кристијан Б. Поповић
1
 

Сажетак: У времену масовних миграционих процеса убрзано се 

тежи заједници мноштва култура, језика и народа. Због тога 

интеркултурализам постаје један од водећих принципа у образовању. 

Неминовно је припремати школе и наставнике за културну, етничку, језичку 

и религијску различитост утемељену на интеркултуралној перспективи 

демократског друштва. Стварањем интеркултурално осетљивих школа 

можемо обезбедити комуникацију и интеракцију културно другачијих. Циљ 

овог истраживања био је идентификовати факторе који детерминишу 

интеркултуралну осетљивост наставника основне школе, те у односу на 

социо-педагошка обележја наставника утврдити статистички значајне 

разлике код идентификованих фактора. Применом скалера и поступком 

факторске анализе на узорку од 262 наставника идентификовани су фактори 

интеркултуралне осетљивости, а у односу на социо-педагошка обележја 

наставника утврђене статистички значајне разлике код мањег броја 

идентификованих фактора. Резултати овог емпиријског истраживања 

представљају скроман допринос конституисању нових вредности 

интеркултуралности, јер основни предуслов успешног васпитања и 

образовања интеркултурално компетентних ученика јесте ангажман добро 

оспособљеног и културно осетљивог наставника.  

Кључне речи: интеркултурална осетљивост, интеркултурално 

осетљиве школе, наставници.  

УВОД 

У прошлости су се водиле дискусије усмерене ка смањењу 

различитости у школама. Идеал образовања представљао је 
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обезбеђивање једнаких услова за све учеснике. Данас, у времену 

масовних миграционих процеса, убрзано се тежи заједници мноштва 

култура, језика и народа, те интеркултурализам представља један од 

водећих принципа у образовању. Културне разлике заступљене у 

свакодневном животу неизбежноутичу на понашање и наставника и 

ученика у школи. Учесници наставног процеса свакодневно доносе 

са собом у школу обиље различитости, које у значајној мери утичу на 

ток васпитно-образовног процеса. Један од битних циљева савремене 

школе треба да буде упознавање, разумевање и поштовање 

другачијих култура и стилова живота у заједници. Због тога школски 

систем треба да узима у обзир мултикултурални карактер савременог 

друштва, да пружа знања, развија способности и вештине код 

ученика које чине основ за њихово укључивање у друштвени живот. 

Неопходно је да данашња школа непрестано преиспитује своју 

улогу. Неретко смо сведоци да школа преноси постојеће стереотипе 

и предрасуде о другим групама и културама. Због тога је потребно 

обезбедити укљученост свих њених учесника и развијати 

интеркултуралну осетљивост уваспитно-образовном процесу, јер на 

тај начин школа постаје важан чинилац развоја сваке 

мултикултуралне заједнице. 

ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА  

Од савремене школе у глобалном друштву 21. века се очекује 

да обезбеди образовање у коме ће општи развој појединца бити у 

функцији стицања знања, вештина и свавова потребних за суочавање 

са изазовима и суживот у мултикултуралној заједници. Потребно је 

припремати школе и наставнике за културну, етничку, језичку и 

религијску различитост утемељену на интеркултуралној перспективи 

демократског друштва. Мноштво филозофске, педагошке и 

социолошке литературе дефинише разне нормативне захтеве за 

интеркултурално образовање, а само неколицина аутора се бави како 

и на који начин интеркултурално деловати у школском контексту 

(Leutviler, Petrović, Mantel, Zlatković, 2018). У зависности од 

друштвених потреба поједини аутори придају предност учењу о 

другим културама (Perotti, 1995; Banks, 2006; Piršl, 2007; Drandić, 

2014), док други заговарају развој интеркултуралне осетљивости 

како код наставника исто тако и код ученика (Bennett, 1993; Chen & 

Starosta, 1996; Byram & Fleming, 2006). 
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Први теоретичари интеркултуралне осетљивости 

Бронфенбренер, Хардинг и Галвеј (Bronfenbrener, Harding, Gallwey) 

истичу да она представља основну способност неопходну за 

адекватну социјалну интеракцију (Chen & Starosta, 2000). Милтон 

Бенет је развио модел интеркултуралне осетљивости (Developmental 

Model of Intercultural Sensitivity – DMIS) којим описује нивое кроз 

које појединци и друштва пролазе у интеракцији са другим 

културама и то: од порицања постојања разлика, односно једне 

крајности етноцентризма, ка стадијуму уочавања и прихватања 

истих, односно етнорелативизма (Bennett, 1993). Његов развојни 

модел завршава стеченом интеркултуралном компетенцијом. За Елви 

Пиршл (2007) интеркултурална осетљивост представља „способност 

уочавања и препознавања постојања различитих погледа на свијет, 

који нам омогућују прихватање и признавање не само властитих 

културних вриједности, већ и вриједности културно другачијих 

особа“ (Piršl, 2007: 283). Овакву осетљивост није могуће развијати 

интуитивно, па је не можемо сматрати урођеном људском особином, 

јер се она учи, стиче и развија.  

Уважавајући претходна схватања аутора, запажамо да 

васпитање и образовање усмерено ка развијању интеркултуралне 

осетљивости у друштвеној средини постаје незаобилазан сегмент 

савремене школе, односно, тежи се стварању интеркултурално 

осетљивих школа (Woolfolk, Hughes,Walkup,2014). Интеркултурално 

осетљиве школе обезбеђују равноправан приступ процесу 

образовања културно различитим ученицима. Овакве школе у 

великој мери доприносе спречавању нетолеранције и предрасуда код 

ученика, а сами садржаји и методе који се примењују задовољавају 

потребе свих ученика. Интеркултурални приступ у школама 

подразумева да наставници приликом поучавања користе елементе 

културе ученика, те на тај начин иду даље од уобичајених примера у 

вези са културним обележјима, традицијом, обичајима, празницима и 

слично (Sablić, 2014; Видосављевић, Видосављевић, Круљ-

Драшковић, 2016). Овакав приступ наставницима пружа разноврсне 

културне потенцијале које могу користити на адекватне начине. Они 

наставници који не придају значај различитим културним 

елементима у поучавању, најчешће површно преносе школско знање, 

а онопружа погодно тло за развој предрасуда и стереопита, те 

сегрегације и маргинализације према културно другачијима.  

Према истраживању Ладсон-Билингсове (1995) развијена је 

идеја о културном поучавању. Да би описала добро културно 
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поучавање издвојила је три кључне детерминанте. Према њеном 

схватању ученици требају остварити следеће: постићи академски 

успех, развити интеркултуралну компетентност и развити критичку 

свесност (Ladson-Billings, 1995). Посматрајући тренутне друштвене 

неравноправности у учионицама, неопходно је да ученици развију 

своје академске вештине. Развојем својих вештина у академском 

смислу, ученици стичу и интеркултуралну осетљивост. Наставници 

које сматрамо интеркултурално осетљивим често користе културу 

ученика као средство за учење, те помажу ученицима да развијају 

критичкиприступ, који им може омогућити лакше разумевање и 

критичко сагледавање друштвених норми и вредности.  

Наставници и ученици се међусобно битно разликују по 

развијености својих интеркултуралних способности и вештина. 

Њихову осетљивост је могуће развијати и (под) стицати спонтано, у 

животним условима, али и организованим педагошким дејствима у 

учионици, односно у школи (Видосављевић, Видосављевић, Круљ-

Драшковић, 2016). Стварањем окружења у учионици које вреднује 

различите доприносе различитих култура не само да можемо повећати 

ученикову сигурност, већ можемо допринети продуктивнијем учењу. 

Тако Лиса Делпит (2003) истиче следеће кораке у образовању 

културално различитих ученика у школи: 1. наставници треба да буду 

уверени у интеркултуралну способност својих ученика, односно 

морају да верују у децу; 2. наставници треба да мењају став према 

коме су високи резултати на тестовима пример доброг учења 

поучавања; 3. наставници треба да познају ко су њихови ученици и 

какво културно наслеђе доносе са собом (Delpit, 2003). 

Није довољно да наставници имају знање о некој нацији, неком 

језику или некој култури њихових ученика, већ је потребно да буду 

интеркултурално осетљиви и одговорни према културално другачијим 

ученицима (Perry&Southwell, 2011). Они требају веровати да култура 

доприноси процесу учења, те да буду спремни да одговоре на изазове 

поучавања ученика различитог културног порекла (Feng, Byram, 

Fleming, 2009). Наставник који је осетљив на културно 

другачиједоприноси правичности и равноправности у својој учионици. 

На тај начин сами ученици уочавају и схватају културне разлике око 

себе у складу са оним што науче у школској средини.  

Претпоставка стварању интеркултурално осетљивих школа 

јесу инеркултурално осетљиви наставници у тим школама. На нашим 

просторима није било обимнијих истраживања која су се бавила 

проблемом интеркултуралне осетљивости у основним школама. У 



41 

другом делу рада ће бити фокус на емпиријском истраживању 

интеркултуралне осетљивости наставника у савременом васпитно-

образовном процесу.  

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Анализом релевантне научне литературе о 

интеркултуралности, за фокус овог емпиријског истраживања 

изабран је актуелан педагошки проблем - интеркултурална 

осетљивост у основној школи. Предмет истраживања представља 

утврђивање самопроцена наставникао сновне школе о 

интеркултуралној осетљивости. Основни циљ овог истраживања 

гласиидентификовати факторе интеркултуралне осетљивости и 

разлике у ставовима наставника о интеркултуралној осетљивости у 

односу на социо-педагошка обележја. Према овако дефинисаном 

циљу истраживања, изведени су следећи задаци: а) поступком 

факторске анализе идентификовати факторе који детерминишу 

интеркултуралну осетљивост наставника основне школе; б) утврдити 

разлике у самопроценама наставника о интеркултуралној 

осетљивости с обзиром на њихова социо-педагошка обележја.  

У раду полазимо од хипотезекојом претпостављамо да постоје 

различити фактори који детерминишу интеркултуралну осетљивост 

наставника и да постоје статистички значајне разлике у 

самопроценама наставника о интеркултуралној осетљивости у 

односу на социо-педагошка обележја. Постављени истраживачки 

задаци и хипотеза служе запрецизно утврђивање података, 

интерпретацију добијених резултата, као и извођење низа закључака.  

Истраживање је реализовано методом теоријске анализе и 

синтезе и техником скалирање на узорку од 262 наставника 

(наставници у осам основних школа у три општине у Републици 

Српској). У истраживању су учествовали 162 наставника предметне 

наставе и 100 наставника разредне наставе (учитеља). Узорак има 

карактеристике пригодног узорка, јер смо бирали школе из 

мултиетничких средина. За потребе истраживања примењен је и 

прилагођен нашем говорном подручју познатискалер 

интеркултуралне осетљивости
1
 (Intercultural Sensitivity Scale – ISS) 

аутора Чена и Старосте (Chen & Starosta, 2000). Исти чине 24 тврдње 

на које испитаници одговарају према сопственом искуству. 

                                                      
1Аутор има писано одобрење власника ауторских права за коришћење инструмента.  
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Одвојеним студијама Чен и Староста су утврдили следеће вредности 

коефицијента поузданости, и то α=0,86 и α=0,88 (Petrović, Starčević, 

Chen i Komnenić, 2015). У овом истраживању коефицијент 

релијабилности износио је α=0,85.m Метријске карактеристике 

примењеног инструментана на одговарајућем узорку, као и 

статистичка обрада прикупљених података извршена је применом 

софтверског пакета SPSS 20.0 for Windows, при чему је кориштено 

више статистичких техника и поступака.  

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА  

Интеркултуралну осетљивост наставника основне школе 

детерминишевећи броја фактора (компоненти) које је могуће 

јошрашчлањивати. Како бисмо рационализовали број компоненти у 

инструменту приступили смо факторској анализи као скупу 

статистичких поступака, који нампружа идентификовање фактора 

између међусобно повезаних варијабли (Cohen, Manion, Morison, 

2007).  

Пре процеса факторизације свака корелациона 

матрицаподвргнута је статистичким тестовима значајности. Овде су 

примењени следећи тестови: Кајзер-Мајер-Олкинов показатељ 

адекватности узорка (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy, КМО) и Бартлетов тест сферичности (Bartlett`s Test of 

Sphericity). КМО тестом је добијена вредност индекса К=0,85. 

Бартлетов тест се показао статистички значајнимχ
2
=1529,726; 

df=190; Sig. 0,01. Утврђене вредности показују да је инструмент 

прикладан за примену факторске анализе,јер је већи део варијансе 

анализираних варијабли одређен заједничким факторима.  

Поступак факторске анализе спроведен јеприменом методе 

главних компоненти (енг. principal component analysis, PCA). Током 

екстракције броја фактора коришћени су Кајзер‒Гутманов 

критеријум (Kaiser‒Guttman) за вредност карактеристичног корена 

(вредност минимум 1) и Кателов тест одрона (Cattell scree plot), са 

више од 50% објашњене варијансе тежећи што мањем броју 

издвојених фактора (Pallant, 2009). За последицу примене ових 

критеријума и каснијих ротација имамо већи број добијених модела, 

од којих је један интерпретиран у даљем тексту.  

Одабраним емпиријским моделомпокушава сеутврдити шта 

детерминише интеркултуралну осетљивост наставника. У Табели 1 

јасно су издвојена четири фактора (компоненте), који објашњавају 
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51,70% испитиване појаве. Резултати издвојеног факторског модела 

за мерење ставова наставника о интеркултуралној осетљивости 

показујурелевантне метријске карактеристике што семоже закључити 

на основу кумулативног постотка као и постотка објашњене 

варијансе за појединачнефакторе. 

Табела 1. Факторски модел интеркултуралне осетљивости 

наставника 

Компоненте или 

фактори  

Својствена 

вредност  

Постотак 

објашњене 

варијансе  

Кумулативни 

постотак варијансе 

Затвореност за 

различите културе 
3,86 19,30 19,30 

Комуникацијске  

вештине  
2,74 13,70 33,00 

Отвореност за 

различите културе 
2,34 11,72 44,73 

Осетљивост за 

дискриминацију  
1,39 6,96 51,70 

На основу садржинских критеријума појединачних тврдњи у 

примењеном инструменту, именовани су издвојени фактори. Први 

фактор назван језатвореност за различите културе, с обзиром да 

интеркултурна осетљивост не одбацује могућност затворености 

према културно различитим, односно да припадник једне културе 

може да се изолује од утицаја других култура. Најчешћеподразумева 

негативан став према другим културама. Настаје под утицајем 

предрасуда и стереотипа који могу деловати каобаријере у 

комуникацији са културно различитима. Овај фактор може 

даиницирасвесност о потенцијалнимштетним утицајима неких 

културних орјентација, којима треба приступати врло опрезно. 

Отвореност за различите културеје други именовани фактор. 

Препознаје се сналажењем и самопоуздањем у интеракцији са 

припадницима различитих култура. Овакав приступ карактеришу 

„избјегавање конфликата, истицање позитивних међуљудских 

односа, као и прихватање и уважавање других култура“ (Поповић, 

Микановић, 2016: 30). Такође је важно поседовање основних знања о 

одређеним културама, ау међусобној интеракцијитежити разумевању 

и уважавањукултурно различитих. Следећи фактор назван је 

комуникацијске вештине. Овај фактор је детерминисан спретношћу у 

комуницирању међу различитим културама. У односу на културно 

наслеђе, изражене су разлике у интерпретирању неких вербалних и 

невербалних порука (Rosenberg, 2003). У таквим ситуацијама 
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саговорнициморају бити обазриви како не би дошло до неспоразума 

у комуникацији. Зато су обе врсте порукапоједнако значајане, те 

њиховим надопуњавањем успевамо боље разумети поруку, став или 

емоцију саговорника. Последњи издвојени фактор јесте осетљивост 

за дискриминацију. Њега препознајемо током интеракције са 

културно различитима, односно испољавањем осетљивости према 

културном пореклу и сагледавању културних разлика. Културно 

осетљив појединац настоји да разуме и поштује другачије од 

његовог. Подстицањем осетљивости на дискриминацију 

унапређујемо сарадњу, међусобно уважавање и прихватање 

различитих културних орјентација.  

Идентификовани факторикоришћени су за утврђивање ставова 

наставника о интеркултуралној осетљивости у односу на њихова 

социо-педагошка обележја (стручна спрема, пол, дужина рада у 

струци, као и предмет који предају). Прво су анализиране разлике у 

ставовима наставника у односу на стручну спрему. Ради прецизније 

анализе и добијања релевантних резултата одвојено су посматрни 

наставници предметне наставе и наставници разредне наставе 

(учитељи), теанализиране статистиче разлике у ставовима 

наставника о интеркултуралној осетљивости. У Табели 2. приказане 

су вредности на основу којих смо анализирали потенцијалне разлике.  

Табела 2. Разлике у ставовима наставника и учитеља о 

интеркултуралнојосетљивости 

Фактор Испитаник N M SD t  p  

Затвореност за различите 

културе 

наставник 162 4,43 0,57 
-0,23 0,81 

учитељ 100 4,45 0,57 

Комуникацијске  

вештине  

наставник 162 4,16 0,54 
-0,52 0,60 

учитељ 100 4,20 0,52 

Отвореност за различите 

културе  

наставник 162 3,89 0,67 
-0,25 0,80 

учитељ 100 3,91 0,57 

Осетљивост на 

дискриминацију 

наставник 162 3,82 0,65 
0,94 0,34 

учитељ 100 3,74 0,69 

Претходна табела показује да између наставника предметне и 

наставника разредне наставе не постоје статистички значајне разлике 

у ставовима о интеркултуралној осетљивости. Верујемо да 

наставници и учитељи имају приближно једнаке ставове о културним 

разликама за сваки од издвојених фактора интеркултуралне 

осетљивости. Можемо претпоставити да су наставници разредне 

наставе (учитељи) и наставници предметне наставе, поред усвојених 
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одређених знања о нацији, језику и културама њихових ученика, 

подједнако културно осетљиви, као и даизражавају сличан степен 

спремности да одговоре на изазове поучавања ученика различитог 

културног, језичког и националног порекла.  

У Табели 3. приказани су статистички показатељи добијени 

статистичком обрадом података, односно ставова наставника о 

интеркултуралној осетљивости у односу на пол. Примењена је 

дескриптивна статистичка обрада података, као и анализа 

статистичке значајности између разлика аритметичких средина 

поменутих варијабли.  

Табела 3. Разлике у ставовима наставника о интеркултуралној 

осетљивости према полу  

Фактор Испитаник N M SD t  p  

Затвореност за различите 

културе 

мушки  63 4,51 0,58 
1,16 0,24 

женски  199 4,42 0,56 

Комуникацијске  

вештине  

мушки  63 4,20 0,57 
0,37 0,70 

женски  199 4,17 0,52 

Отвореност за различите 

културе  

мушки  63 3,92 0,72 
0,21 0,82 

женски  199 3,90 0,61 

Осетљивост на 

дискриминацију 

мушки  63 3,92 0,67 
1,88 0,06 

женски  199 3,74 0,66 

Као у претходној табели, ни сада нису уочене статистички 

значајне разлике у ставовима наставника о интеркултуралној 

осетљивости у односу на пол. Са педагошког аспекта прихватљиво је 

да су наставници мушког и женског пола подједнаке осетљивости 

према културним различитостима. Занимљиво је поменути да код 

последњег фактора осетљивост на дискринимацију, такође нема 

статистстички значајне разлике, али је та вредност у односу на 

остале факторе веома близу нивоа 0,05 значајности и износи p=0,059 

(пре заокруживања). Овде можемо указати народну карактеристику 

која је друштвено прихваћена и важи за женски пол, те наставнице 

можемо сматратинежнијим и осетљивијимна било какав облик 

дискриминације у односу на наставнике. Генерално посматрајући ове 

резултате, добро је што не постоје статистички значајне разлике у 

ставовима између наставника мушког и женског пола, јер са правом 

можемо очекивати једнак ниво прихватања и разумевање свих 

ученика од стране наставника у основној школи.  

Анализом података добијених дескриптивном статистичком 

обрадом као и применом анализе варијансе (ANOVA) на ставове 

наставника о интеркултуралној осетљивости у односу на групу 
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предмета којој припада њихов предмет који предају, такође,нису 

уочене статистички значајне разлике за идентификовне факторе 

(затвореност за различите културе F=0,37 и p=0,68; комуникацијске 

вештине F=2,30 и p=0,10; отвореност за различите културеF=2,57 и 

p=0,08; осетљивост на дискриминацију F=1,48 и p=0,23).Међутим, 

применили статистички вишеструког поређења унутар ових фактора 

добијени су следећи резултати (Табела 4).  

Табела 4. Разлике у ставовима наставника о интеркултуралној 

осетљивости у односу на предмете (вишеструко поређење) 

Fактори 
Предмет  

(I) 

Предмет  

(J) 

Разлика М 

 (I-J) 
p 

Затвореност за различите 

културе 

 1 
2  -0,02 0,82 

3  0,11 0,46 

2  3  0,13 0,39 

Комуникацијске вештине 
 1 

2  -0,00 0,95 

3  0,29 0,04* 

2  3  0,29 0,04*  

Отвореност за различите културе 
 1 

2  0,21 0,07 

3  0,31 0,07 

2  3  0,10 0,55 

Осетљивост на дискриминацију 
 1 

2  0,14 0,21 

3  0,25 0,13 

2  3  0,11 0,51 

1- предмети друштвених и хуманистичких наука        *ниво значајности 0,05 

2- предмети природних наука  

3- предмети уметности и физичког васпитања  

Наставни предмети сугруписани на следећи начин: предмети 

друштвених и хуманистичких наука, предметиприродних наука и 

предмети уметности и физичког васпитања. Интересантно је да овде 

постоје статистички значајне разлике у ставовима наставника с 

обзиром на групу предмета којој припада њихов предмет. Тако за 

други факор, комуникацијске вештине, уочене су значајне разлике у 

ставовима у односима следећих група: између ставова наставника 

који предају предмете друштвених и хуманистичких наука и 

наставника који предају предмете уметности и физичког васпитања 

постоје статистички значајне разлике на нивоу 0,05 значајности 

(разлика аритметичких средина 0,29; p=0,04), као и између ставова 

наставника који предају предмете природних наука и наставника 

који предају предмете уметности и физичког васпитања, такође су 

уочене статистички значајне разлике на нивоу 0,05 значајности 
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(разлика аритметичких средина 0,29; p=0,04). Док код осталих 

фактора нема статистички значајних разлика у ставовима наставника. 

Пошто комуникацијске вештине сматрамо веома битном 

компонентом интеркултуралне осетљивости, претпостављамо да 

разлике у ставовима унутар ове компоненте указују на то да 

наставници који предају предмете из групе друштвених или 

хуманистичких наука имају израженије комуникацијске вештине у 

односу на наставнике које предају предмете из области уметности 

или физичког васпитања. С обзиром на природу садржаја поменутих 

предмета не изненађује нас што су наставници друштвених или 

хуманистичких наука спретнији у комуникацији, те да значај придају 

реторичким способностима, док су наставници који предају предмете 

уметности или физичког васпитања релативно слободнији и склонији 

визуеним или аудитивним вештинама, с тога очекујемода имају 

сличан приступ и у наставном раду са ученицима.  

У наставну су анализирани ставови наставника о 

интеркултуралној осетљивости у односу на године рада у струци. 

Наставници су подељени у четири групе у зависности од година рада 

у струци и то: до 5 година, 5 до 10 година, 10 до 20 година и више од 

20 година рада у струци. Користићи се дескриптивном статистичком 

обрадом података и анализом варијансе (ANOVA) уочене су 

статистички значајне разлике само за први фактор, односно у 

ставовима наставника према затворености за различите културе. 

Добијене вредности F=2,65 и p=0,04 су статистички значајни 

показатељи на нивоу 0,05. Анализирајући ставове наставника са 

аспекта затворености за различите културе, утврђене су статистички 

значајне разлике у степену развијености интеркултуралне 

осетљивости у зависности од проведених година рада у настави. 

Применом статистички вишеструког поређења унутар издвојених 

факора утврђене су интересантне вредности. Ови резултати су 

приказани у Табели5. 

Прецизнијом статистичком обрадом података издвојене 

сустатистички значајне разлике у ставовима наставника о 

интеркултуралној осетљивости у односу на године рада у струци. 

Тако за први фактор (затвореност за различите културе) утврђене су 

разлике у ставовима међу наставницима који раде 5 до 10 година и 

оних који раде 10 до 20 година (разлика аритметичких средина -0,19; 

p=0,03), као и код наставника који раде 10 до 20 година у односу на 

ставове наставника који раде више од 20 година (разлика 

аритметичких средина 0,21; p=0,02). 
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Табела 5. Разлике у ставовима наставника о интеркултуралној 

осетљивости у односу на године рада у струци (вишеструко поређење) 

Fактори 
Дужина рада 

(I) 

Дужина рада 

(J) 

Разлика М 

 (I-J) 
p 

Затвореност за 

различите 

културе 

до 5 год.  5 до 10 год.  0,17 0,09 

до 5 год. 10 до 20 год. -0,02 0,79 

до 5 год.  више од 20 год. 0,19 0,07 

5 до 10 год.  10 до 20 год. -0,19  0,03* 

5 до 10 год.  више од 20 год. 0,02 0,84 

10 до 20 год.  више од 20 год.  0,21  0,02* 

Комуникацијске  

вештине 

до 5 год.  5 до 10 год.  -0,00 0,95 

до 5 год. 10 до 20 год. -0,03 0,67 

до 5 год.  више од 20 год. 0,16 0,10 

5 до 10 год.  10 до 20 год. 0,03 0,71 

5 до 10 год.  више од 20 год. 0,16 0,11 

10 до 20 год.  више од 20 год.  0,13 0,16 

Отвореност за 

различите 

културе 

до 5 год.  5 до 10 год.  -0,01 0,91 

до 5 год. 10 до 20 год. -0,67 0,51 

до 5 год.  више од 20 год. 0,20 0,09 

5 до 10 год.  10 до 20 год. -0,05 0,58 

5 до 10 год.  више од 20 год. 0,21 0,07 

10 до 20 год.  више од 20 год.  0,27 0,01** 

Осетљивост на 

дискриминацију 

до 5 год.  5 до 10 год.  -0,13 0,27 

до 5 год. 10 до 20 год. -0,11 0,30 

до 5 год.  више од 20 год. -0,05 0,68 

5 до 10 год.  10 до 20 год. 0,01 0,87 

5 до 10 год.  више од 20 год. 0,81 0,52 

10 до 20 год.  више од 20 год.  0,06 0,58 

* ниво значајности 0,05  ** ниво значајности 0,01  

У оба наведена случаја ради се о статистичкој значајности на 

нивоу 0,05. Овим вредностима запажамо да са годинама рада у 

струци ниво толеранције, разумевања и поштовања постаје све нижи. 

Претпостављамо данаставнике у почеткукаријере прате ентузијазам, 

осећање поносаи посвећеносту раду са ученицима, што се 

индиректно одражава и на разумевање и уважавање ученика 

различитог културног порекла. Док наставници који дужи низ година 

радеу школском окружењу постају физички, емоционално и 

ментално исцрпљени дуготрајним излагањем стресним ситуацијама, 

притисцима и очекивању друштва, те исказују ставове који су 

карактеристични за затворенији приступ према припадницима 

других култура.  
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За факторотвореност за друге културепостоје статистички 

значајна разлика у ставовима наставника који раде 10 до 20 година и 

више од 20 година рада у струци (разлика аритметичких средина 0,27; 

p=0,01). Овде се ради о статистичкој значајности на нивоу 0,01. 

Приказани подаци иду у корист претходној тези да наставници који 

раде више од 20 година имају затвореније погледе за разумевање 

културно другачијих ученика. У погледу комуникацијских вештина и 

осетљивости на дискриминацију нису уочене статистички значајне 

разлике у ставовима наставника. Један од потенцијалних разлога због 

којих наставници који раде дуже од 20 година у школи показују 

затвореније ставове за културне различитости, могу битисве 

израженије миграције широм света, настале бежањем од ратних 

страдања, различитих облика екстремизма и тероризма, које значајно 

утичу на свест у друштвној заједници (Поповић, 2019). Сходно томе, 

ова група наставника показује одређену дозу опреза и благог отпора 

према културним различитостима, односно теже превазилазе постојеће 

предрасуде испорије развијају интеркултуралну осетљивост.  

ЗАКЉУЧАК 

Применом факторске анализе идентификовни суфактори 

интеркултуралне осетљивости наставника: затвореност за различите 

културе, отвореност за различите културе, комуникацијске вештине и 

осетљивост за дискриминацију. Анализиране самопроцене наставника 

о интеркултуралној осетљивости потврдиле су код мањег броја 

фактора неколико статистички  значајних разлика. У односу на пол и 

стручну спрему наставника не постоје статистички значајне разлике, 

те сматрамо да наставници и учитељи имају приближно једнаке 

погледе на културне различитости. Показало се да ентузијазам за 

посао, посвећеност послу, висок степен енегрије, а често и природа 

садржаја предмета које наставници предају, доприносе развоју 

толеранције, разумевања и поштовања према културно другачијима.  

Важно је да наставници поседују више знања о различитим 

групама које поучавају, верујемо да би то могло допринети измени 

ставова и мишљења према културно другачијим ученицима. Један од 

приоритета интеркултуралности јесте квалитетније образовање 

наставника у циљу развијања интеркултуралне осетљивости како 

наставника тако и ученика. Од наставника се очекује да добро познају 

интеркултуралне вредности, да поседују интеркултуралне 

компетенције, те да развијају интеркултуралну осетљивост ученика 
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(Skubic-Ermenc, 2016). Та осетљивост се може испољавати позитивно и 

негативно. Позитивно испољавање је видљиво у прихватању и 

разумевању културно другачијих, док се негативно испољавање дешава 

увек када појединац негативно реагује на културно другачија обележја.  

Наша садашњост, али и будућност све више ће показивати да је 

образовању потребан нови приступ. Глобализација данас тежи 

стварању новог интеркултуралног идентитета. Стварањем 

интеркултурално осетљивих школа, односно стварањем окружења у 

учионици које уважава доприносе различитих култура, можемо 

обезбедити комуникацију и интеракцију културно другачијих. 

Управо таква педагошка клима јесте неопходна за развој школске 

културе савременог доба.  
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Abstract: In a time of mass migration processes, a multitude of cultures, 

languages and peoples is rapidly striving for a community, which is why 

interculturalism becomes one of the guiding principles in education. It is 

inevitable to prepare schools and teachers for cultural, ethnic, linguistic and 

religious diversity based on the intercultural perspective of a democratic society. 

By creating interculturally sensitive schools, we can ensure the communication 

and interaction of the culturally different. The aim of this research was to identify 

the factors that determine the intercultural sensitivity of primary school teachers, 

and to identify statistically significant differences in the identified factors in 

relation to the socio-pedagogical characteristics of teachers. Using a scaler and a 

factor analysis procedure in a sample of 262 teachers, intercultural sensitivity 

factors were identified, and statistically significant differences were identified in 

relation to the socio-pedagogical characteristics of teachers with a small number 

of identified factors. The results of this empirical study represent a modest 

contribution to the constitution of new values of interculturalism, since the basic 

prerequisite for successful education and education of interculturally competent 

students is the engagement of a well-trained and culturally sensitive teacher. 

Keywords: intercultural sensitivity, intercultural sensitive schools, 

teachers 
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ИДЕЈЕ СРПСКИХ ПРОСВЈЕТИТЕЉА О СТВАРАЊУ НОВЕ 

КОНЦЕПЦИЈЕ ВАСПИТАЊА 

Весна Г. Ковачевић
1
 

Сажетак: Просвјетитељска концепција васпитања у Срба се крајем 

18. вијека са закашњењем почела развијати. Просвјетитељска концепција 

васпитања настала је и развијала се као интегрални дио хуманистичко-

просвјетитељског покрета. Њено основно извориште представљају 

филозофско-социолошке идеје многих европских просвјетитеља и напредне 

европске мисли. Таква концепција није била оригинална али је 

представљала епохални напредак за српску педагогију, школу и васпитање. 

Велики број српских просвјетитеља настојао је да створи нову концепцију 

васпитања. Вјеровали су у неограничене моћи васпитања и сматрали да 

једино оно може промјенити друштво. Посебан допринос конституисању 

нове концепције васпитања дао је први српски просвјетитељ и учитељ 

Свети Сава, затим први српски рационалиста Доситеј Обрадовић као и 

велики критичар и реформатор школе Васа Пелагић. Аутор у овом раду 

представља основне педагошке идеје српских просвјетитеља, схватање 

суштине васпитања и његовог циља као и погледе на нову школу.  

Кључне ријечи: циљ васпитања, концепција васпитања, српски 

просвјетитељи. 

УВОДНО РАЗМАТРАЊЕ 

Крајем 18. вијека јавио се снажан хуманистичко-

просвјетитељски покрет у Срба. Српски просвјетитељи, педагози и 

реформатори увидјели су да је неопходна реформа школе како би се 

ишло у корак са развојем друштва. Вјерујући у неограничену моћ 

васпитања помоћу кога је могуће преобразити једно друштво 

изнијели су своје идеје везане за „васпитање новог човјека за ново 
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друштво“ (Бранковић, 1996, стр. 50). Уочили су да у тадашњој школи 

влада развојно-нестимулативна активност ученика заједно са 

наставним садржајима те да су односи дехуманизирајући и 

недемократски (Илић, 1996). Упућујући оштре критике старој школи 

и настави у жељи да свој народ изведу из културне заосталости и 

биједе изнјели су низ просвјетитељских идеја. Те идеје допринјеле су 

стварању нове концепције васпитања, реформи школе, „епохални су 

напредак за српску педагогију, школу и васпитање“ (Рајчевић, 2013, 

стр. 25). Под појмом концепција васпитања у педагошкој науци 

подразумијева се основна замисао о васпитању. О концепцији 

васпитања често се говори као о теоријама васпитања или 

педагошким правцима.Свака концепција васпитања треба да 

одговори на питања везана за схватање природе дјетета/васпитаника, 

његове улоге и могућности васпитања као фактора развоја личности, 

теразумијевања суштине васпитања (циљ, методе, садржаји, 

принципи и организација васпитања). Идеје српских просвјетитеља 

које се односе на стварање нове концепције васпитања своје коријене 

имају у социјал-демократским погледима, схватањима многих 

европских просвјетитеља, док неке свој зачетак налазе још у 

античком периоду. Српски просвјетитељи су указивали да је 

васпитање у тјесној вези са животом те да оно треба да одговара 

животним потребама. Суштину васпитањасхватали су у ширем 

контексту, контексту просвјећивања народа. Васпитање је за њих 

моћно средство мијењања друштва пред кога постављају одређене 

захтјеве. Њихова схватања педагогије, појма васпитања, циља 

васпитања као и компоненти представљају новину у времену у ком 

су живјели. Такође и погледи на наставу и њене факторе у суштини 

ни по чему се не разликују од савремених дидактичких становишта 

(Илић, Михајловић, 2016).  

Васпитање у ширем контексту за просвјетитеље као полазиште 

узима дијете. Зато је важно да нова настава и ново васпитање 

уважава дјечију природу и његове потребе али и потребе и захтјеве 

друштвене заједнице. Сходно новој концепцији васпитања мијења се 

позиција ученика што је сагласно и са схватањима српских 

просвјетитеља који су били против ропског положаја ученика, 

наставе у којој је присутно диктирање у перо, механичко учење као и 

учење садржаја без очигледности и разумијевања.  

 За српске просвјетитеље циљ васпитања је неопходно 

повезивати са циљем живота. Васпитање никако не смије да се 

одвоји од живота јер између васпитања и живота постоји чврста веза. 
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Немогуће је говорити о циљу васпитања а да не укажемо на неке од 

дефиниција васпитања.Постоје различите дефиниције васпитања. 

Једну од њих дао је Драго Бранковић који одређује васпитање као 

„процес формирања човјека као људског бића са свим физичким, 

интелектуалним, моралним, естетским и радним квалитетима“ 

(Branković, Ilić, 2011, стр. 12). Слично мишљење су имали и српски 

просвјетитељи који су сматрали да је немогуће заступати тезу о 

једностраностиваспитања. Према њиховом схватању циљ васпитања 

треба да обједини све компоненте васпитања попут моралне, 

интелектуалне, радне и др. У циљевима васпитања које су 

дефинисали српски просвјетитељи назире се хуманистичка 

димензија. Постојале су различите идеје око одређења циља 

васпитања али све су комплементарне: васпитање је припрема за 

живот (Свети Сава); васпитање је тежња за савршенством (Доситеј 

Обрадовић);васпитањемсе мијења друштво и појединац (Васо 

Пелагић). Такође поред одређења циља васпитања познате су 

просвјетитељске идеје о настави и њеним факторима, суштини 

васпитања, схватања педагогије као науке, повезаности школе и 

друштва као и о новој концепцији васпитања, новој школи која је 

била у центру интересовања свих њих. 

СВЕТИ САВА – ПРВИ СРПСКИ ПРОСВЈЕТИТЕЉ И УЧИТЕЉ  

Личност у историји српског народа захваљујући којој се круг 

народних учитеља стално проширивао је Свети Сава
1
. Створен у 

                                                      
1Велики српски светитељ и први српски просвјетитељ Свети Сава је рођен 

1173.године. По рођењу је добио име Растко. Млади Растко је био врло „бистро и 

даровито дијете“ (Глушац, 2010, стр. 19), што су родитељи још од рођења 

препознали због чега су велику пажњу посветили његовом васпитању. Са 

седамнаест година родитељи су га хтјели оженити али он за то није хтио ни да чује. 

Сматрао је да ако га родитељи ожене да задржан љубављу према тијелу неће се 

удостојити анђеоског живота (Теодосије, 1984). Није му било тешко да између два 

животна позива одабере скромнији и тежи живот испосника, калуђера умјесто 

позива витеза, ратника што су од њега очекивали родитељи (Ристановић, 1990). 

Одрекавши се престола у марту 1195. године Немања одлази у Свету Гору у 

манастир Ватопед код свог сина Саве. Дирљив сусрет сина и оца је бљеснуо кроз 

„збиљу и оштрину строгог монашког живота“ (Слијепчевић, 2002, стр. 57).Заједно са 

својим оцем Свети Сава је помагао свима онима којима је помоћ потребна. Свети 

Сава је разрадио цјеловит систем образовања свештеника и калуђера. Живот Светог 

Саве обиљежила су многа путовања. Након својих путовања Свети Сава уморан 

долази у Трново гдје је предосјетио да ће умријети те „1235. или 1236. године 

умире“(Илић, Михајловић, 2016, стр. 65). 
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крилу српске православне цркве изашао је међу свој народ и успио 

да му се приближи у жељи да оствари идеју о просвјећивању 

тадашњег становништва. Мало ко је оставио толико трага у српској 

историји као што је то урадио Свети Сава. Највећи дио свога живота 

провео је поучавајући монахе, свештенике, епископе, владаре али и 

сав свој народ због чега је проглашен за првог признатог српског 

учитеља и наставника (Поткоњак, 2001). Био је учитељ за све 

узрасте, и за младе и за старе. Поучавајући одрасле настојао је да код 

њих формира одређене ставове, погледе, мишљења и опредјељења 

али и особине личности. Зато сес правом назива српским 

просвјетитељем који је велику пажњу поклањао васпитној 

компоненти. Свети Сава је личност коју народ никада не може 

заборавити јер је његова заслуга огромна за српски народ. Једном 

рјечју „докле год буде српског народа дотле ће бити и утицаја дјела и 

духа Светог Саве на народну душу“ (Глушац, 2010, стр. 16). 

Свети Сава је зачетник многих области у књижевности, 

поетици, теолошко-црквеним питањима, историји, нормативно-

правним питањима уређењу цркве и школе а међу њима посебно 

мјесто заузима школство. Прва српска училишта у којима је 

организовано учење и поучавање за већи број ученика настала су под 

руководством Светог Саве. Како је Сава поучавао своје ученике 

описано је у Житијама Светог Саве (Доментијаново и Теодосијево) у 

којимасе говори о „Савиним ученицима“ које је „поучавао“ и „учио“ 

, „васпитавао дан и ноћ“. (Поткоњак, 2001, стр. 56). Настојао је да 

личним примјером утиче на ученике. За њега примјер у васпитању 

има значајну улогу. Самим тим био је примјер својим ученицима 

сматрајући да је он моћно средство васпитања. Основни циљ 

васпитања за Светог Саву је да развије „људске врлине и смисао за 

грађанске дужности“ (Илић, Михајловић, 2016, стр. 65). Васпитање и 

образовање за Светог Саву представља припрему за живот и рад при 

чему се васпитањем и образовањем није у потпуности бавио.  

У одређењу циља васпитања посебно мјесто придаје моралном 

васпитању. Морално васпитање је могуће само „ако човјек посједује 

свијест о своме сопственом знању“ (Илић, Михајловић, 2016, стр. 

67). Примјер се издваја као важно средство моралног васпитања. 

Поред примјера којег учитељи пружају ученицима у настави је 

неопходноподстицати властиту активност ученика. Настава треба да 

подстиче самоизграђивање личности, усвајање трајног, вриједносг 

знања а да би се то остварило неопходна је властита активност 

ученика. За Светог Саву знање је вриједно само ако је све оно што је 
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научено практично реализовано. Сходно томе Свети Сава се строго 

дистанцирао од било каквог учења напамет, механичког учења 

указујући на важност учења са разумијевањем. Од својих ученика је 

тражио да буду „творци ријечи“ а не само да читају туђе ријечи 

(Илић, Михајловић, 2016, стр. 67). У манастирима у којима је Свети 

Сава поучавао своје ученике сваки члан има могућност да се нађе у 

улози учитеља и ученика јер сматра да године не доносе 

привилегију. У његовим манастирским братијама приоритет су 

имали сви они који су били писменији и ученији. Свети Сава се стога 

није залагао за хијерархијске односе међу ученицима и учитељима. 

Његови погледи на васпитаника су оптимистички те сматра да је 

неопходно подстицати индивидуалне развојне могућности.У развоју 

дјетета важну улогу има социјална средина, друштво као фактор 

васпитања јер дијете учи од оних који знају. Стога је Свети Сава 

придавао велику важност колективу. Између осталог дијете је 

цјеловита личност, индивидуа чију је природу потребно познавати и 

у складу са њом подстицати његов развој. Дакле Свети Сава је 

истицао потребу сталног стручног усавршавања властитих 

могућности и знања. Задатак човјека на земљи је узрастање. Сваки 

човјек у свијету добија од Творца задатак „да расте, множи се и плод 

донесе“ (Маринковић, 1968, стр. 200). С обзиром да је Свети Сава 

служио Богу настојао је и да своје учење усклади са божијим 

заповјестима. Поучавао је своје ученике Божијим заповједима како 

би они касније могли дa изврше све задатке које Бог пред њих 

поставља. 

За Светог Саву васпитање и образовање је припрема за живот у 

чему се назире хуманистичка димензија васпитања на коју су 

указивали и други српски просвјетитељи. Нова настава би требала да 

допринесе самоизграђивању, развоју и усавршавању васпитаникове 

личности. Зато се може рећи да Свети Сава акценат ставља на 

индивидуално усавршавање. Васпитање је само од себе васпитљиво 

уз помоћ кога је могуће исправити све до савршенства а нарочито у 

религиозном домену (Илић, Михајловић, 2016, стр. 67). У васпитању 

посебно мјесто заузима примјер као средство без кога није могуће 

остварити право васпитање. Такође у васпитању је важна дисциплина 

и самодисциплина без које васпитање не би могло да се остварује у 

пуном смислу своје ријечи. Нова концепција васпитања за коју се 

залагао Свети Сава за полазиште узима уважавање природе дјетета, 

наставу која води самоизграђивању као и стварање хуманог, 

религиозног и моралног човјека.  
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ПРАВИЛНО ВАСПИТАЊЕ  УСЛОВ СРЕТНОГ ЖИВОТА ЗА 

ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 

У 18. вијеку путем просвјетитељства, народног учитеља, 

мислиоца и педагога корачао је и велики родољуб Доситеј 

Обрадовић
1
. У Србији је у то вријеме било мало писмених људи. 

Углавном су то били свештеници и калуђери. Желећи да свој народ 

изведе из културне заосталости Доситеј Обрадовић предао се 

просвјетитељском послу и као учитељ и као мислилац али и као 

писац. Основни циљ му је био да допринесе просвјећивању народа 

(Обрадовић, 1954). Његов педагошко-просвјетитељски рад 

карактеришу два важна проблема а то су отварање школа и 

штампарија. Захтјевао је да се књиге пишу на народном језику што 

представља полазну тачку у његовом просвјетитељском раду.  

 Нико није толико пренаглашавао моћ васпитања као што је то 

радио Доситеј Обрадовић. Сматрао је да се једино уз помоћ доброг и 

правилног васпитања може доћи до сретног живота и реформе 

цијелог друштва. Васпитање је узрок „све благополучије и 

злополучије человекова живота воопште“ (Обрадовић, 1932, стр. 

316). Од васпитања омладине зависи срећа или несрећа цијелог 

друштва. Доситеј Обрадовић је навео бројне узроке који говоре 

зашто је важно да васпитање буде добро а један од њих гласи: „Ево 

ти узрока. Из прве младости чују којекакве приче и то врло упамте. 

Млада је душа подобна воску, у какав га калуп метнеш и салијеш, 

онаки образ од њега направиш“ (Обрадовић, 1932, стр. 28). Бог је 

створио човјека и одредио његову врховну вриједност а за сврху 

човјековог живота поставио је тежњу за савршенством (Стојковић, 

                                                      
1Главни представник рационализма и филозофије просвјећености код Срба је 

Доситеј Обрадовић. Рођен је 1744. године у Чакову (Банат), у занатлијској породици. 

По рођењу су му дали име Димитрије. Након што се замонашио у манастиру је 

добио ново име Доситеј. Сву своју љубав са монаштва убрзо је пренио на науку. Био 

је просвјетитељ, књижевник и изврстан педагог. „Сва његова дјела имају једну 

општу сврху а то је да просвјетле и освјесте српско друштво“ (Певуља, 2008, стр. 

6).Основни циљ Доситеја Обрадовића је био просвјећивање српског народа. Као 

оптимист дубоко је вјеровао у моћ, готово свемоћ, васпитања и просвјете (Ђорђевић, 

1958). Намјера му је „била да оснује једно училиште тј. просвјетно средиште негдје у 

Србији, затим штампарију као и друштво за растурање српске књиге“ (Лазаревић Ди 

Ђакомо, 2015, стр. 148). Био је први српски министар просвјете, личност у историји 

српског народа која је учинила значајан корак не само у просвјети, већ и у науци и 

књижевности. За Доситеја Обрадовића са првом се може рећи да је био 

најпросвјећенији Србин у своје вријеме који је изнио своје погледе о васпитању и 

образовању а који ни дан данас нису застарјели.  
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1980). Кретање ка савршенству представља циљ васпитања за 

Доситеја Обрадовића. 

 Васпитањем треба да се оствари срећан живот, лично и опште 

благостање. Човјек по својој природи тежи за срећом. Да би се 

достигла срећа потребно је перманентно усавршавање, „стална 

тежња за савршенством што представља и циљ васпитања за 

Доситеја Обрадовића“ (Илић, Михајловић, 2016, стр. 125). 

Постижући индивидуално савршенство човјек доприноси стварању 

бољег друштва што је и циљ борбе Доситеја Обрадовића. Намјера му 

је била просвјећивање народа, избављање из незнања и мрака у коме 

се налази.Зато Доситеј Обрадовић није остао на критици постојећег 

стања већ је желио да иде испред свога времена. У науци је видио 

најбоље рјешење за сујевјерје и незнање које је владало у српском 

народу. Био је интелектуалац који вјерује да просвјећивањем ума - 

људи постају бољи. Уздизао је науку као највећу вриједност 

сматрајући да „наука, знање и просвјећивање уздижу човјека и чине 

га савршенијим“ (Илић, Михајловић, 2016, стр. 133) а индивидуална 

срећа је услов за друштвену срећу. Васпитањем се може поправити 

не само човјек већ и цијело друштво. Уз помоћ разумног васпитања 

лоше особине дјетета могу да се окрену и усмјере према витешким 

врлинама, а када се добре особине оставе саме себи оне брзо могу да 

прерасту у неваљалство, небригу, немарност, малодушност и 

похлепу (Обрадовић, 1911). Доситеј је указивао на индивидуалне 

разлике међу дјецом сматрајући да су нека од њих склонија свађи, 

препирању и пркосу а друга су тиха, мирна и љубазна. Уочавајући 

ове индивидуалне разлике залаже се за примјереност наставе 

њиховим способностима и интересовањима. Сваки ученик са 

обзиром на индивидуалне разлике и прилагођеност садржаја наставе 

за Доситеја Обрадовића може да уз правилно васпитање достигне 

свој максимум. Дакле Доситеј Обрадовић је имао оптимистички 

поглед на ученикате је вјеровао да свако од њих може да достигне 

свој максимум само ако на вријеме откријемо његову природу.  

Поред схватања суштине васпитања, циља васпитања и 

природе ученика значајни су и погледи Доситеја Обрадовића на 

наставу и образовање. Под утицајем рационалистичких схватања 

човјека засновао је своје погледе на наставу и образовање. Истичући 

важност поштовања принципа активности у процесу сазнања 

одбациво је механичко, догматско учење. Учитељ би требао да 

поштује одређене принципе као што је принцип систематичности, 

поступности, јасности и разговјетности. Од учитеља захтјева да 
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увјерљиво излаже, образлаже и аргументовано закључује јер се 

Доситеј Обрадовић ужасавао „нејасности и замршености у настави“ 

(Обрадовић, 1911, стр. 134). Такође, сагласан је са Хербартом (Јоhann 

Friedrich Herbart) када је ријеч о васпитном карактеру наставе те је 

сматрао да је неопходно повезивање теорије и праксе. До трајног 

знања могуће је доћи само путем свјесне активности у процесу 

наставе. Пренаглашавао је улогу разума у процесу сазнања као што 

су то радили и други просвјетитељи 18. вијека. За Декарта и његов 

рационализам разум је „главни извор и критеријум истинитости 

људског сазнања а објективна стварност се може спознати само 

мишљењем“ (Cenić, Petrović, 2012, стр. 102). Из овога се види да је 

разум најважније средство у процесу сазнања. Прихватајући ова 

мишљења Доситеј Обрадовић је поставио захтјеве пред нову школу и 

наставу која треба да подстиче критичко мишљење, расуђивање, 

анализирање, закључивање. У складу са Лајбинц-Волфовом 

филозофијом Доситеј Обрадовић даје предност разуму у односу на 

чула што представља узрок занемарености принципа очигледности у 

процесу сазнања. 

По мишљењу Доситеја Обрадовића човјек се састоји од два 

дијела: тјелесног (тијела) и душе (разумског) између којих треба да 

се успостави хармонија која је потребна за срећу. Тако хармонија 

душе и тијела може се постићи подстицањем свих компоненти 

развоја личности. Указујући на важну Јувеналову изреку У здравом 

тијелу здрав дух говорио је да је услов за срећу брига о здрављу и 

развијање ума. Зато основни задатак васпитања у раном узрасту 

треба да буде брига о здрављу и развијању физичких способности. 

Сходно томе указивао је на важне задатке физичког васпитања као 

што су здравствени, физички, рекреативни и образовни (Илић, 

Михајловић, 2016).  

Поред бриге о здрављу потребно је радити и на развијању ума. 

Под утицајем рационалистичких филозофских погледа Ренеа Декарта 

(Rene Descartes) просвјећеност ума за Доситеја представља 

централни аспект укупног циља васпитања. Просвјећен ум је идеал 

коме треба тежити. По њему све се „достојинствено и височествено 

састоји у разуму и словесности“ (Обрадовић, 1911, стр. 429). За њега 

је као и за рационалисте разум најважније средство у процесу 

сазнања па сматра да ништа не треба усвајати без критичког 

размишљања. Заједно са Жан Жак Русоом(Jean Jaques Rousseau), 
Јоханом ХајнрихомПесталоцијем (Johann Heinrich Pestalozzi) и 

другим мислиоцима истицао је принцип активности и критичности 
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приликом усвајања знања (Стојковић,1980). Према Доситеју 

Обрадовићу умно васпитање има два задатка. Први задатак је да 

избави човјека од незнања, сујевјерја, ропства природним стихијама 

и доведе га до сазнања истине, до формирања научног погледа на 

свијет чиме истиче гносеолошки смисао науке. У другом задатку се 

препознаје етички смисао јер научним сазнањима се оплемењује 

човјек, постаје морално богатији, срећнији и задовољнији (Илић, 

Михајловић, 2016). 

У складу са просвијећености ума као (централним аспектом 

циља васпитања) Доситеј Обрадовић поставио је и захтјеве пред 

садржаје наставе. Садржаји треба да припремају ученике за живот и 

професионални рад као и да омогуће развој практичних вјештина. 

Такође важно једа буду у складу са индивидуалним могућностима 

ученика. Садржаје је груписао у неколико предмета као што су 

реторика, етика, историја, географија, аритметика и геометрија, 

природне науке, музика и плес (Бранковић, 2013).  

Доситеј Обрадовић је био моралиста те је поред физичке и 

умне компоненте васпитања акценат стављао на моралну компоненту 

развоја личности. Сходно томе васпитање има за циљ да изгради 

моралну личност дјетета у духу хуманистичких схватања 

просвјетитеља у 18. вијеку. Са формирањем моралног човјека треба 

почети у раној младости. У изграђивању моралне личности Доситеј 

је истицао методе моралног васпитања попут методе поучавања, 

увјеравања, навикавања и спречавања. Такође акценат је ставио и на 

примјер који по њему представља важно средство у изграђивању 

моралне личности. Према Доситеју„човјек мало мари за оно што му 

се каже, а радо ступа оним путем којим види да многи ходе“ 

(Обрадовић, 1904, стр. 217). Зато наставници и родитељи треба да у 

свему буду дјеци примјер те да их чувају од рђавих навика, лагања, 

тврдоглавости, напраситости.  

У времену у којем је Доситеј Обрадовић живио није била 

развијена дидактика као ни многи проблеми у педагошкој 

психологији попут пажње и њених дистрактора у настави. Схватао је 

улогу пажње у процесу сазнања. Догматски садржаји не задржавају 

пажњу ученика, сматрао је Доситеј. Пажња приликом учења оваквих 

садржаја је краткотрајна што има за посљедицу слабе резултате 

учења. Поред пажње која је неопходна у процесу учења потребно је 

подстицати интринзичку мотивацију. За одржавање пажње и 

подстицање интринзичке мотивације Доситеј Обрадовић препоручује 
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одређена правила у процесу сазнања којих се треба придржавати (од 

ближег ка даљем, од лакшег ка тежем, од простог ка сложеном).  

Из свега наведеног можемо рећи да је Доситеј Обрадовић 

најранији представник просвјетитељскога рада код Срба. Цјеловит 

рад усмјерио је на просвјећивање свога народа, стварање нове школе, 

новог васпитања које ће створити сретнијег човјека. Важан фактор у 

васпитању омладинеима школа од које зависи напредак једног 

друштва. Неопходно је да школа остварује начело сврсисходности 

како би млади могли да се припреме за живот и рад у друштву. На 

његове просвјетитељске идеје утицали су филозофи, владари, 

педагози те се може рећи да су извори његових погледа разноврсни. 

Свој поглед на човјека и схватање разума као најважнијег средства 

сазнања Доситеј Обарадовић је преузео од познатог рационалисте 

Декарта. Такође под утицајем Жан Жак Русоа прихвата идеју о срећи 

на којој је темељио свој циљ васпитања. Дидактичко-методичке идеје 

које је изнио Доситеј вуку коријене из античке епохе - Сократова 

истина, Платоново учење о идејама и Хераклитова еудаимонија на 

којој заснива свој хуманизам и вјеровање у моћ васпитања. Вјерујући 

у васпитање Доситеј није увидио да васпитање није свемоћно. Мада 

је био рационалиста који је пренаглашавао умно васпитање није 

занемарио ни друге компоненте васпитања. За Доситеја Обрадовића 

умно васпитање се не може остварити без физичке активности. 

Поред умног и физичког васпитања неопходно је подстицати и 

морално васпитање како би се успјешно постигао циљ васпитања. 

Доситеј Обрадовић је сматраокао и сви други просвјетитељи да је 

немогуће остварити савршено васпитање без моралног васпитања. 

Поред тога што представљају важан корак у развоју педагошке 

мисли у нас, Доситејове идеје не носе печат утопије те углавном 

одговарају потребама и захтјевима његовог времена.  

ГРАДИТЕЉ НОВЕ ПЕДАГОШКЕ НАУКЕ И НОВОГ ВАСПИТАЊА 

ВАСО ПЕЛАГИЋ 

Као најоштрији критичар постојеће школе Васа Пелагић 

залагао се за стварање нове педагошке науке и новог васпитања. По 

његовом мишљењу новој школи је потребна нова настава а полазну 

основу за њену изградњу чини критика постојеће. Стога су сви 

Пелагићеви захтјеви за изградњу нове школе изведени из критике 

постојеће наставе и васпитања. Немогуће је изградити нову школу на 
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темељима старе педагогије коју Васо Пелагић
1
 окривљује да 

јеодговорна за несклад педагошке науке и праксе. Негирао је 

постојање било какве вриједности постојеће праксе говорећи да таква 

настава „редовно и интензивно унакажњава омладину“ (Пелагић, 

1953, стр. 78). Његова критика тадашње школе је јасна, отворена, 

немилосрдна, оштра а понекад и сурова (Бранковић, 2013). У своме 

раду више је био усмјерен ка градитељском моменту него критици 

тадашњег стања у школама те је по угледу на европске правце 

истицао да је новој школи потребна нова педагошка наука која ће 

бити у функцији васпитања.  

Предмет нове педагошке науке је развој новог васпитања. Васа 

Пелагић је имао исто мишљење о одређењу циља васпитања како и 

други српски просвјетитељи у 17. и 18. вијеку. Циљ васпитања 

изводи из педагошког оптимизма вјерујући да се васпитањем може 

преобразити човјек и друштво. Педагошки критичари су истицали 

Пелагићево схватање универзалности и трајности циља, његову не 

само образовну већ и друштвено-васпитну и моралну компоненту. 

Између васпитања и друштва постоји чврста веза; од васпитања 

зависи напредак друштва те је неопходно да се васпитање усагласи 

са потребама друштва. Приликом одређења циља васпитања треба 

уважавати циљеве живота. У својој новој концепцији васпитања Васа 

Пелагић истиче да је циљ васпитања и учења стварање свјесног, 

разумног, честитог, корисног и срећног човјека, народа, људи и 

човјечанства (Пелагић, 1953). Као сањар и хуманиста вјеровао је да 

                                                      
1Васа Пелагић је рођен 1838. године у босанском селу Жабарима. Био је представник 

утопијског социјализма Срба у другој половини 19. вијека. Похађао је нижу 

гимназију а касније је радио као учитељ и љекар. Као учитељ у основној школи у 

Брчком почео је да ради 1860. године. Радећи као учитељ он је основао прву српску 

читаоницу. То је била једна од првих читаоница у Босни. Напустивши мјесто 

учитеља Васа Пелагић одлази у Русију да слуша предавања из политичке медицине 

и историје медицине. Након двије године које је провео у Русији Васа Пелагић 

долази у Бања Луку гдје „постаје управник прве Српско - православне богословије 

која је била и прва средња школа у Босни“ (Илић, Михајловић, 2016, стр. 187). Као 

наставник и управитељ у Бањој Луци написао је своје најзначајније педагошко дјело 

„Руковођу за српско-босанске, херцеговачке, старосрбијанске и македонске 

учитеље“ (Илић, Михајловић, 2016, стр. 187). У наставу бањалучке богословије увео 

је новине које су у складу са његовим општим ставовима и педагошким идејама што 

је представљало промјену у односу на тадашњу ситуацију. Један савременик је 

записао да Васа Пелагић није своје ђаке учио само богословским предметима већ и 

гимнастици са штаповима на јавном мјесту. Због тог свог слободног става био је трн 

у оку режиму у Србији те је јавно рашчињен и затворен у лудницу. Након тога 

осуђен је на затвор. 25. јануара Васа Пелагић је окончао свој живот у пожаревачком 

казненом затвору. Дао је знатан допринос конституисању педагошке науке код Срба.  
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се заједно са новим васпитањем може створити нови човјек и 

хуманије друштво.  

Основно питање које је заокупило пажњу Васе Пелагића јесте 

унапређивање наставе. Новој школи је потребна нова настава, нови 

учитељи, нове наставне методе уз помоћ којих је могуће створити 

новог човјека и боље друштво. Изводећи своје идеје из критике 

постојеће школе вјеровао је да оне представљају спасоносно рјешење 

уз које је могуће оставарити просвјећивање тадашњег народа. Не 

можемо рећи да је у својим идејама Васа Пелагић био оригиналан 

већ их је проналазио у различитим педагошким правцима. Преузете 

идеје обогаћивао је својим сазнањима и мишљењима али и 

педагошким искуством.  

Васа Пелагић није се залагао за свестрано васпитање већ је 

истицао потребу за хармонијом између компоненати васпитања. 

Стога се борио за увођење физичког васпитања у школе јер сматрада 

физичко васпитање представља услов за умни развој. О важности 

хармоније између компоненати васпитања говоре његове ријечи: 

„Човјека треба васпитавати и учити сагласно са његовом природом и 

са његовим потребама, и развијати у њему подједнако тјелесну и 

духовну снагу, моћ и енергију“ (Пелагић, 1953, стр. 171). Такође из 

овога се може закључити да је Васа Пелагић као и други српски 

педагози сматрао да човјека треба васпитавати у складу са његовом 

природом; стогаје потребно да садржаји буду примјерени узрасним, 

менталним и другим могућностима ученика. 

Да би се у потпуности остварио циљ васпитања за Васу 

Пелагића нова настава мора бити јасна, потпуна, примјерена 

психофизичким способностима ученика, ослобођена схоластичко-

догматских и религиозних практичних односа. Придајући велики 

значај учитељском позиву Васа Пелагић поставља пред учитеља 

одређене захтјеве које требају да поштују у новој школи. Учитељи 

прије свега морају да буду примјери, односно „живи обрасци“ 

(Бранковић, 2013) својим ученицима. Поред општег образовања 

сваки учитељ треба да има педагошко, методичко и психолошко 

образовање. Тако да је сасвим јасно да је Васа Пелагић прије много 

година увидио потребу стручног усавршавања наставника.  

Новој школи су потребни нови наставници. Говорећи о 

наставницима Васа Пелагић је сматрао да они својим примјером 

врше највећи утицај на морални развој дјетета. Зато никако не би 

смјели да оговарају друге наставнике пред ученицима, да псују свете 

и божанске ствари те да некога називају погрдним и непристојним 
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рјечима. У дефинисању циља васпитања Васа Пелагић је 

пренаглашавао моралну компоненту. Сходно томе од наставника 

очекује да ученике навикне на поредак, пристојност, честитост, 

пажљивост, разумност, пријатељско опхођење. А да би све то могао 

наставник мора да буде истинит, правдољубив, хуман, добар 

познавалац науке коју предаје, да учи ученике својим властитим 

примјером као и да гради са њима братски и пријатељски однос 

(Пелагић, 1953). Као хуманиста био је против ропског положаја 

ученика. Дисциплина у школи никако не би смјела да се остварује 

кажњавањем, присиљавањем те уливањем страха ученицима. Важно 

је да се дисциплина нормативно уреди а сваког наставника који туче, 

грди и за уши вуче ученике треба избацити из учитељског звања 

(Пелагић, 1953). 

Критикујући тадашњу наставу Васа Пелагић се залагао за већу 

активност ученика као што је то радио и Војислав Бакић. Природа 

дијете тјера да увијек нешто ради, да час нешто граде а затим руше. 

Ту потребу дјетета Васа Пелагић је увидио па се сврстава у ред 

„пропагатора мануелне школе раде“. Али у својим идејама није ишао 

предалеко већ се опредјелио за поједностављену варијанту школе 

рада која је за циљ имала увођење ручног рада у школу као наставног 

предмета. На вриједност дјечијег рада указује његово схватање „ не 

заборавимо никада да човјек зидајући постаје зидар, а кујући постаје 

ковач“ (Пелагић, 1953, стр. 246). Стога можемо рећи да је радно 

васпитање у чврстој вези са умним развојем дјетета. Дакле можемо 

рећи да је захваљујући Васи Пелагићу значајна европска педагошка 

иновација у области школства постала и дио наше наставне 

дјелатности.  

Идеје Васе Пелагића су одраз његове личности. За његове идеје 

можемо рећи да су хумане, плодне, прогресивне па помало и 

утопијске и сањалачке. Његов рад је јединствен и препознатљив по 

методолошким поступцима: критици тадашње наставе и 

усмјерености на грађење нове концепције васпитања. У новој школи 

за коју се залагао Васо Пелагић мијења се позиција ученика, 

подстиче се његова мисаона активност, омогућава се практичан рад; 

школа заправо припрема ученике за живот и рад а да би се то 

остварило, неопходно је стално стручно усавршавање наставника. 

Као основни критеријум Васа Пелагић је узимао дјечију природу и 

потребе друштва а када је ријеч о компонентама васпитања истиче 

потребу сједињавања компоненти васпитања. Између компоненти 

васпитања према његовом мишљењу треба да влада јединство. За 
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Васу Пелагића можемо рећи да је био најоштрији критичар школе, 

наставе и друштва. Међутим проучавајући Пелагићеве радове 

можемо схватити да је критика била само основа методолошког 

поступка за грађење нових педагошких погледа и схватања посебно о 

васпитању. Таква критика је представљала извориште Пелагићевих 

схватања просвјетитељске концепције васпитања.  

ЗАКЉУЧАК 

Крајем 18. вијека у Срба почела је да се конституише нова 

концепција васпитања чији су зачетници српски просвјетитељи. Ова 

концепција је названа просвјетитељском а основни циљ њених 

стваралаца био је да допринесу просвјећивању тадашњег народа. 

Представници ове концепције били су против догматизма, 

вербализма, формализма и дисциплине која је заснована на 

ригорозном кажњавању. Вјеровали су да се уз помоћ новог 

васпитања и нове школе за коју су се залагали може промјенити 

човјек. Мијењањем човјека долази до преображаја друштва у једно 

ново боље, хуманије и срећније. Идеје просвјетитеља биле су 

усмјерене на рјешавање практичних васпитно-образовних проблема а 

главно полазиште била је критика стања наставе. Хуманистичко-

просвјетитељски покрет допринјео је отварању великог броја школа 

али је значајно утицао и на развој педагошко-дидактичке теорије и 

праксе. Најпознатији представници напредних педагошко-

дидактичких погледа у хуманистичко-просвјетитељском покрету 

били су Свети Сава, Доситеј Обрадовић, Васа Пелагић али и многи 

други. Својим идејама истицали су важност повезивања школе и 

друштва, потребу подстицања критичког мишљења ученика. Иако су 

постојала неслагања око схватања васпитања свим просвјетитељима 

је заједничко бављење формалним питањима педагошке науке, 

вјеровању у неограничену моћ васпитања у коме виде једино 

рјешење за избављање друштва из стања у коме се налазило. Поред 

тога пренаглашавали су моралну компоненту васпитања а нису 

занемаривали ни друге компоненте. Међутим оно што је у великој 

мјери повезивало српске просвјетитеље јесте да су се борили за 

просвјећивање српског народа. Идеје српских просвјетитеља биле су 

футуролошке, те су и данас многе од њих актуелне посебно оне које 

се тичу васпитања.  
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IDEAS OF SERBIAN ENLIGHTENERS ON CREATING A NEW 

CONCEPT OF EDUCATION 
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Abstract: The Enlightenment concept of education in the Serbs began to 

develop late at the end of the 18th century. The Enlightenment concept of 

education was created and developed as an integral part of the humanistic-

enlightenment movement. Its basic source are philosophical and sociological 

ideas of many European enlighteners and advanced European thoughts. Such a 

concept was not genuine, but it was an epochal advance for Serbian pedagogy, 

school, and education. A great number of Serbian enlighteners tried to create a 

new concept of education. They believed in the unlimited powers of education 

and felt that only education could change society. The first Serbian educator and 

teacher St. Sava, the first Serbian rationalist Dositej Obradovic and an elite critic 

and reformer of the school, Vasa Pelagic, gave a special contribution to the 

constitution of the new concept of education. In this paper, the author presents the 

basic pedagogical ideas of Serbian enlighteners, the understanding of the essence 

of education and its goals as well as the views of the new school. 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМA У 

РАЗВОЈУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

Ирена Р. Станишић
 1
 

Сажетак: Игра и дружење са другом децом су потребе све мале деце и 

ове потребе се адекватно задовољавају управо у предшколским установама где 

деца са сметњама у развоју у овом окружењу, одређеним ситуацијама, усвајају 

језик и развијају способност интеракције. Главни циљ овог рада је да применом 

методичких принципа, метода рада, тематских модификација, визуелних 

помоћних средстава и нових садржаја у зависности од ометености побољша 

приступ у раду инклузивног физичког васпитања. Тематске модификације игара, 

вежби обликовања, облика кретања код деце са сметњама у развоју подразумева 

поједностављење корака, давање посебних задатака у игри, смањење темпа рада, 

броја корака, повећање времена за извоћење задатка, прилагођавање места за игру 

и означавање позиције на терену. Користећи одређене услове, циљ датих 

активности деце са сметњама у развоју из физичког васпитања је да садржај 

разигра дечје интересовање, омогући деци да путем покрета превазиђу или 

ублаже проблем који имају, да упознају себе, своје тело и друге у односу на себе, 

савладају одређене облике кретања, развију оријентацију у времену и простору 

као и свесно опажање и извођење кретања према редоследу, утичу на развој 

физичких способности, координацију тела и равнотежу, побољшају 

латерализацију покрета руку ногу и промену напетости и опуштања мишића, 

развију потребу за дружењем, комуникацијом, поверењем, опуштањем, 

стрпљењем и едукује кроз забаву децу без и са сметњама у развоју дате васпитне 

групе. Овај приступ у реализацији активности из физичког васпитања састоји се у 

уједињавању знања и искуства детета и способности васпитача да користи нове 

идеје и уведе креативност у раду.  

Кључне речи: физичко васпитање, деца са сметњама у развоју, 

усмерена активност, облици кретања 
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УВОД 

Неопходно је свој деци обезбедити остваривање права на 

васпитање и образовање, без обележавања и дискриминације. 

Предшколско васпитање је део образовног система који треба да 

изгради темеље инклузивног образовања и прихвати различитости 

међу децом. Носиоци васпитно образовног рада, па и физичког 

васпитања, у вртићу су васпитачи. Они смишљено и систематски 

обрађују остваривање циљева и задатака васпитања у васпитној 

групи. Васпитач уз адекватну мотивацију, стручно знање, 

оспособљеност и подршку покреће позитивне промене и развија 

осећај једнакости међу децом (Дмитровић, 2011). Међународне 

студије показују да што се већи број деце са сметњама у развоју 

прикључује редовним васпитним групама, васпитачи су суочени са 

реалношћу едукације ове деце заједно са осталом децом. Васпитачи 

су суочени између једноставног “укључивања” деце са сметњама у 

развоју у редовне васпитне групе и укључивања ове деце у васпитно 

образовни систем са децом без сметњи у развоју. 

Њима је потребно да се упознају са карактеристикама свих 

врсти сметњи у развоју, као и прихватању и препознавања 

индивидуалних особености све деце. Према Блоку (Block, 1999) 

позитивна страна за децу без сметњи у развоју у васпитној групи 

обухвата позитивнији став према особама са сметњама у развоју, 

боље социјалне вештине, побољшана усмереност ка помагању 

другима и више самопоштовање. Васпитна група представља малу 

друштвену заједницу која има јавно мњење, обичаје и вредности, 

који понекад имају утицај као васпитач тј. вољу да децу са сметњама 

у развоју ускладе са групом. Деца са развојним сметњама према 

истраживањима Каирнеја, Хаја, и сар. (Cairney, Hay, Faught, Wade, 

Corna, Flouris, 2005) су у мањој мери активна у организованим 

физичким активностима и слободној игри. Плаше се понижења и 

исмевања вршњака, ниско процењују своје кретне компетенције, што 

доприноси мањем уживању у физичком васпитању и може довести 

до повлачења из физичке активности. 

Block и Zeman (1996) су испитивали стицање моторних 

вештина и променљиве ставове између инклузивне и неинклузивне 

наставе физичког васпитања за децу са сметњама у развоју. 

Побољшање у ставовима према инклузији пронађена је у групама 

која су подржана од стране специјалних наставника физичког 

васпитања. Пракса омогућава васпитачима да деле своја знања и 
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стручност унутар групе са децом различитих могућности. То захтева 

флексибилну наставу и одговорност према свој деци. 

Да би деца са сметњама у развоју у васпитној групи похађала 

све активности у вртићу, па тако и активности из физичког 

васпитања, и срећна и задовољна одлазила са тих активности, 

неопходно је вршити промене, прилагођавати одређене услове рада и 

модификовати активности потребама и могућностима деце. У складу 

са потребама деце са сметњама у развоју потребно је извршити 

промене и допуне плана и програма, промене одређених садржаја и 

метода рада на активностима убацивањем нових помоћних 

средстава, у зависности од ометености деце, применом нових 

методичких принципа и садржаја рада. Ова модификација 

активности за сву децу подразумева и унапређење сарадње, 

заједничког рада деце без сметњи са својим вршњацима са сметњама 

у развоју, родитељима, асистентима и волонтерима укљученим у 

програм инклузивног рада. План рада и активност детета у раду, се 

прилагођава сваком детету посебно, чак иако је у питању иста врста 

инвалидитета, јер се деца разликују у психо социјалном погледу. 

Припрема индивидуалних и фронталних планова и садржаја захтева 

доста времена, размишљања, саветовања са стручњацима 

(психолозима, педагозима, дефектолозима) и са родитељима.  

Да би се програм рада и физичке активности адаптирале треба 

се држати следећих протокола о мерама предострожности и 

безбедности (Аmerican National Association for Sport and Physical 

Education, NASPE): прегледати сву медицинску документацију деце, 

саветовати се са родитељима, имати на уму могуће контраиндикације 

(нпр. за сколиозу - понављано савијање и претклон; аутизма - бројно 

бучно окружење), прилагодити величину групе и подршку 

(асистенти и волонтери) за обучавање, примерена атмосфера и 

окружење, стратегија обуке и тренинга. 

Асистенти и волонтери у процесу рада са децом са сметњама у 

развоју морају да савладају одређену обуку, оспособљени да помогну 

детету, да избегну наношење било какве штете физичке и 

емоционалне. 

При индивидуалном и фронталном плану и физичким 

активностима полази се од психомоторних недостатака и застоја. 

Психомоторни недостаци испољавају се углавном у немогућности 

или несигурности кретања, у координацији покрета, равнотежи, 

оријентацији у простору и др. Физичко вежбање доприноси 
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одржавању и унапређивању како телесног здравља, бољег држања 

тела, тако и развијању координације покрета, смањењу тензија 

мишица и равнотежи тела и помаже успешнијем прилагођавању 

детета захтевима друштвеног живота као и хармоничном, складнијем 

изгледу детета и формирању позитивних ставова о активном начину 

живота. Физичка активност тежи менталној контроли над моторним 

изражајем у погледу једног прихваћеног модела кретњи, где није 

толико циљ побољшање моторичких способности (покрета) деце, 

колико вежбање свесног и несвесног чулног опажања. Према 

Бојанину, Милачићу и Селаковићу (1997) путем моторне активности 

преко директног суочавања, имитације, мимике, интерпретације 

показаног покрета остварује се усмеравање осећања и подстиче 

формирање и развој детета у целини. Кретања се примењују 

индивидуално и фронтално у оквиру усмерених активности и 

јутарњег теленог вежбања и изводе се у нетакмичарској атмосфери. 

Тематске модификације приликом групног и интегрисаног 

кретања и рада код деце са сметњама у развоју подразумева примену 

визуелних помоћних средстава, гласовну наредбу, охрабривање, 

посебне задатке у игри, смањењу темпа рада, броју корака, повећању 

времена за извођење задатка, промене и поједнастављењу правила, 

прилагођавању места за игру, означавању позиције на терену и др. 

Ове модификације игара, облика кретања, вежби обликовања и 

других активности примерене су потребама све деце и учиниће да у 

сали влада позитивна атмосфера за рад. Неки задаци се могу 

расчланити на делове, у зависности од степена и могућности детета 

тј. степена сметњи. Уједно се може видети и проценат самосталности 

детета при извођењу одређеног задатка. Ђорђић и Тубић (2010) 

сматрају да код деце са сметњама у развоју и учења нових 

моторичких вештина, кретне вештине треба разложити на мање 

целине, давати концизна и једноставна упутства и обезбедити више 

времена за увежбавање. Активности третмана покретом деце са 

сметњама у развоју у студуји Бојанина (2006) деле се према 

проблемими које решавају: на опште вежбе, које се користе скоро у 

свим приликама, и специјалне вежбе. Опште вежбе су: вежбе 

ритмике, вежбе имитације и вежбе познавања доживљаја телесне 

целовитости. Специјалне вежбе се могу поделити у неколико група: 

вежбе оријентације у времену, вежбе оријентације у простору, вежбе 

гностичких способности, вежбе праксичких способности и вештина 

покрета (увежбавају различите облике координације активности, 

сходно узрасту, различите облике држања тела). 
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Главни циљ приказаних усмерених активности деце са 

сметњама у развоју из физичког васпитања је да садржај повећа дечје 

интересовање, омогући деци да путем покрета превазиђу или ублаже 

проблем који имају, упознају себе, своје тело и друге у односу на 

себе, савладају одређене облике кретања, развију способност 

опажања сопственог кретања, развију оријентацију у времену и 

простору као и изводе кретања према редоследу, утичу на развој 

физичких способности, перцептивних способности, координацију 

тела и равнотежу, задовоље биолошке и естетске потребе за разним 

облицима кретања, побољшају латерализацију покрета руку ногу и 

промену напетости и опуштања мишића, развију потребу за 

дружењем, комуникацијом, поверењем, опуштањем, стрпљењем и 

едукује кроз забаву децу без и са сметњама у развоју дате васпитне 

групе. 

ПРИСТУП У РАДУ СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

Дете са сметњама у развоју у вртићу највећи део својих 

искустава и сазнања стиче путем непосредног додира са стварношћу 

и спонтаног начина путем игре, шетње, јутарњег телесног вежбања, 

усмерене активности и неформалног контакта са децом из своје 

околине. Усмерене активности су форме рада, планске и систематски 

организоване од стране васпитача, који примењује све облике рада, у 

циљу заједничког решавања проблема и извршењу задатака. 

Међутим, поред тога што усмерене активности подразумевају 

заједничко деловање и међусобно усклађивање деце, као и 

коришћење фронталног облика рада, не треба заборавити да су 

стицање моторичког знања и развој вештина ипак продукт 

индивидуалног напора и залагања сваког појединца који се развија и 

учи кроз сопствену активност. У њима долази до изражаја 

партнерског односа између детета са сметњама у развоју, остале деце 

и васпитача, њихове иницијативе и они се понашају као сразмерно 

равноправни чланови једног тима. 

Уколико су деца са сметњама у развоју мотивисана, лакше ће 

прихватити правила понашања које захтевају физичке активности, тј. 

прате и прихвате разне облике кретања, покретне игре и вежбе за 

развој различитих мишићних група (снаге, релаксације и растезања), 

усклађују се са осталом децом и испуњавају захтеве васпитача. 

Васпитно - образовне могућности усмерене активности се огледа у 

планском и систематском развоју моторичких способности, развоју 



76 

вољне пажње, као и међусобног усклађивања деце. Критеријум за 

утврђивање садржаја избора кретања, облика и метода рада усмерене 

активности, одређен је првенствено, утврђеним степеном 

психофизичких способности деце без и са сметњама у развоју. Са 

планом и програмом разрађује се редослед реализације садржаја, 

временска ограничења активности, одговарајуће форме рада, 

средства рада, методе рада, као и задаци васпитно - образовног рада. 

У оквиру самих усмерених активности изводе се кретања за 

развој навика организованог постављања и кретања у организовану 

групу. Под организованом групом подразумева се слободна 

формација, тј. кретање деце без гурања и постројавања слободно 

испред или поред васпитача - круг, полукруг, возић, врста и сл. 

(Станишић, 2011: 65). Овај приступ у реализацији усмерених 

активности физичког васпитања састоји се у уједињавању знања и 

искуства детета, и способности васпитача да користи нове идеје и 

уведе креативност у раду. 

У уводном делу који траје неколико минута васпитач даје да се 

деца “загреју” путем кретања са задацима, односно емотивно и 

мотивационо их припрема динамичном покретном игром. За ту сврху 

неопходно је да обезбеди привлачне садржаје који буде емоције и 

интересовања. Ова активност побољшава оријентацију у простору, 

откривање простора, кинестетичко опажање, визуелну перцепцију, 

самосталност, крупну и фину моторику, способност брзог реаговања 

и др. У поступку рада неопходно је да се васпитач, стручни сарадник 

за физичко или асистент активно укључи заједно са дететом са 

сметњама у развоју у извођењу игре и вежби поштујући правила са 

осталом децом. Основни корак у подстицању слободе у физичком 

кретању је дати позитиван стимулс свој деци у групи. Тек касније 

када се постигне заинтересованост прелази се на главни део у ком се 

одрађују вежбе обликовања - растезања, снаге, релаксације 

(опуштања), и квалитативно усавршава апарат за кретање. Како се у 

раду васпитач или асистент ослања на познато сензорно искуство и 

психомоторни чин неопходно је да познаје очуване или недовољно 

развијене структуре, односно оштећене или недовољно ангажоване 

структуре психомоторног спрега сваког детета и познаје степен 

очуваности или недовољно развијености визуелног анализатора, 

вестибуларног апарата и кинестетичких проприорецептора сваког 

детета у процесу играња и вежбања. Свака примењена вежба која се 

користи у плану, и у раду треба да садржи, јасан циљ вежбе, пут 

којим се он постиже у односу на свако дете понаособ, водећи рачуна 
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о узрасту. Овим вежбама код детета се развијајају појмови у једну и 

другу страну, напред - назад, горе - доле, имитације покрета, 

доживљаја простора, латерализација, концентрација, доживљавања 

телесне целовитости и др. 

Приликом учења и усавршавања покрета дете пролази кроз 

фазе: пријем информације, обрада примљене информације, 

повезивање, усвајање и одговор. Дечја чула, осећаји, покрети према 

Ханафорду (Hannaford, 2005) у мозга тесно су повезани с телом које 

има повезујућу улогу у свим интелектуалним процесима. Тело 

представља извор задовољства, а путем првих покрета дете открива 

слободу покрета и властито постојање, остварује доживљај свог тела 

и тела у простору. Посматрајући сопствено тело има сврху 

повезивања занемарених делова тела у целовиту слику тела. 

Покрети који су преточени у вежбе прилагођени су 

способностима и могућностима детета и повезују се са изазивањем 

пријатних искустава, поверења и сигурности. Дете преко покрета 

упознаје себе, своје тело и друге у односу на себе. На тај начин 

постаје свесно свога постојања у простору који га окружује, усваја и 

учвршћује просторно - временске односе, а преко моторне 

активности подстиче и дограђује сопствене способности, (Тадић, 

1984; Бојанин, 1985; Крстић 2006). Понуђени покрети у вежбању се 

изводе прикладним ритмом а ниво једноставности и трајање 

процењује сам васпитач у сваком конкретном случају. Покрети и 

вежбе су прожети пријатним осећањима. Осећање пријатности, 

везано за дати покрет, подстиче тежњу за следећим покретом, за 

серијом покрета који следе, или једне манипулативне активности. 

Користећи осећања како би се приближили телу, кроз тело, преко 

покрета ка спољном свету јесте основни задатак покрета. Често дете 

не дозвољава говорну сарадњу као начин комуникације, тада 

васпитач примењује пасивне покрете мажења, покретања руку и 

ногу. Изводи се тако што се дете држи једном руком за мишицу, а 

другом руком се покреће подлактица. Ако је детету пријатно и не 

одупире се, прихвати овај начин контактирања, даља активност се 

усмерава на велике зглобове и аксијалне пределе. Руке се у 

зглобовима рамена шире у страну, подижу увис, спуштају, 

постављају косо па водоравно (као птица кад лети). Сличне 

активности се изводе и са доњим екстремитетима деце ометене у 

развоју. Када дете изгради поверење у васпитача, говор постаје све 

више начин комуницирања, и онда се прелази на све сложеније 

манипулације на телу и са телом. Изводећи вежбе обликовања, 
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васпитач код деце са сметњама у развоју развија способност опажања 

сопственог кретања и смисао да се појмови попут „горе - доле, 

напред - назад, поред“, појасне. (Linn, 2006: 17). 

Покрет се јавља као двосмерни пут (Бојанин, 2006), чијим се 

узлазно - силазним путем препознаје дата животна ситуација и 

одговара на њене захтеве, а његовим излазно - улазним правцем се 

примају одговори окружења на наше деловање ка њему. Покрет је, 

двосмерни пут у функцији доживљавања себе и света, и основни 

чинилац самосазнавања и сазнајних процеса уопште, којима смо као 

људи одређени. 

У основном делу усмерене активности примењује се полигон 

справа и реквизита или стаза препрека, у оквиру којих се развијају 

разни облици кретања - ходање, трчање, скокови и поскови, пузање и 

провлачење дизање и ношење, бацање, гађање, хватање, и др. 

Кретање тела према напред, назад и са стране у простору, 

користећи препреке у виду полигона, може развити кинестетичко 

опажање деце које омогућава да опажају сопствено тело у 

простору, као и опажање себе у односу на остале предмете, 

храброст приликом преласка и одрађивања задатака и координацији 

покрета. Само чекање на ред има васпитну и социјалну компоненту, 

ствара интерес за друге, стрпљење, координацију покрета. Развија 

одецај за препознавање предмета тј. облика и тежине, материјала 

од ког су направљени. Завршни део омогућава деци да се физиолошки 

смире применом лагане покретне игле или активности дисања и 

релаксације. 

Улога васпитача у усмереним активностима подразумева 

координисање бројних других процеса почевши од организације 

простора за физичко вежбање, обезбеђивање помоћних средстава и 

најзахтевнија улога медијатора. Васпитач изражава сопствена 

осећања, изражава неслагања када је то потребно и подстиче 

интересовање за идеје и активности друге деце. Он подстиче и 

награђује иницијативе деце са сметњама у развоју које иду у правцу 

интеракције са другом децом (Сретенов, 2008: 57). 

При вербалној комуникацији васпитач користи различиту 

јачину, висину, боју гласа уз гест и мимику, прецизира задатке 

једноставним речником, понавља правила извођења кретања, 

проверава разумевање путем питања, говорно усмерава пажњу и све 

то има велики утицај на аудитивно опажање деце без и са сметњама у 

развоју која су укључена у рад. Појединачно обраћање и давање 
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задатака, омогућавање дужег времена за рад, заједничко планирање 

рада, чешће промене активности и форме рада (посебно је 

делотворно извођење различитих вежби обликовања), има утицај на 

физичко приближавање извору информација (знања). Компликована 

правила неопходно је изоставити или поједноставити, како би се 

олакшало разумевање. 

Дизајн и организација простора у коме деца проводе време, су 

важни фактори који подстичу интеграцију и укупан развој здравог 

детета и детета са сметњама у развоју. Простор и окружење где се 

изводи усмерена активност је сала за физичко васпитање у коме деца 

могу да се слободно крећу. Према Станишић (2013: 26) тај простор 

треба да се креира и осмисли справама и реквизитима који су 

примерени потребама и могућностима деце, различити су према 

форми, боји, валичини, висини, ширини и количини и од посебног су 

значаја за учење способности да међусобно исправно процене 

предмете и њихово место у простору (визуелно опажање). Након 

васпитачеве савесне, свестране, благовремене припреме, следи 

припрема на терену - обележавање терена, припрема справа и 

реквизита, постављање деце у одговарајуће формације, саопштавање 

назива игре, објашњење и показивање задатака у игри, одређивање 

разбрајалицом почетног играча, лепљење апликација за формацију за 

комплекс вежби обликовања и сл. 

Ове усмерене активности могу бити позитивно искуство у раду 

васпитача, стручних сарадника за физичко, асистената а и родитеља 

деце без и са сметњама у развоју и могу послужити као позитивно 

искуство у неким новим програмима и организовањима васпитно - 

образовног процеса у предшколској установи деце млађе, средње, 

старије и припремне васпитне групе. Дете које је мотивисано и 

вођено на одговарајући начин, обзиром на индивидуалне 

способности и потребе, оно иде ка заједничком циљу, а покрет и 

физичку активност изражава у складу са својим биолошким 

потенцијалима, развијајући се као личност у целини. Дате су 

усмерене активности са исходима и постављеним циљевима за сваки 

део чији су реализатори деца свих узрасних група без сметњи и са 

сметњама у развоју у редовној предшколској установи.  
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ТОК УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ 

Тема усмерене активности: Шта све могу телом. 

Јединица усмерене активности: Развој кординације, снаге и 

брзине 

Уводни део активности 

Циљ активности: Оријентација у времену и простору, 

успостављање контаката, развој свести о деловима тела, развој 

појмова, фина моторика, крупна моторика, способност брзог 

реаговања, развијање појмова око, на, преко, у; кинестетичко 

опажање; вежбе моторике лица. 

Васпитач се обраћа деци: “ Наше тело чврсто стоји и када 

вежба њему јако годи. Свака вежба нама прија и ми смо сада овде 

спортска породица”. 

Покретна игра: “Моје тело има супер моћи” 

Свако дете се налази у обручу који се налази на поду. И 

васпитач има свој обруч и врши демонстрацију свих кретања које 

треба деца да спроведу. На знак васпитача “крените” свако дете трчи 

у свом обручу и показује једно весело лице. На “пљесак” рукама 

васпитача свако дете трчи око свог обруча. На следећи „пљесак“ 

рукама свако дете скаче преко свог обруча. На “пљесак” васпитача 

сви седе или стоје у обручу и показују тужно лице. На пљесак 

васпитача рукама сви остављају своје обручеве, трче до улазних 

врата и враћају се у њих. 

Главни део усмерене активности 

Васпитач се обраћа деци: “Тело покренимо сада ми и кренимо 

да радимо вежбе сада сви. Да би наше тело било спретно потребно је 

урадити вежбе врло коректно. Сад заједно вежбамо ми и стојимо 

право, браво, браво”. 

а) Припремни део усмерене активности 

Циљ активности: развој снаге; развој свести о деловима тела; 

развијање појмова једна и друга страна, испред, испод; вежбе 

латерализације; вежбе моторике лица; вежбе за уједначавање тонуса; 

индивидуализацији личности детета. 
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Вежба бр. 1. Циљ: Јачање и истезање мишића раменог појаса и 

руку. 

Опис: Спетни став, предручити. Подизати руке до узручења и 

вратити се у почетни положај. Моје тело има супер моћи, подиже 

руке високо и спушта их без ичије помоћи. 

Вежба бр. 2. Циљ: Јачање мишића руку и раменог појаса 

Опис: Раскорачни став, предручити и описивати чеоне кругове. 

Моје тело има супер моћи, рукама окреће волан по дану и ноћи. 

Вежба бр. 3. Циљ: Растезање мишића бочне стране трупа и 

повећање покретљивости кичменог стуба. 

Опис: Раскорачни став, из приручења изводити отклоне 

трупом, наизменично, у једну и другу страну. Моје тело има супер 

моћи, иде на леву и десну страну тако јача струк да личим на маму. 

Вежба бр. 4. Циљ: Јачање мишића леђа 

Опис: П.П. Лежећи на стомаку, узручити и подићи труп што 

више од пода, вратити се у почетни положај. Моје тело има супер 

моћи, подиже труп тако леђа јача. 

Вежба бр. 5. Циљ: Јачање мишића ногу. 

Опис: Суножни поскоци напред-назад са рукама на боковима. 

Моје тело има супер моћи, поток напред може да прескочи. 

Вежба бр. 6. Циљ: Јачање мишића ногу 

Опис: Трчање у месту високо подигнутих колена, ударајучи 

натколеницама о дланове постављене у висини појаса. Моје тело има 

супер моћи, бицикл вози ногама окретећи. 

б) Основни део усмерене активности 

Циљ активности: развијати поверење, препустити се нечем 

непознатом, оријентација у простору, координација покрета, 

перцепција, стрпљење, вежбе за препознавање облика и тежине, 

социјално понашање – чекати свој ред, интерес за друге, измена 

напетости и опуштања. 

У другом крају сале налази се полигон справа (стаза са препрекама). 

Деца стоје у формацији возића и на знак васпитача крећу са извођењем 

активности (задатака): 
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• Провлачење на стомаку кроз обруч – Моје тело има супер моћи, 

провлачи се кроз ватрени обруч без ичије помоћи. 

• Поскакивање из обруча у обруч - Моје тело има супер моћи, 

прескаче ногама барицу без ичије помоћи. 

• Вијугаво ходање између чуњева – Моје тело има супер моћи, хода 

око препрека без ичије помоћи. 

• Узети врећицу ставити на главу и прећи преко уздуж постављеног 

конопца – Моје тело има супер моћи, хода по жици без ичије помоћи. 

• Лоптицом гађати пирамиде од чаша – Моје тело има супер моћи, 

руши пирамиде од чаша и у томе му нико не мора помоћи. 

• Суножни поскок преко палице – Моје тело има супер моћи, палицу 

ногама може да прескочи. 

Завршни део усмерене активности 

Циљ активности: осећај групе, интерес за друге, визуелна 

перцепција, забава, опуштање. 

Покретна игра „Тело плеше“: 

Деца стоје у формацији круга, а унутар круга се налази 

васпитач. Игра почиње тако што се деца њишу, прате речи песме и 

покретима прате текст. 

„Прсте има рука свака, кад их стиснем то је шака, (стисну 

песницама и круже) 

Бум, бум, бум, бум (ударају ногама о под) 

то је песма лака играју се руке две, (пљескају рукама) 

ко ће боље, ко ће пре, то је песма лака“. 

ЗАКЉУЧАК 

Укључивање деце са сметњама у развоју у редовно образовање 

представља посебан изазов, не само деце са сметњама у развоју, већ 

и за њихове вршњаке у васпитној средини, васпитаче, али и 

родитеље па и осталу децу у групи. Стварају се нови односи у 

емоционалном, когнитивном и физичком односу у групи. 

Инклузивно физичко васпитање излаже децу са развојним 

сметњама стимулативнијем окружењу, где су веће могућности за 

прихватање од стране вршњака и социјалну инклузију. Деца са 

сметњама у развоју на активностима из физичког васпитања 
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побољшавају своје моторичке способности, јачају своје тело, стичу 

самопоуздање и веру у себе. 

Да би деца са сметњама у развоју у васпитној групи похађала 

све активности у вртићу, па тако и активности из физичког 

васпитања, и срећна и задовољна одлазила са тих активности, 

неопходно је вршити промене, прилагођавати одређене услове рада и 

модификовати активности потребама и могућностима деце. У складу 

са потребама деце са сметњама у развоју потребно је извршити 

допуне плана и програма, промене одређених садржаја и метода рада 

на активностима убацивањем нових помоћних средстава, у 

зависности од ометености деце, применом нових методичких 

принципа и садржаја рада. 

Ови методички приступи и приказана усмерена активност 

може бити позитивно искуство у раду васпитача, сарадника, 

асистента а и родитеља деце са сметњама у развоју и може 

послужити као позитивно искуство у неким новим програмима и 

организовањима васпитно - образовног процеса у предшколској 

установи деце млађе, средње, старије и припремне васпитне групе. 
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APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF PHYSICAL 

АCTIVITIES FOR PRESCHOOL AGED CHILDREN WITH 

DEVELOPMENTAL DISABILITIES 

Irena R Stanišić
1
 

Abstract: Playing and socializing with others are basic needs of all 

young children with disabilities and these needs are adequately met in preschool 

context, where they can, through various social situations, adopt language and 

develop an ability to interact. The main aim of this paper is to show a way to 

improve access to inclusive physical education and supplement the curriculum by 

applying thematic modifications, visual aids and new content, depending on the 

disability. Thematic modifications of games, shaping exercises, movement 

patterns in children with disabilities imply changing and simplifying steps, giving 

specific tasks in the game, reducing the pace of work and the number of steps. 

The modification is also reflected in increasing the time available to complete 

tasks, adjusting the playing area and marking the position on the field. Using 

certain conditions, the goal of a given activity of children with disabilities in 

physical education is to make the content of play suitable to the children's 

interests, to enable children to overcome or alleviate the problems they have, 

through movement, to get to know themselves, their body and others in relation to 

themselves.This approach to the realization of activities in physical education is 

to combine the knowledge and experience of the child and the ability of the 

teacher to use new ideas and introduce creativity in work. 

Keywords: directed activity, forms of movement, physical education, 

children with disabilities 
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АКЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА У ФУНКЦИЈИ РЕФЛЕКСИВНЕ 

ПРАКСЕ ВАСПИТАЧА 

Марта Д. Дедај
1
 

Сажетак: У раду је разматран значај акционих истраживања за 

рефлексивну праксу васпитача. Акционо истраживање представља 

специфични методолошко-епистемолошки приступ који полази од 

претпоставке да се стварност може сазнати у процесу њеног мењања у 

реалној социјалној ситуацији. Акциона истраживањa заснована су на 

посматрању, планирању, акцији и рефлексији. Васпитач - рефлексивни 

практичар, ствара промене, посматра ефекте и нову динамику промена. 

Истраживачким односом васпитача према пракси, васпитач критички 

преиспитује своје поступке, усмерава се ка рефлексивној пракси и 

професионално се унапређује и усавршава. 

Кључне речи: акциона истраживања, рефлексивни практичар, 

васпитач. 

УВОД 

Акционо истраживање представља скуп активности, акција, 

метод или стратегију сазнавања стварности у процесу њеног мењања 

и одвија се кроз интеракцију са предметом и особама које учествују у 

истраживању (Педагошки лексикон, 1996: 16). 

Акциона истраживања су настала из потребе за унапређивањем 

васпитно-образовне праксе у коме се смењују акција и истраживање. 

Акциона истраживања почињу питањем: На који начин могу да 

унапредим сопствену праксу? Васпитачи су учесници у акционим 

истраживањима али и самостални истраживачи који идентификују 

проблем у пракси (Дедај, 2016:44). 
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Васпитач – акциони истраживач, организује активности, 

идентификује постојеће стање и проблеме које тежи да иновира, 

уношењем одређених промена у васпитно-образовни процес и 

поновно анализира и евалуира постигнуте резултате и ефекате 

имплементираних промена. Дакле, у акционом истраживању 

васпитач - рефлексивни практичар, ствара промене, посматра ефекте 

и нову динамику промена. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ И ФАЗЕ АКЦИОНИХ ИСТРАЖИВАЊА 

Утемељивач акционих истраживања Курт Левин (Lewin, 1946), 

сматрао је да је за разумевање неког система неопходна промена - 

акција. Акциона истраживања су усмерена на проучавање социјалне 

ситуације са намером да се унапреди квалитет акције у њој, остварују 

се у спиралној измени следећих етапа: планирања, деловања, 

посматрања и рефлексије (Zuber-Skerritt 1996, према: Максимовић, 

2010: 190). Неопходно је имати у виду да се за време истраживања 

могу појавити нова проблемска питања које је неоходно сагледати. 

Сходно томе, важно је узети у обзир спонтаност у развојном процесу 

акционих истраживања кроз вишедимензионалну спиралу следећих 

фаза: посматрање, описивање, планирање, деловање, рефлексија, 

евалуација, модификовање (McNiff & Whitehead, 2002, према: 

Максимовић, 2010: 190). 

Графички приказ 1. Спирални циклуси акционог 

истраживања (Bjelanović Dijanić, 2011: 3) 

 

У Левиновом моделу акционих истраживања могу се 

идентификовати две главне фазе: дијагностичка, у којој се 

анализирају проблеми, постављају истраживачка питања и хипотезе; 
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и терапеутска, у којој се хипотезе подвргавају тестирању у строго 

контролисаним условима (Максимовић, 2012: 240). 

Графички приказ 2 Левинов (Lewin, 1946) модел акционог 

истраживања  

 

Проблем акционог истраживања одређује се истраживањем 

ситуација из реалне васпитно-образовне праксе чије су 

карактеристике следеће: 
 резултати који су добијени реализованим истраживањем 

представљају податке за следећу фазу истраживања, који иде ка 

смеру откривања следећег проблема, планирању и акцији 

(критичка рефлексија);  

 васпитачи - истраживачи учествују у акцији и интервенишу у 

проучаваним васпитно-образовним процесима. 

Примарна функција акционих истраживања је промена 

васпитно-образовне ситуације у току истраживања, док је секундарна 

функција провера хипотеза, које се мењају и надограђују у складу са 

закључцима учесника током процеса истраживања. Васпитач - 

истраживач постепено уноси промене у васпитно-образовни процес 

на основу заједничких одлука. Затим се прате промене до којих се 

долази, прикупљени подаци служе као повратна информација и на 

основу чега је могуће прилагођавати и мењати планиране 

активности. Врши се трансфер теоријских сазнања у праксу и 

Идентификовање и 
дефинисање проблема 

који се појављују у 
свакодневним 
социјалним и 

васпитно-образовним 
ситуацијама.

Како би добили потпун
опис ситуације или 

неког догађаја, 
прикупљају се подаци 

и чињенице.

Да би дошли до
сазнања о сличним 

проблемима у 
компаративним 

студијама, врши се 
преглед истраживачке 

литературе.

Имплементација 
акционог плана.

Избор истраживачких 
поступака и метода.

Води се  расправа око 
проблема, 

конституишу се  
хипотезе око којих се 

прикупљају 
информације које су 

релевантне за њихово 
тестирање.

Интерпретација и 
сумативна евалуација
целокупног акционог 

истраживања:

процена успеха модела 
истраживања, кроз 

процењивање 
значајности, 

одрживости и 
ефективности датог 

модела истраживања у 
односу на претходно 
постављене циљеве. 
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стручна пракса васпитно-образовног рада постаје теоретски 

рефлексивна пракса (Максимовић, 2010: 192). 

ВАСПИТАЧ – АКЦИОНИ ИСТРАЖИВАЧ И РЕФЛЕКСИВНИ 

ПРАКТИЧАР 

Максимовић (2012: 14), акциона истраживања дефинише као 

„облик саморефлективног испитивања кога предузимају учесници у 

некој социјалној ситуацији да би повећали рационалност и 

исправност сопствене праксе и ситуација у којима се она одвија”. 

Реализацијом акционих истраживања васпитач постаје рефлексивни 

практичар који промишља о свом професионалном искуству, у циљу 

унапређења квалитета васпитно-образовног процеса.  

Према Кундачини и Банђуру (2004: 121), акциона истраживања 

могу да покрену и спроводе:  
 васпитачи који сматрају да је неопходна промена васпитно-

образовне ситуације у васпитној групи,  

  група васпитача и  

 тим практичара – васпитача, заједно са тимом истраживача. 

Васпитачи су у акционим истраживањима и истраживачи и 

учесници и практичари, зато се у свакој фази акционог истраживања 

догађа рефлексија. Рефлексивност је свест о томе какав утицај 

васпитачи - практичари, имају на процес истраживања, како се њихови 

ставови, перцепције и осећаји одражавају на ситуацију која се проучава 

(Hall, 1996, према: Максимовић, 2012: 240). Проблеми се идентификују 

у рефлексивној пракси, док акциона истраживања настоје да 

промишљено и планирано реше проблеме. Приказивањем и изношењем 

резултата акционог истраживања које су реализовали васпитачи 

дориноси се рефлексивној пракси. Дакле, васпитачи су у акционим 

истраживањима рефлексивни практичари и истраживачи, учествују у 

васпитно-образовној пракси али је истовремено и истражују.  

Карактеристке васпитача - рефлексивног практичара 

(прилагођено према: Радишић, Буђевац, Јошић, Бауцал, 2015: 11): 
 континуирано самоанализирање и самопраћење; 

 сагледавање ситуације из различитих углова; 

 отвореност и трагање за елементима добре праксе; 

 размена искустава са колегама; 

 спремност за обогаћивање теорије и праксе. 

У циљу развијања и унапређења своје праксе васпитачи у 

савременој предшколској установи све више имају улогу критичког 
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рефлексивног практичара. Рефлективна критика омогућава 

васпитачима да размишљају о питањима и процесима и да тумаче 

интерпретације и претпоставке. Приликом критичке рефлексије 

васпитачи поред знања и вештина које поседују, узимају у обзир и 

своја искуства у друштвеном контексту како би даље развијали своју 

праксу. Пут од рефлексије до критичке рефлексије обухвата 

разумевање праксе васпитача у циљу унапређења исте. 

Larrivee (2008) сматра да је рефлексивна пракса еволуирајућа 

кроз следеће нивое рефлексије:  
 Пре-рефлексија: васпитачи реагују на ситуацију у васпитној 

групи без свесног разматрања алтернатива; 

 Рефлексија површине: размишљања васпитача се фокусирају на 

стратегије које се користе за постизање унапред одређених 

циљева; 

 Педагошка рефлексија: васпитачи размишљају о васпитно-

образовним циљевима, теоријама на којима се заснивају 

приступи, и везе између теорије и праксе; 

 Критичка рефлексија: васпитачи размишљају о импликацијама 

за праксу. 

Рефлексивна пракса укључује активно размишљање о 

васпитно-образовној пракси. Према Дјуију (Dewey) рефлексија се 

тумачи као системско решавање проблема, док Шон (Schön, 1987) 

говори о рефлексији као вештини размишљања у акцији (према: 

Максимовић, Банђур, 2013: 604). Рефлексија „на“ акцију се односи на 

размишљање након догађаја, док се рефлексија „у“ акцији односи на 

размишљање док се ради (Schön, 1983).  

Рефлексивност представља развојни процес искуственог 

учења. Суштина је у томе да се искористе искуства из праксе и да јој 

се критички приступи како би је унапредили. Вештине на којима се 

заснива концепт рефлексивне праксе су: размишљање о својој 

пракси, повезивање теорије и праксе и критичка анализа и евалуација 

акција.  

Критичким промишљањем о свом професионалном искуству и 

постављањем питања: Шта?, Зашто?, Како могу да побољшам оно 

што не функционише?, Које су импликације истраживања? и Како 

могу да унапредим своју праксу?; представља ефикасан алат за 

професионални развој. Дакле, рефлексивна пракса има важну 

функцију у професионалном развоју васпитача. Професионални 

развој васпитача је „процес који се односи на стално развијање 

знања, вештина и способности и доприноси побољшању квалитета 
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рада, јачању мотивације и развијања система вредновања и 

самовредновања” (Каранац, Папић и Јашић, 2010: 88).  

Може се констатовати да је критичко акционо истраживање 

евалуирајући процес који се састоји од континурираних и 

преклапајућих циклуса, завршетак једног циклуса постаје почетак 

наредног кроз фазе планирања, имплементације, посматрања и 

критичке анализе. Пролазећи кроз овај процес акционих 

истраживања васпитач постаје рефлексивни практичар. 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Акциона истраживања представљају процес учења и промена, 

остваривања и мењања, као и партиципацију учесника у тој 

ситуацији у свим фазама истраживања.
 
Акциона истраживања су у 

функцији рефлексивне праксе васпитача јер повећавају њихову 

склоност рефлексији и доводе до промена у професионалним 

вештина и улогама васпитача који их спроводе (према: Банђур и 

Максимовић, 2011: 579). 

Васпитач - рефлексивни практичар је спреман за 

преиспитивање постојеће васпитно-образовне праксе и њено 

унапређивање. Рефлексивни васпитач активно промишља о својој 

пракси и свом будућем професионалном развоју као интегративном 

процесу унапређивања компетенција васпитача, кроз учење, 

практичан рад и истраживачку делатност. 

Може се констатовати да је рефлексивна пракса цикличан 

процес искуственог учења кроз акционо истраживање. 

Истраживачким односом васпитача према пракси, васпитач критички 

преиспитује своје поступке, усмерава се ка рефлексивној пракси и 

професионално се унапређује и усавршава (Дедај, 2016:44). Сходно 

томе, како би васпитачи идентификовали проблем и путем акционих 

истраживања решавали исту, неопходно је развити и унапредити 

вештине за рефлексивну праксу. 
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ЈЕЗИЧКО ВАЈАРСТВО БАТЕ МАРЈАНОВA 

Bata Marjanov: Đavolji rep. Knjiga otuđenja (Nevezani snop 5). TEMPUS 

editura, Timisoara, 2015. 

Ваја́рство је уметност вајања, кипарство; ва́јати значи 

длетом или сличном алатком уметнички уобличавати пластичне 

предмете, фигуре, ликове од тврдог материјала (гипса, глине, 

дрвета, мермера и др.) – РСЈ (
2
2011: 120)

1
. Вајар (кипар, скулптор) је 

уметник који ваја; креира, обликује скулптуру (лат. sculptura). Задеси 

се, ретко али постоји, да вајар пише, правећи тако – језичке 

скулптуре. 

Скулптор Миодрага Бата Марјанова
2
 је у периоду од 2006. до 

2015. године, нарочито током ,,зимовања” у Франкфурту на Мајни, 

                                                      
1 РСЈ: [22011] – Речник српскога језика, измењено и поправљено издање, Нови Сад: 

Матица српска. 
2 Миодраг Бата Марјанов рођен је 1943. године у Темишвару. Прва четири разреда 

похађао је у Српској основној школи у темишварском Фабрику (1949–1953), а 

ондашњи други циклус и гимназију у Лицеју бр. 5 у Темишвару (1953–1961). Високо 

образовање је стекао на Институту ликовних уметности ,,Николаје Григореску” у 

Букурешту, где је дипломирао на Одсеку вајарства 1970. године. Био је наставник 

уметничког цртања и вајарства у Лицеју ликовних уметности, Темишвар (1970–

1972), а затим, до данас, слободни уметник у Немачкој и Француској. Самостално је 

излагао у Румунији, Италији, Словенији и Немачкој, учествовао на више десетина 

групних изложби. Његови радови су у многим приватним колекцијама, али и на 

отвореним локацијама у Румунији, Италији, Пољској, Немачкој, Канади, САД, као и 

нашој земљи итд. Добитник је националне награде за вајарство Јон Влад (Румунија, 

1999), члан Савеза ликовних уметника Румуније. Иницијатор је Парка монументалне 

ликовне уметности (1996) у Гарани, жупанија Караш-Северин, који омогућава 

уметницима из целог света да у Банатским планинама Румуније поставе своје радове 

у парк трајних скулптура на отвореном. Поред богатог ликовног стваралаштва, Бата 

Марјанов интензивно пише на српском и румунском језику, и то есеје, радове у 

часописима и књиге. У својим књигама сведочи шта се догађа  уметницима и самој 

уметности, виђено из њене унутрашњости. Више о аутору и његовом стваралаштву 

видети на адреси: <http://www.marianov.de/>, датум преузимања: 16. 4. 2019. 

https://doi.org/10.5937/sinteze8-22109
http://www.marianov.de/
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ходајући путањом успомена од ,,душевне куће”, од села Вучја 

планина у југозападним Карпатима, написао осам књига под 

заједничким симболичним називом ,,Nevezani snop”. У фокусу овога 

приказа је ,,Nevezani snop 5”: ,,Đavolji rep”, издање на српском језику. 

Књигу је са поднасловном одредницом Knjiga otuđenja приредило 

Културно удружење ,,Beli bagrem” из Темишвара (Румунија), у 

партнерству са Тимишким жупанијским саветом посредством Центра 

за културу и уметност жупаније Тимиш
1
 2015. године (издавач: 

TEMPUS editura, Timisoara); књига је објављена и на румунском 

језику. 

,,Đavolji rep” доноси слику друштвених, политичких, 

економских, културних и других промена, које су се одвијале у 

Румунији у другој половини прошлога века. Започиње одломком из 

бајке Браће Грим ,,Ђаво и његова баба”, уместо Предговора је писмо 

Николе Шиндика, књижевника и ликовног уметника, самом аутору, 

да би се даље казивало у девет поглавља, на 230 страна. У овом 

приказу покушаћемо да кроз призму елемента вајарског дела 

представимо ово књижевно дело. 

*** 

Маса и простор вајарског/језичког материјала. – Вајарско 

дело  настаје од материјала који имају масу и егзистирају у 

тродимензионалном простору
2
. ,,Đavolji rep” настао је, с једне стране, 

од реминесценција, сећања на ауторово детињство. У целости 

доносимо опис старе дечје игре и старог банатског сокака: 

U ono vreme po baštama još ne beše svuda plotova, pa smo prelazili 

slobodno sa jednog poseda na drugi, ne tražeći ničiju dozvolu. Igrali smo se gde 

god nam je bilo drago. Na ulici još nije bilo asfalta niti drugih obeležja gradskog 

života. Naš sokak je bio preplavljen travom, samo su pored kuća vredni ljudi 

uredili malo trotoara, popločavši ga pečenom ciglom, tek toliko da mogu proći dve 

osobe jedna uz drugu. Kod nas je bilo tako, kod drugih nije. Trava je prosto rasla 

do uličnog plota, a preko plota, do samih prozora kuća, bujale su ružne i razno 

drugo cveće. Kada bismo igrali fudbal (ponekad na tri ili četiri banatska jezika – 

rumunski, srpski, maĎarski ili švapski) i lopta nam odleti preko plota, u žbunje 

nekih divljih ruža, imali smo problema kad je trebalo da je vadimo. Onda bi žrebali 

ko će se žrtvovati za opšte dobro. Samo po sredini je sokak izgledao proćelav, 

tamo gde su se pružale one dve štrafte koje su ostavljala kola sa konjima, kada bi 

                                                      
1 Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”, Вршац 18. 10. 

2018. године била је домаћин промоције ове књиге. Oпширније видети на адреси: 

<https://www.uskolavrsac.edu.rs/odrzana-promocija-knjige-djavolji-rep-bate-marjanova/>; 

<https://www.uskolavrsac.edu.rs/najava-promocije-knjige-djavolji-rep-bate-marjanova/>. 
2За осврт на ликовне елементе вајарског дела консултован је електронски извор: < 

https://www.scribd.com/doc/24678998/Vajarstvo-Likovno> (11. 6. 2019). 

https://www.uskolavrsac.edu.rs/odrzana-promocija-knjige-djavolji-rep-bate-marjanova/
https://www.uskolavrsac.edu.rs/najava-promocije-knjige-djavolji-rep-bate-marjanova/
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/?????????%20(11
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jednom nedeljno prolazio prodavac sode sa onim teškim flašama koje se klepetale 

u drvenim gajbama. ,,Sodaaaa, sodaaa”, uzvikivao bi on, na tom univerzalnom 

jeziku koji smo svi znali… Još samo u jesen, ponekad, kad bi već pala i prva slana, 

a domaćini se spremali za hladne dane dolazila su kola sa drvima za zimu. Inače, 

ulica je bila potpuno pod našom kontrolom – čopor dečaka i devojčica, svih tih 

Banaćana raznog porekla (Đavolji rep, 35-36). 

 Сећања долазе, у групи или понаособ, ненајављено а остају 

кратко или непредвиђено. Нека сећања (као на велике љубави из 

младости) већина од нас има или ће имати, а нека су лична, посебна 

и једина у разреду (попут ауторових сећања на изгнанство из 

гимназије; уп. Đavolji rep, 57, 220, 221). Употребљен језички 

материјал доноси експлозију нагомиланих емоција. Неретко су оне 

песимистичке, понекад прерасту у ласциван текст и псовку, које су 

израз немоћи – ,,nemoći pred sudbinom i suĎajama sa kojima nema 

piljarenja” (Đavolji rep, 226).  

Аутор вешто обликује и запажања о савременој материји. Тако 

се Фејсбук види као ,,planetarna vrteška vesele razonode” (Đavolji rep, 

17), ,,mreža u kojoj se svi koprcamo” (25
1
), лепа играчка где је 

приликом играња важно да знамо шта хоћемо и да ,,не бркамо робу 

са амбалажом” (18). 

Попут вајарског дела које егзистира у тродимензионалном 

простору, ,,Đavolji rep” егзистира на румунском, српском и 

западноевропском простору.  

Док се материјалне компоненте скулптуре шире и простиру у и 

кроз простор
2
, језичке компоненте/јединице (речи, синтагме, 

реченице) ,,Đavoljеg repa” шире се и простиру и кроз простор али и 

време (садашње, будуће и прошло), и то никада хронолошким редом. 

Исто је и са мотивском структуром: она је свевремена. Промишља се 

о животу (Život je šansa, 203; Život je klopka, vrteća klopka, mišji točak 

da ti ne bude dosadno, 203; Život je višeslojan i stvaralaštvo, 204); о 

машти (donkihotovska mašta, 223), о језику (Maternji jezik je mentalni 

sos u kojem smo od trenutka kad progovorimo, 29); o причи и причању: 

Bela stranica papira je simbol početka. Za pisca je ona, još uvek, izazov 

lične slobode. Isto je i sa računarom: prazno polje ekrana omogućuje neograničen 

broj  slova, reči ili rečenica, stvarajući neku neverovatno intenzivnu istraživačku 

draž i radoznalost prema novim svetovima. Ali, rekao bih, prava pustolovina 

                                                      
1Ако није друкчије наглашено, број у загради означава број стране са које је преузет 

ексцерпт из романа. Подразумева се да је посматрано издање које се приказује: Bata 

Marjanov: Đavolji rep. Knjiga otuđenja (Nevezani snop 5). TEMPUS editura, Timisoara, 

2015.  
2 В. електронски извор, фн 4. 
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počinje još mnogo pre toga u glavi čoveka kojeg zagolicaju muze – vrtlog uzima 

maha u mozgu onoga koji se lati pisanja (Đavolji rep, 11-12). 

 Početak svake priče traži neki izazov, povod da se nešto ispriča. Na 

primer, dva moguća drugara (pisac i čitalac, zašto da ne) reše da je ćutanje zaborav 

– a ono, kod starih Grka beše isto što i smrt. Kad stvar pukne počinje nizanje 

dogaĎaja po nekoj nevidljivoj niti – čin koji ipak ima neku svojstvenu zakonitost. 

Mi je ne znamo al ona postoji – pisac može nametnuti po koje pravilo radi lakšeg 

odgonetanja priče, ali nije izvesno da će mu to svaki put uspeti. Ponekad, čitalac 

preskoči ili pretumba raspored, pa ispadne drukčije nego što to beše nameravano. 

U stvari, dobro je tako: zajedničko učešće u poslu znak je života i poverenja… 

Što se priče tiče, najvažnije je da ona može sama da teče. Što bi se reklo, 

da ima osnovu na koju se može nadovezati nikada zasićena ljudska mašta i da 

može da bere, kao sa neke beskrajne livade, sve drugo i drugo prekrasno cveće, 

koje bi zajedno sačinilo Veliki Buket ovoga sveta (Đavolji rep, 13). 

Шупљине и празнине у (језичкој) скулптури. – Материја 

скулптуре затвара или омеђује неки простор, стварајући шупљине и 

празнине у скулптури
1
 – садржај ,,Đavoljеg repa” попуњава шупљине 

и празнине у памћењу, у ,,магли заборава” (Đavolji rep, 25) једног 

бурног доба историје и осећању како савременика, тако и оних који 

су се родили после њих,  правих и измишљених ликова. А на 

површини дела, појављују се, у зависности од ока посматрача, 

(не)намерне неравнине. С тим у вези, осврнућемо се на промишљање 

књижевника, ликовног уметника и лектора романа Николе Шиндика 

(поглавље: Pismo, 7–9). Шиндик примећује да језик романа, 

интерпретације мишљеног има ,,višak neravnina, iverja i trunja” (граф. 

истицање И.Ђ.; Đavolji rep, 8), који је ,,očekivan i logičan”, а да је 

ауторова мисао јасна (уп. 8). Напомињемо да сâм аутор истиче у 

другом поглављу књиге да је прво поглавље (Mreža) уједно и први 

текст који је аутор написао на српском (уп. Đavolji rep, 27). Ми ћемо 

се више посветити амалгаму стилова који у роману примећујемо – 

(не)намерним неравнинама у овој језичкој скулптури.  

Употребљени стилови (разговорни, који почиње или бива 

пресечен или окончан књижевноуметничким стилом) мешају се као 

да се комбинују две вајарске технике: моделирање и клесање. 

Ниједан се не задржи у целом поглављу, што доприноси 

разноликости казанога, па и динамици дела. Примерице, у поглављу 

Мрежа писац описује свој први сусрет, у зрелим годинама живота, 

са друштвеном мрежом, и то кроз свакодневну комуникативну 

ситуацију коју боји колоквијалним изразима: помиње ,,konto na 

Fejsbuku” (Đavolji rep, 15), на којем се постављају ,,fotke” (19), a 

                                                      
 1 Исто. 
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људски мозак који тиме управља или се укључује у планетарни 

,,ringešpil” (19) пореди са ,,biokompjuterom” (24). Разговорни стил 

прекида се промишљањима о човеку. Човек се, између осталог, види 

као ,,nedovršeno stvorenje” (24), апострофира се његова окренутости 

себи и сопственим потребама – ,,Sada  više niko ne učestvuje u delima 

bližnjega svoga (ako ga slučajno ima)” (25). Поглавље се завршава, уз 

остало, промишљањем о човековој пролазност (,,Sve odlazi u zaborav” 

/25/, ,,u magli zaborava” /исто/). 

Важност масе. – Приликом стварања скулптуре придаје се 

различита количина важности маси. У египатским скулптурама, маса 

је од велике важности; у делима неких модерних вајара, као што су 

браћа  А. Певзнер и Н. Габо
1
, маса је сведена на минимум, и чине је 

транспарентне пластичне плоче или танки метални штапови. Чини се 

да се ,,Đavolji rep” приклања овој другој струји – модерној. 

Транспарентне пластичне плоче биле би епизоде из ауторовог 

живота, (шиљати) метални штапови – солилоквијуми о животу 

уопште, о уметнику у свету, о крају детињства. Тако се у поглављу 

VI (Vila sa Moriša) љубавна прича – као транспарентна пластична 

плоча – део младости са позоришном уметницом Илоном Берењи 

неретко пресеца – као металним штаповима – нпр. разматрањем 

природе уметника, који су ,,pravljeni po istom kalupu” (Đavolji rep, 

165), или пак читавом дигресијом о оностраним пратиоцима сваког 

људског бића – ,,svako ljudsko biće ima dva pratioca, koje nosi na 

svojim ramenima: jednog na levom, jednog na desnom. Niko ne zna tačko 

ko su, ili, da li je jedan dobar, a drugi nije. Činjenica jeste da, ako ti onaj 

sa desne strane kaže da nešto uradiš, sasvim izvesno je da će ti levi reći: 

,,,nemoj to da radiš” (162). A кроз речи јунакиње, разматра се и питање 

идентитета: „dvojezične osobe (...) imaju duševnu nesigurnost zbog svog 

rascepljenog identiteta” (117). Пандам нашем промишљању о плочама 

и шиљцима у језичкој творевини коју овде приказујемо налазимо и у 

разматрању Николе Шиндика, који примећује: ,,Redak je slučaj da je 

neko štivo tako pitko, da proso mili, klizi, a onda stegne dijafragmu u 

težak grč” (Đavolji rep, 9). 

Површина скулптуре и њен карактер. – Површине скулптуре 

су оно што је видљиво. Могу бити конвексне и конкавне. Конвексне 

површине сугеришу пуноћу, али и уздржаност, затварање, притисак 

унутрашњих сила, док конкавне површине приказују деловање 

спољашњих сила које су индикатор колапса и ерозије.
2
 Језичка 

                                                      
 1 Исто. 
2 Исто. 



100 

површина ,,Đavoljeg repa” је конвексна у једној кривини, а конкавна 

у другој. Она сугерише утицај унутрашњих сила и притисака (какву 

поседује стваралачка душа уметника), али у исто време је рецептивна 

за спољашње силе и притиске – ерозија настаје по утицајем 

спољашњег света: ,,Samo slobodan čovek može da se smeje iz sve duše; 

a da bi bio slobodan, prvo mora da se svega oslobodi, a najpre gluposti 

ovoga sveta, što bi se reklo, teskobe trodimenzionalnog univerzuma”  

(Đavolji rep, 209). Акцентовани однос уметника и света, у духу је 

модернизма. 

Светлост и боја. –  Док сликар у својим делима ствара 

светлосне ефекта, вајар обликујући форме скулптуре индиректно 

манипулише светлост. Како ће се дистрибуирати светлост и сена 

преко форми скулптуре, зависи од правца и интензитета светлости из 

спољашњих извора
1
. Када је реч о ,,Đavoljem repu”, светлост је 

спољашња, у очима посматрача, јер је Ђаво, смештен у носећој и 

насловној метафори дела, представник таме. Аутор тврди (и 

доказује) да ,,niko drugi nego sam nečastivi, umešao svoje krvave prste u 

naše sudbine. Brzo se sakrio da ga ne vidim, ali moj hitar pogled ipak mu 

je spazio dlakav i krastav rep” (Đavolji rep, 222). 

Боја скулптуре може настати вештачким путем, бојењем 

материјала који чине скулптуру, или може бити (и остати) природна. 

,,Đavolji rep” је мешавина ова два поступка, ако је то у вајарству 

могуће; у језику – јесте. Нешто је стварно, друго измишљено, а све 

обојено ,,да све постане још стварније”
2
.  

*** 

О Бати Марјанову као есејисти писали су Павел Шушарa, 

Корнел Унгуреану и Јован Пејанов. О разнородним стваралачким 

подухватима, једнако књижевним и ликовним, Бате Марјанова шира 

јавност имала је прилике да чита у: недељнику Савеза Срба у 

Румунији Наша реч, у биографском лексикону стваралаштво Срба у 

дијаспори: Српски писци у расејању (1914–2014) Милене Милановић,  

Новом Темишварском веснику,  у Савременику; в. такође и: 

Enciclopedia Banatului . 

У овом приказу покушали смо да апострофирамо елементе 

вајарског дела у овом књижевном делу. Испоставило се у неку руку и 

укратко да је књижевно дело  у рукама вајара јесте скулптура. Као и 

                                                      
1 Исто. 
2В. текст O Knjigama pod zajedničkim naslovom ,,Nevezani snop”, који употпуњује 

омот посматраног издања. 
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скулптура, и књижевно дело креира се са циљем уметничког израза, 

скулптура је притом тродимензионална форма, књижевно дело – 

вишедимензионална форма. Подразумева се да је немогуће одједном, 

у потпуности сагледати тродимензионалну форму скулптуре. Ако 

обиђе око скулптуре (или се нађе у њеној унутрашњости), посматрач 

може сагледати целину
1
. Исто тако, немогуће је на једном месту и из 

једне руке сабрати сва језичка промишљања о једном књижевном 

делу.  

Ово разматрање масе и простора, шупљина и празнине, 

површине и њеног карактера, светлости и боје ,,Đavoljeg repa” довело 

нас је и до запажања самога аутора, Бате Марјанова, на једној од 

страница књиге, којим завршавамо овај пробрани приказ: 
Ponešto se može bolje objasniti preko forme, a opet, druge stvari postaju jasnije 

preko reči, one apstraktne i nevidljive uglavnom. Onome što se može opipati i 

videti, to jest ono što ima oblik, reči su manje potrebne, premda stvarnost po 

sebi, bez logosa, gubi smisao. Nema šta , jedno bez drugog ne može (Đavolji 

rep, 213). 

На крају, можемо да се запитамо и да ли су усуд или суђаје 

одредиле да изабрани језички материјал обликује баш мисао вајара…  
 

Ивана Ђорђев,
2
 

Висока школа струковних студија за васпитаче  

,,Михаило Палов”, Вршац 
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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)“. 



105 
Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре 

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

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

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које 

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

(Петровић, 1981: 122, 130). 

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

исте године, у текстуалној библиографској напомени потребно је 

одговарајућим азбучним или абецедним словом прецизирати о којој се 

библиографској одредници из списка литературе ради. На пример: 

(Russeau, 1988а: 11). 

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

уменутој библиографској напомени први пут, наводе се презимена свих 

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

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

Фусноте, обележене арапским цифрама (иза правописног знака, 

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

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

допунска објашњења и сл. Фусноте се не користе за навођење 

библиографских извора цитата или парафраза датих у основном тексту, 

будући да за то служе библиографске парентезе. 

Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном 

Литература. Библиографске јединице (референце) наводе се по азбучном 

или абецедном реду презимена првог или јединог аутора. 

У часопису СИНТЕЗЕ у библиографском опису цитиране 

литературе примењује се АПA начин библиографског цитирања 

(American Psychological Association’s style). 

Примери таквог начина библиографског цитирања: 

Монографска публикација: 

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

Место издавања: издавач. 

Пример: 

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

Прилог у зборнику радова, поглавље у књизи или одредница у 

енциклопедији или лексикону: 

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

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

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

налази цитирани рад/поглавље/одредница) 
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Пример: 

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

Geneva model of discourse organization. In K. Fischer (ed), Approaches to 

discourse particles. Amsterdam: Elsevier, 115-131. 

Прилог у часопису: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

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

Пример: 

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

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

http://doi.org/10.2307/20124498 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

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

интернет адреса [датум преузимања] 

Пример: 

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

Integrated Library System. 

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

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

Необјављене докторске и магистарске тезе: 

Презиме, иницијал имена аутора (година). Наслов тезе 

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

место. 

Пример: 

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

из 1534. године и њихова заступљеност у савременом немачком језику 

(необјављен магистарски рад). Филолошки факултет, Београд. 

Чланак у новинама (дневним, недељним, месечним): 

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

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

Пример: 

Цветковић, И. (10. март 2011). Заблуда као интерес. Политика, 

стр. 15. 
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Класична дела: 

За велика класична дела попут античких грчких и римских 

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

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

Пример: 

(Држава: 595а–598а) 

Такође, ова дела није неопходно наводити у списку литературе на 

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

http://www.apastyle.org. 

Препорука је да се навођене референце провере на сајтовима 

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

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

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

Сви наведени сервиси пружају помоћ при референцирању за 

различите стилове, као и могућност извоза референци у различите 

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

Алати за референцирање могу да прикупе метаподатке за неку 

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

Препоручује се коришћење бесплатних алата за референцирање: Zotero, 

Mendeley, Docear и др. Коришћену литературу извести као фајл у RIS 

формату и послати мејлом. Алтернативно уколико се не користе ови 

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

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

дата референца (нпр. Српски каталог COBISS/OPAC на адреси  

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

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

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

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

српском уколико је рад написан на неком страном језику (стил ključne 

reči). Кључне речи се по правилу наводе коришћењем тезауруса 

кључних речи, који је саставни део платформе за електронско 

уредништво. Кључне речи се добијају анализом наслова рада и сажетка 

на енглеском језику, а затим се изабране речи преводе на српски језик и 

убацују у прву верзију рада након пријаве рада (у апликацији Асистент, 

таб Рецензија). 

Радове слати искључиво преко платформе за електронско 

уредништво Асистент. Упутство за коришћење платформе и креирање 

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

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