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УТИЦАЈ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ НА КРЕАТИВНОСТ И 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА У САВЛАДАВАЊУ ДРУШТВЕНИХ 

САДРЖАЈА У ПРЕДМЕТУ ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Александар П. Јанковић
1
 Андријана, Љ. Давидовић

2
 Драган, М. Ламбић

3
 

Сажетак: Креативност представља тачку у којој се сажимају, преламају 

и осликавају све противуречности савременог друштвеног развоја. Зато се 

поставља питање: ,,Да ли је школа место које (не) подстиче креативност?‖ 

Креативност као психолошки, социјални и педагошки феномен има изразито 

позитиван утицај на целокупни развој детета или, када је реч о школи, ученика. 

Пројектна наставна метода позива школу да буде отворена и да се у већој мери 

повеже са средином која је окружује, како би се код ученика унапредила 

самосталност и креативност, самоиницијатива, одговорност, кооперативност, 

способност примене информационо комуникационих технологија као и 

дигитална наставна средства као извори знања.  

У овом чланку дат је приказ пројектне методе као чиноца подстицања 

креативности ученика у настави предмета Природа и друштво, предвиђеном за 

III разред основне школе. Прегледом релевантне литературе, а онда и 

експерименталним истраживањем на приручном узорку ученика утврдили смо 

прихватљиве могућности и неке ефекте примене ове методе. Истовремено, 

отворили смо и бројна питања којима би се касније требало посветити у циљу 

још већег подстицања развоја креативности посредством наставе.  

Кључне речи: креативност, пројектна метода, ученик, настава, школа. 

УВОД 

Креативност као способност данас је у центру многих истраживања са 

циљем да се тај феномен у потпуности разуме. Важност креатаивности 

                                                      
1 aleksjankovic@gmail.com, Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru 
2 andrijanadavidovic1@gmail.com Osnovna škola „Sonja Marinković―, Novi Sad 
3 draganposao@yahoo.com Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru 
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препозната је и у области образовања и васпитања, па је постала важна 

тема за дискусију, о чему сведоче и бројна научна истраживања. 

Прегледом литературе наишли смо на значајне радове који су били 

усмерени на емпиријска истраживања везана за пројект методу и њену 

корелацију са креативним способностима ученика.  

Већина истраживања из наше земље, земаља региона (некадашње 

Југославије) и других истраживања са подручја Европе и Сједињених 

Држава била су оријентисана или на пројектну методу или на 

креативност.  

Р. Квашчев, у својој студији Развијање стваралачких способности 

код ученика (Kvaščev, 1971) изнео је резултате свог истраживања са 

циљем да се утврди утицај вежбања ученика у оригиналном решавању 

задатака у процесу наставе на развој способности и стваралачког 

мишљења. Експеримент је спроведен са ученицима гимназије природно 

математичког смера 1963/64. школске године, а онда и један експеримент, 

са истим циљем, 1964/65. школске године. Резултати истраживања су 

потврдили позитиван утицај вежбања на оригиналност и креативност 

ученика при решавању проблема. Истраживање Ј. Шефер (1998) 

спроведено је на узорку ученика четвртог разреда основне школе, при 

чему је повезано градиво скоро свих наставних предмета темом На извору 

народног говора, утврђено је следеће: ученици су уносили новине сваким 

даном све више, што говори о развоју креативног понашања, да схватају 

важност сарадње, након излагања група постављају све занимљивија и 

сложенија питања везана за тему, што сведочи о расту њихове мотивације 

за садржај који се обрађује. На основу овога ауторка студије је закључила 

да у истраживачком процесу има довољно изазова који позитивно утичу 

на унутрашњу мотивацију за рад, креативан прилаз проблемима, 

проширивање ученичких интересовања, логичан и занимљив приступ 

појединим проблемима. Међутим, оно што ово истраживање није 

обухватило јесу знања, односно да ли овакав рад утиче на повећање 

базичних знања која су неопходна за креативно стварање. Одговор на та 

питања добијен je каснијим истраживањима (Шефер, 2012; Maksić, 2006; 

Mihajlović и остали, 2014; J. Šefer, 2015). Тада се показало да рад 

пројектним приступом пружа и осећај задовољства, што је, такође, још 

један фактор који утиче на испољавање креативности. На известан начин, 

у прилог томе ишли су и резултати истраживања које је спроведено у 

једној основној школи у Охају (Tri - Vally Middle School) (Chin, 2014, 

према: Пртљага, 2017).  
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Ученици ове школе радили су на пројекту чији је циљ био да 

истраже значење симбола одређених животиња на интернету. Имали су 

задатак да креирају тродимензионалне моделе животиња користећи 

иновативни компјутерски програм и истовремено да направе филм о свом 

пројекту. Резултати су показали да су ученици осећали велико 

задовољство у процесу учења приликом рада на пројекту, свестраније су 

учили и посматрали свој рад, а садржаје су учили на различите кративне 

начине као што су: дискусија, сарадња, размена идеја. 

Креативност у XX веку постаје кључна тема у свим научним 

областима, а нарочито у образовању. Ово потврђује и извештај о 

спроведеном пројекту Креативност и иновације у образовању у ЕУ27, 

чији је носилац Институт за потенцијалне технолошке студије (Institute for 

Prospective Technological Studies /IPTS/ из Севиље (Шпанија) (Banji, 

Perrotta, Cranmer, 2010, према: Пртљага, 2017). Циљ пројекта је био да 

обезбеди боље разумевање иновација и креативности које су биле 

уоквирене националним и/или регионалним циљевима, те како их 

примењивати у образовној пракси, у основним и средњим школама. 

Анализом резултата истраживања, пре свега сакупљеног искуства земаља 

које су у овом пројекту учествовале, састављена је следећа листа предлога 

за подстицање креативности у настави:  

1. Кипар: наставни план и програм изграђен на активном учењу и 

креативности по животним принципима; 

2. Данска: групни рад кроз пројекте на задату тему; 

3. Естонија: део активности је ван школе, на отвореном; 

4. Португалија: свакодневно се нова тема емитује путем интернета 

на португалском и енглеском језику; 

5. Грчка: ученици ручно израђеним инструментима (половни 

рачунари) истражују математичке и физичке концепте; 

6. Холандија: ученици су укључени у интердисциплинарне пројекте 

који су наручили прави послодавци са циљем да ученици једног дана 

постану иновативни професионалци; 

7. Малта и Шкотска: ученици пишу на задату тему и размењују 

текстове са својим друговима из школе преко блога; 

8. Ирска: ревидирани наставни план за нижу и вишу математику, на 

основу активности које су значајне за ученике; 
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9. Шведска: веб-адресе које се баве питањима мањина, 

различитости и сукоба у Шведској са циљем подизања интеркултуралног 

дијалога; 

10. Велика Британија: група ради на задату тему уз подршку 

наставника и школске библиотеке (Banaji, Perrotta, Crammer, 2010: 5–6, 

према: Пртљага, 2017). 

Ова студија је показала и то да ако се оцењивање ученика сведе 

само на знање тада нема простора за било шта друго, јер се учење у том 

случају своди искључиво на припрему за тестове. При томе наставници не 

помажу ученицима да остваре своје потенцијале и открију своју 

креативност.  

У истраживању имплицитне теорије креативности наставника 

основне школе које су спровеле Павловић и Максић (2014), испитујући 

уверења наших наставника, утврдили су да, по њиховом мишљењу, 

подстицање развоја креативности подразумева: ,,уважавање различитих 

гледишта и изграђивање развојног схватања креативности, подстицање 

доживљаја агенсности међу наставницима, флексибилнију примену 

наставног плана и програма, као и дизајнирање иновативних типова 

ваннаставних активности‖ (Pavlović i Maksić, 2014: 481, према: Пртљага, 

2017). 

Улога наставника у том погледу важна је и на високошколском 

нивоу. Какво је овде стање говори нам истраживање Т. Ђорђевића 

(Đorđević, 2013), које је спроведено на Филозофском факултету у Нишу 

2012/13. школске године. Резултати су показали веома охрабрујућу слику, 

доказано је да наставници примењују креативност са студентима. По 

мишљењу студената различите су креативне особине универзитетских 

наставника. Најчешће долази до изражаја следеће: отвореност, 

осетљивост, истрајност, толеранција на двосмисленост, спремност за 

напредовање и мењање и сл. У вези са ставовима наставника о 

креативности утврђено је да они делимично (а неки и потпуно) постижу 

да у свом раду наставни план и програм адаптирају новом систему 

образовања, чију основу између осталог, чине и прoмене у креативнoj 

настави. 

На основу овде изложених резултата може се закључити да је на 

свим нивоима образовања могуће подстицати развој креативности. У 

питању су само методе рада, наставни садржаји и флексибилност у 

понашању наставника. У том смислу иду и наше претпоставке, јер 

сматрамо да ће пројект метода успети да помогне и наставнику и 
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ученицима да свесно одбију стереотипност и уместо тога да се упусте у 

другачије начине стицања знања. На основу наведеног могло би се 

закључити и то да су сва деца способна да развију своје вештине учења и 

дају идеје са личним печатом, али је потребно да се осећају сигурно како 

би били оно што јесу и развили самопоштовање које ће им омогућити да 

креативно мисле и да се креативно понашају. Због тога можда би требало 

више дати предност поступцима самосталног стицања знања у 

подстицајном окружењу и ситуацијама за учење у којима долазе више до 

изражаја пројектна метода, односно учење у виду откривања, рад у 

групама и сл. 

ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП 

Последњих деценија централно питање у образовању јесте како 

остварити што бољи учинак. Сваки савремени учитељ налази се пред 

бројним изазовима. Како мотивисати ученика да учи и како му 

приближити и оживотворити школу. 

Један од начина је, засигурно, промена положаја ученика у систему 

образовања и васпитања, а такву могућност у највећој мери пружа 

пројектна настава. Ученик не треба да буде пасивни посматрач, слушалац 

или неко ко репродукује теоријска сазнања. Таква знања му касније нису 

корисна, јер не зна како да их употреби. У време образовно технолошког 

развоја, ученицима је омогућено да сазнања стичу на више начина, па је 

један од проблема образовних институција како ухватити корак са све 

динамичнијим временом. Најприроднији начин учења код деце јесте 

учење целокупним бићем, што значи да деци треба пружити могућност да 

посматрају, слушају, пробају и самостално активно делују. Пуно 

остварење наставног програма, чији се циљ односи на стицање знања, 

формирање вештина, усвајање пожељних ставова и вредности 

подразумева корелацију садржаја обавезних и изборних наставних 

предмета, као и активности ученика у ваннаставним ситуацијама. Управо 

због тога је и овај наш чланак циљно усмерен на то да се сагледају 

могућности пројектне наставне методе у смислу повезивања или 

интегрисања садржаја наставног предмета Природа и друштво (III разред 

основне школе) са садржајима осталих предмета и утврди могући утицај 

таквог приступа на развој креативности ученика нижешколског узраста.  
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ПРОЈЕКТНА МЕТОДА 

Пројектна наставна метода омогућава да школа буде отворена и да 

се у већој мери повезује са средином која је окружује. У случају ученика 

под утицајем исте повећава се њихова самосталност, креативност, 

самоиницијатива, одговорност, кооперативност и способност коришћења 

већег броја расположивих ресурса. Све то усмерено према истом циљу. 

Ова метода подстиче и развој сазнајних способности, социјалних вештина 

и пожељних вредности. Заснива се на уравнотежености учења, развоја 

мануелних способности, емоционалног и социјалног искуства. Ученици 

уче у групи решавањем проблема и путем открића. Ученици током 

реализације пројекта одређене садржаје уче спонтано и без притисака. 

Примном пројектне наставне методе долази до изражаја повезивање 

познатог и непознатог, учење помоћу примера, учење применом знања и 

комбиновање логичког и стваралачког мишљења. 

У настави путем пројект методе рада најчешће користимо 

активности које укључују вежбе или задатке у којима се прати позната 

процедура, а решење је тачан резултат. То је решавање загонетки, 

затворених проблема. Код отворених проблема не зна се унапред постоји 

ли решење (или више њих), као ни процедура решавања. Решења се не 

могу класификовати као тачна или нетачна, не морају бити једнозначна, 

довољно је да су прихватљива. У настави је тај сегмент важан за развој 

креативности ученика, јер им омогућава дивергентно мишљење. Ако 

поступак решавања проблема није познат потребна је креативна примена 

знања у новој ситуацији. Најефикасније методе учења у настави природе 

и друштва су оне које ученика стављају у адекватну активну позицију у 

процесу стицања знања. Потребно је стварати ситуације учења у којима 

долазе до изражаја различите активности ученика, које омогућавају и 

различите начине учења. Игра деци на нижешколском узрасту је 

најпримеренија активност, јер је то ненаметљива форма. У вези са предметом 

Природе и друштво посебно су погодние организоване посете, шетње, 

излети, настава у природи, осмишљене екскурзије, зимовање и летовања 

ученика. Поред коришћења званично одобрених уџбеничких комплета у 

реализацији програма за предмет Природа и друштво препоручује се и 

коришћење шире литературе и осталих извора информација.  

Потреба за увођењем пројектне методе или приступа почива на 

савременим схватањима детета, наставе, функције образовања и 

сазнавања као социјалне конструкције подржане кроз сарадничко 

деловање, коришћењем различитих извора информација и разноврсних 
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активности (Гаврић, 2018). Пројектна метода је део целокупног 

образовног-васпитног рада и прати наставни процес уз уважавање 

специфичности наставних предмета. Настава задржава предметну 

диференцираност, што је и доминантно мишљење, али се повећава 

повезаност међу предметима оних садржаја који се природно могу 

сјединити. То је метода која подстиче активно учење, што подразумева 

смислено учење, учење путем откривања, креативно учење. Остваривање 

овог циља постиже се активностима које обухватају решавање 

проблемских задатака, израду пројеката истраживања и његову 

реализацију. Када се ученик нађе у улози истраживача, који мора да 

примени све етапе пројектног рада и на тај начин дође до одређених сазнања 

то може имати мотивациону функцију. Рад на пројекту у савременој настави 

омогућава и боље увиђање односа између појава у учионици и искуства 

реалног живота, као и превазилажење јаза између теоријског знања и праксе, 

што је неопходно за укључивање у савремене животне токове. 

КРЕАТИВНОСТ 

Идеја о креативности јавља се још у време Аристотела, који је 

креативност и стваралаштво посматрао као израз лудила или махните 

инспирације, што се једним делом задржало све до прве половине XX 

века (Јанковић, 2019: 13). Појам креативности, како га покушава 

дефинисати савремена наука, прво је био укључен у питања ширих 

размера. Европски уметници, песници, књижевници и филозофи XVIII 

века постављају питања индивидуализма и граница индивидуалне 

слободе. Одговори на ова питања представљају основу за разумевање 

креативности. За зачетника научног истраживања креативности сматра се 

Гилфорд, који разликује дивергентно и конвергентно мишљење, а 

дивергентно препознаје као основну карактеристику креативности. У 

оквиру свог модела структуре интелекта J. P. Guilford (1956, према: 

Guilford, 1971) дефинише дивергентну продукцију као облик мишљења 

карактеристичан за ствараоце и развија тестове намењене мерењу ових 

способности и тиме ,,отвара врата‖ проучавању феномена креативности у 

оквиру научне психологије.  

Gibsonovu (Gibson, 2005: 156) дефиницију можемо узети као 

полазиште приступа феномену креативности у школи ,,Креативност је 

примена знања и вештина на нов начин како би се постигао вредни циљ‖. 

Допуњена ова дефиниција гласи: ,,Креативност је оспособљавање ученика 

да стварају што већи број идеја, усмерава их да обичне ствари гледају на 
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нов начин, да траже и проналазе нове функције ствари и појава, да 

решавају проблемске приступе на различите начине, да спонтано мењају 

усмереност мишљења у току решавања проблема. Да постављају 

чињенице у друге релације и да откривају различита значења садржаја 

датих чињеница у другим контекстима, да проналазе удаљене релације 

проблема, да комбинују информације на различите начине, да инвентивно 

редукују податке и преформулишу задатке и да укључују објекте у нове 

везе и откривају његов нов садржај‖ (Kvaščev, 1981). 

ЕМПИРИЈСКИ ПРИСТУП 

Полазећи од тога да креативност може бити одлика сваког 

појединца образовање би се могло препознати као доминатан чинилац у 

подстицању развоја ове способности. Због тога је и Пијаже био мишљења 

да је главни циљ образовања створити људе способне да изграде нешто 

ново, а не само да једноставно понављају оно што су претходне 

генерације створиле (Шефер, 2012).  

Као прве покушаје да се образовање прилагоди појединцу и 

њиховим потребама и тако да се испровоцирају сви њихови потенцијали, 

налазимо у педагошким решењима која су заснована на идеји ученикове 

конструкције знања, активности и њихових личних интересовања и 

талената. Током XX века, па све до данашњих дана, многи аутори 

размишљали су о превазилажењу проблема традиционалне наставе 

(давање готових знања, неговање памћења, занемаривање мишљења, 

запостављање стваралачког рада ученика и сл.), па због тога и Jukić (2005: 

41) налази да би крајњи циљ наставе требало да буде ,,развијање 

креативних способности ученика―. 

На основу напред изнетих теоријских схватања, као и неких 

резултата већ извршених емпиријских истраживања или сазнања о 

креативности, нашим истраживањем намеравали смо (што је и циљ нашег 

истраживања) утврдити да ли се применом пројектне наставне методе при 

усвајању друштвених садржаја, у предмету Природа и друштво, може 

позитивно утицати на постигнуће и развој креативности ученика.  

Хипотетичка претпоставка нашег истраживања, утемељена на 

напред изнетим емпиријским налазима, као и теоријским схватањима о 

креативности и пројектној наставној методи, била је да је то могуће.  

Експериментално истраживање, по принципу паралелних група, 

организовали смо 2018/19. школске године у две основне школе у Новом 
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Саду. На тзв. приручном узорку од 188 ученика III разреда основне 

школе, односно у шест наставних одељења, од којих су три представљала 

експерименталну групу (96 ученика), а три контролну групу (92 ученика).  

Групе су уједначене по свим факторима од утицаја на крајње 

исходе, у смислу нивоа наставног постигнућа и онога што указује на 

креативност приликом решавања тестовских задатака, а то су: бројност, 

биолошки пол, исти наставни садржаји, свакидашњи или исти услови за 

рад, исти учитељи, по нивоу формалног образовања једног од родитеља и 

према предходном успеху ученика на крају првог полугодишта из 

предмета Природа и друштво.  

Узораком наставних садржаја билаје обухваћена тема Наше 

наслеђе, којом су предвиђено следеће наставно градиво: Временске 

одреднице (година, деценија, век); Како откривамо прошлост; Породица 

некад и сад; Село и град некад и сад; Знаменити људи мог краја. 

Када смо, на крају извршеног експериментисања, сагледали учинак 

обеју група дошли смо до сазнања да су ученици из експерименталне 

групе у односу на контролну групу били супериорнији не само у погледу 

нивоа знања већ и, што је важније, и испољене креативности. Имали су и 

више различитих идеја јер су испољили виши степен флуентност и 

самосталности у трагању за могућим решењима, везаним за задатке које 

су у понуђеним тестовима решавали. Показали су и већу способност 

откривања проблема у недоживљеним ситуацијама, већу способност 

планирања и разраде детаља, целовитије схватање проблема и много 

прецизније сагледавање детаља везано за поступке планирања.  

Ученици обе групе пре него што су у наставу, при обради новог 

градива, уведене независне варијабле, тј. примена методе пројеката 

(експериментална група) и класичних метода наставе (контролна група) 

решавали су иницијални тест знања. Састојао се од задатака распоређених 

на три нивоа тежине, што је подразумевало питања репродукције, 

разумевања и примене. 

Како је напред изнето претпоставили смо (што је била и наша 

истраживачка хипотеза) да ће ученици експерименталне групе постићи 

боље резултате под утицајем пројект методе. То се и, применом финалног 

тестирања, након истека потребног времена за обраду предвиђених 

наставних садржаја, и потврдило. 

Емпиријске доказе за све наведено табеларно и праћено краћим 

коментарима, у виду аналаизе и упоређивања, предочавамо посредством 

табела и текста који следи.  
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Taбела I Резултаи иницијалног тестирања предзнања ученика  
Групе Укупан број тачних одговора Израженоу процентима 

Контролна (92) 543 47,1% 

Експериментална (96)  611 52,9% 

Увидом у претходну табелу види се постигнуће ученика на 

тестирању које је претходило различитим методским приступима обраде 

нових наставних садржаја. Као и да су, собзиром на проценат тачних 

решења, експерименталне и контролне група с обзиром на овај фактор 

биле скоро потпуно уједначене. Ови налази били су нам од значаја за 

упоређивање постигнућа након финалног тестирања, тј. након обраде 

наставних садржаја уведених у наше експериментално истраживање.  

Табела II Резултати финалног тестирања знања 
Групе Укупан број тачних одговора Изражено у процентима 

Контролна (92) 589 64,03% 

Експериментална (96) 814 84,6% 

Собзиром да база знања има кључну улогу у свим процесима 

мишљења, можемо је именовати као кључну компоненту креативног 

мишљења и решавања проблема. За наше истраживање је значајан 

одговор на питање да ли пројект метода, поред утицаја на креативне 

способности, може да утиче и на боље овладавање знањима из ове 

области. 

На основу добијених резултата (табела I и табела II) видимо да је у 

иницијалном мерењу постојала мала разлика између експерименталне и 

контролне групе Е=611 (52,9%); К=543 (47,1%), док се на завршном 

тестирању увиђа значајна разлика између група, Е=814 (84,6%); К=589 

(64,3%). Контролна група је остварила веома мали напредак, док је 

експериментална група показала знатно већи напредак у завршном 

мерењу. Разлог за овакве резултате у контролној групи објаснили би 

чињеницом да овакви садржаји, који су врло апстрактни за ученике овог 

узраста, без одговарајућег дидактичко-методичких инструкција, теже 

могу допринети разумевању и успешном усвајању градива. Успех 

експерименталне групе можемо оправдати мишљењем да је учење кроз 

пројект корисно захваљујући повећању нивоа ангажовања ученика, 

појачаним интересовањем за садржаје, снажнијим развојем стратегија за 

решавање проблема и дубљим учењем и преношењем знања у нове 

ситуације. 

Овакви резултати указују нам да је пројект метода значајана и у 

погледу стицања знања, јер креативност користи материјал који јој 
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обезбеђује знање. То значи, да са повећањем или прирастом у нивоу 

сазнања повећава се креативност и обрнуто.  

Тест креативности садржавао је пет подтестова: тест асоцијације 

речи, тест последице, тест елаборације, тест флексибилности и 

оригиналности и тест осетљивости на проблеме. Циљ ових тестова се 

огледао у провери развоја и напредовања креативности услед деловања 

пројектне методе у експерименталним групама. 

Тест асоцијације речи  

Тестом асоцијације речи утврдили смо у којој мери пројект метода 

подстиче и омогућава асоцијативно грађење синонима и речи сродног 

значења као и оригиналност (ново и необично, удаљена решења, нове и 

необичне речи) 

Табела III Постигнуће на тeсту асоцијације речи на иницијалном 

тестирању 
Задаци 1. задатак % 2. задатак % 5.задатак % 10. задатак % 

К (92) 31 33,9% 43 46,7% 26 28,3% 73 79,3% 

Е (96) 30 31,2% 41 42,7% 19 19,8% 77 80,2% 

Како се види из претходне табеле ученици експерименталних и 

контролних група на иницијалном тестирању асоцијације речи остварили 

су скоро идентично постигнуће.  

Шта се догодило након обраде нових наставних садржаја 

различитим методским приступима види се из наредне табеле.  

Taбела IV Постигнућена тесту асоцијације речи након 

спроведеног експерименталног програма 
Зад. 1.зад. % 2.зад. % 5.зад. % 10.зад. % 

К(92) 35 38,1% 45 48,9% 39 42,4% 74 80,4% 

Е(96) 78 81,2% 88 91,6% 87 90,6% 91 94,8% 

Није постојала директна веза између оперативних задатака у 

пројектном начину рада и садржине задатака у тесту асоцијација, те се 

поставља питање: како можемо објаснити напредовање експерименталне 

групе у решавању теста који мери асоцијативну флуентност? Верујемо да 

је узрок разлике у постигнућу у корист експерименталних група у погледу 

асоцијативне флуентности код ученика узрокован вежбовним и 

експериментишућим активностима. Које су предузимане у 

експерименталним групама током спровођења експерименталног 

истраживања, односно применом пројект методе наставног рада.  

Неки од интересантних одговора ученика експерименталне 

групе: 
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1. задатак: Карпати, Катедрала, Карактер, Родбина, Царина, 

Тишина 

2. задатак: Престолонаследник – ледник, наследник, престо 

5. задатак: Новац – моћ, пензија, вила, аутомобил 

Краљ – мудрост, освајач, Немањићи 

Година – живот, рођендан, прошлост 

Игра – пријатељство, радост, детињство  

10. задатак: Град – дар, гард, гад 

Један – јед 

 

Тест последица 

Тест последица је један од тестова којим се испитује стваралачка 

способност, у којој мери пројект метода подстиче и омогућава 

флуентност идеја и оригиналност. Тест има две врсте одговора: а) 

удаљени одговори, који подразумевају проналажење удаљених 

асоцијација и решења (мери се оригиналност), б) очигледни одговори који 

су у блиској и очигледној вези са постављеним задатком (мери се 

флуентност идеја). 

 

Табела V Постигнуће на тесту последица, након спроведеног 

иницијалног теста 
Задаци 6. задатак (а) % 6. задатак (б) % 

К(92) 82 34,8% 41 44,6% 

Е(96) 27 28,1% 40 41,6% 

Увидом у табелу под бр. V види се да на иницијалном тестирању 

није било великих разлика у постигнућима експерименталних и 

контролних група упогледу разумевања посследица. Дали је тога било на 

финалном тестирању може се сагледати увидом у резултате изнете у 

табели бр. VI.  

Табела VI Резултати на тесту последица након спроведеног 

експерименталног програма 
Задаци 6. зад. (а) % 6. зад. (б) % 

К(92) 45 48,9% 42 45,6% 

Е(96) 89 92,7% 93 96,8% 

Добијени резултати указују да пројект метода подстиче креативност 

код ученика, јер је разлика у постигнућима експерименталних и 

контролних група, табела бр.VI, скорто двоструко већа у корист првих. 
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Дидактичке инструкције у оквиру пројект методе које су имале значајну 

улогу да произведу оригиналност су: самостално ученичко истраживање 

које инспирише и повећава заинтересованост, радно окружење, слобода у 

обављању посла, заједнички радни тимови, пријатан осећај изазова у раду 

и заједничка фокусираност на идеју.  

Неки од интересантних одговора ученика експерименталне 

групе 

На питање шта би се догодило да нема ноћи и да само влада дан: 

Планета би изгорела јер би сунце стално сијало. Не би требало да 

имамо пиџаме и постељину. Не би било добро јер би морали стално да 

учимо и родитељи би стално ишли на посао. 

На питање како би изгледало пето годишње доба и како би се звало: 

Звало би се Злето и било би топло док пада снег. Прелезијес, стално 

би се смењивао снег, киша, сунце. Румендоба све било цветно и мирисно. 

Тест елаборације 

Тестом елаборације желели смо да проверимо да ли и у којој мери 

пројект метода подстиче и омогућава способност разраде плана, 

развијање детаља и планирања истраживања, развијање идеја и разраде 

плана истраживања одређеног проблема у целини. Тест елаборације је 

чинио један задатак, ученици су требали да направе и разраде план у 

целини, на који начин би школа могла да сакупи новац потребан за 

обнову школске фискултурне сале. Ученици су уз помоћ учитеља који их 

је претходно упутио у кораке истраживачког рада састављали план свог 

истраживања и тако увиђали однос узрока и последице, средстава и сврхе, 

дела и целине. 

Табела VII Резултати иницијалног тестирања – на тесту 

елаборације 
Задатак 6. задатак (ц) % 

К(92) 9 9,8% 

Е(96) 10 10,4% 

Из табеле се види да ни овог пута, приликом иницијалног 

тестирања, није било већих разлкика између есперименталних и 

контролних група.  

Табела VIII Резултати финалног тестирања – на тесту елаборације 
Задатак 6. задатак (ц) % 

К(92) 12 13,1% 

Е(96) 82 85,4% 
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Ученици су под утицајем експерименталног програма показали 

способност разраде плана, развијање детаља и планирање истраживања 

одређеног проблема у целини. Разлике у корист експерименталних група, 

или у обједињеном смислу – експерименталне групе, биле су неупоредиво 

веће. Чак више од шест пута експерименталне групе су биле 

супериорније.  

Тест флексибилности и оригиналности 

Појам флексибилност обухвата следеће особине мишљења: 

различитост, савитљивост, оно се огледа у брзом проналажењу другог 

решења, у комбинацији решења и у покретљивости идеја. 

Табела IX Резултатиинициалног тестирања – у погледу 

флексибилности и оригиналности 
Зад. 3.зад. % 4.зад. % 7.зад. % 8.зад. % 

К(92) 32 34,7% 29 31,5% 38 41,3% 41 44,6% 

Е(96) 33 34,8% 41 42,7% 45 46,8% 51 53,1% 

Разлике у погледу флексибилности и оригиналности приликом 

иницијалног тестирања ученика биле су незнатне. 

Табела X Резултати у флексибилности и оригиналности, након 

спроведеног експерименталног програма 
Зад. 3.зад. % 4.зад. % 7.зад. % 8.зад. % 

К(92) 34 36,9% 31 33,9% 39 42,9% 45 48,9% 

Е(96) 70 82,3% 81 84,4% 88 91,6% 76 79,2% 

Резултати потврђују, претходна табела, да су ученици под утицајем 

експерименталног програма показали много већу флексибилност 

мишљења. Успешно су откривали удаљене асоцијативне елементе и 

стављали их у нове и употребљиве комбинације. 

Неки интересантни примери 

Шта је плаво? Плави кит. Седефна ружа. Моја пудлица кад јој 

обучем плави скафандер. 

Музеј – библиотека: мудрост, знање, прошлост, бака 

Манастир – век: историја, калуђер, Свети Сава, бескрајна прича 

Шерпа: шешир, Снешко Белић, бубањ 

Књига: песма, памет, кућица за лутке 

Гума: саксија, љуљашка, лопта 

Камен: зид, споменик, оружје 

Тест осетљивости на проблеме 
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Осетљивост на проблеме дефинисана је као ,,способност откривања 

проблема‖ (Kvaščev, 1981: 48). Будући да се иза осетљивост на проблеме 

крије радозналост, мишљење ученика усмерено на уочавање, откривање 

веза између датих података, желели смо да проверимо да ли пројектна 

метода може код ученика да поспеши и развије откривање и решавање 

одређених проблема.Тест осетљивост на проблеме састојао се од два 

задатка у облику загонетке и мозгалице. Бодовали су се тачни одговори. 

Табела XI Резултати иницијалног тестираања – у погледу 

осетљивости на проблеме 
Задаци 9. задатак (а) % 9. задатак (б) % 

К(92) 19 20,6% 5 5,43% 

Е(96) 31 32,3% 16 16,6% 

Разлика на иницијалном тестирању је постојала, али се, без обзира 

на то, нисмо определили да коригујемо састав група. То није ни било 

потребно. Нарочито због разлика између група које су се појавиле на 

финалном тестирању, табела бр. 12. 

Табела XII Резултати финалног тестирања – у вези осетљивости 

на проблеме 
Задаци 9. задатак (а) % 9. задатак (б) % 

К(92) 23 25,1% 11 11,9% 

Е(96) 61 63,5% 55 57,3% 

 

Скоро пет пута ученици експерименталних група били су 

супериорнији у погледу осетљивости на проблеме под утицајем 

експерименталног фактора или независне варијабле, у смислу деловања 

на њих пројектне методе током експериментисања.  

Тест осетљивости на проблеме се на основу постигнутих резултата 

показао као најтежи тест у оквиру теста креативности за обе групе, и 

контролну и експерименталну. Испитаници експерименталне групе су под 

утицајем експерименталног програма показали већу способност у 

откривању проблема. 

Свеукупни резултати до којих смо дошли на тесту креативности 

потврђују наше претпоставке да је за подстицање креативности код 

ученика нижих разреда основне школе, неопходан један другачији 

приступ настави, који ће ученицима да омогући самостално, слободно и 

активно учешће у процесу учеања. Пројектна метода подразумева 

разумевање појава и процеса, способност примене стечених знања и 

способност формирања личног става, што је неопходно за успешно 

креативно стваралаштво, јер ако ученик нема довољно знања о неком 
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проблему, неће моћи ни да побољша а ни да створа нова решења. С тим у 

вези сматрамо да савремена школа треба да покуша да промени начин 

поучавања и да у наставу укључи стратегије, методе и поступке који ће 

омогућити ученику да развија стваралачко, креативно мишљење. 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Пред нашим школама је велики изазов који се своди на активно 

трагање за начинима како се остваруjе трајни развој. С циљем 

превазилажења недостатака традиционалне наставе школе би требало да 

организују занимљивије и ефикасније приступе учења и поучавања. Да би 

се ученици мисаоно активирали неопходно је створити средину за учење 

у којој ученик може слободно да поставља питања, тражи објашњења, 

разговара о томе са другим ученицима, износи сопствене претпоставке и 

закључке. Такве активности помажу ученику да створи везу између 

различитих знања и искустава. Што је учење активније и конкретније то 

ће знање бити трајније и квалитетније.  

Применом пројектне методе у настави могу се побољшати одређени 

исходи учења, као и испољавање креативности. Потврђена актуелност и 

потреба за променама у организацији наставе и њеном модернизовању 

проистиче из неопходности да ученик учи путем стицања искуства и 

решавања проблема. Узимајући у обзир сложеност наставног процеса 

постоје бројна методичка питања која се тек отварају. Нека од питања 

која су се појавила после реализованог истраживања су: испитати да ли и 

наставни садржаји утичу на развој креативности; да ли због преобимног 

градива нема времена за креативност у настави; која је улога родитеља у 

развоју креативности ученика итд. 
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Abstract: Creativity represents the point in which all contradictions of 

contemporary social development are summed up, refracted and reflected. Therefore, 

the question arises: "Is school a place that does (not) encourage creativity?" Creativity, 

as a psychological, social and pedagogical phenomenon, has a markedly positive 

impact on the overall development of a child or, in case of school, a student. The 

project teaching method calls for the school to be open and to be more closely 

connected with its environment, in order to enhance the students' independence and 

creativity, self-initiative, responsibility, cooperativeness, ability to apply information 

and communication technologies as well as digital teaching tools as sources of 

knowledge.  

This article presents the project method as an element of stimulating students' 

creativity in teaching the subject Nature and Society, planned for the third grade of 

elementary school. By reviewing the relevant literature as well as by experimental 

research on a convenience sample of students, we have identified acceptable options 

and some effects of applying this method. At the same time, we have also raised a 

number of issues that should be addressed later in order to further stimulate the 

development of creativity through teaching. 

Keywords: creativity, project method, student, teaching, school. 
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ШКОЛА И УЧЕЊЕ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ 

Ранко Д. Рајовић
1
, Споменка М. Будић

2
, Бранка Н. Радуловић

3
 

Сажетак: Рад се бави испитивањем мишљења ученика седмог и осмог 

разреда о школи, учењу и o њиховом односу према изради домаћих задатака. У 

истраживању је учествовало 286 ученика седмог и осмог разреда из четири 

основне школе на подручју Србије. Подаци су прикупљени техником 

анкетирања, а обрађени применом SPSS софтверског пакета. Од инструмената 

је коришћен упитник, а дескриптивно-аналитичком методом извршена је 

интерпретација резултата. Резултати истраживања показују да ученици са 

одличним успехом показују висок степен одговорности када је реч о редовном 

учењу, за разлику од ученика са добрим и довољним успехом. Такође, одлични 

ученици у већој мери перципирају учење као позитивну делатност у односу на 

ученике са слабијим школским успехом. Између варијабли редовно учење и 

редовна израда домаћих задатака забележен је позитиван степен корелације 

средње јачине. Није занемарљив проценат испитиваних ученика који су навели 

да не раде редовно домаће задатке, због недостатка мотивације, 

преоптерећености и недовољно јасних очекивања. Школу описују као добро 

опремљену, сигурну и подстицајну средину са строгим наставницима. Ово 

истраживање доприноси разумевању улоге школе из перспективе самих 

ученика према којима су усмерени целокупни циљеви школског учења. 

Кључне речи: школа, учење, ученик, основна школа. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

С обзиром на то да је централна активност школе настава, у 

овоме раду акценат ће се ставити на тај процес. Развој наставе „треба 
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да постане језгро развоја школе― (Meyer, 2002, стр. 170). У настави у 

фокусу треба да буду програмски садржаји за које се сматра да су 

најтрајнији, а то су појмови и генерализације. Дакле, све више треба 

инсистирати на учењу као процесу откривања важних принципа, а 

мање као процесу пасивног усвајања садржаја (Jovanovic & Kovcic, 

2017). У вези са овим, важно је напоменути да у настави знање не 

чини јединствену целину са развојем мишљења. Према појединим 

ауторима (Šaranović-Boţanović, 1995) реч је о паралелним процесима 

(ученик усваја нека знања, али то никако не значи да при томе 

мисли), због тога већина ученика никада не научи самостално да 

мисли. Ово повлачи за собом питања везана за квалитет образовања 

(Sučević & Kerić, 2015), односно питања као што су: каква је 

структура њихових активности, колико су мисаоно ангажовани, да ли 

су стварни учесници наставног процеса или су пасивни посматрачи, 

да ли су научили да уче, да ли процес усвајања знања резултира 

усвајањем научних знања и појмова и низ других питања. Дакле, 

важно је да наставници обраћају пажњу на разлике међу ученицима, 

као што су предзнање, способности, интересовања, мотивација, 

когнитивни стилови учења (Valenčič-Zuljan, 2016). То говори да 

школско учење мора бити тако осмишљено да у фокусу буде ученик. 

Како наводе аутори (Wang & Holcombe, 2010) наставници би требало 

да ученицима пружају могућност да учествују у доношењу одлука у 

вези са наставним задацима и школским управљањем, да учествују у 

дискусији, постављају питања јер им такво окружење даје прилику да 

вежбају своје вештине у доношењу одлука, регулишу понашање и 

доживљавају осећај личног задовољства. Међутим, истраживања 

(Pavlović, 2004), наводе на закључак да дечија радозналост и 

могућност постављања питања никада није успело довољно да се 

афирмише јер је једноставније да се више брине о испуњавању 

захтева онога који поучава него о потребама онога који учи. Дакле, 

наставниково питање остаје готово апсолутно обележје наставе 

(Pavlović, 2004). Овакав концепт је присутан и данас у образовању. 

Све је присутније становиште да школе не образују децу на прави 

начин, да се у наставном систему не обезбеђују услови за развој 

мишљења код ученика и да владају репродуктивни захтеви деловања 

према обрасцу, без сарадње међу ученицима и свођења њихове 

делатности на имитацију и понављање образаца. Чињеница је да су 

школе обавиле значајан посао, преносећи ученицима садржаје како 

би га запамтили и задржали, али при томе нису научили ученике да 

мисле. 
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НАСТАВА КАО ЦЕНТРАЛНА АКТИВНОСТ ШКОЛСКОГ УЧЕЊА 

Циљ наставе није да ученици науче огроман број чињеница већ 

да умеју да их сврстају у одређене категорије и правила. Према 

Давидову (Давыдов, 1996) у процесу усвајања знања треба имати у 

виду адекватне садржаје који се усвајају, методе усвајања и 

наставника који организује читав овај процес. Дакле, у програмима и 

методичкој припреми примарно је поставити темељно јединство 

садржаја, метода и развоја од самог поласка деце у школу како би се 

код њих развило теоријско мишљење (Давыдов, 1996, стр. 384). На 

овај начин би се створили услови да се у наставном процесу 

оцењивање (усмено или писмено) не своди само на проверу степена 

усвојености обавезног градива, мотивација за учење би више била 

унутрашња, а не спољашња (оцена, похвала, казне), на дете се не би 

гледало само као на ученика чија је једина активност да меморише и 

репродукује научено (Ivić и остали, 1997). Сходно реченом, корисно 

је споменути да је у Финској пoкренут развојни пројекат ради 

унапређења основног и средњег образовања (Ouakrim-Soivio, 2016). 

Намера поменутог пројекта, који је имао две радне групе, била је је 

управо да се пронађу различити начини организовања основног 

образовања, нове наставне методе за побољшање исхода учења и 

мотивацију код ученика, подигну наставу на виши ниво и омогуће 

благостање ученика. То истраживање је спроведено са намером да би 

се испитали разлози пада резултата на ПИСА тесту. Жеља 

пројектних тимова је да се пронађу начини којима ће код деце 

формирати позитиван став према школи и учењу (Ouakrim-Soivio, 

2016). Дакле, у овој земљи се непрекидно ради на унапређивању 

система школовања, а познато је да је фински систем школовања 

један од најпризнатијих на међународном плану.  

И у Србији се ради такође на унапређивању образовног 

система на свим нивоима и сегментима. Наиме, са становишта Завода 

за вредновање образовања, знање базирано на програмима требало 

би да буде замењено знањем заснованом на стандардима и исходима 

јер се сматра да су наставни програми преопширни, да су деца 

преоптерећена. Морамо да порадимо на другачијем начину 

испитивања и оцењивања ученика. Интенције организованог 

образовног система у Србији су екстерна тестирања у школама која 

би дала јасну слику о квалитету рада наставника али и нивоу знања 

самих ученика. То је један од начина ка објективном оцењивању у 

школама.Тежња је да деца усвајају функционална знања из свих 
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наставних предмета, а не да се процес учења своди на запамћивање 

наученог и његово репродуковање. 

Учење је конструкција знања, и то властита конструкција онога 

ко учи. Према Пешикан (Pešikan, 2003) знања се не могу пренети 

директно некоме, онај ко учи мора их сам изградити кроз властите 

менталне напоре; учење је по природи интерактивно што 

подразумева интеракцију у току изградње знања. То су превасходно: 

изградња знања кроз асиметричну интеракцију наставник-ученик 

(Panić и остали, 2017); циркулација и размена знања, идеја и 

искустава међу самим ученицима која се дешава у току изградње 

знања (Pešikan, 2003). Ово су настојања Виготског (Виготски, 1983), 

који је први развио идеју да се дечје учење одвија кроз интеракцију 

детета с околином. Интерактивни облик учења који се све више 

популарише, управо је повезан са Виготскијевим конструктом зоне 

проксималног развоја која представља распон између нивоа 

дететових остварених способности и дететових латентних капацитета 

(Sternberg, 2005). Према неким ауторима (Valenčič-Zuljan & Marentič-

Poţarnik, 2014; Valenčič-Zuljan & Kiswarday, 2015) наставници треба 

да дизарнирају окружење које ће стимулативно бити за учење и које 

ће подстицати свакога ученика да учи и развија своју личност (Poţar, 

2016; Pljakić, 2019). Неки истраживачи (Peko & Varga, 2016) истичу 

важност школског учења као процеса (меморисања знања и стицања 

вештина) с циљем припреме ученика за будућност у смислу утицаја 

учења и стечених знања на њихове личне промене. Дакле, акценат се 

ставља на мењање доминације поучавања (усмереност садржају) и 

тежи ка подршци учењу (подстицању и развоју компетенција, 

усмереност ученику) (Poţar, 2016). Ученицима се уз подршку 

учитеља омогућује самостално конструирање знања, просуђивање и 

деловање (Peko & Varga, 2016). 

Важну компоненту задовољства животом ученика представља 

задовољство школом (Jovanović & Jerković, 2011). Задовољство 

школом представља конструкт који се односи на субјективну 

процену задовољства различитим аспектима школе и евалуацију тога 

како се ученик осећа док је у школи. Истраживања показују да је 

већина адолесцената најмање задовољна школом и да показује 

знатно веће задовољство осталим доменима живота (Jovanović & 

Jerković, 2011). Istraţivanje (Jovanović & Jerković, 2011) показује да је 

на нивоу појединачних ставки највећи број ученика незадовољан 

општим функционисањем школе (ставка: Постоји много ствари које 

не волим у вези школе). 
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„При том, нешто више од трећине ученика се не радује одласку 

у школу (36.1%), а нешто мање од трећине не ужива у школским 

активностима (30%). Подједнак број ученика (око четвртина) 

доживљава школу као (не)интересантну и (не)воли да буде у школи. 

Значајно већи број позитивних евалуација (54.7%), у односу на 

негативне (12.1%), ученици испољавају једино на ставки која се тиче 

процене обима знања наученог у школи (ставка: Много тога научим 

у школи)― (Jovanović & Jerković, 2011, стр. 216).  

Поменути аутори су задовољство школом повезали са 

школским успехом и индикаторима менталног здравља. 

Постоји сагласност истраживања која указују на то да је 

емоционални квалитет односа наставника и ученика значајан за 

процес учења и школског постигнућа (Bergin & Bergin, 2009; Sakiz и 

остали, 2012) и за прилагођеност ученика школи (Baker, 2006). 

Успостављање позитивног односа има дугорочне ефекте на развој 

поверења, мотивације за учење и позитивног става према школи 

(Hattie & Yates, 2014). Нека истраживања (Cooper и остали, 1998, 

2006) су показала да начин задавања домаћих задатака такође утиче 

како на квалитет односа наставника и ученика, тако и позитиван 

однос ученика према учењу и школи. Према поменутим ауторима 

задавање домаћих задатака је мера у дисциплини ученика. Домаћи 

задаци су често извор незадовољства код ученика. Најчешће се могу 

чути негодовања у смислу: домаћи задаци су претешки, предугачки, 

нејасни итд. Да би ученички домаћи рад био успешан битно је да се 

наставници придржавају одређених смерница (да су задаци 

диференцирани, повезани са изучаваним садржајем на часу, 

одговарају индивидуалним могућностима ученика, подстичу на 

размишљање, итд). Дугорочни академски бенефити приликом израде 

домаћих задатака огледају се у формирању позитивног става према 

школи и учењу, самодисциплини, бољој организацији и 

самосталности у раду (Cooper и остали, 2006). Истраживања су 

показала да је уз помоћ одређених техника могуће и у краћем 

временском периоду повећати ниво дивергентне продукција (Gojkov 

и остали, 2015), која је важан фактор за развој дивергентног 

мишљења и креативности. Ако је ученик способан да примени знања 

у новим ситуацијама тада је могуће рећи да је разумео усвојене 

садржаје. Међутим, ако ученик није способан да примени усвојена 

знања, не можемо имати поверење у његово разумевање наученога 

(Budić, 2011). Поменута способност се може развити код ученика 

само у наставној ситуацији где наставник минимално руководи 
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учењем, где своју улогу своди на подстицање ученика јер тиме 

омогућава ученицима да сами долазе до открића. Овај захтев за који 

се залагао Гање и сарадници (Gagné и остали, 1988), управо се своди 

на то да ученик сам руководи својим учењем што доприноси 

стварању позитивног и подстицајног окружења за рад, где стресним 

ситуацијама нема места. Неки аутори констатују да страх и стрес 

донекле онемогућују учење и обављање школских обавеза, а у 

испитним ситуацијама доводе до слабијих резултата ученика (Ross и 

остали, 1999; Nazor, 2001; Penca Palčić, 2008; Margetić, 2016). 

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Циљ истраживања је испитати мишљења ученика VII и VIII 

разреда о учењу, и школи с обзиром на пол и школски успех. 

ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

1. Испитати мишљење ученика VII и VIII разреда о учењу у 

односу на пол испитаника.  

2. Испитати мишљење ученика VII и VIII разреда о учењу у 

односу на школски успех.  

3. Испитати мишљење ученика VII и VIII разреда о школи у 

односу на пол испитаника. 

4. Испитати мишљење ученика VII и VIII разреда о школи у 

односу на школски успех.  

ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА 

1. Претпоставља се да ученици VII и VIII разреда имају 

позитивно мишљење о учењу с обзиром на пол испитаника. 

2. Претпоставља се да ученици VII и VIII разреда имају 

позитивно мишљење о учењу с обзиром на школски успех. 

3. Претпоставља се да ученици VII и VIII разреда имају 

позитивно мишљење о школи с обзиром на пол испитаника. 

4. Претпоставља се да ученици VII и VIII разреда имају 

позитивно мишљење о школи с обзиром на школски успех. 
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УЗОРАК ИСТРАЖИВАЊА 

Овим истраживањем обухваћени су ученици VII и VIII разреда 

четири основне школе. Истраживање је обављено у Oсновној школи 

„Ратко Митровић― и Oсновној школи „Вук Караџић― на подручју 

Чачка, у Oсновној школи „Момчило Настасијевић― и Oсновној 

школи „Свети Сава― у Горњем Милановцу. Укупан узорак је 286 

ученика. Од тога узорка је 163 ученика VII разреда и 123 ученика 

VIII разреда.  

Посматрано према полу испитаника, истраживањем је 

обухваћено 160 дечака, што је 55,9% од укупног броја испитаника и 

126 девојчица, што је 44,1% од укупног броја (Табела I). 

Табела I: У табели је приказанаполна структура узорка. 
 VII  VIII  укупно 

дечаци 85 75 160 (55,9 %) 

девочице 78 48 126 (44,1 %) 

укупно 163 123 286 

ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА 

У складу са постављеним циљем и задацима у овом 

истраживању биће примењена дескриптивно-аналитичка метода 

истраживања. У оквиру ове методе биће примењена техника 

анкетирања којом ће се испитати мишљење ученика VII и VIII 

разреда о школи, учењу, и изради домаћих задатака. Од 

инструмената коришћен је упитник. Упитник чини шест питања, од 

којих су три конструисана тако да поред понуђене алтернативе да и 

не треба да образложе негативан избор. У понуди су два питање са 

више понуђених одговора где ученици имају могућност да заокруже 

једну или више карактеристика. У једном од питања овога типа, а 

које гласи: „Шта за тебе представља школа? у понуди су биле 

следеће карактеристике – учење, радост, израда домаћих радова, 

страх, стрес, одмор, игра, срећа, напредовање, ширење видика, 

развијање, забава, обавеза, досада, нервоза, дружење. У другом 

питању овога типа, које гласи: Учење је за мене?, понуђени су 

следећи одговори – позитивна делатност,стресна и непријатна 

делатност,напорно, досадно. Последње питање у упитнику је 

отвореног типа и од ученика се тражи да својим речима опишу како 

замишљају добру школу. 
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СТАТИСТИЧКА ОБРАДА РЕЗУЛТАТА 

У оквиру програма SPSS 20 коришћене су дескриптивна 

статистика, хи-квадрат тест, парцијална корелација. За величину 

утицаја код хи-квадрат теста коришћен је Крамер В (Cramer V) 

показатељ. 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА 

Сходно задацима истраживања, резултати су подељени у две 

целине. У оквиру прве целине испитано је мишљење ученика о 

учењу, док је у оквиру друге целине испитано ученичко мишљење о 

школи као образовној институцији и њихово виђење. 

Резултати, везани за прву целину истраживања, показали су да 

60,2% испитаника не воли да учи, док 39,8% има супротно 

мишљење. Хи-квадрат тест није показао статистички значајну 

разлику у мишљењу ученика VII и VIII разреда у одговору на питање 

– да ли воле да уче, χ² (df = 1, N = 283) = 0,001, p = 0,978 (СликаI). 

 

Слика I: Слика представља учесталост оговора ученика VII и 

VIII разреда на питање да ли воле да уче. 



27 

На основу добијених резултата приказаних на Слици I, уочава 

се да више од половине ученика без обзира школски успех не воли да 

учи. (60,5% ученика VII разреда, 60,3% ученика VIII разреда). Да би 

се боље објаснио добијени резултат, од ученика се тражило да 

образложе због чега имају негативно мишљење према учењу (Табела 

II). 

Табела II: У табели су приказаниразлози ученичког негативног 

мишљења о учењу. 
Разлог VII разред VIII разред 

N % N % 

Неодговорено 21 21,2 % 12 16,2 % 

јер је напорно 19 19,2 % 18 24,3 % 

не учимо ништа корисно 3 3,0 % 6 8,1 % 

зато што је досадно 56 56,6% 38 51,4 % 

Табела II показује да је висок проценат ученика (56,6% VII 

разреда, 51,4% VIII разреда) који су навели да не воле да уче зато 

што је досадно, а није занемарљив ни одговор да је учење напорно 

(19, 2% VII разреда, 24,3% VIII разреда). Интересантно је да су 

ученици VIII разреда (8,1%) навели да не уче ништа корисно. Овакав 

резултат указује на чињеницу да у организацији наставног процеса 

треба нешто мењати. Разлози, који су допринели оваквим реакцијама 

ученика, могу бити бројни: каква је структура њихових активности, 

колико су мисаоно ангажовани, колико их наставници подстичу на 

самосталност, стваралаштво, критичност и иницијативност, да ли су 

стварни учесници наставног процеса или су пасивни посматрачи, да 

ли су научили да уче, да ли процес усвајања знања резултира 

усвајањем научних знања и појмова и низ других. Дакле, уместо 

трансмисивне школе, која само преноси корпус знања из појединих 

предмета, остављајући дете које учи у улози пасивног примаоца тих 

знања, потребна је нова активна школа која у детету које учи види 

активног учесника. Она се не може сводити само на пасивну улогу 

ученика, него се, и у сваком узрасту, и у сваком разреду и 

образовном процесу, мора третирати као целовита личност са 

склоностима, афинитетима, способностима и могућностима(Ivić и 

остали, 1997, стр. 9).  

Хи-квадрат тест није показао статистички значајну разлику у 

мишљењу ученика да ли воле да уче у односу на пол испитаника, χ² 

(df = 3, N = 288) = 0,243, p = 0,970. Значи, подједнак број девојчица и 

дечака воли (око 40%), односно не воли да учи (око 60%). 
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У Табели III је приказана учесталост одговора ученика на 

питање - шта учење представља за њих. 

Табела III: У табели је приказанаучесталост одговора шта 

учење представља за ученике. 
 VII разред VIII разред 

N % N % 

позитивна делатност 47 28,8 % 31 25,2 % 

стресна и непријатна 

делатност 

9 5,5 % 13 10,6 % 

напорно 57 34,4 % 23 18,7 % 

досадно 51 31,3 % 56 45,5 % 

позитивна делатност 47 28,8 % 31 25,2 % 

Хи-квадрат тестом добијена је статистички значајна разлика у 

ученичкој перцепцији шта за њих значи сам процес учења у 

зависности од похађаног разреда, χ² (df = 3, N = 287) = 13,103, p = 

0,004, V = 0,214. Како се види из Табеле 3, ученицима VII-ог разреда 

сам процес учења представља напорну (34,4%), досадну (31,3%), али 

и позитивну делатност (28,8%), док се код ученика VIII-ог разреда 

посебно издвојила категорија досадно (45,5%). 

Истраживањем је добијено да су одлични ученици у већој мери 

перципирали да је учење позитивна делатност него ученици са 

слабијим школским успехом, χ² (df = 6, N = 282) = 12,381, p = 0,054.  

Одговори ученика VII и VIII разреда на претходна питања 

наводе на размишљање да ли природа школског окружења (радно 

оптерећење, квалитет наставе, начин комуникације наставника са 

ученицима, итд) утиче на њихов однос према школи и учењу. 

Халинан (Hallinan, 2008) сматра да начин на који наставници 

комуницирају са ученицима је од великог значаја у обликовању како 

ученичке свести о себи тако и о околини. Сходно реченом, неки 

аутори (Jimerson и остали, 2003), дефинишу повезаност са школом 

као афективно стање, а ученичко ангажовање као скуп понашања. 

Дакле, на основу многих истраживања (Boesel, 2001; Smerdon, 2002; 

Hallinan, 2008; Voelkl, 2012) можемо извући закључак да наставници 

играју главну улогу у обликовању мишљења ученика према школи и 

учењу. Дакле, од наставниковог стила понашања и начина 

организације наставног процеса у многоме ће зависити ангажовање 

ученика у учењу и активности на часу.  

На питање – „Да ли редовно учиш?― резултати показују да је 

висок проценат ученика (65,6% VII разреда, 57, 4% VIII разреда) 

навело да не учи редовно. Хи-квадрат тестом није показана 
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статистички значајна разлика у мишљењу ученика да ли уче редовно 

у односу на похађани разред, χ² (df = 1, N = 285) = 2,026, p = 0,155.  

Хи-квадрат тест није показана статистички значајна разлика у 

мишљењу ученика да ли уче редовно у односу на пол, χ² (df = 1, N = 

286) = 1,266, p = 0,260. Истраживањем је добијено да је нешто више 

девојчица него дечака одговорило да учи редовно, али та разлика се 

није показала статистички значајном. У бројним истраживањима 

(Saleh, 2014) се показало да су девојчице често марљивије од дечака. 

Хи-квадрат тестом је добијена статистички значајна разлика у 

мишљењу ученика да ли уче редовно у односу на успех ученика, χ² 

(df = 2, N = 280) = 21,209, p = 0,000, V = 0,275. Нека истраживања 

(Boesel, 2001; Hallinan, 2008; Smerdon, 2002) показују да деца која 

воле школу имају виша образовна очекивања од оних који не воле 

школу. 

Како резултати истраживања показују чак 54,8% ученика са 

добрим и довољним успехом и 43,2% ученика са врло добрим 

успехом не учи редовно, док ученици са одличним успехом показују 

висок степен одговорности (78,5%). Континуираност у раду свакако 

је један од предуслова који могу допринети бољем школском успеху. 

Ученици који су навели да не уче редовно требали су да образложе 

свој одговор.  

Табела IV: У табели су приказаниразлози ученичког 

нередовног учења. 
Разлог VII разред VIII разред 

N % N % 

Неодговорено 18 32,1 % 14 26,9 % 

зато што су неке лекције 

веома досадне и углавном 

учимо непотребне ствари 

(попут Питагорине теореме и 

Њутнових закона) 

7 12,5 % 12 23,1 % 

лењ/а сам 17 30,4 % 17 32,7 % 

напорно је 14 25,0 % 9 17,3 % 

Како се види из Табеле IV, већина ученика оба разреда као 

разлог наводи лењост (30,4% VII и 32,7% VIII разреда), а није 

занемарљив ни постотак оних који кажу да не уче јер је напорно 

(25,0% VII и 17,3% VIII разреда). Привукао је пажњу одговор 

ученика VIII разреда - да им је наставно градиво досадно и да 

неуочавају релевантност садржаја, него верују да су то небитне и 

непотребне информације које добијају од својих наставника. 

Ученици су чак навели пример Питагорину теорему и Њутнове 
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законе као неке небитне инфомације на којима наставници конкретно 

математике и физике инсистирају. Добијени податак је важан са 

становишта да ученици не уочава важност и примељивост 

Питагорене теореме и Њутнових закона у свакодневним проблемима. 

Примера за наведене законитости из свакодневног живота има много. 

Неки од њих су: колико је времена потребно да се пређе пут од куће 

до школе, да ли је изабран најближи пут, колико је потребно убрзати 

када каснимо у школу а хоћемо да стинемо на време, која то сила 

делује на нас док шетамо, трчимо, седимо, итд. Такође, наведени 

пример јасно указује на не уочавања значаја науке (математике и 

физике) у свакодневном животу и суштинско не разумевање датог 

наставног градива.  

Мишљење ученика о учењу сагледано је и кроз питање да ли 

редовно раде домаће задатке. Истраживањем је добијено да већина 

испитаника (71.5%) редовно ради домаће задатке, док нешто више од 

четвртине (28.5%) то не чини. Хи-квадрат тест није показана 

статистички значајна разлика у мишљењу ученика да ли редовно 

раде домаће задатке у односу на похађан разред, χ² (df = 1, N = 287) = 

2.860, p = 0.091. На Слици II, приказан је однос ученика, изражен у 

процентима, према изради домаћих задатака. 

 

Слика II: Слика представљаучесталост ученичке редовне 

израде домаћих задатака. 
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Како се види на Слици II, постоји тренд раста броја ученика 

који не раде редовно своје домаће задатке. Добијен је сличан 

резултат као и за питање да ли редовно уче. Наиме, у нешто већој 

мери ученици VIII-ог разреда (34,1%) него ученици VII-ог разреда 

(25,0%) не раде редовно своје домаће задатке. Као главне разлоге 

навели су: да их мрзи, да им наставници задају пуно задатака за 

домаћи, понекад не разумеју шта се од њих очекује да ураде. У неким 

истраживањима (Coutts, 2004), наводи се да ученици протестују због 

времена које им домаћи задаци одузимају од слободног времена као 

и то да су им домаћи задаци главни извор стреса у њиховом животу 

(Kouzma & Kennedy, 2002). 

Истраживањем је добијен позитиван степен корелације средње 

јачине између ученичког редовног учења и редовне израде домаћих 

задатака, r = 0,34, p = 0,000. Значи, ученици који редовно уче, 

редовно и раде домаће задатке. Утврђивањем градива кроз израду 

домаћих задатака позитивно се утиче на правилно разумевање 

наученог наставног градива што доприноси бољем школском успеху.  

Поред когнитивних активности од којих највише зависе 

резултати наставе, за процес учења значајни су мотивација и 

афективни однос између ученика и између ученика и наставника. У 

креирању позитивне климе за учење најважнија је комуникација коју 

наставник остварује са ученицима. Атмосфера подстицања коју 

иницира наставник својим односом према ученицима као и правила 

која успостави у процесу учења управо ће подстаћи ученике на рад. 

У супротном, наставник који има пасиван однос према настави може 

изазвати код ученика отпор према учењу , осталим школским 

обавезама па и изради домаћих задатака. Из резултата великог броја 

истраживања у којима је испитиван утицај наставника на постигнућа 

ученика може се констатовати да је успешност наставе повезана са 

умећем наставника да усклади наставне садржаје, методе рада и 

брзину напредовања, задавање домаћих задатака са индивидуалним 

карактеристикама ученика. Успешно управљање процесом учења 

захтева умеће и висок степен креативности наставника да на 

одговарајући начин комбинује различите поступке, процедуре, 

методе рада, усклађује их са специфичностима одељења и 

усмеравајући активност ученика ка постављеним циљевима (Luteršek 

& Backović, 2014). 

Хи-квадрат тестом добијена је значајна разлика у односу на 

пол испитаника, χ² (df = 1, N = 288) = 5,457, p = 0,019, fi = 0,138, и у 

односу на успех χ² (df = 2, N = 282) = 15,952, p = 0,000, V = 0,238. 
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Истраживањем је добијено да девојчице у нешто већој мери него 

дечаци редовно раде домаће задатке (78,6% девојчица и 66,0% 

дечака). 

Такође, показано је да одлични ученици (80,6%) у већој мери 

раде редовно домаће задатке, односно да ученици са слабијим 

успехом у већој мери (34,0%) избегавају да извршавају ту обавезу . 

У оквиру другог дела истраживања везаног за ученичку 

дескрипцију школе као институције издвојени су следећи одговори 

(Табела V).  

Табела V: У табели је приказана распоређеност одговора 

ученика VII и VIII разреда на питање - Шта за тебе представља 

школа? 
 учесталост % 

Неодговорено 30 3,5% 

ширење видика 34 3,9% 

досада 29 3,4% 

дружење 101 11,7% 

губљење времена 16 1,9% 

игра 14 1,6% 

израда домаћих радова 36 4,2% 

напредовање 88 10,2% 

нервоза 26 3,0% 

обавеза 82 9,5% 

одмор 5 0,6% 

радост 22 2,5% 

развијање 31 3,6% 

смарање 35 4,1% 

срећа 12 1,4% 

страх 27 3,1% 

стрес 62 7,2% 

учење 182 21,1% 

забава 32 3,7% 

 

Ученици су у оквиру овог истраживања у највећем проценту 

издвојили: дружење (101 ученик, тј. 11,7%), напредовање (88 

ученика, тј.10,2%), учење (182 ученика, тј. 21,1%) и обавезу (82 

ученика, тј. 9,5%) као најзначајније карактеристике школе. 

Занимљиво је приметити да без обзира на то, што су у претходним 

одговорима процентуално показали да не воле школу и да је она за 

њих стресна и напорна активност, ипак су у највећој мери издвојили 

позитивне карактеристике (Табела V). У неким истраживањима 

(Ličina, 1992), на питање шта се ученицима у школи највише свиђа, 
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неки од добијених одговора су: дружење са вршњацима, учење 

занимљивих садржаја, однос наставника према ученицима, учење 

садржаја потребних за живот. Друго истраживање (Vrcelj, 2000), 

показује да ученици школу доживљавају као место игре, забаве али и 

као место присиле, место у коме се треба такмичити ради добијања 

бољих оцена, место на коме треба учити напамет итд. Ово 

истраживање као и поменута, где се од ученика тражило да опишу 

школу, показује какву улога школа има код појединца који је oписује 

и искуство које је стекло у њој.  

У питању где је требало да ученици својим речима опишу 

добру школу добијени су занимљиви одговори (Табела VI). 

Табела VI: У табели је приказана ученичка дескрипција добре 

школе. 
 учесталост % 

Неодговорено 121 58,2 % 

школа без насиља и дискриминације 25 12,0 % 

школа без оцена и са мање предмета (само 

они који су корисни) 

20 9,6% 

школу са добрим, строгим наставницима који 

знају да деци што више приближе градиво 

које уче, подстицаји за добре ученика (за оне 

са 4 и 5), боља опремљеност школе, више 

ваннаставних активности 

42 20,2% 

 

На основу добијених одговора из Табеле VI може се 

констатовати да ученици добру школу виде као добро опремљену и 

подстицајну средину са строгим наставницима (42 ученика, тј. 

20,2%), као и сигурну средину (без насиља, где владају разумевање и 

подржавање и од стране наставника и од стране ученика (25 ученика, 

тј. 12,0%). Посебно се издвојио коментар да ученици желе више 

подстицајну околину за рад. Истакли су да би желели опремљену 

школу савременим наставним средствима који би им омогућили 

лакше савлађивање наставног градива. Испитани ученици 

перципирали су и важност наставника којег истичу као важну 

компоненту добре школе. Многа теоријска и емпиријска 

истраживања о наставницима и њиховим карактеристикама и 

понашањима на школско постигнуће и развој ученика управо говоре 

о великом значају наставника на остваривање циљева васпитања и 

образовања и реализацију наставног процеса (Lalić-Vučetić, 2015). 

Сходно реченом, у једном обимном истраживању, аутори су 

покушали да раздвоје допринос школе и наставника у квалитету 
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образовања. Узевши у обзир почетни успех ученика, породично 

окружење, допринос саме школе (организације и расположивих 

средстава) аутори су дошли до закључка да највећи утицај на развој 

ученика имају њихови наставници, да су они најважнија одредница 

квалитета наставе (Lalić-Vučetić, 2015).  

Значи, уз промену услова за рад (разноврсност облика рада у 

настави, промена облика рада и врста активности у току часа, 

подстицање унутрашње мотивације, померање пажње ка начину на 

који се организује решавање задатака на часу, јачање интеракције 

наставника и ученика у процесу решавања задатака) вероватно би се 

променило и мишљење ученика о важности учења и израде домаћих 

задатака. Све је присутније становиште да школе не образују децу на 

прави начин, да се у наставном систему не обезбеђују услови за 

развој мишљења код ученика и да владају репродуктивни захтеви 

деловања према обрасцу, без сарадње међу ученицима и свођења 

њихове делатности на имитацију и понављање образаца. Чињеница је 

да су школе обавиле значајан посао, преносећи ученицима садржаје 

како би га запамтили и задржали, али при томе нису научили ученике 

да уче и мисле. Обично се тај раскорак назива потребом за увођењем 

критичког и креативног мишљења и организовањем образовања које 

доводи до размишљања (Gardner, 1991; Perkins, 1995). Важна 

претпоставка успешног учења свакако су и стратегије учења 

(Dumford и остали, 2016). Ормрод (Ormrod, 2020) сматра да се 

стратешко учење ученика може кретати од вођења бележака, 

сумирања и организације нових информација до стварања 

одговарајућег и подстицајног окружења за учење (стваралачки рад 

ученика, њихово самостално планирање, тимски рад, настава путем 

открића). 

ЗАКЉУЧАК 

Објашњења која смо навели и резултате које смо представили 

показују да постоји неколико проблематичних подручја. Показало се 

да више од половине ученика без обзира на школски успех не воли 

да учи. (60,5% ученика VII разреда, 60,3% ученика VIII разреда). У 

истраживању смо отишли корак даље и из одговора ученика сазнали 

да је висок проценат (56,6% VII разреда, 51,4% VIII разреда) оних 

који су навели да не воле да уче зато што је досадно, да је напорно 

(19,2% VII разреда, 24,3% VIII разреда) и да не уче ништа корисно 

(8,1% ученика VIII разреда). Овакав резултат указује на чињеницу да 
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у организацији наставног процеса треба нешто мењати. Дакле, 

требало би омогућити ученицима да постану активнији учесници 

живота и рада школе, а наставницима да испуне своју суштинску 

улогу која се састоји у пружању помоћи ученицима да изразе 

сопствене идеје и мисли, да слободно експериментишу у процесу 

доласка до одређених знања, стварају услове за кооперативно учење 

и размену знања међу ученицима. Овакво школско окружење 

сигурно би утицало да ученици имају афирмативно мишљење и 

према изради домаћих задатака. Наиме, резултати овог истраживања 

показали су да постоји тренд раста броја ученика који не раде 

редовно своје домаће задатке. Добијен је сличан резултат као и за 

питање да ли редовно уче. Наиме, у нешто већој мери ученици VIII-

ог разреда (34.1%) него ученици VII-ог разреда (25,0%) не раде 

редовно своје домаће задатке. Као главне разлоге навели су: да их 

мрзи, да им наставници задају пуно задатака за домаћи, понекад не 

разумеју шта се од њих очекује да ураде итд. Сходно овоме треба 

рећи, да је велика улога наставника у проналажењу ефикаснијих 

путева у подстицању ученика у изради домаћих радова који играју 

важну улогу у проширивању и продубљивању обрађених наставних 

садржаја. Дакле, наставник не треба превише да буде у првом плану 

већ треба да ствара такво окружење (да усмерава ученике да 

креативно посматрају стварност, да појаве изучавају на различите 

начине, продукују што већи број идеја, итд.) које ће омогућити 

ученицима да управљају својим учењем. 
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ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 
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3
 

Abstract. The paper deals with examining the opinions of the seventh- 

and eighth-grade students on school, learning and of their rapport towards doing 

homework. The research included 286 students of seventh and eighth grade in 

four elementary schools in Serbia. The data were collected via survey method and 

processed using the SPSS software package. The questionnaire was the 

instrument used in the research, and descriptive-analytical method was used for 

data interpretation. The research results demonstrate that students with excellent 

academic performance show a high level of responsibility concerning regular 

studying, whilst students with good and satisfactory academic performance do 

not. Likewise, the students with excellent academic performance to a greater 

extent perceive studying as a positive activity, in comparison to the students with 

poorer academic performance. A positive correlation of medium intensity was 

recorded between the variables of regular studying and doing homework 

regularly. However, the percentage of students who stated they did not do their 

homework regularly due to the lack of motivation, homework overload or 

insufficiently clear expectations is not negligible. They describe school as a well-

equipped, safe and stimulating environment with strict teachers. This research 

contributes to the understanding of the role of school from the perspective of the 

students atswhom the goals of school studying are directed. 
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ФАKТОРИ ПРИХВАЋЕНОСТИ ДЕЦЕ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ ИЗ 

АУТИСТИЧKОГ СПЕKТРА У ПРЕДШKОЛСKОЈ УСТАНОВИ 

Мирослава Б. Kојић,
1
 Смиљана С. Kојић Грандић,

2
 Загорка Т. 

Марков
3
 

Сажетак: У овом истраживању се испитује у којој мери 

припремљеност вршњака и њихових родитеља утичу да деца са поремећајем 

из аутистичког спектра буду прихваћена од вршњака типичног развоја у 

редовним васпитно-образовним групама. У истраживању је учествовало 

укупно (N= 65) испитаника типичног развоја који су похађали три 

припремне групе за полазак у школу. У свакој од група васпитно-

образовним процесом било је обухваћено по једно дете са поремећајем из 

аутистичког спектра. Циљ истраживања је био да се утврди да ли 

припремљеност деце типичног развоја и њихових родитеља утичу на 

вршњачку прихваћеност деце са поремећајем из аутистичког спектра у 

редовним васпитно-образовним групама. Прва васпитно-образовна група 

(N=25) и родитељи ове деце су били припремљени за долазак детета са 

поремећајем из аутистичког спектра од стране васпитача. Припремом су 

били обухваћени и родитељи детета са поремећајем из аутистичког спектра. 

Сарадња васпитача и родитеља је била на високом нивоу. Другу васпитно-

образовна групу (N=25) и њихове родитеље је васпитачица припремала за 

долазак детета са поремећајем из аутистичког спектра у васпитно-

образовну. Али је сарадња родитеља детета са поремећајем из аутистичког 

спектра била на ниском нивоу. Трећу васптино-образовну групу (N=15) 

васпитачица није припремила за долазак детета са поремећајем из 

аутистичког спектра у васпитно-образовну групу. Сарадња са родитељима 

је у потпуности изостала. Резултати истраживања показују да је дете из прве 

васпитно-образовне групе било вршњачки највише прихваћено на почетку и 

на крају школске године у односу на децу из друге и треће васпитно-

                                                      
1kojicmb@gmail.com, Европска академија наука у Београду 
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образовне групе. Закључак је да припремљеност деце типичног развоја и 

њихових родитеља дају позитивне ефекте на вршњачку прихваћеност детета 

са поремећајем из аутистичког спектра. Добијени налази упућују на нова 

истраживања која ће се бавити овом тематиком и на могуће импликације у 

пракси. 

Kључне речи: инклузивно васпитање и образовање/ вршњачка 

прихваћеност/ деца са сметњама у развоју. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Инклузија деце с тешкоћама у развоју захтева одређене 

претпоставке, као што су: квалитет и образовање васпитача, 

оптималан број деце у редовној васпитној групи, материјалне услове, 

спремност родитеља на сарадњу, реалност у очекивањима итд. (Mikas 

& Roudi, 2012, стр. 212). Вршњачки утицај неоспорано је и важан део 

одрастања, развоја идентитета појединца и обликовања његових 

навика понашања (Lebedina Manzoni и остали, 2008, стр. 77). 

Образовна инклузија, уткана у филозофију социјалног модела 

ометености, подразумева прилагођавање средине особама са 

сметњама у развоју (Dimoski & Nikolić, 2015). Ово значи да постоји 

потреба да се и предшколска деца припреме за долазак вршњака са 

сметњама у развоју у редовну васпитно-образовну групу. У том 

контексту ауторке наводе да је у нашој земљи изостала припрема 

средине за увођење инклузије. Спонтане социјалне вештине је врло 

тешко подстицати и развијати код деце са аутизмом и оне се током 

живота често не побољшавају (Krantz & McClannahan, 1998). У једној 

од студија доказано је да деца типичног развоја и вршњаци са 

поремећајем из аутистичког спектра не остварују увек интеракцију 

без посредовања одраслих. Али, вршњаци обучени за комуникацију 

ће без ангажовања одраслих успети да ступе у интеракције без 

подсредовања одраслих особа (Laushey & Heflin, 2000). Једно 

истрижање показује да подршка вршњака типичног развоја  

позитивно утиче на социјалне вештине испитаника са поремећајем из 

аутистичког спектра (Goldstein и остали, 1992). Студија у којој су 

предшколску децу типичног развоја обучавали дефектолози у 

друштвеним вештинама за подстицање социјалних односа са 

вршњацима са поремећајем из аутистичког спектра показали су већу 

учесталост и трајање интеракција за све циљне групе (Gonzalez-

Lopez & Kamps, 1997). Социјалне вештине код деце са аутизмом 

могуће је побољшати другим интервенцијама међу којима су и 

социјалне приче које се користе уз подршку мултимедијалног 
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програма и савремених технологија (Jančec и остали, 2016; Hagiwara 

& Smith Myles, 1999). За развијање језика и социјалних вештина деце 

са поремећајем из аутистичког спецтра ефектне су социо драме као 

што је на пример Pivotal Response Training program (Thorp и остали, 

1995). Истраживање о социометријском статусу на узорку од 209 

ученика показује да деца са сметњама у развоју имају нижи 

социомеријски статус у групи у односу на вршњаке типичног развоја 

(Jablan и остали, 2017). Исраживање спроведено у Србији на узорку 

од 123 ученике, а које се односе на вршњачку прихваћеност деце са 

поремећајем из аутистичког спектра у основној школи показују да 

постоји блага стигматизација  вршњака типичног развоја у односу на 

ученике са овим поремећајима (Čolić, 2015), па постоји потреба 

увођења додатних едукација за ученике. Циљ ових обука је 

дестигматизација ученика са развојним сметњама у школском 

окружењу. Инострана истраживања показују да деца са поремећајем 

из аутистичког спектра која више времена проводе са вршњацима и 

сама подстичу социјалну интеракцију на вербалном нивоу (Koegel и 

остали, 2012). Резултати истраживања показују напредак у свим 

областима, односно већа постигнућа на свим задацима, у ситуацијама 

када су примењиване стратегије вршњачког туторства (ĐorĎević & 

Glumbić, 2015, стр. 46). Поред позитивних ставова у односу на 

образовну инклузију просветни радници треба да буду припремљени 

и обучени за рад са децом са сметњама у развоју. Истраживања 

показују да су ставови просветних радника код већине испитаника 

позитивни, али да се васпитачи, учитељи и наставници не осећају 

довољно компетентним да реализују образовну инклузију и да 

постоји потреба за већом подршком од стране стручне службе 

(Spasenović & Matović, 2015; Stančić & Stanisavljević-Petrović, 2013). 

Неки аутори сматрају да постоји потреба да се током припреме за 

наставнички позив код студената развијају инклузивне компетенције 

које би код њих развијале широк дијапазон могућности: подржавање 

радозналости и креативности, спремност и отвореност ка новим 

искуствима у образовној пракси (Orlić и остали, 2016), а што би 

позитивно утицало и на децу типичног развоја. Налази студија које 

се баве социометријским статусом деце са сметњама у развоју и деце 

са здравственим проблемима показују да је социометријски статус 

деце са сметњама у развоју знатно нижи у односу на типичну децу 

(Banković, 2016; Jablan и остали, 2017). Наведно упућује да на плану 

инклузије и дестигматизације треба учинити кораке како би се 

положај ове деце у групи вршњака побољшао, јер социјална 

одбаченост за последицу често има и друге негативне последице. 
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Успешно инклузивно васптање и образовање деце са аутизмом 

зависи и од квалитета сарадње родитеља, наставника, стручњака за 

поремећаје из аутистичког спектра и школске управе (Petrović, 2018). 

ЦИЉ И ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА 

Основни циљ истраживања је да се утврди да ли постоји 

статистички значајна разлика у вршњачкој прихваћености деце са 

поремећајем из аутистичког спектра у зависности од 

припремљености деце типичног развоја и њихових родитеља да 

подрже укључивање ове деце у редовне васпитно-образовне групе.  

На основу циља истраживања формулисане су следеће 

хипотезе:  
 Очекујемо статистички значајне разлика у вршњачкој 

прихваћености деце са поремећајем из аутистичког спектра 

између прве групе (г1) у односу на другу групу (г2) и трећу групу 

(г3) након уписа ове деце у редовне васпитно-образовне групе. 

 Очекујемо статистички значајне разлике у вршњачкој 

прихваћености деце са поремећајем из аутистичког спектра 

између прве групе (г1) у односу на другу групу (г2) и трећу групу 

(г3) на крају школске године. 

 Очекујемо статистички значајне разлике у погледу вршњачке 

прихваћености сва три испитаника од стране типичних вршњака 

након поласка у вртић у односу на крај школске године. 

МЕТОД РАДА 

Узорак 

Узорком је обухваћено (Н=65) испитаника типчног развоја 

уједначених према полу. Укупно 33 дечака (50,8%узорка) и 32 

девојчице (49,2% узорка) узраста од 6 до 7 година. Испитаници су 

похађали три различите припремне васпитно-образовне групе за 

полазак у школу. У свакој од ових група је васпитно-образовним 

радом било обухваћено по једно дете - мушког пола са поремећаја из 

аутистичког спектра. Сва три детета потичу из потпуних породица 

које имају добар социо-економски статус (оба родитеља запослена на 

неодређено, са средњим и високим образовањем, решено стамбено 

питање и др.). Интелектуалне способности су им на нивоу лаке ИО, 

без испољавања агресивног понашања. Kод сва три детета се запажа 

узнемиреност када васпитач или лични пратилац детета на неколико 
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минута изађе из радне собе. Број испитаника у првој групи је био Н = 

25 у другој Н = 25 и у трећој Н = 15 испитаника.  

Инструменти и процедура 

За прикупљање општих података о испитаницима коришћена је 

педагошка документација коју воде васпитачи и стручни сарадници, 

а уз одобрење родитеља и управе предшколских установа. Kвалитет 

вршњачке прихваћеност деце са поремећајем из аутистичког спектра 

испитан је применом петостепене скале Ликертовог типа 

конструисане и прилагођене за потребе овог истраживања. Основа за 

конструисање инструмента за потребе овог истраживања је била 

теоријска анализа релевантних студија о особинама деце са 

поремећајем из аутистичког спектра са нагласком на особине, 

интересовања и способности три детета која су похађала редовне 

васпитно-образовне групе. Овај поступак је реализован на овакав 

начин због чињенице да деца са овим поремећајем испољавају широк 

дијапазон различитог понашања, навика, вештина, интересовања и 

др. Овом истраживању је претходило пилот истраживање где су 

аутори, путем интервја са 20 васпитача који су имали искуства у раду 

са децом са поремећајем из аутистичког спектра (од којих су 3 

васпитача и 3 васпитача волонтера реализовала васпитно-образовни 

рад са групама у којима су била деца са поремећајем из аутистичког 

спектра) запослених у редовним васпитно-образовним група 

дефинисана су основна питња и могући одговори на њих. Kоначна 

скала процене за ово истраживање састоји се од општег дела 

предвиђеног за основне податке о деци типичног развоја и скалера од 

33 тврдње које се односи на степен слагања васпитача у којој мери 

према опажањима васпитача васпитно-образовне групе дете 

типичног развоја подржава дете са поремећајем из аутистичког 

спектра у вртићким активностима, а највећи број тврдњи се односи 

на појединачне методике које се реализују у вртићу као усмерене 

активности. 

Скала садржи укупно девет Супскала које се односе на области 

методике васпитно-образовног рада са предшколском децом: 

Долазак деце у вртић (радо прилазе детету са аутизмом, помаже му 

да се пресвуче, помаже му да обује собне патике, обраћа му се са што 

мање речи); Актиности по избору деце (прилази му покушавајући да 

оствари комуникацију; покушава да га укључи у игру; радо остаје у 

центру интересовања/кутку у коме је дете са аутизмом и поред тога 

што оно не обраћа пажњу на њега; радо му даје играчку коју жели); 

Активности развоја говора (прихвата групни рад са дететом са 
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аутизмом; прихвата рад у пару са њим; прихвата његово пасивно и 

др. учешће у драматизацији бајке; помаже му приликом облачења 

костима, стављања маске и сл.); Музичке активности (радо га слуша 

док пева; радо пева у пару са њим; подржава га да самостално отпева 

нову песму) Ликовне активности (радо прихвата да дете са аутизмом 

седи за столом са њим; „чува― његово место и ликовни прибор, ако 

оно не жели да црта; поставља његов прибор за цртање на место на 

које му припада; пази да га не измажу бојом; одлаже његов прибор за 

цртање на место); Активности упознавање околине (прихата групни 

рад са њим; прихвата рад у пару са њим; помаже му приликом 

одласка у парк; износи његове омиљене играчке у двориште како би 

се реализовала активност из ове области); Активности формирања 

почетних математичких појмова (прихвата групни рад са њим; 

прихвата рад у пару са њим; позитивно реагују кад тачно уради 

задатак (тапше му и сл.); помажу му да оде до скупа ком припада 

(скуп дечака и сл.); Активности физичког васпитања (радо прихва да 

је у групи са њим; радо прихвата да је у пару са њим: помаже му да 

обуче или свуче опрему за физ.васп.; стрпљив је док му васпитач даје 

упутства; има разумевања када посрће и нехотично га гура; прихвата 

његове стереотипне радње); Формирање хигијенских навика (помаже 

му да опере руке; помаже му да оде до тоалета; помаже му да 

простор око њега за време ужине буде уредан; одлаже његов 

тањирић и шољу до кухиње; помаже му да личне ствари и одећу 

остави на чивилук).  

Метријске карактеристике инструмента одређене су применом 

Cronbach-Alpha методом као коефицијентом поузданости. Добијени 

коефицијент за инструмент износи α = 0,721. Васпитачи су на основу 

педагошке документације о развоју и напредовању деце  бележили 

учесталост , интензитет и квалитет социјалних интеракција међу 

децом типичног развоја и деце са поремећајем аутистичког спектра. 

На основу опажања и документације  попунили су скалу по следећим 

критеријумима: 1 (уопште се не слажем), 2 (не слажем се); 3 

(неодлучан/а сам ); 4 (слажем се); 5 (потпуно се слажем).  

ПОСТУПАК ИСТРАЖИВАЊА 

Васпитач прве васпитно-образовне групе (г1) је током 

септембра 2015/16.године припремио децу типичног развоја и 

њихове родитеље за долазак детета са поремећајем из аутистичког 

спектра у васпитно-образовну групу. У трајању од месец дана 
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васпитачица је организовала родитељске састанке, радионице, излете 

и сл., а у оквиру сарадње предшколске установе и родитеља (Epstein, 

1996; Fantuzzo и остали, 2000). Васпитачица је са стручним 

сарадницима на првом родитељском састанку саопштила 

родитељима да ће током октобра у вртић бити укључено и једно дете 

са поремећајем из аутистичког спектра у васпитно-образовну групу и 

да се од родитеља очекује подршка која би пре свега била усмерена 

на то да они позитивно утичу на своју децу у прихватању 

различитости и схватању да је вршњак који долази интегрални део 

групе. Од деце типичног развоја се очекивало бар минимално 

ангажовање током вртићких активности и да могу да се прилагоде 

вршњаку са поремећајем из аутистичког спектра и учине му боравак, 

играње и учење у вртићу пријатним. Такође, да га деца разумеју и да 

се не љуте на њега кад им не одговори на питања или се не укључује 

у игру са њима и сл. Родитељима је саопштено да дете са 

поремећајем из аутистичког спектра долази из веће средине у којој је 

похађао вртић при једној школи за ученике са сметњама у развоју. О 

детету су дате основне информације и препоруке на који начин треба 

да подстичу своју децу и пруже подршку том вршњаку. Објашњено 

им је, између осталог, како са дететом са поремећајем из аутистичког 

спектра треба да се комуницира, како ова деца регагују на 

структуриране средине и активности. Родитељи су имали прилику да 

путем приручника намењених родитељима буду информисани о 

аутизму. Деци типичног развоја је током усмерених активности 

просоцијалним причама указивано на значај прихватања 

различитости и код њих су подстицани толерантно и просоцијално 

понашање. У оквиру методике развоја говора организоване су 

драматизације текстова о деци са сметњама у развоју у којима су 

деца имала учећа у различитим улогама. Планирано је да током 

октобра дете са поремећајем из аутистичког спектра буде у врићу два 

сата дневно. На свим родитељским састанцима и радионицима осим 

на првој је била присутна и мајка детета са поремећајем из 

аутистичког спектра. Родитељи деце типичног развоја су 

успоставили са њом пријатељске односе. Међутим, након две недеље 

боравка у редовној васпитно-образовној групи дете је почело да 

похађа полудневни боравак као и сва друга деца. Kрајем октобра 

месеца васпитачица је имала увид у којој мери су вршњаци типичног 

развоја после само месец дана прихватили дете са аутизмом, па је 

попунила Скале вршњачке прихваћености детета са аутизмом за 

свако типично дете посебно. Дете из прве групе је испољавало 

склоност ка музици. Учествовало је у свим активностима, али му је 
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пажња најдуже првих месец дана трајала на усмереним активностима 

из области музичког васпитања. Остало време у вртићу је проводио 

играјући се са неколико дечијих играчака – малих аутомобила које је 

уз примерене говорне слогове покретао по поду према одређеном 

редоследу. Сарадња са родитељима се остварила у доменима 

међусобног информисања родитеља и васпитача, укључивање 

родитеља у вртићке активности и активности деце у породичном 

окружењу (Fantuzzo и остали, 2000). У предшколској установи дете је 

било обухваћено подршком инклузивног тима. 

У другој васпитно-образовној групи (г2) васпитно-образовни 

процес је реализовала васпитачица која је децу типичног развоја и 

њихове родитеље припремала за долазак детета са аутизмом у 

редовну групу. Припема родитеља и њихове деце је трајала током 

септембра месеца, а уз подршку стручних сарадника. Међутим, 

током припреме деце и њихових родитеља дошло је до једне 

баријере. Родитељи детета са поремећајем из аутистичког спектра 

нису били спремни да сарађују са васпитачицом, стручним 

сарадницима и родитељима деце типичног развоја поводом припреме 

њиховог детета за полазак у редовни вртић. Налазили су низ 

оправдања како не би присуствовали индивидуланим разговорима са 

васпитачима и стручним сарадницима, а ни заједничким 

родитељским састанцима, радионицама, излетима и сл. Kрајем 

октобра месеца васпитачица друге групе (г2) је имала увид у којој 

мери су деца типичног развоја после месец дана прихватили дете са 

аутизмом, па је попуинила Скале вршњачке прихваћености за свако 

дете типичног развоја из своје групе. Дете са поремећајем из 

аутистичког спектра из друге групе није показивало посебано 

интересовање за било коју од шест усмерених активности односно 

методика васпитно-образовног рада. Пажња у модел центрима му је 

најдуже трајала у конструкторском центру где се искључиво и на 

исти начин бавио слагањем различитих врста коцака и фигура увек 

истим редоследом. Деца га према препоруци васпитача нису 

реметили у поменутом ритуалу. 

У трећој васпитно-образовној групи (г3) васпитно-образовни 

процес је реализовала васпитачица која није припремала децу 

типичног развоја, а ни њихове родитеље за долазак детета са 

поремећајем из аутистичког спектра у редовну групу. Родитељима 

типичне деце је на првом родитељском састанку саопштила да ће 

почетком октобра 2015/16.године њихову васпитно-образовну групу 

почети да похађа и једно дете са поремећајем из аутистичког спектра. 
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Навела је да себе не сматрала компетентном да реализује васпитно-

образовни рад са овим дететом и да ће о њему бринути, подучавати 

га васпитач волонтер који је прошао кроз обуку за рад са децом која 

имају овај поремаћај. После месец дана васпитачица је попунила 

скале вршњачке прихваћености детета са аутизмом за свако типично 

дете посебно. Дете са поремећајем из аутистичког спектра из треће 

групе (г3) је показивало склоност ка решавању задатака на 

усмереним активностима формирања почетних математичких 

појмова. Показивао је склоност у решавању задатака који су се 

односили на бројеве, скупове, класификације, серијације и сл. Пре 

све деце је решавало задатке из радног лисата или давало одговор на 

питање васпитача. Учествовао је и у осталим усмереним 

активностима, али највише око пет минута након чега је проводио 

време у конструкторском центру ређајући са лакоћом слагалице које 

су за већину деце биле компликоване. Вршњаци типичног развоја су 

му прилазили покушавајући да оставаре контакт са њим првих месец 

дана након поласка у редовну васпитно-образовну групу. 

Сва три детета са поремећајем из аутистичког спектра су имала 

подршку васпитача волонтера који су по струци били струковни 

васпитачи предшколске деце, током основних студија су имали 

дефектолошку и инклузивну групу предмета. Сви васпитачи 

волонтери су имали додатне обуке на интерном нивоу које су се 

односиле на подршку деци са аутизмом. Васпитачи су у складу са 

законским прописима („Pravilnik o standardima kvaliteta rada 

ustanove―, 2012) пратили и документовали развој све деце. У оквиру 

праћења и документовања развоја и напредовања предшколске деце 

васпитачи су посматрали и бележили понашања све деце са циљем 

планирања и програмирања васпитно-образовног рада у коме се 

подржавало интегрисано учење све деце у групи. Деци су 

обезбеђивани услови и ситуације које полазе из искуства детета, 

његовог интересовања и способности и прилагођавања. Полазило се 

од тога да деца имају различите стилове, те су васпитачи 

прилагођавали стилове подучавања деци (Krnjaja & Miškeljin, 2006; 

Daniels & Staford, 2001). У складу са законским прописима сва три 

детета су у предшколској установи били обухваћена 

индивидуализованом приступуу васпитно-обазовном раду. Овај 

приступ се пре свега заснивао на изменама садржаjа активности у 

васпитноj-образовној групи, односно садржаjа учења и исхода 

образовања и васпитања („Pravilnik o bliţim uputstvima za utvrĎivanje 

prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje―, 
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2010). Родитељи детета из прве групе су остварили најбољу 

комуникацију и сарадњу са свим члановима инклузивног тима. 

Родитељи детета из друге групе су избегавали сарадњу са члановима 

инклузивног тима, јер су врло тешко прихватили стање свог детета. 

Родитељи детета из треће групе су сарађивали са инклузивним тимом 

у складу са ресурсима које је предшколска установама могла да 

обезбеди кад су у питању стручни сарадници. Додатном подршком 

ван установе („Pravilnik o dadatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj 

podršci detetu i učeniku―, 2010), а које пружају логопед и дефектолози 

(„Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove―, 2012) су била 

редовно обухваћена сва три детета. 

У другој половини маја 2017.године (након шест месеци од 

прве процене) васпитачи су још једном попунили Скале вршњачке 

прихваћености детета са аутизмом за свако типично дете посебно. 

Након припреме деце за полазак у школу, децу са аутизмом су 

родитељи уписали у основну школу за образовање ученика са 

сметњама у развоју. 

РЕЗУЛТАТИ 

На почетку је било неопходно проверити постојање нормалне 

дистрибуције података и проверити структуру узорка према полу. 

Након дескрипције података, методама поређења аритметичких 

средина података добијених приликом иницијалних процена после 

поласка деце са аутизмом у школу и на крају школске године дошли 

смо до резултата важних за ово истраживање. 

Табела 1 Основни дескриптивни показатељи резултата на 

Скали вршњачке прихваћености при поласку у вртић 
Групе N M SD Min Max 

Прва група (г1) 25 189,72 42,749 45 272 

Друга група (г2) 15 102,20 16,437 78 138 

Трећа група (г3)  25 71,72 38,119 45 180 

укупно 65 124,14 64,463 45 272 

Добијена вредност F теста од 68,951 (Табела 2) је статистички 

значајна на нивоу вероватноће < 0.05, те горњу хипотезу можемо 

прихватити и потврдити да је разлика вршњачке прихваћености 

између прве групе (г1) и друге (г2) и треће групе (г3) при 
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иницијалном мерењу статистички значајно различита.  Post hoc 

тестовима, уочено је да је разлика између све три групе статистички 

значајна, што потврђују сви наведени показатељи (Tukey, Scheffe i 

LSD). Резултати потврђују претпоставку да постоји сигнификантна 

разлика у погледу вршњачке прихваћености деце са сметњама у 

развоју између г1 и друге две групе (г2 и г3) при процени 

прихваћености деце са развојним сметњама на почетку похађања 

редовног вртића.  

Табела 2 Прихваћеност вршњака са поремећајем из 

аутистичког спектра 
 Suma kvadrata df Kvadrat srednje vrednosti F Sig. 

Између група 183435,274 2 91717,637 68,915 ,000 

Унутар група 82514,480 62 1330,879   

укупно 265949,754 64    

Табела 3 Основни дескриптивни показатељи резултата на 

Скали вршњачке прихваћености на крају школске године 
Групе N M SD Min Max 

Прва група (г1) 25 208,12 33,224 85 272 

Друга група (г2) 15 130,87 22,090 98 175 

Трећа група (г3)  25 98,76 54,840 45 219 

укупно 65 148,23 63,845 45 272 

Табела 4 Вршњачка прихваћеност у односу на децу с 

поремећајем из аутистичког спектра 
 Suma kvadrata df Kvadrat srednje vrednosti F Sig. 

Између група 155374,605 2 77687,303 45,654 ,000 

Унутар група 105502,933 62 1701,660   

укупно 260877,538 64    

Добијена вредност F теста од 45,654 (Табела 4) је статистички 

значајна на нивоу вероватноће мањем од 0.05, те горњу хипотезу 

можемо прихватити и потврдити да је разлика вршњачке 

прихваћености између прве и остале две групе на почетку и на крају 

школске године статистички значајно различита. Пост хоц тестовима 

(Tukey, Scheffe), уочено је да је значајност заиста присутна само 

између прве групе (г1) и обе друге групе (г2 и г3), док разлика 

између друге (г2) и треће групе (г3) на крају школске године није 

статистички значајна, што потврђују два наведена 

показатеља.Резултати показују значајну разлику у погледу вршњачке 

прихваћености деце са сметњама у развоју између прве групе (г1) и 

друге две групе (г2 и г3) на крају школске године. 
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Таблета 5 Дескриптивни показатељи разлика у погледу 

прихваћености сва три испитаника на почетку и крају шк.године 
Вршњачка прихваћеност M N SD 

На почетку шк. године 189,7200 25 42,74880 

На крају шк.године 208,1200 25 33,22439 

Табела 6. Прихваћеност деце са поремећајем аутистичког 

спектра на почетку и крају школске године  

Вршњачка прихваћеност M SD t df Sig. 

Разлике у прихваћености детета из 

1. васпитно образовне групе на 

почетку и крају школске године 

-18,40000 16,75311 -5,492 24 ,000 

Разлике у прихваћености детета из 

2. васпитно-образовне групе на 

почетку и крају школске године 

-28,66667 9,88987 
-

11,226 
14 ,000 

Разлике у прихваћености детета из 

3.васпитно-образовне групе на 

почетку и крају школске године 

-27,04000 29,42289 -4,595 24 ,000 

Добијени резултати (Табела 6) показују да је разлика између 

иницијалног и финалног тестирања у статистички значајна на нивоу 

вероватноће мањем од 0.05 и износи -5.492, те да се виши степен 

прихваћености детета са аутизмом у првој групи (г1) показао 

приликом финалног мерења. Добијена корелација између вршњачке 

прихваћености на почетку и на крају школске године има изузетно 

високу позитивну вредност (0.933) што је и очекивано (Табела 7). 

Добијени резултати показују (Табела 6) да је разлика између 

вршњачке прихваћености у оквиру друге групе (г2) је статистички 

значајна на нивоу вероватноће мањем од 0.05 и износи - 11.226, те да 

се виши степен прихваћености детета са аутизмом у овој групи 

показао на крају школске године. Добијена корелација између 

прихваћености на почетку и крају школске године има изузетно 

високу позитивну вредност 0.909 (Табела 7) што је, такође, 

очекивано. 

Добијени резултати (Табела 6 ) показују да је разлика између 

процене прихваћености детета из треће васпитно образовне групе 

(г3) и на крају школске године статистички значајна на нивоу 

вероватноће мањем од 0.05 и износи -4.595, те да се виши степен 

прихваћености детета са аутизмом у трећој групи показао на крају 

школск године. Добијена корелација између иницијалне и финале 



53 

процене има изузетно високу позитивну вредност (0.860) што је и 

очекивано. 

Табела 7. Разлике у прихваћености деце са поремећајем из 

аутистичког спектра у све три васпитно-образовне групе 
Деца – три групе N Korelacija Sig. 

Дете из прве групе 25 ,933 ,000 

Дете из друге групе 15 ,909 ,000 

Дете из треће групе 25 ,860 ,000 

ДИСКУСИЈА 

Након извршеног истраживања констатујемо потврђујемо 

постављене хипотезе:  
 Потврђујемо да постоји статистички значајна разлика у 

вршњачкој прихваћености деце са поремећајем из аутистичког 

спектра између прве групе (г1) у односу на другу групу (г2) и 

трећу групу (г3) након уписа ове деце у редовне васпитно-

образовне групе. 

 Потврђујемо да постоји  статистички значајна разлика у 

вршњачкој прихваћености деце са поремећајем из аутистичког 

спектра између прве групе (г1) у односу на другу групу (г2) и 

трећу групу (г3) на крају школске године. 

 Потвршујемо да постоји статистички значајна разлика у погледу 

вршњачке прихваћености сва три испитаника од стране типичних 

вршњака након  поласка у вртић у односу на крај школске 

године. 

Приликом дискусије резултата потребна је одређена опрезност, 

јер постоји низ фактора који су могли да утичу на добијене 

резултате, али ми смо након детаљне анализе закључили да су се 

припремљеност родитеља и деце за инклузивно васпитање и 

образовање деце са аутизмом издвојили као идентификован и важан 

фактор. Димоски и Николић (Dimoski & Nikolić, 2015) говоре о 

потреби да се средина припреми за образовну инклузију. Управо 

припрема типичне деце и њихових родитеља од стане вршњака је 

допринела да дете са аутизмом из прве групе (г1) буде прихваћено од 

стране вршњака врло брзо након уписа у вртић. Припремљеност 

типичне деце, родитеља типичних вршњака и родитеља деце са 

сметњама у развоју на почетку школске године су допринели 

стрварању добрих инклузивних темеља који су се током године 

јачали. Драгана Сретенов наводи да су игра и контакт са вршњацима 

у раном детињству изузетно важни за децу и може се рећи посебно за 
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децу са развојним сметњама која имају мање прилика за развој 

социјалних односа у односу на типичне вршњаке (Sretenov, 2008, стр. 

97). Деца са сметњама у развоју због појачане социјалне интеракције 

стичу пријатеље међу типичним вршњацима који позитивно утичу на 

њихов развој и мотивацију (Daniels & Staford, 2001).  

Сматрамо да је припремљеност родитеља и типичне деце 

утицала на ове резултате. У страној литературе се говори између 

осталог о примени стратегија вршњачког туторства у циљу 

унапређивања социјалних интеракција деце са поремећајем из 

аутистичког спектра (ĐorĎević & Glumbić, 2015), али се говори о 

неколико вршњака добровољаца и њиховим темељнијим обукама. У 

нашем истраживању дете из прве групе је вршњачки највише било 

прихваћено током вртићких активности. Највећи број деце из прве 

групе је са великим ентузијазмом подржавао вршњака са аутизмом. 

Током ликовних активности које су организоване као рад у малим 

групама вршњаци су запазили да ово дете воли да се игра 

светлуцавим материјалима (сребреним колаж хартијама, 

алуминијимским звездама, шљокицама и сл.) Ово је нарочито било 

изражено кад је дан био ведар. Деца су му спонтано дала да црта 

―сребреним‖ и ―златним‖ фломастерима који остављају рељефни 

траг. С обзиром да су деца радила групни цртеж онда је и дете са 

аутизмом у свом делу хамера ликовно изразило изузетном ликовом 

креативношћу. Групни цртеж деце је према процени ликовног 

педагога за методику ликовног васпитања предшколске деце чинио 

интегралну целину где је дете са аутизмом својом ликовном 

синтаксом (коју чине облици,линије, боје и др.) допринео 

креативности ликовног израза цртежа целе групе. Васпитач и 

васпитач волонтер су приликом реализације осталих активности 

убацивали светлуцаве предмете како би пажња детета са аутизмом 

била што дужа. На пример у реализацији методике физичког 

васпитања циљ до којег су деца требала да стигну брзим ходом или 

лаганим трчањем су између осталог биле ―златна‖ и ―сребрена‖ 

лопта. Запажено је да је највећи број типичних вршњака узимао 

лопте било које друге боје. Светлуцаве лопте су углавном биле 

намењене детету са аутизмом. Чак кад би неко дете узело поменуте 

лопте вршњаци би га опомињали. Затим чињеница да ово дете воли 

музику и да тачно могло да репродукује мелодије песама слоговима 

ла-ла је допринело да су се деца трудила да током музичких 

активности певају у пару са њим или у малој групи. Сваки успех 

детета је доследно пропраћен аплаузом деце који је као награду 
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предложила васпитачица. Васпитачица је организовала активности 

методике ликовног васпитања у парку који се налазио у склопу 

вртића и поред тога што је дете осећало отпор према простору у коме 

раније није било. Васпитачице су у парк изнеле дечије столове и 

столице и направиле су исти распоред намештаја у парку. Такође су 

сав материјал који је био потребан за реализацију ове активности био 

распоређен онако како би се то учинило да су деца остала у радној 

соби. Дете са аутизмом је позитивно реаговало на ову промену. 

Дакле, овде се може направити поређење са сличним истраживањима 

реализованим у иностраству, али уз напомену да је у групи било 

много више деце „тутора― у односу страна истраживања (ĐorĎević & 

Glumbić, 2015) и стратегија „кругова пријатеља― (ĐorĎević & 

Glumbić, 2013). Сва деца су од васпитача добијала инструкције, али 

су на добровољној бази деце прављени планови подршке за поједине 

активности. На паноу је дан пре реализовања активности на паноу за 

обавштавања уз адекватне апликације, фотографије, симболе, 

сличице и сл. био истакнут план рада активности за наредни дан.  

Васпитачица друге групе (г2) није наишла на одзив  родитеља 

детета са аутизмом да се прикључи родитељским састанцима и 

радионицама на којима би родитељи типичне деце били у прилици да 

добију додатне информације које би биле од помоћи родитељима 

типичне деце да стекну увид о особинама детета, а такође да се 

оствари прилика за остваривање пријатељских веза међу 

родитељима, а ради остваривања заједничких активности у вртићу и 

ван њега (Jelić и остали, 2018; Stojković и остали, 2017; Daniels & 

Staford, 2001), а што се позитивно одражава и на прихваћеност деце 

са сметњама у развоју. Међутим, и дете са аутизмом из ове групе се 

укључивало у све активности, али углавном је дете било укључено у 

активност током уводног дела активности (до 5 минута), а потом би 

активности индивидуалано настављало у конструкторском центру уз 

присуство васпитача волонтера. 

И поред чињенице да васпитачица из треће групе (г3) није 

припремила децу и родитеље за долазак дететета са аутизмом у 

редовну васпитно-образовну групу, ипак су потреба типичних 

вршњака и њихова радозналост допринеле да деца током вртићких 

активности развију подржавајући става према „другачијим― 

вршњацима. Постоје резултати који потврђују да родитељи типичне 

деце сматрају да су њихова деца која похађају инклузивне вртиће 

спремнија да и ван вртића помогну другима и да управо искуства 

која су стекли доприносе оваквом понашању (Sretenov, 2008) 
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независно од тога да ли припремана она и њихови родитељи од 

стране васпитача и стручних сарадника за долазак деце са сметњама 

у равоју у редовну васпитно-образовну групу. Ова деца постају и 

много осетљивја на различитости. Међутим и дете из треће групе је 

претпостављамо због својих способности везаних за активности 

методике развоја почетних математичких појмова изазивало пажњу 

вршњака, па су му се они спонтано придруживали те су 

успостављали комуникацију, а што је у складу са предлозима Kогела 

и сарадника које су применили у свом истраживању (Koegel и 

остали, 2012) или је склоност детета за музику имала позитивне 

ефекте на вршњачку прихваћеност. Свакао треба имати у виду и да 

емпатија делимично генетички диспонирана (Rushton и остали, 

1986), опет је да ова емоционална реакција која је изазвана опажањем 

емоција друге деце у вези са просоцијалним понашањем деце 

(Roberts & Strayer, 1996). Дакле, природне реакције су подстицале 

типичну децу да спонтано прилазе детету са аутизмом и да се 

занимају за његове активности посебно, ако су оне изазивале 

радозналост код деце и жељу да остваре социјалну интеракцију. 

Управо из због ове чињенице у овом истраживању не можемо да се 

осланамо само на идентификоване факторе вршњачке 

прихваћености. Ово дете се углавном укључивало у активности 

методике формирања почетних појмова, јер су га интресовали 

бројеви, скупови, серијација, класификација. Дешавало се да из 

модел центра са којим је био са васпитачицом волонтерком дао 

одговоре на питања васпитача пре све деце. Деца су га тада 

награђивала аплаузом. Деца су показивала интересовање за његове 

игре аутомобилима и ређањем компликованих слагалица. 

Због тога у будућим истаживањима треба предвидети и фактор 

емпатије  као могућност за истраживања у будућности. 

У ситуацијама кад типични вршњаци нису припремљени за 

укључивање детета са сметњама у развоју у редовну васпитно-

образовну групу онда се очекује да ефекте негативне вршњачке 

интеракције и адаптацију каналише васпитач (Sretenov, 2008). У 

једној студији се показало да је дете са аутизмом позитивно утицало 

на емпатију и осећај одговорности код вршњака типичног развоја 

(Ludajić & Markov, 2011), па се може закључити да је инклузија 

детета са поремећајем из аутистичког спектра позитивно утицала на 

социо-емоционалне компетенције типичне предшколске деце у овом 

нашем истраживању.  
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На прихваћеност деце са сметњама у развоју у инклузији 

доприноси припремљеност запослених у васпитно-образовним 

установама, наставника и вршњака типичног развоја , а што је 

потврђено анализом неколико студија (Ludajić & Markov, 2011; 

Radić-Šestić и остали, 2012). Управо из ове чињенице произилази да 

је дете са поремећајем из аутистичког спектра  из прве групе (г1) 

било вршњачки прихваћеније у односу на децу из друге две групе (г2 

и г3). У нашем истраживању као што је и очекивано васпитач који је 

најсистематичније припремао децу и њихове родитеље за долазак 

детета са поремећајем из аутистичког спектра  у редовну васпитно-

образовну групу је допринео квалитетној вршњачкој подршци. 

Претпостављамо да је добрим налазима по питању вршњачке 

прихваћености допринело и учешће мајке детета која је остварила 

добру сарадњу засновању на поверењу са васпитачима и родитељима 

деце типичног развоја. 

ЗАКЉУЧАК И ИМПЛИКАЦИЈЕ 

Ово истраживање и поред  методолошких  неостатака доводи 

до одређених закључака који могу имати импликације у пракси. Оно  

нас наводи на закључак да  деца типичног развоја имају користи од 

укључивања деце са поремећајима из аутистичког спецтра  у редовне 

васпитно-образовне групе. Она се прилагођавају новим ситуацијима, 

уче се на предшколском узрасту да буду толерантна и да размишљају 

о потребама вршњака којима је потребна подршка у вртићким 

активностима. Kонстатујемо да су сва три детета у три различите 

васпитно-образовне групе вршњачки прихваћена. Међутим, не 

можемо поуздано да идентификујемо све факторе које утичу на то да 

их типични вршњаци прихвате. У овом раду смо идентификовани 

само један фактор вршњачке прихваћености: припремљеност 

родитеља и  деце типичног развоја за долазак деце са поремећајем из 

аутистичког спектра у редовну васпитно-образовну групу. Међутим, 

треба се осврнути и на друге факторе као што су особине деце са 

аутизмом. Познато нам је да постоји широк спектар испољавања 

нетипичних понашања код деце са поремећајима из аутистичког 

спектра. Постоји могућност да су на прихваћеност ове деце утицале 

и њихове способности и вештине у појединим областима. Важно је и 

то да ли су ова деца пре него што су почела да похађају припремни 

предшколским програм била обухваћена рехабилитацијом и 

додатном подршком у установама специјализовантим за ову врсту 
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подршке. Дакле, важна је и функционалост ове деце која је могала да 

утиче да буду прихваћена од вршњака типичног развоја.  

Налази исраживања и поред тога што сматрамо да их треба 

прихватити са опрезношћу имају свакако значајне практичне 

импликације. Искуства која деца типичног развоја стичу у 

инклузивним васпитно-образовним група утичу на развијање њихове 

толеранције, бриге о другој особи којој је потребна подршка, 

поштовање различитости на предшколском узрасту, а што се како 

показују истраживања рефлектује на позитивне ставове у одраслом 

добу, већу социјалну одговорност и сл. (Sretenov, 2008; Daniels & 

Staford, 2001). Остаје и отворено питање да ли су три детета која су 

била у редовим васпитно-образовним групама задовољна и срећна, 

јер она су остварила минималну социјалну интеракцију са једним 

или са највише два вршњака. Углавном су била веза за своје 

васпитаче.  

Међутим отварају се и нова поглавља везана пре свега за 

питање да ли деца са поремећајима из аутистичког спецтра развијају 

своје социјалне способности у редовним вртићима у нашим 

условима? Истраживања спроведена у иностранству показују да 

постоји више модела како да се она усмереним активностима 

поспеше уз подршку вршњака типичног развоја. У систему 

вршњачког подучавања користисе „кругови пријатеља, такође се 

примење стратегија вршњачког туторства у циљу унапређивања 

социјалних интеракција ученика са поремећајем из аутистичког 

спектра― (ĐorĎević & Glumbić, 2015).  

Позитивни ефекти инклузије детета са поремећајем из 

аутистичког спектра су највидљивији у оним срединама у којима су 

вршњаци типичног развоја, њихови родитељи и васпитачи били 

припремљени за долазак вршњака са сметњама у развоју у редовну 

васпитно-образовну групу.  

Општи закључак је да је вршњачка прихваћеност деце са 

поремећајем из аутистичког спектра један комплексан процес који 

захтева мултидимензионални приступ пре свега стручњака 

дефектолошке струке. Такође, можемо констатовати да је 

инклузивно васпитање и образовање процес који се код нас одвија 

тек десетак година. Не постоје стандардизовани тестови којима 

бисмо са великом вероватноћом могли да процењујемо вршњачку 

прихваћеност деце са поремећајима из аутистичког спектра, а нити 

њихово задовољство да буду у већој групи типичних вршњака. 
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Овај рад је само мали корак да се преко квалитета вршњачке 

прихваћености деце са поремећајем из аутистичког спектра утврди 

могућност и спремност предшколске деце да буду толерантнa према 

различитостима, да се саосећају и просоцијално понашају према 

вршњацима са сметњама у развоју. Према мишљењу аутора овог 

истраживања деца са поремећајимаиз аутистичког спектра треба пре 

свега да буду обухваћена и дефектолошким методама рада.  

Приликом следећих истраживања ове области потребно је 

узети у обзир и остале идентификоване факторе вршњачке 

прихваћености и подршке деце са сметњама у развоју: способности и 

функционалност деце, разне врсте третмана којој су деца била 

обухваћена пре поласка у припремни предшколски програм за 

полазак у школу, породично окружење и посвећеност родитеља да 

упорно и стрпљиво раде са дететотом, додатну подршку коју дете 

добија у установама специјализованим за ову врсту делатности. Оне 

се организују при школама за ученике са сметњама у развоју. 
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Abstract: The present study examines the extent to which the readiness 

of children and their parents influences the acceptance of children with autism 

spectrum disorders by their typically developed peers, in regular educational 

groups. A total of (N=65) of typically developed respondents, attending three 

preparatory groups for starting school, participated in this research. In each group, 

one child with an autistic spectrum disorder was included in the educational 

process. The goal of the study was to determine whether the readiness of typically 

developed children and their parents influences the peer-acceptance of children 

with autism spectrum disorders in regular educational groups. The first 

educational group (N=25) and their parents were prepared for the arrival of a 

child with an autism spectrum disorder by the preschool teacher. This process 

also included the parents of the child with an autism spectrum disorder. The 

cooperation between the preschool teacher and the parents was exquisite. The 

second educational group (N=25) and their parents were also prepared for the 

arrival of the child with an autism spectrum disorder, but the cooperation with the 

parents of the child with an autism spectrum disorder was poor. The third 

educational group (N=15) was not prepared for the arrival of the child with an 

autism spectrum disorder to the educational group. The cooperation with the 

parents was completely lacking. The findings of the study indicate that the child 

from the first educational group was accepted by its peers the most at the start and 

the end of the school year, compared to the children from the second and third 

educational groups. It can be concluded that the readiness of typically developed 

children and their parents has positive effects on the peer-acceptance of the child 

with an autism spectrum disorder. The findings indicate the need for further 

research that will address this topic and its possible implications in practice.  

Key words: inclusive education/ peer acceptance/ children with 

developmental disabilities. 
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АНТИНОМИЈЕ КУЛТУРЕ САВРЕМЕНОГ СРПСКОГ ДРУШТВА: 

ПРЕДМОДЕРНИ МЕНТАЛИТЕТ VS. ПОСТМОДЕРНИ 

ИДЕНТИТЕТ 

Никола Т. Божиловић
1
 

Сажетак: Глобализација је извршила уплив на сва подручја 

друштвеног живота (економско, политичко, културно) и одразила се на 

живот људи у свакодневљу. Постиндустријско друштво и постмодерна 

култура посебно су утицали на преображај идентитета, који су у правом 

смислу речи постали флуидни – вишедимензионални, дисконтинуирани, 

децентрисани, фрагментарни, нестабилни и нестални. Паралелно са тим, 

нове тенденције у култури до крајности су истањиле границу између 

високог и популарног стваралаштва и тиме довеле у питање статус 

етаблираних, до тада важећих вредности. Наведене промене захватиле су и 

савремено српско друштво које је опседнуто бригом за очувањем традиције 

и давно стечених идентитета. То друштво је стицајем околности једном 

ногом закорачило у постмодерни информатички свет, а другом се заглавило 

у баруштини старих навика и заблуда наслеђених из раздобља предмодерне 

друштвене свести. Разматрањем круцијалних вредносних аспеката 

(традиционализам, конформизам, ауторитарност и национализам) аутор 

овога рада чини напоре за објашњење (које је основни предуслов за 

разрешење) амбивалентне и, наизглед, безизлазне ситуације у којој се 

налази култура српскога друштва. 

Кључне речи: култура, идентитет, постмодернизам, предмодерно 

стање друштва, Србија. 

УМЕСТО УВОДА: ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ИДЕНТИТЕТИ 

Међузависност друштава у разним деловима света догодила се 

пре свега захваљујући развоју технике, тржишне економије и 

мултинационалних компанија, затим ширењу потрошачких образаца, 

                                                      
1bonicult@gmail.com,Универзитет у Нишу, Филозофски факултет у Нишу 
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увођењу нових начина медијског комуницирања и повећању брзине 

транспорта. Том приликом дошло је до промене квалитета живота у 

планетарним размерама. Нови начин живота у савремености 

социолози су назвали глобализацијом, подразумевајући под њом 

обликовање света као глобалне целине (Crespi, 2006, стр. 158). 

Економски фактори јесу покретачка сила глобализације, али се она 

не своди на њих јер такође подразумева интеграцију политичких и 

културних компонената друштва. У основи глобализације стоји 

развој информационе и комуникационе технологије који доводи до 

експлозије глобалних комуникација и повећања брзине и обима 

интеракција међу људима широм света. У праву су они који кажу да 

глобализација има уплив на нашу свакодневицу тако што из корена 

мења природу наших живота (Abeles, 2014, стр. 44). 

Глобализација је „нова парадигма“, која представља 

планетарни, трансгранични, привредни, друштвени, политички, 

културни, комуникацијски, еколошки процес, чији су носиоци 

транснационалне компаније, медијске организације, 

транснационалне невладине и међувладине организације и покрети 

(Skledar, 2012, стр. 142). Културолози глобализацију схватају као 

културну интеракцију на глобалном нивоу којом се јача свест о 

заједничком људском животу. Током процеса глобализације долази 

до радикалних промена културног идентитета, који обухвата 

вредности, религију, право, групне норме, обичаје, когнитивни 

систем, фолклор, митологију, уметност, па чак и својства 

менталитета. На феномен глобализације културе, међутим, не треба 

гледати као на нешто супстанцијално, трајно и суштаствено. 

Наглашавањем контрастног својства културе наспрам њене 

супстанцијалности, Арџун Ападурај (Appadurai) је истакао да 

културна димензија неког предмета, праксе или концепције јесте 

димензија разлике а не супстанце. По његовом мишљењу, култура је 

свеприсутна димензија људског дискурса која користи разлику да би 

изразила или генерисала разне концепције групног идентитета 

(Apaduraj, 2011, стр. 29).  

„Глобализација мења изглед света, али и начин на који ми 

гледамо свет“ – пише Ентони Гиденс (Giddens) алудирајући на то да 

се сем промена друштвених идентитета догађају круцијалне новине и 

на плану личних идентитета и самоидентификације (Gidens, 2003, 

стр. 55). Велики проблем састоји се у томе што је „глобални свет“ 

лишен селф перспективе и не може да обезбеди основу за идентитет. 

Због тога постоји перманентна опасност од поновног оживљавања 
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националног тла. А када се индивидуе затворе у изоловане етничке 

групе, национална идентификација их спречава да стварно постану 

„грађани света“, што је тренд који форсира глобализација (Golubović, 

2003, стр. 59). Из тих разлога у новом глобалном поретку долази 

неминовно до кризе идентитета, која једнако погађа колективни и 

персонални идентитет
1
. Преокрети и промене парадигми у култури 

код појединаца и друштвених група изазивају несигурност, пометњу, 

забринутост и страх. Из тих разлога је Улрих Бек (Beck) глобално 

друштво сматрао друштвом ризика јер, за разлику од некадашњих 

ризика који су имали утврђене узроке, последице и ефекте, у 

савременом добу то није било могуће одредити. Разлози су двојаки – 

сем спољашњих (климатске промене, земљотреси, глад и слично), 

постоје и произведени ризици, они који су продукт нашег сопственог 

знања и технологије и исход наше интервенције у природи (Bek, 

2015). Постмодерно обликовање нових идентитета представља 

културни одговор на изазове друштвених промена. 

ПОСТМОДЕРНИЗАМ И ОСЦИЛАЦИЈЕ ИДЕНТИТЕТСКИХ ОБРАЗАЦА 

Постмодернизам се може схватити као културни еквивалент 

постиндустријског („информатичког“) друштва. У њему, као 

културној доминанти капитализма (од касних педесетих година 

прошлога века), сусрећемо слављење нечег што Сузан Зонтаг 

(Sontag) назива „новим сензибилитетом“. Реч је о сензибилитету 

којим се изражава револт против културног елитизма модернизма. 

Њиме се напада службени статус модернизма као високе културе 

савременог капиталистичког света која је изгубила способност шока 

и узнемиравања и постала канонизована (Storey, 2015, стр. 182). Када 

је реч о идентитетима, онда ваља запазити следеће: постиндустријско 

друштво и постмодерна култура утицали су на преображај 

идентитета, који су у правом смислу речи постали флуидни – 

вишедимензионални, дисконтинуирани, децентрисани, 

фрагментарни, нестабилни и нестални.  

У постиндустријској („конзумеристичкој“) цивилизацији 

долази до прелаза из доба избора у доба хиперизбора, са 

индивидуалистичке потрошње прелази се на прекомерну, тј. 

                                                      
1Овде је реч о кризи бивших легитимишућих идентитета, везаних за племе, нацију, 

државу, па и класично грађанско друштво из доба модерне. Такође и отварању 

процеса конструисања нових легитимацијских основа идентитета у настајућем, 

савременом постиндустријском друштву (Mitrović, 2003, стр. 112). 
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хипериндивидуалистичку потрошњу. Тада се из економије усмерене 

на понуду врши искорак ка економији потражње која код својих 

корисника најпре ствара одређене потребе, а потом и навику. 

Успостављањем фетишизма робне марке потрошња се из релативно 

контролисаног разума сели у безгранично подручје емоција које је 

тешко контролисати. Хиперпотрошачко друштво Жил Липовецки 

(Lipovetsky) из тих разлога назива друштвом парадоксалне среће, 

које путем хиперрекламе приказује вредности које покрећу емоције 

(Липовецки, 2008). Све то чини добру подлогу за настанак нових, 

(хипер)потрошачких идентитета. 

У фази постиндустријског друштва долази до ерозије модерног 

доба, пре свега до урушавања модерне традиције филозофије 

субјекта, одбацивања просветитељске рационалности, идеје напретка 

и доминације ума. Тада у свести појединца настаје заокрет у односу 

према свету, при чему значај и моћ добијају имагинарни и 

симулирани аспекти стварности који припомажу конструисању 

виртуелних идентитета. Жан Бодријар (Baudrillard) је ову појаву 

видео као убиство стварности. Место стварности одсад заузима 

симулација која кида све везе са реалношћу јер маскира, 

извитоперава и прикрива одсуство дубоке реалности (Bodrijar, 1991, 

стр. 10). Описано стање у целости прати промена идентитарних 

образаца, при чему homo consumericus осећа несигурност у настојању 

да пружи одговор на вечито питање: ко сам ја? 

Одговор на то питање није у равни психологије, већ 

превасходно социологије. Наиме, транснационални економски 

процеси нагризају значај локалних и националних индустрија, а тиме 

и разних врста социјалних идентитета који се у времену 

постмодернизма нису могли одржати. Популарна култура и масовни 

медији одсад постају референтни оквири за изградњу колективних и 

личних идентитета. Ерозија традиционалних и некада сигурних 

колективних идентитета у којима су људи могли дефинисати себе и 

своје место у друштву доприносила је све већој фрагментацији 

личних идентитета. Укратко, конзумеризам постмодерног друштва 

по својој природи подстиче самоцентрични индивидуализам који 

омета могућности за чврст и стабилан идентитет, док телевизија као 

медиј попуњава готово све празнине јер је у исти мах индивидуална 

и универзална (Strinati, 2004, стр. 226–227). 

У традиционалном друштву које је неговало култ сродничког 

система проблем идентитета практично није ни постојао јер су 

друштвене улоге биле унапред подељене, а социјални статус 
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индивидуе био строго фиксиран (Golubović, 1999, стр. 7). Са том 

праксом није се престало ни у неким модерним друштвима, па се 

речено односи и на све тоталитарне социјалистичке системе који 

данас доживљавају политичку, економску, социјалну и културну 

транзицију. У таквим системима, за разлику од либерално-

демократских, друштвени идентитет се није стварао кроз мрежу 

слободне социјалне комуникације, већ на основу унапред 

пројектованих вредности и циљева. У привидној стабилности таквих 

друштава доминирају колективни обрасци легитимизације (класа, 

нација, „држава“), док индивидуе постају извршиоци унапред 

прописаних и идеологизованих политичких пројеката (Nastasić & 

Đurić, 2019, стр. 27). Савремена демократска друштва, пак, доживела 

су базичне промене, па Зигмунт Бауман (Bauman) са разлогом у ову 

причу уводи синтагму „флуидна модерност“. Под њом он 

подразумева друштво у коме је дошло до великог обрата – услови 

под којима његови припадници делују мењају се невероватном 

брзином, а стратегије су осмишљене тако да брзо застаревају. 

Динамику флуидног друштва прате идентитети који се усвајају, 

демонтирају и одбацују као у каквој игри (Bauman, 2009). За разлику 

од унапред спремљеног, непроменљивог идентитарног обрасца, у 

модерном мултикултурном друштву врши се умножавање и 

реконструкција идентитета, а у постмодерном свету долази до 

његове деконструкције и плуралитета интерпретација. Више не 

постоје сталне, фиксиране, непроменљиве и урођене основе 

идентитета, већ је он увек произведен у различитим историјским, 

дискурзивним и друштвеним контекстима. Све у свему, доба „касне 

модерности“ довело је до противречности колективне и персоналне 

егзистенције, па тако оно што је некад било замишљено као 

кохерентно и стабилно сада је нагризено сумњом и подложно 

промени (Стевановић, 2007, стр. 45). 

Постмодернизам је уско повезан са популарном културом у 

којој доминантни медији преко имиџа и стила утичу на 

конституисање идентитета. У великој мери захваљујући медијима, 

разлика између „високе“ уметности и популарне културе у периоду 

постмодерне постаје све тања и иде у корист ове друге. 

Антиномичност нових медија огледа се у томе што они одржавају 

растојање између гледалаца и догађаја, али у исто време изазивају 

преображај свакодневног дискурса и пружају средства за грађење 

сопствене слике (Apaduraj, 2011, стр. 15). Постмодерни дискурс 

ствара медијске слике у којима свако добија право на сопствено 
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виђење стварности и обликовање сопственог идентитета. 

Имагинација се у глобалном свету прелила из уметности и мита у 

свакодневље и ушла у логику обичног живота из којег је некад била 

искључивана. 

Друштва у транзицији, какво је и српско друштво, прелазе на 

друштвене односе какве им намећу земље развијеног света и тешко 

се сналазе у новим економским, политичким и културним 

околностима. За ова друштва значајна је чињеница да глобализација 

културе у савремености доприноси промени културних вредности, у 

чему се крије нада да се негативни културни стереотипи, који се 

показују као кочница прогреса, могу мењати (Šuković, 2015, стр. 35). 

Велики камен спотицања, међутим, представља им напуштање 

устаљених културних образаца и уклапање у нешто што није 

компатибилно њиховој традицији и култури. Страх од губљења 

властитог идентитета и отпор према иновацијама додатна су кочница 

њиховог напредовања и хватања корака са „озбиљним“ светом. 

СРБИЈА НА ИДЕНТИТЕТСКОМ КЛАТНУ 

Култура Србије данас налази се у озбиљном раскораку: с једне 

стране постоји жеља да се земља прикључи Европској унији и њеним 

вредностима, а, с друге, индукује се страх од губљења аутентичних 

културних вредности. Невоља је у томе што ову културу политички 

обликује ауторитарна и популистичка власт чија је вредносна 

матрица у озбиљној колизији са оним што долази споља, пре свега са 

западне стране. Летаргични грађани са којима се лако може 

манипулисати још увек су уљуљкани причама о нашој славној 

прошлости, Косовском миту и часним прецима. Косовски архетип за 

популисте има вишеструку намену: Косово је оправдање за 

неиспуњена обећања, покриће за све наше недоумице, губитке и 

посртања, изговор за политичку недоследност и неодговорност, 

имагинарни залог за будућност која никада неће доћи. Свему овоме 

придодају се уобичајени стереотипи попут оних о српској „широкој 

души“ и „гостољубивости“, особинама које су, наводно, угрожене од 

„страних утицаја“ и „позападњачења“
1
. Антиномије готово 

параноичне опсервације стварности нису случајне јер су медијски 

произведене од естаблишмента који честим апелима на одбрану и 

                                                      
1Социолог Куљић упућује критичкој историји један „непатриотски“ захтев. Он се не 

односи на брисање властите прошлости, већ на „критички заборав њене лажне 

славе“(Kuljić, 2006, стр. 290). 
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очување српског идентитета ствара ограде у свести грађана. Истине 

ради, треба знати да се српски идентитет не чува затварањем у 

националну љуштуру већ интеграцијом у европску културу зато што 

је, објективно, српска култура нераздвојни део европске и 

хришћанске цивилизације. Недоумице око тога су вештачке и долазе 

стога што се угроженост опстанка на власти једне политичке 

гарнитуре представља као угроженост читавог друштва и 

идентитарне самосвојности нације. 

Грађани Србије мање се баве садашњошћу која је незавидна и 

будућношћу која је потпуно неизвесна, а понајвише су опседнути 

прошлошћу која је великим делом измишљена, улепшана и 

глорификована. Они су задојени пројекцијама стварности које им 

режира и дистрибуира владајућа класа. Измишљене традиције јако су 

згодне за манипулацију, пре свега у политици и бизнису. Оне су ту 

да учине невероватне ствари уверљивим, а теорије завере служе као 

средство за лансирање ирационалних објашњења. Најуспешнији 

примери манипулације су они који експлоатишу управо оне праксе 

које јасно излазе у сусрет потребама одређених кругова људи 

(Hobsbom & Rejndţer, 2002, стр. 448). На сличним постулатима се, по 

Тодору Куљићу, заснива и савремена култура сећања – мање или 

више кохерентне прошлости се измишљају, декретирају и служе за 

забаву. Занимљиво је да ту постоји пораст „твораца сећања“, као што 

је приметно и ширење „круга потрошача прошлости“. 

Послехладноратовски национализам, који је опседнут односом 

глобализације, националног идентитета, историје и памћења, 

оптерећен је снажном потребом за прошлошћу, па су и новопризнате 

европске државе принуђене да измишљају нове митове–историје да 

би утемељиле суверенитет (Kuljić, 2006, стр. 36). Србија, дакако, не 

спада међу од скора признате државе, али су зато њене вође мајстори 

за прекрајање историјских чињеница које стављају на прокрустовску 

постељу и подешавају их по мери својих интереса. У народу и делу 

политичке елите још увек преовладава есенцијалистичко уверење да 

су идентитети унапред задати, за разлику од савремених 

конструктивистичких схватања, по којима су идентитети производ 

дискурса. Амбивалентна схватања могу се појаснити, па и 

приближити, емпиријским истраживањима која у први план стављају 

податке и чињенице. 

Актуелно стање идентитета у Србији могуће је посматрати 

кроз вредносне оријентације и ставовске позиције грађана Србије, на 

начин како су то урадили у једном ширем истраживању CeSID и NDI 
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током 2014. године на случајном, репрезентативном узорку од 600 

пунолетних грађана Србије
1
. Елем, испитивањем ставова о 

традиционализму као вредносној матрици, натполовична већина 

испитаника, њих 56%, на основу одговора на питања да ли се треба 

чврсто држати народних обичаја, традиције и морала који проповеда 

верска заједница, сврстана је у категорију традиционалиста. Најмање 

је било модерниста (14%), а категорији неуталних припало је 30 

процената. Формирање вредносне матрице конформизма било је 

засновано на тврдњама које се тичу толерисања других, оних који 

имају различите ставове поводом одређених питања везаних за неке 

актуелне теме. Нешто изнад једне трећине (37%) чинили су 

испитаници чије ставове дефинишемо као конформистичке, док су 

њих 31% означени као неконформисти. Демографска обележја, 

очекивано, показала су значајна одступања – млађи и образованији 

испитаници много су мање склони конформизму у односу на старије 

и оне са нижим степеном образовања. Проблем ауторитарности, с 

једне стране личне или породичне и, с друге, ауторитарности на 

друштвеном и политичком плану није био уједначен. Међутим, 

генерално је показао да оних који подржавају ауторитарност (као 

систем или вођу) има само 13%, док трећина испитаника (32%) није 

склона ауторитарности ни на једном плану. И на крају, по питању 

национализма, трећина испитаника (33%) се може карактерисати као 

националистичка, четвртина је класификована као ненационална 

(25%), а преосталих 42% чини категорија неутралних. 

Ако изузмемо „вишак“ традиционалистички опредељених 

испитаника, чини се да ствар није алармантна по осталим наведеним 

вредносним аспектима. Међутим, поменуто истраживање укључило 

је још једну вредносну компоненту – став о верској толеранцији. Ова 

димензија је, кроз питање „да ли је моја вера најисправнија“, требало 

да покаже да ли је и колико код испитаника присутна верска 

нетрпељивост. Верски нетолерантних испитаника било је 49%, 

толерантних 22% и неутралних 28%. Као и код свих других 

вредносних матрица, образовање испитаника представљало је 

кључну линију поделе, па је тако највише верски нетолерантних било 

међу онима са нивоом образовања до основне школе, њих 48% (NDI 

& CeSID, 2014). 

                                                      
1Stanje demokratije u Srbiji: Istraţivački projekat Nacionalnog demokratskog instituta 

(NDI) i CeSID-a, Beograd: 2014. http://www.cesid.rs/wp-

content/uploads/2017/02/CeSID_NDI_Stanje_demokratije_2014.pdf 



73 

На примеру вере је, између осталог, оцртана и свеукупна слика 

нашег виђења Другог као различитог, у коме (виђењу) је присутна 

асиметрична процена. Она се огледа у приписивању позитивних црта 

или нормалности својој групи, а негативних и ненормалних другој 

групи. Када постану параметри за процену нечег што се налази изван 

зачараног круга наше властите припадности, „ја“ и „моје“ постају 

замке погрешне идентификације. Наопак однос према Другоме и 

страноме је својствен многим народима у свету, али је јако изражен 

на Балкану. Такав однос познат под именом ксенофобија генерално 

се тумачи као страх од странаца (туђина) и представља сабирно 

место низа других особина, као што су културни егоизам и 

провинцијализам, самољубље и традицијски козервативизам, 

национална острашћеност и ексклузивност, етноцентризам и 

партикуларизам. Поражавајућа је чињеница да се ове особине 

одржавају столећима, а данас се рефлектују из елитних, па чак и 

интелектуалних кругова српскога друштва
1
. 

Коментар на резултате поменутог истраживања треба допунити 

тиме да грађани Србије као испитаници у већини дају условне 

одговоре на постављена питања. На многа питања они одговарају са 

„ако“ или „под условом”. Најчешће: јесам за ЕУ, модернизацију 

земље, демократску трансформацију итд, „само ако Косово остане у 

Србији“. И ту постоји искључивост високог степена тако да су многи 

спремни и на одустајање од евроинтеграција ако им се не испуне 

политички услови. Политичка култура и стање свести грађана Србије 

још увек нису на нивоу савременог тренутка нити су усклађени са 

глобалним тенденцијама модерних друштава. Истине ради, и друге 

земље југоисточне Европе пате од сличних „болести“ када су у 

питању евроинтеграције. Народи тих земаља виде Европску унију 

као „културну претњу“ – приближавање тој заједници код многих 

ствара осећање страха од губитка властитог културног идентитета. 

Из тих разлога јавља се нативистичко, националистичко и 

антиевропско расположење и склоност ка затварању у оно „наше“ 

(Rot, 2012, стр. 22). 

Описано стање условно можемо назвати предмодерним 

(анахроним, несавременим, у екстремним случајевима 

                                                      
1Р. А. Рајс је још после Првог светског рата изложио критици српску интелигенцију, 

сматрајући да „одвратна ксенофобија“ у њеној основи није неко родољубиво 

осећање, већ „ружно и малоумно самољубље“ (Рајс, 2019, стр. 45). 
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примитивним)
1
. Елем, данашња Србија се само делимично уклапа у 

базичну слику модерности, коју карактеришу: 1) рационалност, 2) 

нови (постфеудални) облици приватног влаништва, 3) тржишна 

привреда и 4) индивидуализам (Turza, 1998, стр. 20). Када се 

наведени елементи пројектују на слику Србије, већ на први поглед 

постаје очигледно (редом): Ad. 1) Србија ни данас ни у прошлости 

није имала управу која се водила строго рационалним мерилима. 

Напротив, у одсудним тренуцима имала је власт која се понашала 

ирационално и „у корист штете“ сопственог друштва; Ad. 2) Далеко 

смо од тога да је приватна својина данас феудална, али приватизација 

је током транзиције у сваком случају била нетранспарентна и 

неправедна; Ad. 3) Тржишна привреда постоји на папиру, али је 

тржиште подложно партијским интересима људи на власти – вођено 

је договорном, тј. „буразерском“ економијом; Ad. 4) У тим условима, 

индивидуализма има само у мрвицама, и то код креативних 

маргиналаца – „преступника“ који не пристају на глувонемо 

таворење у коме нема места за спонтаност и луцидност (Boţović, 

2013, стр. 6). 

По свему томе, култура данашње Србије не налази се у 

примитивном, али у сваком случају јесте у некој врсти предмодерног 

стања. Идентитети њених грађана њишу се на клатну које осцилира 

назад и напред – од погледа натраг у прошлост до стварног битисања 

у (пост)модерном дигиталном добу у којем се налази развијени свет. 

Овом стању општег магновења „кумују“ разни делови елите – од 

цркве, преко интелектуалаца до војске – који имају интерес да до 

модернизације земље суштински не дође јер би тиме био угрожен 

њихов неприкосновен положај какав могу имати у друштву које иде 

два корака напред, а један натраг. Олигархији је из сасвим 

лукративних разлога потребно да држи грађанство у имагинарном 

свету, храни га национализмом и потура му криво огледало у коме се 

види само слика коју приказује она – елита власти. Тежећи да свој 

легитимитет заснује на вредностима прошлости, она вуче за собом 

читаво друштво. Најгоре у свему томе је што се описано стање са 

незнатним прекидима вуче двеста година уназад, од када је наводно 

                                                      
1За Милоша Илића примитивизам новијег датума има „мозаичну природу“, што ће 

рећи безброј нијанси, облика испољавања и степена јачине. Он постаје менталитет у 

правом смислу речи тек ако је структурално и колективно условљен. Иначе, 

примитивизам као ментално стање карактеришу неразвијена моћ поређења, а потом 

анахронизам и солипсизам, тј. неспособност за уважавање другог (Илић, 1989, стр. 

157). 



75 

почела модернизација земље. Идеологија која представља спој 

егалитарно-колективистичке и националистичке свести онемогућава 

развој српског друштва и држи га у предмодерном стању. То стање 

карактеришу егалитаризам, антииндивидуализам, антимодернизам, 

антиевропејство, антиинтелектуализам и антиурбаност. Све ово 

тобоже зарад очувања „националног духа“, а у намери коначног 

„ослобођења и уједињења“ (Stojanović, 2010, стр. 73). У правом 

популистичком маниру, доминантна националистичка елита увијена 

у провидни еврофилни целофан медијски бесомучно пропагира 

русофилство и антизападњаштво знајући да ће се лакше и дуже 

одржати на националистичкој него на демократској идентитарној 

матрици. 

Описана стања свести створила су климу и осигурала повољно 

тле за све што се деведесетих година минулог века догађало на 

просторима еx југословенског друштва. Националистичка идеологија 

са упориштем у традиционалистичком конзервативизму режима 

Слободана Милошевића оставила је снажне и неизбрисиве трагове у 

друштву. У том времену је извршен јак заокрет унатраг при чему је 

национализам постао доминантна вредносна оријентација. Посебно 

је поражавајућа чињеница што се процепи између традиционалних 

образаца (колективизам/ антииндивидуализам, култ вође/ 

ауторитарност, затвореност према свету/ одбацивање другог) и 

модернизацијских образаца не шире само у културној сфери него 

обухватају све подсистеме друштва (Lazić, 2005, стр. 24). Ни после 

демократских промена у Србији 2000. године, упркос очекивањима, 

није дошло до озбиљнијих помака у модернизацији друштва и, 

уопште, разумевању модернизацијских токова. Разлози томе 

превасходно су аксиолошке природе. Наиме, многа истраживања у 

нас указала су на конфликт вредности, на перзистентност 

традиционалних вредности са њима супротстављеним модерним 

вредностима, то јест на паралелно постојање предмодерности, 

модерности и постмодерности (Manić, 2016, стр. 2). 

У данашње време, међутим, антимодернисти не морају бити 

класични националисти. Они се сада пресвлаче у постмодерно рухо. 

Појављују се нове друштвене групације, као што су конзервативни 

постмодернисти код којих су време и историја замењени 

фрагментарном и релативистичком сликом прошлости. Они имају 

важну улогу у креирању идентитета тиме што уносе дискурс новог 

теоријског скептицизма кога карактерише иронична деконструкција 

великих прича, затим оспоравање прогреса, антимодернизам и 
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антипросветитељство (Kuljić, 2006, стр. 36). На тај начин је створена 

повољна клима за камуфлажу националиста и класичних 

традиционалиста–антимодерниста у којој они свој конзервативизам 

оправдавају актуелним трендом постмодерног вредносног релативизма. 

Грађани Србије данас, пре свега млади, живе објективно у 

хиперпотрошачкој култури постмодерног света. Дигитална култура 

подразумева способност руковања општилима која у Маклуановом 

(McLuhan) смислу речи и буквално представљају човекове 

продужетке (Makluan, 1971). То су данас направе за брзу и лаку 

комуникацију, попут таблет-рачунара, разних „паметних“ телефона 

(попут „ајфона“ и емотикона), укључујући Интернет и друштвене 

мреже (Фејзбук, Твитер, Инстаграм и др). Млади људи у Србији се 

једним делом свога бића, разумом, налазе у посткултурном 

универзуму, док су емотивно очарани лажним сликама прошлости 

испуњеном митовима, сујеверјем и најразличитијим празноверицама. 

Сведоци смо тога да телевизије са националном фреквенцијом 

поново враћају на сцену разне надрилекаре, видовњаке, лажне 

пророке и исцелитеље. Ти показатељи пред-модерне и анти-модерне 

свести вуку српско друштво уназад. Када се зна да такво друштво у 

погледу степена индустријског развоја спада у мање развијена, 

„полупериферна“, његова будућност је крајње неизвесна. 

Предмодерна друштва, иначе, отпорна су на промене и прихватљива 

за ауторитарне режиме којима не одговарају појединци способни за 

критичко промишљање актуелне стварности. Нема сумње да се на тај 

начин од људи стварају идентитетски полутани. Они су једном 

ногом закорачили у постмодерни свет, а другом се заглавили у 

баруштини старих навика и заблуда. Иако се у ери интернет 

технологије млади Србије сналазе као рибе у води, индоктринисани 

део њих и не размишља о томе да не постоје урођене основе 

идентитета и да савремена демократска друштва (какво би требало да 

буде и Србија) допуштају могућност плуралних и 

вишедимензионалних идентитета.  

Балкан (па дакле и Србија) представља културно подручје где 

су савремени национални идентитети разапети између 

ретрадиционализације и модернизације, између фрагментације (у 

форми мрвљења и уситњавања) и глобализације (у форми 

грађанског, постнационалног, транснационалног – европског 

идентитета). У том контексту има смисла говорити о транзиторном 

идентитету народа балканског региона. Тај идентитет је одређен 

стањем и реалном ситуацијом на овом подручју које многи називају 
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европском периферијом и светском полупериферијом. Наиме, за 

разлику од развијених друштава у којима будућност одређује 

садашњост, на Балкану прошлост одређује и садашњост и будућност 

њихових народа и држава (Mitrović, 2003, стр. 61). Велики део 

одговорности за такву ситуацију сносе политички лидери који су, 

што се Србије тиче, дошли на власт неискрено се кријући иза 

проевропских слогана. Они не могу никако да схвате модерни, 

демократски и либерални дух европске Србије. Нису у стању да 

грађанина Србије препознају као Европљанина – плуриидентитетну 

личност, која уз персонални, регионални и национални има и све 

израженији европски културни идентитет (Stojković, 2008, стр. 11). 

Све ово зато што, као и њихови политички претходници, 

представници актуелног режима национални концепт стављају изнад 

концепта друштвеног развоја
1
. 

Слика културе једног друштва данас не може бити потпуна без 

разумевања популарне културе која је постала мејнстрим 

посткултурног друштва. У некој врсти симбиозе за медијском 

културом, она је преузела примат од „високе“ уметности, тачније 

интегрисала се с њом и увукла је у своју причу. Посебно место у 

градњи идентитета младих има поп музика. Међутим она, нарочито у 

субверзивним рок варијантама, никада није била миљеница 

естаблишмента, чак и на Западу где је поникла. Ово се континуирано 

односи на рокенрол, почевши од 1950-их година прошлога века, 

преко психоделика, диска и панка у шездесетим и седамдесетим до 

хеви метала и гангста репа у осамдесетим и рејв културе 

деведесетих. Критика је стигматизовала такве жанрове јер су вршили 

утицај на вредности омладине и њихово понашање тако што су, 

наводно, афирмисали сексизам, нихилизам и насиље, црну магију и 

антихришћанске вредности. Политичка елита је према тој врсти 

популарне музике формирала одбрамбени гард у форми моралне 

панике и исказивала преувеличану забринутост јер је у тој музици 

проналазила претњу социјалној хармонији. С друге стране, и сама је 

покушавала да утицај популарне музике искористи за своје 

друштвене и политичке циљеве (Shuker, 2016, стр. 217). 

                                                      
1Упркос наводном залагању за придруживање Србије земљама Европске уније, 

изгледа да актуелна власт чини све да својим грађанима одузме оно европско у 

њиховом идентитету, које су одувек имали. Примерице, у монархистичкој Србији, 

као и у оној социјалистичкој, није било града у коме бар један хотел или биоскоп 

није носио име „Европа“. У данашњој Србији тога више нема, или се може 

третирати тек као обичан инцидент. 
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Чињеница је да су последице силовитог стваралачког израза 

рока кроз популарну културу и медије постале део друштвене 

стварности. Његови учинци претворени су у видове знања и 

конвенција кроз које се комуницира и који представљају обрасце за 

самоидентификацију унутар популарне културе. Међутим, у српској 

варијанти ствари данас стоје нешто другачије него на Западу. Пре 

свега, популарна музика код младих у Србији не обухвата у значајној 

мери напред наведене жанрове. Популарну музику преплавили су 

„народњаци“, али не они који се наслањају на изворну српску 

народну музику, већ они који у себи садрже мелосе различитих 

културних поднебља. Занимљиво је да је та музика, колоквијално и 

жаргонски звана турбофолк, усисала све што се могло из класичног 

попа и рока – од инструмената (електричне гитаре, басови, јака 

ритам секција) до дисторзије звука, гитарских рифова и техничких 

помагала, попут ритам машина и аутотјуна. Реч је о чудноватом 

облику неофолк музике који користи стилове и структуре преузете из 

разних етномузичких традиција убачених у матрицу са поп/рок 

инструментацијом и аранжманима – запањујућа је њена хармонска 

блискост са рок музиком. Турбофолк као нова музичка поткултура, 

иначе, од почетка је користио синтетизоване звуке и ритмове 

преузете из западне комерцијалне денс музике и диско-фолка. С 

друге стране, начин презентације готово је пресликан са МТВ-ја, што 

је евидентно из визуелне оријентације према имиџу гламура, луксуза 

и „доброг живота“ (Boţilović, 2006, стр. 241). Генерално, турбо фолк 

је нудио музику „најнижих стандарда и естетских домета“, сачињену 

као мешавину популарних (англосаксонских) жанрова, с једне, и 

српске, ромске, арапске, грчке, турске музике, с друге стране. У 

време незапамћене беде, санкција и грађанско-ратних операција у 

којима Србија (ни)је учествовала, турбофолк је истицао добар и 

лагодан живот, у коме су се најбоље сналазили криминалци, ратни 

профитери, девојке „спонзоруше“ и нарко-дилери. Овакав гламур 

смишљен је да би промовисао нови српски „космополитски“ дух, а 

суштински се радило о једној типичној варијанти провинцијализма и 

милитантног кич-патриотизма (Петровић, 2016, стр. 178–179).  

Забрињавајуће је да генерације у Србији рођене после 2000. 

готово да не знају да постоји нека друга музика сем оне коју они 

слушају на београдским сплавовима и веома посећеним концертима 

водећих звезда турбофолка, као што су Цеца Ражнатовић, Аца Лукас 

или Сека Алексић. Велику „заслугу“ у томе имају медији (посебно 

телевизија) чија је музичка понуда крајње једнострана, у смислу да 
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на националним телевизијама готово нема емисија о џезу, рокенролу 

и његовим многобројним варијантама, укључујући и тзв. world music. 

Слично као деведесетих, владајуће политичке гарнитуре добрано се 

труде да униште све постојеће или потенцијалне алтернативе. 

Неофолк је уз помоћ монополисаних државних медија заузео 

културни простор којим је некада доминирао рокенрол (Gordi, 2001, 

стр. 117). У тој сфери налази се културна матрица за идентификацију 

младих у Србији. Неофолк и турбофолк популарни су, између 

осталог, и зато што импонују актуелној (али и бившој) гарнитури на 

власти, која је по свом политичком профилу народњачка, 

националистичка и антимодерна. Власт и не мора бити особити 

љубитељ реченога мелоса, али им он служи као одбрана од продора 

западњачких поп и рок жанрова који би могли да преузму идентитет 

младих у Србији и одвуку га на другу страну, ону која може 

произвести бунт. Чињеница је да су идентитети који се формирају у 

датој култури у највећој мери компатибилни са стањем у коме се 

налази друштво. 

ЗАКЉУЧАК 

Глобализација је, као што јој и име каже, планетарни феномен. 

Она је захватила и земље које се налазе у транзицији, међу којима је 

и Србија. Експлозијом глобалних комуникација читав живот 

доживео је невероватне промене и убрзање. Код традиционалних 

балканских друштава дошло је до бројних фрустрација, а промене су 

се посебно одразиле на кризу идентитета. У неповрат је изгубљена 

релативна извесност стварања идентитета која је постојала у доба 

модерности. Идентитети су напрасно постали флуидни и 

флексибилни, а скоро да су нестале границе између имагинације и 

стварности. На духовно-стваралачком плану примат је преузела 

популарна култура. Она се, као типични изданак постмодерног доба, 

у потпуности уклопила у нови дух епохе, али је и сама допринела 

његовом конституисању и профилисању. Популарна култура живи у 

симбиози са медијском културом која је у савремености преплављена 

терминима постмодерног. Медији данас постају културни оквири 

идентитетског обликовања, а индивидуе граде своје идентитете у 

интеракцији са медијским конструкцијама стварности. 

Нова, „рефлексивна“ модерност, како ју је назвао Бек, 

радикално је променила природу свакодневног живота и довела у 

питање опстанак традиционалних идентитета. У модерним 
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друштвима долази до плуралитета избора и интерпретација, али 

балканска друштва у многим цртама остају предмодерна. То значи да 

су личности профилисане по одређеним моделима који су саобразни 

религијским правилима и верским догмама, и одани ауторитетима 

својих надређених. У свим земљама Балкана има великих наслага 

национализма, ауторитарности, конформизма и приказивања лажних 

слика сопствене прошлости.  

Србија је, ипак, у нечем посебна. Њен данашњи статус 

компликује недостатак визије политичких елита које се декларативно 

изјашњавају за Европску унију, а интимно се у практичном животу 

држе правила аутократских режима какви постоје у Русији, 

Белорусији, Кини и већини евроазијских земаља. Парадокс је да 

највећу претњу свом „светосавском идентитету“ политички 

инструирани грађани Србије виде у вредностима западне 

цивилизације, погрешно мислећи да ће она нарушити правила 

њихове традиционалне културе. Савремено српско друштво у 

великој мери садржи одлике колективистичког духа и племенске 

свести, које га сврставају у предмодерна друштва. На другој страни, 

наше друштво је без оправданих разлога опседнуто бригом за 

очувањем традиције и давно стечених идентитета. Какво друштво 

таква и култура. Савремена култура Србије преплављена је 

антиномијама у којима су на предмодерне обичаје и навике 

накалемљени (пост)модерни идентитетски обрасци, а још из 

Исусових речи из Новог завета је познато да се ново вино не лије у 

старе мехове јер се вино пролије, а мехови пропадну (Biblija: Stari i 

Novi zavet, 1990, стр. 6). Модерна култура потребује нове људе, 

савремене идеје и културне иницијативе којима се нуде вредности 

примерене животу људи у садашњости.  
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CULTURAL ANTINOMIES OF THE CONTEMPORARY SERBIAN 

SOCIETY: PREMODERN MENTALITY VS. POSTMODERN IDENTITY 

Nikola T. Bozilovic
1
 

Abstract: Globalization has permeated all aspects of social life (economic, 

political, cultural) and affected the daily life of people. Postindustrial society and 

postmodern culture have made a significant impact on the transformation of 

identities, which have truly become liquid – multidimensional, discontinuous, 

decentralized, fragmented, unstable and inconstant. Parallel with this, new 

tendencies in culture have almost completely narrowed the boundary between high 

and popular creativity, thus challenging the status of the established, until then 

recognized values. These changes have also become evident in the contemporary 

Serbian society, which is obsessed by preserving the tradition and long-developed 

identities. By chance, that society has had one foot in the postmodern information 

world, with the other stuck in the quagmire of old habits and misconceptions 

inherited from the period of premodern social awareness. By analysing crucial 

value aspects (traditionalism, conformism, authoritarianism and nationalism), the 

author of this paper attempts to provide an explanation (which is the basic 

precondition for the resolution) of the ambivalent and, seemingly, inescapable 

situation in which the culture of Serbian society finds itself. 

Key words: culture, identity, postmodernism, premodern state of society, 

Serbia. 
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подразумева педагошки приступ заснован на конструктивизму и сродним 

теоријама и карактеристичан по методама које се користе како би студент 

активно допринео стварању процеса учења. Огледа се у начину 

размишљања и култури факултета, при чему је фокус на потребама и 

мишљењу студената. Полазећи од става да постављање студента у центар, 

„срце―, образовног процеса представља одговор на бројне друштвене 

изазове и процес реформи, у раду приказани елементи овог приступа у 

контексту система високог образовања. У првом делу рада истакнута је 

дихотомија као резултат потребе да се традиционални систем образовања 

реконцептуализује за друштво знања. Указано је на разлике и специфичност 

и парадигме подучавања и парадигм еучења и (не)могућности у погледу 

њиховог комбиновања. У другом делу рада, анализирају се могућности за 

имплементацију приступа студент у центру учења као интергративног дела 

климе и културе високошколских институција. 

Кључне речи: високошколско образовање, парадигма, реформа, 

наставне методе, студенти. 
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УВОД 

Бројни друштвени процеси у савременом свету, као и сам 

процес реформе, значајно су утицали на очекивања од 

високошколског образовања, сврху и жељене исходе, као и на 

трансформисање традиционалних модела образовања и наставе на 

универзитетима (Crosier & Parveva, 2013; Radošević и остали, 2012). 

На високошколско образовање данас гледа се као на јавно добро ( 

Bucharest Communiqué, 2012), те је суштинска вредност европских 

земаља и њиховог развоја у савременом друштву повећање 

компетентности и капацитета свих грађана (Leuven Communiqué, 

2009). Овакво схватање подстакло је одговорност Европске комисије 

и Европског простора високог образовања да се универзитетско 

образовање прилагоди друштвеним променама, новим начинима 

учења и онима који уче (European Students’ Union, 2009; National 

Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher 

Education, 2014). 

Како је времену које карактеришу сталне промене 

најпотребније образовање које оспособљава за живот испуњен 

учењем, тако приоритет савременог универзитетског образовања 

постаје припрема квалификованих појединаца који могу успешно 

одговорити на варијабилне социо-економске и друге друштвене 

изазове (Bok, 2005; Вилотијевић & Вилотијевић, 2007). Истовремено, 

намеће се потреба да се одговори на усклађивање интелектуалних и 

емоционалних потреба у контексту образовања, односно задовољење 

академских и социјалних критеријума (Петровић, 2016). Факултети 

се прилагођавају новонасталим потребама и постају све разноликији 

по мисијама, врстама образовања и сарадње (The European 

Association for Quality Assurance in Higher Education, 2015). Таква 

разноликост и растућа очекивања од високошколског образовања и 

наставе захтевају корените промене у начину на које се оно изводи: 

усмеравање подучавања и учења на студенте, прихватање 

флексибилних путева учења и признавање компетенција стечених 

мимо формалних курикулума. Прилагођавање у овом контексту није 

само начин да се одговори новим потребама и захтевима друштва 

него и средство да универзитет утиче на однос елемената унутар 

нове парадигме и на развоје који из ње произлазе (Birešev, 2006). 

У контексту развоја и промена у ширем високошколском 

контексту, све што се дешава на савременом универзитету треба да 

буде у служби процеса редовног учења, односно студирања. Из тих 
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разлога је оријентисаност на студенте постао један од приоритетних 

циљева Европског простора високог образовања. Први пут се 

концепт студент у центру учења (енг. student centred learning) 

експлицитно појављује у релевантним документима након деценије 

развоја реформи, када је указано на то да ће „учење усмерено на 

студента и мобилност помоћи студентима да развију способности 

које су им неопходне за варијабилно тржиште рада и оспособити их 

да постану активни и одговорни грађани― (Leuven Communiqué, 2009, 

стр. 1). Такође, студент у центру учења захтева „...иновативне методе 

подучавања које укључују студенте као активне учеснике у процесу 

учења― и „...окружење које је подржавајуће и инспиративно за 

активности и учење― (Bucharest Communiqué, 2012). 

Комуникеом у Јеревану (Yerevan Communiqué, 2015) конструкт 

се промовише кроз побољшање квалитета и релевантности учења и 

подучавања, те на овај начин,декларативно постаје водећа мисија 

Европског простора високог образовања: 

„Пружићемо подстицај и подршку високошколским 

установама и њиховим запосленим при имплементацији 

педагошких иновација и дигиталних технологија у учењу и 

настави који се одвијају у окружењима усмереним на 

студенте. Промовисаћемо јачу везу између подучавања, 

учења и истраживања на свим нивоима студија, и 

обезбедићемо подстицајна средства за установе, професоре 

и студенте како би се интензивније бавили активностима 

којима се подстичу креативност, иновација и 

предузетништво. Студијски програми треба да омогуће 

студентима да путем ефективних активности учења развију 

компетенције које на најадекватнији начин задовољавају 

личне аспирације и друштвене потребе. Овај процес треба 

бити подржан прецизно дефинисаним исходима учења, 

оптерећењем студената, методама учења, поучавања и 

вредновања. Кључно је препознати и охрабрити квалитетно 

подучавање, те обезбедити могућности за унапређивање 

наставничких компетенција. Такође, у израду курикулума и 

процес осигурања квалитета ћемо активно укључити 

студенте и друге заинтересоване стране као пуноправне 

чланове академске заједнице― (Yerevan Communiqué, 2015). 

Овим и наредним актима (комуникеима и пратећим 

документима) конструкт студент у центру учења постао је 

интегративни део реформе у области високошколског образовања. 
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Премда се све више инсистира на његовом значају и потенцира виши 

ниво остварености као једног од мерила квалитета високошколских 

установа, овај процес подложан је и зависан од утицаја и ефеката 

динамичног друштвеног окружења, екстерног високошколског 

контекста, развоја у осталим реформским областима, али и од 

унутрашњег окружења, факултетске климе и културе. У том погледу, 

(Pljakić, 2016) указује на неопходност усклађивања реформских 

процеса са локалним и интерним културним контекстом. 

ПЕДАГОШКИ ЗАОКРЕТ – ОД ПАРАДИГМЕ ПРЕНОШЕЊА ЗНАЊА КА 

ПАРАДИГМИ УЧЕЊА 

Формирање и ширење уверења да се традиционални приступ 

као и формално образовање више не могу сматрати довољним да 

испуне захтеве друштва заснованог на знању, настао је као 

последица утицаја постмодернистичког мишљења (масификације и 

популаризације знања), глобализације економије и комуникације, и 

реформских процеса. Савремени универзитети суочавају се са 

бројним изазовима, (велики број студената различитих предзнања, 

искустава, потреба и очекивања који похађају одређени курс, 

трансферабилни курикулуми, учење на даљину помоћу савремених 

технологија, итд.), што доводи до промена у концепту схватања 

наставне праксе, од „испоруке― знања до подстицања самосталности 

у учењу, откривањем и реконструисањем. 

Дихотомија између традиционалног и савременог резултат је 

потребе да се традиционални систем образовања реконцептуализује 

за друштво знања (European Commission/EACEA/Eurydice, 2018; 

European Students’ Union, 2015). Високошколско образовање више не 

одражава традиционална академска понашања и пасивно усвајање 

знања (Fredricks et al., 2004; Knežević-Florić & Ninković, 2012). 

Напротив, универзитет тежи да постане заједница студената и 

наставника, место заједничког рада који је више усмерен ка 

појединцу, његовим потребама, интересовањима и развоју 

способности за стицањем, откривањем, креирањем, иновирањем, 

произвођењем и зарађивањем знања (Đukić, 2010; Mikanović, 2013; 

Milutinović, 2016). Под утицајем наведених процеса, измењена је 

перспектива студената и наглашена улога индивидуалних искустава 

у учењу и поучавању уз уважавање контекста у којима се ова 

искуства стичу. 
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Традиционали приступ, парадигма подучавања, одражава 

позитивистичку епистемологију, што значи да су информације и 

појмови одвојени од контекста у којем се природно јављају, значење 

и смисао онога што се учи (садржај) независни су од посматрача 

(онога ко учи), негује се индивидуалност и кометитивност а знање се 

верификује на основу спољашњих критеријума које одређује и 

контролише наставник (Hannafin & Land, 1997; Lea et al., 2003). 

Парадигма учења шири теоријски оквир проналази у 

конструктивистичкој епистемологији и сродним приступима учењу и 

образовању (Ćirić & Jovanović, 2018). Зачетке овог схватања, 

савременици проналазе у (Matei et al., 2015; O’Neill & McMahon, 

2016). 

Табела I: У табели је компаративни приказ елемената 

парадигме подучавања и парадигме учења којим се указује на 

критеријуме и разлике између традиционалне и нове парадигме 

високошколског образовања и наставе (Barr & Tagg, 1995, стр. 16-

17). 

КРИТЕРИЈУМ ПАРАДИГМА ПОДУЧАВАЊА ПАРАДИГМА УЧЕЊА 

ЦИЉ  

Обезбеђивање и 

„предаја/испорука― знања.  

Памћење велике количине знања. 

„Произвођење― учења. 

Учење о томе како се учи. 

Самоусмерено учење. 

УСПЕШНОСТ  

Квалитет кандидата на пријемном 

испиту.  

Број новоуписаних студената, 
ресурси (квалитет и квантитет).  

Развој курикулума.  

Експанзија програма.  
Пораст прихода. 

Квалитет студената на крају 

студија.  

Број дипломираних студената.  
Квантитет и квалитет исхода.  

Квалитет употребе информационе 

технологије.  
Научноистраживачки рад.  

Публиковање научних радова 

наставника и студената.  
Ефективност и ефикасност. 

СТРУКТУРА 

НАСТАВЕ 

Настава је подељена у делове (прво 

делови па тек онда целина). 
Временски одређен почетак и крај 

наставе. 

Наставници и студенти су у једној 
учионици. 

Посебни програми за сваки 

предмет. 
Прописани су наставни садржаји. 

Оцењивање се врши на крају. 

Интерна евалуација.  

Настава се сагледава као целина. 

Време наставе није одређено, али 
је учење континуирано. 

Настава се може реализовати на 

разним местима. 
Интердисциплинарност. 

Дефинисани су исходи. 

Евалуирају се припрема, 
реализација и резултати целог 

процеса. 

Екстерна евалуација. 

ТЕОРИЈЕ 

УЧЕЊА И 

НАСТАВЕ 

Знање се налази изван менталних 
структура. 

Усвајају се наметнути обрасци. 

Учење је кумулативан процес. 
Учење контролише наставник. 

Знање се налази у властитим 
менталним структурама. 

Конструише се ново и 

реконструише постојеће знање 
студената. 
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Индивидуално учење. Учење је сараднички 

интерактивни процес. 

Учење контролише студент. 

Индивидуализовано и сарадничко 
учење. 

ЕФИКАСНОСТ 

Ефикасност се одређује на крају 

реализације наставе. 
Веће разлике између теоријских и 

практичних знања.  

Ефикасност се стално процењује, 

прати се свака активност у току 

наставног процеса. 
Мање разлике између теоријских 

и практичних знања. 

Већа проходност студената. 

УЛОГА 

СУБЈЕКАТА 

Студенти су више у објекатској 
позицији, испољава се активност 

наставника. 

Студенти су више у субјекатској 
позицији, активни су у настави, на 

вежбама. 

Уколико се учење схвати као процес изградње знања од стране 

појединца, оно не може бити изоловано од његових карактеристика 

(Antić & Pešikan, 2016). Сходно томе, универзитетска настава „није 

само место где се усвајају нова знања, већ комплексан процес у коме 

се уносе, сједињују, често и супростављају, потребе свих њених 

учесника― (Mikanović, 2013, стр. 60). Неопходно је да студенти, у 

складу са таквим положајем, преузимају иницијативу у одређивању 

потреба и циљева учења, у проналажењу извора знања, одлучују о 

начинима на које приступају учењу и самостално процењују научено 

(Gajić & Budić, 2008). То подразумева да су студенти су активни 

учесници образовања, са очекивано већом одговорношћу за 

сопствено образовање. 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРИСТУПА СТУДЕНТ У ЦЕНТРУ УЧЕЊА У 

ФАКУЛТЕТСКОМ ОКРУЖЕЊУ 

Студент у центру учења представља начин размишљања и 

културу у контексту високошколске институције. С обзиром на то да 

су термини „начин размишљања― и „култура― доста општи и 

апстрактни и не постоји универзално решење за операционализацију 

када је овај концепт у питању, он је ближе одређен конкретним 

условима, окружењем које „омогућује интерактивне, подстицајне 

активности у оквиру којих студенти могу да искажу персонална 

интересовања и потребе, задатаке различитог нивоа сложености и 

дубински приступ учењу― (Hannafin & Land, 1997, стр. 168). Под 

конструктом студент у центру учења обједињене су иновативне 

наставне методе које имају за циљ унапређивање учења кроз 

комуникацију са професорима и другим студентима, развијајње и 

јачање компетенција за XXI век (решавање проблема, критичко и 

рефлексивно мишљење) (Attard et al., 2010; European Students’ Union, 
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2015; Sundberg et al., 2018). У наставној пракси овај приступ 

најчешће се подводи под активно учење, а често се наводи и као 

колаборативно (сарадничко) учење, искуствено учење (рефлексија 

личних искустава приликом ангажовања у активностима) и само-

регулисано учење (учење у активностима којима се подстиче 

аутономија) (Klemenčič, 2019; Klemenčič et al., 2020). 

Полазиште за разумевање комплексности приступа и значај 

његовог развијања као интергративног дела климе и културе 

високошколских институција огледа се кроз следеће базичне идеје и 

принципе (Attard et al., 2010; Lea et al., 2003; Vuksanović et al., 2013): 

1) Учење усмерено на студента захтева континуиран 

рефлексиван процес - наставници, студенти али и доносиоци одлука 

на факултетима треба да континуирано обраћају пажњу на квалитет 

наставе, учења и инфраструктурне системе, са циљем константног 

побољшања искуства учења студената и достизањем жељених исхода 

учења, кроз подстицање критичког размишљања студената и развоја 

њихових компетенција; 

2) Учење усмерено на студента нема универзално решење - с 

обзиром на његову заснованост на схватању о различитости 

наставника, студената и саме високошколске институције. Управо 

зато, неопходна је флексибилност у примени овог приступа 

узимајући у обзир стилове наставе и учења карактеристичне за 

одређени факултет. 

3) Студенти имају различите стилове учења, једни уче боље 

кроз искуство и грешке, други уче боље уз праксу, поједини читајући 

обимну литературу, док су некима потребне дебате и теоријске 

дискусије како би разумели градиво; 

4) Студенти имају различите потребе и интересовања која се 

огледају и у активностима изван наставе. Неки су заинтересовани за 

културне догађаје, неки за спорт или студентско организовање. 

Студенти могу имати обавезу бриге о чалну породице (детету, 

родитељу, и сл.) или се могу суочавати са психолошким 

потешкоћама, болестима или инвалидитетом; 

5) Избор је од највеће важности за делотворно учење, стога 

било која програмска понуда би требало да има велики избор тема; 

6) Студенти поседују различита искуства и почетно знање и 

зато учење треба да буде прилагођено животу и искуству сваког 

појединачног студента, уз значајну напомену да лично искуство 
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студената има позитивне ефекте јер се може искористити као 

мотивација; 

7) Студенти треба да имају контролу над својим учењем и 

треба да им се пружи прилика да учествују у стварању програма, 

курикулума и евалуацији истих. Студенти би требало да буду 

схваћени као једнаки партнери који имају удео у функционисању 

универзитетског образовања; 

8) Фокус је на „пружању могућности― а не „причању―, односно 

пружању прилике студенту да размишља, процесуира, анализира, 

синтетише, критикује, примењује, решава проблеме, итд.; 

9) Суштину процеса учења усмереног на студента чини 

сарадња студената и наставника, те је важно развијати њихово 

међусобно разумевање, партнерство и конструктивну интеракцију. 

Ситуацију учења у високошколском образовању одликује 

значајно виши ниво слободе, самосталности и одговорности 

студената (сликаI). Стога се наставни процес може посматрати као 

континиум учења заснован на избору, ангажовању и моћи/контроли 

(Attard et al., 2010; O’Neill & McMahon, 2016). Карактерише га 

померање фокуса са наставника и његове централне улоге у настави 

(наставник је најактивнија особа у процесу наставе док студенти 

слушају предавање, хватају белешке и одговарају на постављена 

питања) и контроле у погледу одабира шта (садржаји), како (методе) 

и када (темпо) се учи (Klemenčič, 2017). 

 

 

Слика I: На слици је графички приказ организације процеса 

наставе - наставник у центру и студент у центру (Simonson et al., 

2005, стр. 202) 
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Оријентисаност ка студенту значи да наставник преузима 

улогу фацилитатора, а да се процес учења одвија кроз кооперативни 

рад и интеракцију свих учесника. Активност студената у том 

контексту подразумева да студенти имају могућност за: учествовање 

у дискусијама, вођење активности учења, осмишљавање и 

реализовање пројеката, истраживање тема које самостално бирају, 

евалуирају и доприносе изради наставних предмета (циљева, 

садржаја), и уче мимо учионица кроз истраживачке или пројекте у 

заједници, и сл. Активности које студенти реализују засноване су на 

изборима који они чине, одлукама које доносе. Студенти бирају да 

учествују у активностима које перципирају као занимљиве, 

релевантне, тачније, оне које су за њих на одређени начин значајне 

(O’Neill & McMahon, 2016). 

Иако приступ учењу усмереном на студента претпоставља 

широк дијапазон избора студената у погледу садржаја и процеса 

учења, не сме се заборавити на то да се ови избори дешавају у 

пажљиво осмишљеном курикуларном оквиру. Другим речима, избор 

је ограничен структуром наставног предмета која је утврђена од 

стране наставника, експерата у тој области. Поред тога, избор захтева 

одговорност студената, јер избори су истовремено и одлуке којима се 

одређује даљи ток студирања и „судбина― студената. На пример, 

студенти чине изборе у модуларизованим студијским програмима 

који омогућују интердисциплинарност и флексибилност у учењу 

(Šećibović et al., 2009; Vukasović, 2006). Стога се може закључити да 

оријентисаност према студенту не значи нужно поткопавање 

одговорности и професионалног интегритета наставника. 

Наставничка улога у дефинисању оквира како наставе тако и учења 

прихватањем новог приступа не губи на значају већ добија нови 

смисао. 

Савремени приступ оријентисан ка студентима значи и 

промене у начину подучавања, учења и евалуације знања. У том 

погледу се још од увођења Болоњског процеса велика пажња 

посвећује педагошком и стручном усавршавању високошколских 

наставника. У циљу повећања квалитета и осавремењивања 

студијских програма примењује се широка лепеза наставних метода. 

Одабир првенствено зависи од институционалне форме образовања 

(образовање лицем у лице, образовање на даљину). На основу 

података Тунинг пројекта (González & Wagenaar, 2008) приказана је 

листа могућих наставних метода у оквиру приступа студент у центру 

учења: предавања, семинар (рад у малим групама), менторски рад, 
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истраживачки семинар, часови или курсеви вежби, радионице 

(практични часови у учионици), дебатни састанци, настава у 

лабораторији, часови очигледне наставе, стажирање, стручна пракса, 

рад на терену, дописно/даљинско (може бити у штампаној форми или 

електронским путем), електронско или е-учење (може бити у 

потпуности онлајн или комбиновано са другим техникама и 

окружењима) (González & Wagenaar, 2008, стр. 90).  

Такође, овај приступ подразумева и различите видове учења: 

похађање предавања, семинара, менторских састанака, 

лабораторијских часова, учествовање на дебатним састанцима, 

писање бележака, прикупљање релевантног материјала у 

библиотекама и преко Интернета, читање стручне литературе, 

читање и проучавање текстова или другог материјала, резимирање, 

истраживачки рад у независни пројектима или групним пројектима 

растуће сложености, увежбавање стручних вештина (нпр. медицина), 

истраживачки рад за писање семинарских радова, извештаја, 

дисертација растуће сложености (у погледу обима и сложености 

материјала), сарадња са другим студентима на изради заједничког 

извештаја/плана/решавања проблема, припрема и извођење усмених 

излагања, у групи или индивидуално, давање конструктивне критике 

на свој рад и на рад других, продуктивна примена туђе критике, 

вођење састанака и активно учествовање у њима (нпр. састанцима 

семинарских група), предвођење тима или активно учествовање у 

тимском раду (González & Wagenaar, 2008, стр. 91–92). 

Важно је напоменути да подаци Тунинг пројекта представљају 

ефективне наставне активности,чија примена у великој мери зависи 

од преференција и уверења наставника, од онога шта је у фокусу 

наставе и у зависности од жељених исхода учења за студенте. 

Истраживање реализовано од стране Европске студентске уније  

(European Students’ Union, 2015, стр. 15) показало је да су предавања 

и даље најзаступљенији метод у наставној пракси. Иако семинари, 

пројектна и лабораторијска настава такође заузимају значајан удео у 

активностима, доминантна позиција предавачке наставе указује на то 

да, иако регулативе пружају низ могућности и препорука наставници 

се ипак одлучују на традиционални приступ. 

Да би се заокружио циклус учења из перспективе нове 

парадигме високошколског образовања, потребно је осврнути се на 

оцењивање резултата рада студената. Оцењивање није само 

заокруживање периода подучавања и учења него је у великој мери и 

главни покретачки и управљачки елемент у та два процеса, и у 
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директној је вези са исходима учења. Исходи или резултати учења су 

искази којима се описује шта на крају процеса учења студент треба 

да зна, уме да уради и које ставове или вредности треба да поседује 

(Đigić, 2013). Овакво одређење захтева прецизно дефнисање нивоа и 

врсте знања коју студент треба да стекне током школовања. 

Формулисање исхода учења представља део ширег контекста у коме 

се фокус образовања помера од наставе, наставника и онога чему они 

желе да науче студенте, ка студентима, односно ономе шта они знају 

да раде као резултату учења у току наставног процеса (Đorić, 2011). 

Исходи су окренути стеченим знањима и умењима онога ко учи, а не 

самом садржају који се учи или активностима наставника (Antić & 

Pešikan, 2016; Attard et al., 2010). Оцењивање на основу критеријума 

односи се на жељени и/или „минималан праг― исхода учења које 

студент треба да постигне (González & Wagenaar, 2008).  

Адекватно дефинисани исходи учења пружају 

стандардизовану,прецизну информацију студентима о томе шта се од 

њих очекује у оквиру одређеног предмета или курса и смањују 

могућност за слободније интерпретирање очекиваних резултата 

(Đorić, 2011). Фокус је на самом процесу учења и компетенцијама 

(општим и стручним) уместо на степену усвојености садржаја, те су 

критеријуми оцењивања окренути ка постизању резултата у погледу 

ставова, знања и вештина (Attard et al., 2010). Развијањем и јачањем 

компетенција појединцу се пружа прилика „...да располаже својим 

знањем, да га обнавља, да изабере шта је адекватно за одређени 

контекст, да перманентно учи, да разуме да оно што научи на тај 

начин може да прилагоди - новонасталим ситуацијама које се 

убрзано мењају― (González & Wagenaar, 2008, стр. 22).Ова идеја се 

везује за разумевање комплетног образовања у ширем социо-

културном контексту: у контексту континуума доживотног учења где 

су појединцу потребне компетенције које се односе на припрему за 

тржиште рада, улогу активног грађанина у демократском друштву, за 

развој и одржавање напредне базе знања (у смислу знања потребних 

у будућности) и личног развоја (преузимања активне улоге у 

обликовању свог социјалног и економског окружења у складу са 

холистичким приступом). 

ЗАКЉУЧАК 

Високошколско образовање је у протекле две деценије 

претрпело бројне промене и трансформације. Свакако експонираније 
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јесу оне у екстерном окружењу, настале под окриљем реформских 

процеса и бројних регулатива. Паралелно са њима, одвијало се 

мноштво адаптација у окружењима високошколских институција у 

погледу начина долажења до знања и самих студената. Потреба за 

реорганизацијом окружења за учење резултирала је променом 

парадигме високошколског образовања и померањем тежишта са 

наставника и подучавања према студенту и наученом. 

Савремено високошколско образовање карактерише уважавање 

персоналних искустава, мисаоних оквири и стилови учења студената. 

Однос између наставника и студената је подељена и „договорена― 

одговорност за учење, у којој наставник има улогу фацилитатора. У 

том процесу, студенти конструишу своје знање - проактивношћу, 

откривањем и рефлексијом. Нагласак у настави је на 

интердисциплинарности са циљем повезивања и достизања вишег 

нивоа знања и вештина. С обзиром на то да учење подразумева 

дубинско разумевање и критичко мишљење, примењује се 

комбиновани наставни метод, уважавање предходног учења, 

прилагођавање редовним и ванредним студенатима. Акценат је на 

исходима учења више него на инпуту, што захтева континуитет у 

пружању повратних информација од стране наставника (формативно 

оцењивање). Сврха високошколског образовања организованог на 

овај начин јесте припрема студената за доживотно учење 

ипреузимање активне улоге у обликовању свог социјалног и 

економског окружења у складу са холистичким приступом. 
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Abstract. Student centered learning implies the pedagogical approach 

based on constructivism and theories related to it, and it is characterized by the 

methods used to make a student actively contribute the learning process. It is 

recognized in the mindset and culture of the faculty, and focused on the needs and 

opinions of students. This paper presents the main elements of this approach in 

the context of higher education system. It starts with the perspective that placing 

the student at the center, the ―heart‖ of the educational process, is a response to 

numerous social challenges and the reform process. The first part of the paper 

highlights a dichotomy resulting from the need to reconceptualize the traditional 

educational system in order to respond the needs of the knowledge society. It 

further points out the particularities and the differences between the teaching 

paradigm and the learning paradigm and elaborates the (im)possibilityof 

combining them. The second part of the paper is dedicated to the analysis of the 

possibilities for implementing student-centered approach in higher education 

institutions and making it an integrative part of their climate and learning culture. 
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МОТИВАЦИОНА И САЗНАЈНА ВРЕДНОСТ ИГРЕ У 

НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 
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2
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Резиме: Одавно је познато да је учење садржаја веома корисно за 

развијање интелектуалних способности и стваралачких могућности деце. 

Модерна настава тражи динамику, разноврсну наставу и прилагођеност те 

наставе могућностима сваког ученика понаособ. То подразумева вешту 

комбинацију примене савремених наставних средстава, метода, облика и 

избора наставног рада на сваком наставном часу. У том склопу посебну 

функцију имају мотивационе игре у настави. Сваком наставнику је познато 

да је често ученике на часовима потребно подстицати на пуну мисаону 

ангажованост. То није увек лако постићи. На сваком часу за психолошку 

припрему (примену) потребно је за што краће време мобилисати пажњу 

ученика, припремити их на мисаоне активности, било да се ради о припреми 

за обраду нових наставних садржаја, вежбању или понављању градива. У 

свему томе значајну улогу могу имати добро одабране мотивационе игре. 

Мисаоним ангажовањем на решавању оваквих задатака ученици за кратко 

време могу доћи до успешних решења, а успех је најбољи мотив за даљи рад 

на часу. 

Кључне речи: мотивација, игра, учење, дидактичко-мотивационе 

игре, наставни процес. 

УВОД 

У васпитању и образовању деце посебно велику улогу имају 

љубав, стрпљење, разумевање и разиграност. Методички и 

концептуално важно је да ученици заволе предмет, а уколико их 

заинтересујемо, учинићемо их осетљивим за препознавање и 
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проблема, посебним облицима наставних система које се заснивају 

на самосталном стицању знања и искустава. „Мотивационим играма 

иначе и ћутљивија деца и деца затворенија у себе брзо се отворе, 

постају приступачнија при решавању задатака. Овакав начин рада 

подстиче и оне ученике који су мало комотнији и нерадо уче“ (Тот, 

2008). Може се уочити да и деца слабијих способности радије уче уз 

френквизирање садржаја, иновирање процеса наставе, уобличавање 

наставних следова и садржаја, усмеравање на интересовање у које 

спадају и мотивационе игре. У школи и наставном процесу као један 

од најзначајнијих проблема поставља се питање: Kако мотивисати 

ученике за учење? Мотивациони аспект ученика је посебно важан 

зато што је утврђено да ученици иако су способни за учење, а нису 

довољно мотивисани, успех у учењу ће изостати. Тако да је 

фундаментално интересовање за рад, гарант доброг учења деце. 

Дешава се да ученик који је дуже времена био слаб у учењу, 

одједном почиње да се интересује за рад, учи, те се његов успех 

нагло поправља. Претпоставља се да је ученика нешто 

заинтересовало, подстакло на учење, те је мотивација порасла, почео 

је да учи и резултати су се из основа променили.  

Мотив ( франц. ) је „повод за неко деловање личности (један од 

основних појмова психологије), тј. чинилац којим може да се 

покрене одређена активност, да се она одржава одређено време и 

усмерава ка неком циљу. Мотивисати значи дати разлог за оно што 

треба научити. Мотивисаност представља унутрашње стање ученика 

(процес активирања мотива), а подстицаји – спољашње дејство“ 

(Маринковић и остали, 2005). 

Када се говори о мотивацији, па и мотивацији за учење, 

разликују се два квалитативно различита облика мотивисања детета, 

две врсте мотивације : 
 унутрашња (интринзичка) мотивација и 

 спољашња (екстринзичка) мотивација. 

Унутрашња или интринзичка мотивација подразумева да 

ученик учи без неког спољашњег разлога, што може имати темељ у 

неколико аспеката, нпр. његовим карактерним особинама, навикама, 

амбицијама или слично. Он има потребу да учи, те налази 

задовољство у самом процесу учења и у постизању одређених 

циљева које сам себи поставља у учењу. У унутрашње мотиве 

спадају: интересовање, жеља за сазнањем, мотив постигнућа, потреба 

за компетенцијом, мотив самоактуализације, степен аспирације, циљ 

или намера да се нешто научи, став према градиву, пријатност или 
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непријатност градива, и др. Спољашња мотивација се назива и 

инсентивном мотивацијом. Инсентивни или спољашњи подстицаји 

се примењују да би субјекти били мотивисани за одређену активност, 

учење или рад. Екстринзичка мотивација постоји кад активност 

служи долажењу до неког спољашњег циља. У школи врло често 

примењујемо различите подстицаје да би се ученици боље 

мотивисали за учење. Подстицаји су бројни: рок, познавање 

постигнутих резултата, похвала, покуда, награда, казна, сарадња, 

такмичење, успех или неуспех у учењу и др. Педагошки гледано, ту 

најчешће говоримо о награди и казни или некој врсти такмичења, 

што подстиче такмичарски дух код деце. Међутим, треба имати на 

уму да они не делују једнако на све ученике; на неке од њих јаче 

делује један подстицај, а на неке други. Пожељно би било да 

наставници, а такође и родитељи, тако упознају децу да за свако 

појединачно дете знају који подстицаји на њега делују јаче или 

слабије, позитивно или негативно, и да то своје знање примене у 

поступцима са децом. При томе је важно оценити да ли се ради о 

интравертном или екстравертном детету. 

МОТИВАЦИЈА, ШКОЛСКО УЧЕЊЕ И ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Између мотивације и учења, као активности личности, постоји 

тесна повезаност. Као и свака људска активност, тако и учење, 

између осталог зависи од мотивације. Од тога колико је ученик 

мотивисан зависиће колики ће бити његов напор и мисаона 

активност током учења, колика ће бити концентрација пажње, и на 

крају, од мотивације зависе и резултати учења. Што је мотивација 

већа, без обзира што успех у учењу не зависи само од мотивације, 

могу се очекивати већи резултати. Мотивација је уско повезана са 

комуникацијом, њеном врстом и квалитетом, која се остварује у 

настави. Ученици истичу однос наставник и ученик као најзначајнији 

фактор који утиче на њихову мотивисаност за учење. Овај факотр се 

прожима кроз све остале факторе. „Карактер интерперсоналних 

односа, посебно степен сарадничких односа, између наставника и 

ученика, није само значајан фактор него и значајан предуслов 

подстицања унутрашње мотивације за учењем. Код ученика у 

процесу школског учења ученици преферирају оне односе између 

наставника и ученика који омогућавају размену мишљења међу 

ученицима, којима се омогућава активитет ученика, који су 

засновани на сарадњи и одговору, који омогућавају да се саопштавају 
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сви проблеми (не само они везани ѕа успех) који искрсну у 

заједничком раду“ (Палекић, 1985, стр. 327). Постојање повољне 

социјалне климе коју одређује постојање демократичности, 

поштовања, толеранције, разумевања, сарадње међу члановима 

одељења, је значајна детерминанта развоја унутрашње мотивације. 

Мотивација, сама по себи, издвојена од осталих битних фактора, који 

утичу на процес учења не доводи до успеха у реализацији захтева 

који се налазе пред ученицима. Она утиче на активирање 

способности (општих и специфичних), когнитивних структура, 

пажње и осталих елемената који детерминишу квалитет и исход 

процеса учења. Сходно томе, можемо закључити да су мотивација, 

школско учење и постигнућа ученика, ипак, фактори који су 

неодвојиво повезани. Мотивација, претходи учењу, условљава га и, 

свакако, позитивно делује на постигнућа и резултате. 

ИГРА У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 

Један од главних циљева игра, које користимо у наставном 

процесу, је како усмерити наставу и прилагодити ученику, учинити 

је интересантнијом, пријемчивијом, очигледнијом. Играјући се, 

ученици откривају своје могућности, развијају способности и 

вештине, стичу искуства, уче и стварају, такмиче се, подстичу се и 

лакше савладавају дате садржаје. Игра подстиче машту и 

креативност. Ученицима наставни процес постаје уживање у игри, 

мотивисани су за даљи рад, а позитивно се расположење тако 

преноси и на учење. Игра у наставном процесу има дидактичку 

вредност јер позитивно утиче на резултате учења, а посебно на 

трајност знања, пажњу и активност ученика (Colić и остали, 2018). 

Одабиром игре у остваривању циљева васпитања и образовања 

учитељу се пружа могућност креирања разних методичких сценарија. 

Тиме се постиже нови квалитет наставе, повећан интерес и 

мотивација, те се развија истраживачка знатижеља у ученику. Игра у 

наставном процесу мора бити посебно осмишљена, а циљ који 

ученици имају у игри најчешће није идентичан исходу учења, који је 

за децу споредан или га чак нису ни свесни (Богнар, 1991). 

Досадашња истраживања су указала, како деца при играма, уз 

усмеравање од стране одрасле особе могу запамтити и трајно у 

меморији сачувати два пута више речи, него без водећег и 

усмеравајућег учешћа одрасле особе. Ученик се радује када 

доживљава успех, ако пак изгуби, у новој игри сконцентрише своје 
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енергије на нови задатак. Током образовно-васпитног рада сусрећемо 

две крајности у настави употребљене игре: прва је тзв. „лажна игра“. 

Тужно је видети, када се након учитељевих речи : „А сада ћемо се 

играти!“ у дечјим окицама нагло угаси затрептала светлост радости, 

пошто се насупрот њиховом очекивању прелази на сувопарну 

наставну грађу… Друга крајност је бескрајно и бесциљно играње, 

када игра једва, или баш никакве везе нема са материјом коју 

дидактички треба реализовати.  

Посебно битам сегмент настеве путем игре је да игру увек 

започињемо у веселом расположењу, са оптималним одушевљењем. 

Учитељ је способан за стварање такве необавезне атмосфере уколико 

поседује емпатију пуну љубави, ради са потребним еланом, темпом и 

занесеношћу која прелази на децу и ако је одлучна личност. Своје 

ученике игром у задовољавајућој мери може мотивисати само онај 

учитељ који је и сам довољно мотивисан. Стога је игра неуспешна 

уколико је сам учитељ незаинтересован и инертан. Све је више оних 

који траже да игра нађе „своје место на свим ступњевима 

образовања, од дечијег вртића до универзитета“ (Каменов, 1997). 

МОТИВАЦИОНЕ ИГРЕ И НАСТАВНИ ПРОЦЕС 

Дидактичко - мотивациона игра уноси живост и живахност у 

педагошки наставни рад, те замењује монотоно вежбање, које деци 

никако не прија. Подстиче на самостално примењивање, брзо и 

логично препознавање и подсећање на раније утврђено знање, али и 

развој когнитивних, сензорних и психомоторних функција деце 

раног школског узраста, када је тај развој потребно што више 

подстицати. Стручна употреба мотивационе игре може ученика 

оспособити за редовно и комбинативно размишљање, а све то чини у 

необавезној атмосфери, у форми игре, практично га одмарајући. 

Може ученицима подарити доживљај, помоћу којег ће заволети 

наставни предмет па и самог учитеља. У једној реченици: игра је 

веома ефикасна помоћ сваком учитељу у процесу васпитно-

образовног рада и учења у глобалу. 

Мотивациона игра у функцији дидактичког система, развија 

психофизичка својства ученика. Може да има улогу и подсетитеља 

на већ научено градиво и садржаје, те подстиче репродуктивну 

меморију, а решавањем нових задатака у новим ситуацијама значи 

подстрек за продуктивну меморију и машту. Размишљање ученика 

усмерава ка уочавању и решавању проблема, подстиче на 
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комбинативну активност и на систематизацију знања. Развијањем 

спремности, способности, умешности и вештине чини велику услугу 

на обогаћивању знања саморазвијајуће личности. Васпитава вољу 

кроз напоре за решавање задатака. Успешна решења, пак рађају 

позитивне интелектуалне осећаје. Свим тим се обогаћује карактер 

наше деце, развија се њихова личност. Према (Вучић, 2007) 

мотивационе игре нарочито помажу деци која су незаинтересована 

или која заостају у школском раду и учењу. Систем дидактичких 

игара (које су у начелу игре са правилима, дефинисаним 

дидактичким или игровним материјалима и унапред циљаним 

исходима) и треба да испуњава неке основне захтеве које треба да 

поштују и учитељи и наставници. Њих су посебно разрађивали Жан 

Пијаже, Џером Брунер и Лав Виготски. Наравно и они су се највише 

бавили играма интелектуалног типа, тј. играма које подстичу 

интелектуални развој (Каменов, 1997, стр. 99).  

Мотивационе игре на школским часовима могу имати два 

задатка: 
 Мотивациона игра се користи да се умањи и отклони досада код 

учења тежег градива,односно да се повећава интересовање 

ученика. 

 Мотивациона игра постаје целовита активност за остваривање 

наставног садржаја на часовима. Код обраде новог наставног 

садржаја или код увежбавања већ наученог знања. У овом случају 

она није више само додатак, већ основа, костур наставне 

јединице. 

Међу најзначајније проблеме у настави сврстава се питање: 

како мотивисати, немотивисане и/или недовољно мотивисане, 

ученике за учење? „Постало је јасно да за успех у учењу није 

довољно моћи (бити способан), већ је потребно и желети (бити 

мотивисан)“ (Требјешанин, 2009, стр. 9). 

Познато је да је на сваком часу за психолошку припрему, у 

уводној етапи наставног процеса, потребно за што краће време 

мобилисати пажњу ученика, припремити их на мисаоне активности, 

било да се ради о припреми за обраду нових наставних садржаја, о 

вежбању или понављању градива. У свему томе значајну улогу могу 

имати добро одабране мотивационе игре или неке садржајне 

занимљивости. Мисаоним ангажовањем на решавању оваквих 

задатака ученици за кратко време могу доћи до успешних решења, а 

успех је најбољи мотив за даљи рад на часу. Понекад се математичке 

занимљивости могу, посебно теже и сложеније, у току наставног часа 

дати бољим ученицима, као додатни задатак (нпр. сложени магични 
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квадрати). Лакше занимљиве мотивационе игре могу се дати и 

слабијим ученицима као допуна у току часа. Успешно решавање 

оваквих задатка слабије ученике може мотивисати за рад на тежим 

задацима. Постоји и један фундаменталан циљ за коришћење 

мотивационих игара на часовима (посебно на часовима математике), 

а то је при крају часа, када се осети замор ученика, посебно на 

млађем школском узрасту. Успешно одабрана мотивациона игра 

буди интересовање ученика за наставни садржај и враћа ученике у 

форму. У школском учењу је нарочито важно да ученик постави себи 

циљ, да научи наставно градиво, односно да има намеру да учи. 

Мотивационе игре имају задатак да подстичу ученике и да буде 

интересовање ученика према наставној јединици која се обрађује. 

Буђење интересовања ученика према предмету односно према 

градиву је један од најтежих задатака наставника у разредној 

настави. Постоји још један важан задатак мотивационих игара, а то је 

тзв. „принцип задовољства“ по коме људи памте оно што је пријатно 

(Вучић, 2007), а пошто је неспорно да мотивационе игре дају 

пријатан осећај за ученике слободно можемо рећи да је и то један од 

важних циљева наставних игара. 

ИГРА КАО ЖИВОТНА ПОТРЕБА 

Деци као и одраслим особама игра служи за одмор, забаву и 

рекреацију. Свакодневни проблеми и стресови се „растварају“ у току 

игре. Активна забава и рекреација помаже човеку да заборави 

неуспехе, повређеност и увреде или мање или веће психичке и 

физичке болове које има, који га тиште. За дете је игра много више 

од свега тога! Игра не служи само за рекреацију и забаву, већ је 

припрема за живот. Уствари, могли бисмо рећи, игра је за дете 

живот. У настави, учењу и стицању знања, тај елемент користимо да 

игре служе за то да олакшамо ученицима пут до стицања знања. Од 

безбројних предности дечије игре споменућемо само неке од 

најважнијих. 

Улога игре у одмору, рекреацији и забави свакоме је и позната 

и доступна. Игра одагна умор, освежава дух, одмара тело, како би 

могли поново мобилисати нашу енергију. Служи као одличан начин 

трошења времена, јер је корисна активност на часовима, а и на 

одморима између часова у школи. 
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Служи као разонода, јер у неограниченој игри потпуно 

заборавимо на претходну активност од које смо се уморили. Служи 

за скупљање снаге за следећи део часа или следеће наставно градиво.  

У мотивационој игри се елиминишу сметње и страхови. Дете 

се открива, отвара што пружа изванредну прилику за темељитије 

откривање и упознавање до тада непознатих, скривенијих 

карактерних црта његове личности. „Какво је дете у игри, такво ће 

бити на послу, кад одрасте.“ Истицао је А.С. Макаренко. 

Весело расположење, опуштена атмосфера ослобођена свих 

стега пружа изванредну прилику за успостављање контаката на 

релацији ученик-наставник и ученик-ученик. Пошто смо обезбедили 

детету тренутак радости, оно ће и даље очекивати управо од нас да га 

наградимо осећајем среће које му пружа игра, због тога ће нам бити 

приврженији и према нама непосреднији у преосталом делу часа. 

Тренутна радост ће пружати изванредну могућност да у ту 

ситуацију уградимо велику шансу за формирање његовог карактера. 

Игра га васпитава нарочито на поштење, искреност и отвореност, али ће 

га подједнако научити да жели фер победу као и да зна поднети пораз. 

КОРИШЋЕЊЕ ИГРЕ НА ЧАСУ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ КАО 

ПОДСТИЦАЈ ДЕЦИ ЗА УЧЕЊЕ 

Игра, по правилу и у принципу, може добити своје битно место 

у ма ком делу часа. Може се играти на почетку наставе, када је 

наставнику циљ стварање потребне мотивације, жељене атмосфере. 

Може се ефикасно извршити експонирање наставне материје кроз 

занимљиву игру. Циљ наставника може бити поред привлачења, 

односно скретања пажње и покретање размишљања. Треба се играти 

и на самом часу, ако наставник осећа (нарочито у нижим разредима) 

да су ученици уморни и незаинтересовани, пошто је викенд на прагу, 

или је почетак недеље, а можда је само време ружно, или су се деца 

уморила на претходном часу. Наставник треба да примени 

педагошко награђивање и своје ђаке на крају часа награди игром, јер 

им је то обећао, а жели у пријатној атмосфери завршити посао тог 

дана, сачувавши истовремено један оптимални ниво ишчекивања до 

следећег часа. То ће свакако имати позитиван утицај на 

интересовање деце за рад и тако им пружити могућност и жељу да 

следећи пут вредно раде да би опет били награђени од стране 

учитеља или наставника. Игру може у циљу продубљивања, 
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утврђивања, увежбавања и систематизације градива применити 

наставник у било којој етапи наставног процеса.  

Суштина је управо у томе. Мотивациону игру применимо увек са 

јасним циљем, на бази свесно израђеног плана и промишљено. Искусан 

наставник, са добрим педагошким осећајем и високом искуственом 

компетенцијом увек ће осетити, када треба мало опустити атмосферу, 

одмарати ученике са појединим мотивационим играма, унети радну 

атмосферу, такмичење и пробудити приспала интересовања.  

Може се рећи да „...развој и ангажовање свих потенцијала и 

капацитета појединца представља императив његовог успеха у 

савременом свету. Данашњи ученици су најчешће незаинтересовани 

за наставне садржаје и активности...“ (Максић, 2014, стр. 46). 

У процесу наставе највише могућности за игре пружају се у 

фази продубљивања, утврђивања, увежбавања и систематизације 

градива. Мада мотивационе игре, које се базирају на асоцијативном 

учењу могу се уградити и у оперативни део часа. 

Са аспекта структуре наставног часа, при експонирању 

наставне грађе приликом и сумирања на крају часа, увек се може 

користити нека врста игара. На часовима редовне наставе, редовно 

треба да присуствује игра, јер само на тај начин се може уистину 

афирмисати васпитно дејство дидактичко-мотивационих игара, те се 

на овај начин могу и стваралачки примењивати. 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Битна мотивисаност у наставном процесу је поседовање 

интересовања за изучавање садржаја, односно поседовање високог 

нивоа мотивације. На мотивацију ученика у наставном процесу 

утичу: специфичност садржаја, облици и методе рада, употреба 

наставних средстава, личност наставника, утицај средине, оцена. 

Као посебан мотив издвоја се интересовање ученика за 

изучaвање одређених садржаја. Сазнајни интерес у настави чине три 

основна елемента: 
 позитивни емоционални однос (љубав према одређеним 

садржајима) 

 непосредна жеља да се прошири знање из одређених предмета 

 задовољство током учења садржаја, задовољство услед 

ангажовања сазнајних активности и задовољство након 

постигнутог успеха.  
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Мотивационим играма просечна деца и деца мањих 

способности или затворенија у себе брзо се отворе, постају 

приступачнија при решавању задатака. Такође се може запазити да и 

деца слабијих способности радије уче уз мотивационе игре. У 

принципу игра може добити своје место у свим деловима наставног 

часа. Уколико се користи на почетку часа, ученике ће орасположити 

и пружити им даљу мотивацију. Игра се може применити и у току 

часа, да би наставник освежио ученике, али се може то учинити и 

при крају часа, како би се сачувао и обезбедио оптимални ниво 

очекивања до следећег часа. У оптимализацији наставног рада, 

препоручује се коришћење мотивационе игре и асоцијативног учења 

и током главног дела часа.  

Суштина је, дакле, у томе, да то буде увек свесно планирана и 

замишљена делатност са јасно одређеним циљем. Наставник са добрим 

педагошким осећајем увек ће осетити тренутак, који захтева одмарање 

употребом појединих игара. Савремена настава усмерава се ка ученику, 

као субјекту наставног процеса и активном чиниоцу дидактичког 

троугла, што чини помак од традиционалног поучавања. Учење кроз 

игру омогућава индивидуализацију, подстиче развој креативности, 

такмичарски дух, док је сам процес учења прихватљивији и 

занимљивији ученику и његовим потребама. У већини му омогућава 

интересантност, продуктивност, жељу за рад и сл. 

На овај начин игра је схваћена не само као посебна активност, 

наставни метод, једно од начела наставе и сл., већ и поступак на који 

се ученици не само мотивишу за већа постигнућа, већ им се у неким 

случајевима чак и сложени садржаји могу учинити једноставнијим, 

интересантнијим и занимљивијим. С обзиром на то да је игра 

активност која свакоме у животу причињава велико задовољство 

часови наставе математике, традиционално схваћени као већини 

ученика нешто што је најтеже, најдосадније и најмање занимљиво, 

могу се учинити нечим што им пружа највише радости и 

задовољства. Тим више када примете да ту нема ничега што се на 

један веома логичан начин не може поједноставити и кроз мноштво 

интересантних примера учинити лако разумљивим. Осим тога, ако 

им се садржаји презентују кроз игру, са правилима или не, а у њу 

унесе фер такмичарски карактер (сам са собом, група са гупом, 

одељење са одељењем) границе могућег постигнуће не само де неће 

бити лако претпоставити, већ до краја ни сагледати. 
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MOTIVATIONAL AND COGNITIVE VALUE OF GAMES IN THE 

TEACHING PROCESS 
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Summary: It has long been recognized that learning content is very 

useful for developing the intellectual and creative abilities of children. Modern 

teaching requires dynamic, diverse teaching and its a-daptability to the abilities of 

each individual student. This implies a skillful combination of modern teaching 

materials, methods, forms and the choice of teaching form in each lesson. In that 

context, motivational games in the class have a special function. It is common 

knowledge of every teacher that students in classes need to be encouraged 

towards full engagement of cognitive abilities. This is not always easy to achieve. 

In every class, psychological preparation (application) is necessary to mobilize 

students' attention in the shortest possible period of time, prepare them for 
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cognitive activities, whether it is preparation for the processing of new teaching 

contents, doing exercises or repeating old material. In all this, well selected 

motivational games can play a significant role. With engagement of cognitive 

process in solving such tasks, students can find successful solutions in a short 

time, and success is the best motive for further work in class. 

Keywords: motivation, play, learning, didactic-motivational play, 

teaching process. 
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FAMILY CIRCUMSTANCES AND RELATIONSHIPS 

AS A FACTOR OF CHILDREN CRIME BEHAVIOR 

Mirjana M. Marković
1
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2
 

Summary: Statistics show that crime rates are rising globally. Not a 

single period of the development of human society was spared from the 

pathological phenomena and deviant behavior, nor even the modern era, where an 

explosion of various forms of deviant behavior can actually be noticed. What are 

the conditions and causes that have led to such global trends? In this paper, 

family circumstances and relationships will be analyzed as a crime factor. We 

will see what the universal and unchanged characteristics of the family are, how it 

affects the socialization, cultivation and individualization of children. In one 

systematic way, we will try to respond to the universal issues of family influence 

on its members. What are the interactive relationships between family members? 

How the functional and dysfunctional families affect their members? If and how 

can a family create a favorable climate for deviant behavior and how to avoid the 

multiplication of pathological phenomena in dysfunctional families? How youth 

and juvenile delinquency can be connected? All these are questions that we will 

try to give an answer to, although this answer is unlikely to be one-dimensional, 

since the family is a complex social group, with a complex mechanism of action. 

Key words: family, crime, socialization, children, deviant behavior, 

youth, juvenile delinquency. 

INTRODUCTION 

The human society has undergone a long developmental path 

through millennia, moving from one form to another, changing and 

developing, so that it would eventually take on the form it has today. 

Alongside the changes within the society, what also changed were the 
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structure and function of the family, which represents a historical social 

phenomenon that arises at a certain level of social development and 

develops and improves through history."It is one of the oldest primary 

social groups, within which a large number of social processes are 

realized: biological, economic, and educational-cultural.‖ (Milić, 1981, p. 

10) 

The family as a parent and child community plays a major role in 

the formation of value and normative systems. It is the first social 

environment with which the child is in contact, and the social habits that a 

child adopts from his/her parents and the way his/her attitude will later be 

towards the world that surrounds him/her depends on the family. The 

conditions of family life, especially in the early years of childhood, are 

essential for the formation of child's awareness and personality. The 

family is not only the institution through which socialization is realized, in 

that sense the family acts to adopt social norms, but the family is also the 

factor on which depends on what kind of person the child will develop. 

The way in which parents, by rewarding and punishing, are trying 

to achieve a child's adoption of social norms, determine not only the 

norms of behavior of the child, but also determine his/her personality. For 

the development of the future personality and the child's awareness, the 

most important thing is the feeling of security, the feeling of the child 

being loved by and taken care of by the family. Certain specific acts in 

relation to the child are not so important, as much the general relationship 

and general atmosphere in the family are, and primarily the child‘s sense 

of safety. Parents who show a warm-hearted relationship will be more 

effective in the process of upbrining, primarily because their children will 

imitate them more and will readily accept each lesson from them. The 

child will feel more attached to the parent who is more warm to him/her. 

The process of identification with parents will be stronger, and in 

this way the child will better accept models of behavior of their parents. 

As three forms of learning by model, the following are mentioned: 

learning by identification, learning by imitation and learning by role 

learning. In the first years of life, the family has a crucial influence on the 

child. The child identifies with the parents, especially with the parent with 

whom he/she is more related. The child imitates parents and ultimately 

learn the roles that exist in the family. 

If parents pass on their unconditional love to their child and 

demonstrate by their behavior that they respect all social norms and that 

they are appropriate members of society, the child will grow to become a 

socialized person in the highest percentage, ready to take on all his/her 
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social roles. However, if parents show preference for crime and deviant 

behavior, ignore their child and do not respect the integrity of the child's 

personality, but directly communicate their attitudes, the child will not 

have much choice but to take over the behavior of his/her parents. The 

cycle of transferring deviant behavior from one generation to another then 

turns into a circle that only a responsible society can break through its 

mechanisms of social protection. 

FAMILY AS A PRIMARY SOCIAL COMMUNITY 

For the family, we can say that it represents a primary community, 

because it is the first, most important and most populous human group. It 

is, in fact, a prototype of every other social community, because it 

establishes permanent, emotionally intimate, solidarity and versatile 

connections between members. In the most general sense, the family 

could be defined as a historically changing social form within which the 

process of reproduction of individuals - members of the society takes 

place. On the one hand, the process of natural reproduction through 

processes of birth, growing up and dying, on the other hand, the process of 

socio-cultural reproduction, through the process of socialization, 

culturalization and individualization of the individual and care for the 

preservation of personal integrity and its members. The organization of 

family life, in which context this complex set of processes and 

relationships takes place, is a product of historical movement in which 

numerous economic, social and cultural factors participate (Mitrović, 

1997, p. 266). 

The family is undoubtedly a social group, or as Malinovski says 

more social and cultural than a biological unit. It is determined by certain 

social rules and regulations, has social goals and functions. It is also a bio-

social unit, which arises not only according to social laws, rules and 

convention, but also according to the biological laws of reproduction and 

on the basis of the blood relationship between the members that make up 

it. The biological basis itself is not sufficient to form a family as a unit of 

human society. It is necessary to develop human needs (psycho-social and 

socio-cultural) instead of the instinct, because from the gregarious instinct 

and instinct of mating, neither the primitive family can be brought out , let 

alone the universal diffusion of the family through the entire former 

human history can be explained. Namely, it is only from the social need to 

transfer to the youth the basic principles on which a particular society is 

based and the social laws that result from it, and not only to reproduce the 
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offspring and on the basis of the developed need to protect the progeny 

and enable it for human existence, that a qualitative transition from the 

animal to the human community arises. Therefore, the human family was 

never just a private matter of its members, but it always existed as a 

socially prescribed and sanctioned human creation, which was encouraged 

and considered socially desirable in all societies (therefore in some 

societies celibacy is treated as a social offense punishable) (Milić, 1981, p. 

170). 

Although in a modern society the family becomes more and more 

the thing of the individuals who create it, even the modern society does 

not cease to be interested in the family, and does not give up the sanctions 

by which it secures the legal basis and legitimacy of marriage and family. 

The family is the primary bio-psycho-social community of parents 

and their own or adopted children. The family can be viewed as a specific 

form of organization that is created on the basis of the blood-bearing 

connection of members, which results from the performance of the natural 

reproduction function, but also which enables this function. Relation is a 

socio-cultural and historical category, and is based on a ban on kindred-

desecration(incest-taboo).According to the method of calculating kinship, 

there are two types of family relationships and two great periods in the 

development of the family: the first is the older one - the matriarchate in 

which the mother was the central personality of the family, and the 

kinship was calculated by the mother; the second - patriarchate (in Latin: 

pater - father) in which the father is the main authority and kinship is 

counted on one‘s father's line. Relation is not only a biological but also a 

cultural and historical category, therefore, a social relationship. The 

biological basis of the family consists of sexual relations of the spouses 

and giving birth and raising offspring. 

"The family is in a content, structured and formal aspect a historically 

variable social group, whose universal features are: 
 To rest on heterosexual relationships, through which men and women 

satisfy natural sexual and other (spiritual, moral, aesthetic) needs and 

provide the reproduction of society by the birthing of offspring (the 

biological basis of the family); 

 To base the system of akin relations which are the basis for sexual 

taboos and the assignment of roles within the family (bio-social basis 

of the family); 

 To provide and develop social and individual (moral and physical) 

personality traits (social foundations of the family); 
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 To ensure the performance of certain economic (production-

consumption or just consumption) activities within the family 

(economic basis of the family). " (Mladenović, 1973, p. 52) 

The first identifier of the family definition indicates that it resides 

on biological grounds (sexual relations and biological reproduction).The 

biological characteristic of the family is one of its most important features. 

It consists of two types of relationships: sexual and reproductive. Both 

have an equal meaning for the family. It is undoubtedly that since the time 

the family originated, the birthing is mainly related to the family as a 

social group, as one of its main goals and tasks. What kind of functions 

the family will perform depends on many factors. They change as the 

family itself changes. On this plan, an interesting evolution can be 

followed: in the period of primitive family organizations, the functions of 

the family were not severely separated from the social, because the poorly 

equipped and unprotected man could not live only in the family and could 

not only business in it. Later, the family becomes a small society and to 

some extent it frees from the dependence of the society (the patriarchal 

family).Finally, there is a renewed significant interweaving of the family 

and social functions: the society takes over a considerable part of the work 

done by the family itself. 

Regardless of the historical variability of the family, two components 

can be distinguished, whose content and interpersonal relationships give 

the family a specific historical feature. These are: 
 Akin organization based on the natural reproduction process within 

the family, which enables the differentiation of the position and role 

of family members and determines its internal relations, 

 Home economics, an organization that serves to meet the various 

needs of members, based on economic activities that the family 

performs directly or indirectly through the activities of its members 

(Milić, 1981, p. 10). 

The family, as an element of the social structure, has numerous 

functions. Family functions are complex: biological and socio-cultural 

reproduction implies a complete process of raising a child to a mature 

person and developing a sense and a need for social communication. 

Are the functions of today's family identical to family functions in 

the past? Did the loss of various functions in combination with a reduction 

in the number of family members affect the quality of family 

relationships? According to Aries, this contraction signified the 

emergence of a modern family: nuclear, intense, turned inward and 

concentrated on children at the expense of sociability. Aries concludes 

that the loss of other functions has strengthened the family (Ariès, 1973). 
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Parsons points out that this type of family is most suitable to prepare 

individuals for their roles in a modern stratified society (Parsons & Bales, 

1955). 

THE IMPORTANCE THE FAMILY FOR CULTIVATION AND 

SOCIALIZATION OF CHILDREN 

Each society takes measures to form the proper forms of behavior 

of its members for the functioning of the society. Among others, certain 

knowledge and skills for mutual communication, attitudes and opinions 

for common orientation, values for achieving common goals, a certain 

form of active behavior for regulating affective communication among 

people, a certain manner of moral behavior for controlling unpleasant and 

socially harmful stands and actions. All of this is achieved by a lengthy 

process called socialization, which begins right after the birth of an 

individual. In order for a society to function smoothly, socialization is 

considered necessary. 

All factors that influence the process of personalization 

(socialization) of persons can be conditionally divided into primary and 

secondary (intermedial). The primary factors include: family, kinship 

structures, neighbourhood, institutions specializing in socialization (pre-

school institutions for children, school and other educational institutions) 

and non-institutionalized factors of socialization (peer groups, press, 

radio, tv, film, etc.).Secondary factors of socialization are such social 

structures that are more or less distant from the daily life of individuals 

and families, and who only exert an indirect influence on them, mainly 

through the family as a whole, determining the place, role and function of 

the family within a global society. These structures have a greater impact 

on the process of socialization of the family itself and determine its place 

in the structure of the entire society. The process of upbringing and 

socialization appears as a double process of parents' influence on children, 

but also children‘s on parents, on their education, on their self-upbringing. 

This process of knowingly improving the family based on contact with 

children is not limited to changes in education only, since such an effort 

by parents means improving the inner atmosphere corresponding to the 

tasks of education. 

The first ethical attitudes, the first moral judgments and moral 

concepts, and the forms of behavior that are based on them are obtained in 

the family. The family is a mediator between the social system and the 

corresponding culture, and a socially yet unformed individual, whether it 
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successfully carries out the process of social reproduction or it fails in it. 

But when asked if the family is a successful mediator, it can not be 

answered solely from the standpoint of the social system and its demands, 

i.e. to what extent it helps an individual to adapt to the given system, but 

also the disposition and the needs of the individual (whether the family 

encourages or suppresses them) must be taken into account. ―The main 

factors on which the character of mediation in the family depends, are the 

personal characteristics of the parents, starting from the type of their 

personality, to the socially and culturally acquired characteristics, such as 

education, the level of knowledge and knowledge of society and culture, 

the value framework of orientation that they have adopted, and their the 

ability to get to know their own child‖ (Golubović, 1997, p. 158). 

The child will become a person in the complex context of social life 

and culture which he/she first sees in his/her family, looking at the outside 

and still unknown world through the eyes of his/her parents or older 

siblings. The way this world, which he/she is still not a part of, will look 

to him/her depends on what his/her parents and other family members 

pass on from this world, how they see it and experience it, and what kind 

of an image about it they present, how much they participate in society 

and if they accept or reject that society. The way a child will understand 

himself/herself, where he/she will find himself/herself and how he/she 

will relate to his/her environment, depends on these first concepts of  the 

"narrow" world (family) and "wide" world (society). The child receives 

the first basis for the development of his/her personality in the family. The 

type of family will significantly affect the incentives an individual 

receives for the development of his/her personality, since the family can 

suppress and restrict or free the development of the individual potentials 

of its members. It depends on whether the family acts in the function of 

socialization or encourages the processes of individualization as a 

complementary dimension of the constitution of a person. A child inherits 

from the parents certain characteristics, upon which a further development 

will depend to a certain extent. The inherited dispositions determine what 

an individual can become (this refers to intelligence, temperament, innate 

abilities, talent, etc.), but these can be suppressed if there are no suitable 

socio-cultural and family conditions for their development, i.e. they can 

be suppressed by inadequate upbringing. The influence of external 

relations and forces on the processes of upbringing and the formation of 

children in the family and on parental practices results in an increasing 

"professionalization" of the parental role, which could also be 

characterized as one kind of parental over organization. Under the 
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influence of these external factors, parents increasingly quit or avoid 

developing children's sense and the need for self-regulation, self-control, 

autonomy and creativity, and increasingly insist on a conformist approach 

to non-violent adaptation to governing expectations. In an effort to realize 

themselves as parents, especially mothers, they resort to one dangerous 

instrument, possessiveness. Instead of giving children as much 

independence as possible, mothers are rigidly tied to children by treating 

them as objects in their subconscious desire for self-fulfillment and 

success. In such cases, excessive emotional attachment of children to the 

mother represents a real psychological terror against children, which is 

later manifesting itself through a series of disorders in the functioning of 

adults, and as a consequence, it may have the appearance of a different 

kind of pathological behavior. 

In order for an individual to become a person, it is not enough for 

him/her to learn social rules and norms and to adapt to social demands, i.e. 

the socialization and discipline of the biological instincts of the newborn 

are not enough for those necessary lines of character that are characteristic 

of a mature person to be encouraged and developed. Along with the 

transfer of social demands and values to a child, it is necessary to 

stimulate both its internal dispositions and to develop the individuality and 

independence of the child, in order for a character to be shaped according 

to the nature of the given individual."Socialization of a person signifies 

the process of constant continuous creation of man and of humanity in 

every new individual and every new generation. This is primarily a 

process of transposing cultural values into the inner world of the 

individual and the development of his/her productive creative power on 

cultural material. But socialization has not only this dynamic 

revolutionary but also the conservative side - the creation based on a 

determined historical pre-determined pattern to be overcome" 

(Mladenović, 1973, p. 128). 

Emile Durkheim wrote that "the goal of upbringing, the 

development of each individual is the perfecting of everything for what 

he/she is capable of", determining that the task of educating is 

"harmonious development of all human abilities", to "the highest point we 

can achieve." (Durkheim, 1956, p. 62) For Durkheim, education is related 

to the given society, for institutionalized social relations. As a process, it 

is the interaction of generations, the influence of the older on the young. 

When we observe the society and its relation to the individuals that 

enter the process of socialization, for socialization itself we can say that it 

is the formation, the form of interaction and the adoption of the system of 
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relations that exist in a given society, and which are embedded in the 

consciousness of the person. Socialization is actually a process of social 

learning through which an individual acquires socially relevant forms of 

behavior and is formed as a person with his/her specific 

characteristics(Rot, 1994, p. 69)." Socialization represents the totality of 

the process of forming a person as a member of society, family, 

professional, political or other group, with a system of reactions shaped by 

culture, cultural "consumer" and cultural creator, man of certain habits 

and behaviors, followers and creators of social tasks and goals. At its 

lowest stage, the process of socialization of the person is the process of 

transformation of his/her biological nature, first by the development of 

his/her adaptive abilities, and then by his/her rebellion, conflicts, but also 

by the acceptance of culture, above all social norms that will receive a 

specific form and a special seal in the life of the new generation. The 

culture that an individual adopts is "integrative in its socio-historical 

function (Murdock, 1940, pp. 361–370)". 

The mediating role in connecting society / culture and the 

individual is played by the process of socialization. In this way, 

individuals as biological organisms become socially (human) beings, and 

society, thanks to socialization, establishes contact of its duration, as it 

constantly renews its members. By socialization, social demands and 

cultural values are passed on to individuals in order to fit into the given 

social system. But this is not a one-way process of adaptation, since 

individuals need to first understand the messages sent to them from the 

culture, and they can interpret them in different ways, and therefore 

respond differently to them (an example could be the child's reaction to 

the behavior of the mother). Some children will interpret the mildness and 

leniency of the mother as indecision and conclude that the requirements 

set out need not be fulfilled and they will avoid discipline; another child in 

the same family, who will try to satisfy his/her mother precisely because 

of her mildness, will strive to behave in accordance with the set norms, 

not only to avoid punishment, but also to get the mother's love. 

The process of socialization is always a process through which 

members of society adopt the forms of behavior that an individual learns. 

All models which need to be adopted are forms of behaviors that exist in a 

particular culture and are required or considered to be desirable in it. The 

rules on how to eat, rest, treat other people, interpret the world around 

them, are the regulations and the understanding of a particular culture. 

Culture and the society to which the individual belongs, represent the 

main source of socialization. Socialization is realized through the actions 
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of other persons and institutions that represent the factors through which 

the society seeks to adopt certain forms of behavior. These factors are the 

tools of society and their agents (Rot, 1994). 

Essential for the socialization of the person is the development of 

man's knowledge, abilities and skills, to those boundaries that have been 

set by nature and social circumstances. This development is achieved by 

selective interiorization of cultural heritage. A special value for explaining 

the process of socialization have researches conducted by A. Bandura 

with his associates in the 1960s, as well as his discussions on the nature of 

social learning. This learning is learning based on observing others‘ 

behaviors. We have such a learning when new forms of behavior are 

acquired, or when certain forms behavior that the individual has already 

acquired are modified, and only on the basis of observing the behavior of 

others, without attempting to engage and learn such behavior, simply by 

the direct imitation of the behavior of a model. Such observational 

conditioning, in the opinion of Bandura, is usually based on the principle 

of instrumental conditioning. It is imagined and estimated that by 

imitating some form of others‘ behavior, we can attain a reward, or some 

satisfaction for ourselves, that the implied behavior of the behavior has an 

instrumental value for us. Children in the first years of life imitate the 

behavior of their parents. They observe their reactions to a variety of 

situations, and the children respond to the same situations in the same 

way. The goal of socializing a person is to create a useful socially 

responsible and morally autonomous person guided by his/her own 

consciousness. This is the process of individualization, the process of 

personalization, the forming of a human personality. 

The social person connects with the rest of the world, satisfying 

his/her own needs, but satisfying the social needs as well, taking care of 

himself/herself and of other people. This process of "social expansion", 

the connection of a young man with a narrow and wide environment, even 

with the whole humanity, not only on logical but also on an affective 

basis, has enormous significance, which is especially reflected in the 

creation of ecological and cultural protection of the environment, not only 

at the local but also at the global level. 

It can be said that the process of socialization takes place in parallel 

with the process of individualization, since social incentives 

simultaneously influence both the stronger and weaker development of 

individual dispositions, and in accordance with them, individuals respond 

to the demands of society and culture. Accordingly, the process of 

socialization represents the harmonization of individual dispositions and 
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needs with the social needs and requirements set by the social institutions 

in which individuals are included (the only universal socialization 

institution is the family). 

Intensive family interaction, caused by a greater harmony and the 

continuity of the family structure, affects the modern family so that it 

becomes not only more intense in its feelings, but more selfish. People 

who live together for a long time are prone to turn to each other and live 

in separate closely related groups. Certain habits, attitudes, and reactions 

emerge from a long lasting cohabitation. Certain forms of interconnection 

within the family become rituals. This individualism can lead to the 

creation of a special family language. The increase in intimacy and 

individualization seems to lead to the isolation of the modern family. The 

contrast between private and public life has become more distinct. The 

greater consistency of the family group can be compared with the 

increasing mobility of the society as a whole. 

In a social interaction, individuals first form social consciousness 

and develop the ability to understand the expectations of others in group 

interactions: they first evaluate themselves by looking at themselves 

through the eyes of others. In the process of maturation, awareness of 

one's own "self" is being formed, i.e. ―self-awareness‖. Since an 

individual becomes human only in social relations - in which he/she finds 

out where his/her place in the social group is, what is expected of him/her, 

what he/she can expect from others, what he/she should do in order to 

make his/her behavior be approved, in order to receive recognition from 

the people he/she appreciates–forming of social awareness is a 

precondition for establishing self-awareness .Self-awareness as an 

awareness of one's own individuality, as a realistic and critical assessment 

of one's own ―self‖ and the world in which the individual lives, occurs 

when a person is able to distance himself/herself from others (this starts 

with the child's independence in relation to his parents; then it continues in 

relation to other social and political authorities, but certain individuals 

will not achieve that phase and will remain bound by the obedience to 

authority) (Golubović, 1997, pp. 66–67). 

An individual can not live outside the framework of socially 

defined behavior. And social behavior can be defined as a model of a 

desired and accepted type of interaction in a particular social group, which 

by means of recognized values, norms, rules and regulations regulates 

relations between members in a given group, between different social 

groups and between the society as a whole and individuals. However, in 

addition to the factors that emerge from the structure and nature of the 
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social group, social behavior is conditioned by the initiatives of 

individuals, and the motivation of the participants must be examined in 

the conduct of the behavior. 

Numerous scientific data indicate that social behavior which we 

encounter in members of certain societies and cultures is in a great deal a 

behavior that is acquired based on the looking up to other people's 

behavior. This is shown by, among others, numerous anthropological 

data.Using the model in everyday life, as the way to acquire certain forms 

of behavior, is so frequent that we do not even notice it. Many times these 

models are only symbolic, iconic models - images, showing how 

something should be done or verbal instructions on how to use a device. 

Children most often copy their parents. It is therefore necessary that 

parents know what kind of personality of their children they should form 

and what their role is in it. In the child's attitude towards parents or adults 

who raise him/her, what prevails is the child's belief that everything they 

say is true, even when he/she does not actually listen to them.―Aninfant is 

born in a certain social environment, and is subjected to a certain family 

discipline and order since the first breastfeeding and nursing, he/she 

grows in symbiosis with his mother, in one word, his/her behavior is 

conditioned by social factors from the very beginning, and therefore we 

could put forward the thesis that the human being will be socialized from 

the first day of his life equally as it would be in adulthood, and that 

development, on the contrary, leads to a re-individualization in which the 

individual partially withdraws from collective imperatives (Mladenović, 

1973, p. 62).‖ 

The personal example of parents is most appropriate because the 

authority of the family in the eyes of children is great. It is desirable for 

parents to be active citizens as much as they can, to be well informed and 

progressively oriented, to agree in attitudes, to show interest in work and 

development of children, to show patience and to persist in appropriate 

requirements. The very fact that a man is born, grows up, lives, grows old, 

and dies within in the family, speaks about the influence of the family on 

a person throughout his/her life. At least two to three generations meet 

within it, so the generation conflict is an important factor in the formation 

of a person and the provision of progressive understandings. 

Since the family is the main mediator in child‘s interaction with the 

environment, the way parents approach the upbringing of the child plays a 

significant role in bringing the child into the adult world. A child lacking 

the guidance of parents and trust in them as trusted guides through an 

unknown world, may later form a more critical attitude towards the world 
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and more independent understandings, more expressed self-consciousness, 

without paying tribute to this beneficial parental support in childhood: but 

for that reason, the child may remain lost in that world that is still strange 

to him/her, making uncertain steps to his/her independence due to the lack 

of elementary emotional balance which he/she failed to realize in intimate 

contact with the parents in early childhood. „If the family has a healthy 

foundation for personality development, sources of socialization and other 

socialization agents can hardly disrupt the proper development of an 

adolescent, except when it comes to the inherent tendency toward the 

formation of psychopathic personality traits― (Slavković & Slavković, 

2019, p. 51). 

Socialization is a process that is carried out by upbringing, with the 

aim of upgrading the biosocial structure of the individual with such 

psychosocial and cultural elements that will enable him/her to live in a 

social environment according to the rules and norms prescribed by that 

environment. By socializing, an individual becomes a member of his/her 

own society, and since an individual can only exist as a human being only 

as a member of the social community, socialization is one of the basic 

processes through which a person is formed. So an individual is not born 

as a person, but he/she becomes one only by living in a social 

environment. 

FAMILY PATOLOGY AS A CAUSE OF CRIMINAL ACTION OF 

CHILDREN 

As seen in previous chapters, the family is crucial for the formation 

and development of the child's personality, for his/her socialization, 

individualization and cultivation. A healthy family atmosphere always 

has, a priori, more conditions to form a healthy offspring. Mother's 

relationship with her children is especially important, because of the time 

she spends with them during their upbringing. "The bad emotional climate 

of a family created by an overly protective mother leads to various 

illnesses and pathogenic reactions in a child― (Milić, 2001, p. 266). 

Different anomalies in the family may result in many deviant 

behaviors, which are primarily reflected in children. A dysfunctional 

family characterized by alcoholism, drug addiction, abuse, sexual abuse 

and domestic violence can significantly contribute and influence a minor 

child to turn to delinquent behavior. "When it comes to integratively-

disintegrating processes within the family, it should be noted that today 

their importance in the production and maintenance of juvenile 
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delinquency and criminalization of family members is becoming more and 

more evident. Earlier theories and research, as in the case of the Chicago 

school, emphasized the stucturical variables in explaining juvenile 

deviance, delinquency and submissiveness to criminal behavior such as 

the absence of a father due to divorce, leaving the family, widowhood, 

migration, etc. All contemporary research focuses first on a "poor family" 

rather than a "broken home" as factors responsible for the delinquency of 

young people, on family processes and not on the family structure, and in 

short on the quality of social interaction that is established between 

members of the family" (Milić, 2001, p. 266). 

In dysfunctional families, communication and emotional 

relationships are disturbed, confusion or the replacement of roles in family 

relationships prevails, and the basic value systems of its members are 

mutually incompatible. In some families, interpersonal conflicts, which 

are normal in families, are not resolved. Conflicts get chronic, and the 

family continues to function in the pathological balance. They still 

formally function as a group, despite evident psychosocial pathology. In 

some dysfunctional families, interpersonal conflicts can be resolved in a 

drastic way, by manifesting physical aggression, both between parents and 

parents toward children. Finally, most often as a consequence of bad 

marital and family relations and conflicts, a parent divorce can occur, with 

which the family mostly ceases to exist as a community that provides 

complete protection, exchange of feelings and social experiences 

necessary for the development of the child. The consequences for the 

child's development are stronger and more pathogenic if the child is 

younger and if the divorce takes place in sensitive stages of development. 

Children whose previous mental development was endangered by poor 

family relationships, most often experience new wounds with divorce 

(Kecman, 2007, p. 30). "The product of the harshest form of unadjusted 

behavior is delinquency, but it occurs in situations where social incapacity 

is not compensated by good and consistent family relationships (Kostić, 

2011, p. 484)." 

Regarding the realization of family functions that are defined by the 

biological, economic and psychosocial level, strict criteria can be defined 

for assessing its functionality, as well as dysfunctionality. A functional 

family is one that shows a satisfactory degree of fulfilment of its basic 

tasks. Dysfunctional families show disorders in all or many areas of 

functioning."Family normality is equated with the absence of 

psychosocial family pathology. Nevertheless, it is evident that families 

continue to exist and formally function despite psychosocial pathology, so 
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the question of its impact on the child, that is, the juvenile who lives, 

grows and develops under the auspices of such a family, is raised" 

(Kecman, 2007, p. 30). 

Numerous studies have shown that the absence of a father is 

reliable an indicator of criminal behavior. The control of children is less if 

they are single-parent families, this especially applies to fatherless 

families. An argument for our claim is that the absence of father 

contribute to the propensity to commit juvenile delinquency can be found 

in research by psychiatrist Kelam Sheppard. He came to the conclusion 

that the boys who were older than ten years old and who grew up with 

only their mother are more prone to delinquency behavior than the 

children who have grown up in families where the father was present 

(Nikolić-Ristanović & Konstantinović-Vilić, 2018). 

Numerous studies have been conducted on the relationship between 

family relationships and manifestations of aggression. Studies have shown 

that only 8% of minors starts with criminal behavior, whereby their 

fathers are not criminals, while 37% youth who has the father who is 

convicted for various offenses become delinquent (Siegel & Welsh, 

2016). 

In order to consider the category of young people, and to see what 

the criteria for sanctioning delicacy are, it is necessary to define what it 

represents. Youth explicates the phase of the life cycle that is set between 

childhood and adulthood (or between adolescence and adulthood), which 

is a social construct just as all other age groups are. The youth category 

contains a consensus on the existence of some biological facts (e.g. 

universal ontogenesis, biophysical maturation as a key youth marker) and 

awareness of their socially conditioned articulation. When it comes to 

young people, biological age is primarily postulated, and we talk about 

many varieties of constructs and lived realities within that lifetime. The 

age range that characterizes this age is different. Today, youth lasts 

longer, i.e. starts earlier, and ends later. The duration of youth is different 

and in fact it is socially and not biologically determined. Education is 

primarily the factor that shortens or extends youth. 

Young people as a social group have their own peculiarities. They 

are halfway between a child and an adult man. This social category, in 

psychosocial sense, is composed of those generations that are in the period 

of maturing personality, searching for personal identity, and trying out 

roles. They are distinguished by a series of characteristics that 

significantly and in a specific way determine their attitudes and behaviors: 

increased social expansiveness, openness to the new, the rejection of 
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traditional values and norms, risk readiness, greater criticism, etc. (Bacic, 

2004:6) 

For childhood, it can be stated that as a rule it is marked with a high 

degree of parental and social care and protection."By entering into the 

world of young people, primary care for these young people is reduced, 

and their ability to have a more independent and responsible attitude 

towards themselves and the environment is presupposed. Parents and 

society continue to have a significant impact on the development of young 

people, but at the same time the image of relationships is more 

complicated, since young people are taking over certain obligations, thus 

becoming partners to the closer and broader community.This path of 

independence is not always recognizable" (Baćević, 1979, p. 11).  

So we can conclude that young people represent a group at the 

transition between a child and an adult. "According to the Law on 

Juvenile Delinquents and Criminal Protection of Juveniles, a minor is 

considered a person who, at the time of the commission of the criminal 

offense, had 14, but did not reach 18 years(‗Zakon o Maloletnickim 

Uciniocima Krivicnih Dela i Krivicnopravnoj Zastiti Maloletnih Lica‘, 

2005, para. 3)."
1
 

Children are persons who are aged up to 14 years of age and can 

not be subject to criminal sanctions or other criminal measures (Jovašević, 

2011, p. 40). We can conclude that the way of sanctioning delinquency 

depends on the age. It is very important for a society to determine the 

cause of the delinquency, among which social and paternity occurrences 

in the family can occur, and therefore all measures are taken to identify 

the problems and triggers for the delicate behavior of children and young 

people. If it is established that the social-pathological phenomenon in the 

family causes a delinquent behavior, mechanisms for deterring juveniles 

from further criminal behavior can be initiated, and adequate 

psychological assistance can be provided to improve mental health and the 

process of re-socialization. "Crime as a complex social phenomenon could 

be defined as the totality of social phenomena that undermine universal 

social values, for which criminal sanctions are defined in the framework 

of criminal law (Bošković, 2012, p. 111)." Therefore, a criminal offense is 

the offense that is legally envisaged as a criminal offense, which is 

unlawful and which is concealed (‗Krivicni zakon‘, 2014, para. 14).
2
 

                                                      
1the Law on Juvenile Offenders and Criminal Protection of Juveniles, the Official Gazette 

of the RS, 85/05, Art. 3 
2Criminal Law, the Official Gazette of the RS, no. 85/05, 88/05,  correction 107/05 – 

correction 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, and 108/14, art. 14 
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On the other hand, when criminality is approached from the 

sociological side, it is a somewhat wider definition, because in addition to 

the very criminal act, it includes the both causes, conditions, 

consequences and perpetrators of the crime. Criminality in a sociological 

sense can in fact be any asocial and deviant behavior that is not in line 

with socially accepted norms. Crime as one of the types of deviant 

behavior, is in direct relation with other social-pathological phenomena, 

that is, it can appear as their cause, but also as their direct or indirect 

consequence."Accordingly, when it comes to youth delinquency, risk 

factors and protective factors are reduced to four groups, namely family 

factors, school factors, community-based factors and individual factors. In 

the same way, preventive activities aimed at contributing to the prevention 

of crime through social development are also classified, and the social 

prevention program itself is directed towards the individual if the 

individual factors are expressed, that is, towards the social environment, if 

the risks arise from the family, school, etc…" (Vuković, 2011, pp. 95–

111). 

The term "juvenile delinquency" or delinquency is a legal term that 

includes offenses that would be considered criminal in the event that they 

were committed by an adult (for example, theft and murder), as well as 

behaviors that are considered prohibited in children, but not in adults age 

(alcohol abuse, car driving, running away from home) (Milojević & 

Dimitrijević, 2012, p. 72). Juveniles in Serbia make up about 7% of the 

total number of criminally sanctioned or convicted persons, most often 

committing criminal offenses against property and criminal offenses 

against life and body. 81% of juvenile perpetrators are punished for 

criminal offenses against property and 8% for criminal offenses against 

life and body, and that a steady increase in the share of crimes against life 

and body in the total crime of juveniles is evident (Igrački & Ilijić, 2016).  

If we take into account the various causes favouring the onset and 

development of crime, it may be easy and wrong to ignore the 

responsibility of the individual for his own actions, or for the commission 

of criminal acts. However, individual actions can contribute to the 

emergence of crime, but we should not look for causes in them, but in 

different factors in the society, culture, educational, economic and 

political system, and above all in the family milieu, that is, in family 

values that can directly influence the potential of criminal activities of 

individuals (Bjelajac, 2013, p. 81).  

If minors grow up directly looking at the criminal behavior of their 

parents, they lose the sense of distinguishing good from bad, in 
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accordance with the general social values. Regardless of which family 

member to work, the awareness of minors is susceptible to environmental 

influences, especially family‘s. By observing a family member in the 

commission of various criminal offenses, the juvenile accepts such a 

pattern of behavior as normal, acceptable, even binding, in order to create 

a greater sense of belonging and connection with the family. Most of 

those who deal with criminal activities are brought to justice, and then it is 

inevitable that a criminal sentence be pronounced against that person. If it 

is a prison sentence for one (or both parents), the minor automatically 

remains without a parent at a specific time. All of this can cause 

condemnation of society, and the minor becomes marked in that same 

society, which brings negative consequences for his/her social and 

emotional development. In such situations, the juvenile generally decides 

on delinquent behavior, on the one hand, by looking at the parents or the 

other family member, believing that the same is expected from him/her or 

that he/she can not be expected more or better of, given whose child 

he/she is, on the other hand, delinquent behavior can arise as a product of 

an act of revolt due to the behavior of one or both parents, and as a simple 

attraction and seeking attention, but also in response to the reaction of the 

society. 

A more serious situation exists when the criminal acts of a parent or 

other family member are directed to the minor, that is, when the minor is a 

victim. In this case, the effects of this social-pathological phenomenon 

towards the minor are far more destructive. In such circumstances, the 

role of a relative or institution through social support is extremely 

important in order to guide the minor to a different behavioral pattern, and 

in order to replace the sense of security and certainty that was lacking up 

to then, otherwise, the minor generalizes such behavior models and uses 

them for understanding and behavior in other situations in the future, both 

to the environment, both to the partner, to the authorities and to their own 

children (Milojević & Dimitrijević, 2012, p. 76).  

It is particularly difficult to deter a juvenile from criminal and 

deviant behavior if parents directly direct, incite and involve minors in 

their own criminal activities. 

All the foregoing points to the very great importance of the family 

in the formation of the child's personality, as well as his/her socially 

acceptable or unacceptable behavior. It is precisely because of the 

importance of maintaining adequate family values and functional family 

climate, that it is necessary for society to influence those segments of 

family life, when it starts to disturb its harmonic functioning. 
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CONCLUSION 

Criminal behavior, juvenile delinquency, family pathology, are 

pathological social phenomena that social pathology deals with. "In a 

certain sense, social pathology can be defined as a set of unfavorable 

phenomena that are contrary to generally accepted values and norms in a 

civilized society (Bošković, 2012, p. 18)." Deviance, in this context, is a 

deviation from certain established norms, the established standard of 

values, laws and rules, and inevitably proposes the question of which 

behavior is considered deviant? It could be said that deviant ones should 

be considered behaviors that result in destructive and delinquent 

phenomena that are accompanied by formal or informal negative social 

reactions. The perception of social deviations, or their reduction to forms 

of social pathology, is the most widespread aspect of theoretical approach 

to the typology of social deviations, and in that sense they include 

criminality, alcoholism, prostitution, drug addiction, gambling, and others. 

There is a wide spectrum of different motives, conditions, causes, and 

reasons that can lead to social deviance. The form of the manifestation of 

deviant behavior, as well as the intensity, type, mode, and pace depend on 

them. One of the most important factors is certainly the family. 

In addition to individual delinquency factors such as low 

intelligence, poor school performance, poor empathy, aggression, 

hyperactivity and attention deficit, an important factor of delinquency, 

both in adolescents and adults, is the family factor. Conflicts in the family, 

inconsistent discipline, affective coldness and hostility of parents, poor 

monitoring and non-involvement of parents in everyday life of the minor, 

but also his/her psychological and emotional state, as well as crime and 

alcoholism in the family, can be significant factors, causers, and triggers 

of the appearance of delinquency behaviour (Šobot et al., 2010, p. 58). 

It is therefore necessary to work advisory and educate as great 

percentage of families as possible about the significance of each move of 

parents during the upbringing on the healthy development of the child. 

The moment an individual accepts to start a family, he/she should think 

about the lives he/she will raise, as well as about his/her responsibility for 

socialization, cultivation and individualization of the child. The parent is, 

from the birth of his/her child to the moment when the child is fully grown 

(although even then the child is not saturated with parental love and 

support), responsible for managing the adequate education of his/her 

child, by personal examples, emotional support and uncompromising love. 
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PORODIČNE PRILIKE I ODNOSI  

KAO FAKTOR KRIMINALITETA KOD DECE 

Mirjana M. Marković
1
 Miloš Lakićević

2
 

Sažetak: Statistika pokazuje da globalno raste stopa kriminala. Ni jedan 

period razvoja ljudskog duštva nije bio pošteĎen od patoloških pojava i 

devijantnog ponašanja, pa ni savremeno doba, gde se moţe, zapravo primetiti 

eksplozija različitih oblika devijantnog ponašanja. Koji su to uslovi i uzroci koji 

su uslovili ovakve globalne trendove? U ovom radu analiziraće se porodične 

prilike i odnosi kao faktor kriminaliteta. Sagledaće se, koje su to univerzalne i 

nepromenjene karakteristike porodice, kako ona utiče na socijalizaciju, 

kultivaciju i individualitaciju dece. Na jedan sistematski način će se pokušati dati 

odgovor na univerzalna pitanja uticaja porodice na njene članove. Kakvi su ti 

                                                      
1 mirjanamar76@gmail.com, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 

Pirot 
2 milos@kib.edu.rs, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu 
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interaktivni odnosi izmeĎu članova porodice? Kako to utiču funkcionalne, a kako 

disfunkcionalne porodice na svoje članove? Da li i kako porodica moţe stvoriti 

pogodnu klimu za devijantno ponašanje i kako izbeći umnoţavanje patoloških 

pojava kod disfunkcionalnih porodica? Sve su to pitanja na koja će se pokušati 

dati odgovor, iako taj odgovor verovatno neće biti jednodimenzioni, jer porodica 

predstavlja jednu sloţenu društvenu grupu, sa sloţenim  mehanizmom delovanja.   

Ključne reči: porodica, socijalizacija, deca, mladi, maloletnička 

delinkvencija, devijantno ponašanje  

 

Примљен: 26.11.2019. 

Прихваћен: 01.06.2020. 
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СИНТЕЗЕ- УПУТСTВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА 

Часопис објављује оригиналне радове из области педагогије, 

књижевности, језика и културе, као и сродних дисциплина. Радови који 

су већ објављени или понуђени за објављивање у некој другој 

публикацији не могу бити прихваћени. Ако је рад био изложен на 

научном скупу, под истим или сличним насловом, податак о томе треба 

да буде наведен у посебној напомени при дну прве странице чланка. 

Радови се објављују на српском језику, ћирилицом или енглеском, 

руском и француском. Укупан број речи у раду не треба прећи 5000. 

Рад се пише на страници величине A5 14,8 x 21 cm, са маргинама: 

1,2 cm горе, доле, лево и десно и простором за коричење 0,8 cm. Шаблон 

Word документа са свим поставкама могуће је преузети са странице 

http://vaspks.edu.rs/index.php/skola/izdavacka-delatnost/sinteze 

Рад треба да има следеће елементе: а) наслов, б) име, средње 

слово и презиме аутора; назив установе у којој је аутор запослен, в) 

сажетак, г) кључне речи, д) текст рада, ђ) литературу и изворе, е) резиме, 

ж) прилоге. 

Наслов рада штампа се на средини странице, фонт Times New 

Roman 12, великим словима, простор испред и иза параграфа 20 pt (стил 

naslov). 

Име, средње слово и презиме аутора у студијама и чланцима 

штампа се испод наслова по средини странице, фонт Times New Roman 

величине 11 искошен а у приказима на крају рад уз десну маргину 

курзивом, простор испред параграфа 16 pt а иза 24 pt (стил autori). 

Адреса електронске поште, назив и седиште установе у којој је аутор 

запослен наводе се у фусноти, која је везана за презиме аутора (нпр. 

autor@fil.ac.rs, Универзитет у Београду, Филолошки факултет). Ако је 

аутора више, мора се назначити из које установe потиче сваки од 

наведених аутора. Функција и звање аутора се не наводе. Назив и број 

пројекта, односно назив програма у оквиру кога је чланак настао, као и 

назив институције која је финансирала пројекат или програм наводи се у 

посебној фусноти, која је двема звездицама везана за назив установе у 

којој је аутор запослен. 

У сажетку, који треба да буде на језику на коме је написан и рад, 

треба језгровито представити проблем, циљ, методологију и резултате 
приказаног научног истраживања. 

Сажетак треба да има између 100 и 250 речи (испод аутора рада) 

штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 

странице, први ред увучен 1,25 cm, простор иза параграфа 10 pt, (стил 

sažetak). 
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Кључне речи (пет одредница), дају се на језику на којем су 

написани сажетак и текст. Наводе се испод сажетка, са ознаком Кључне 

речи, штампа се фонтом Times New Roman 10, поравнање са обе стране 

странице, први ред увучен 1,25 cm, простор испред параграфа 6 pt а иза 

параграфа 12 pt, (стил Ključne reči). 

Наслов рада пише се великим словима фонтом Times New Roman 

12, поравнање по средини стране странице, простор испред параграфа и 

иза параграфа 20 pt, (стил naslov). 

Наслов другог нивоа пише се великим словима, фонтом Times 

New Roman 10 поравнање по средини стране странице, простор испред 

параграфа 18 pt a иза параграфа 12 pt, (стил naslov2). 

Текст се пише фонтом Times New Roman 11, поравнање са обе 

стране странице, први ред увучен 1 cm, простор иза параграфа 3pt, (стил 

tеkst). 

Прилози којима је илустровано научно излагање (табеларни и 

графички прикази, факсимили, слике и сл.) обележавају се римским 

цифрама (стил tеkst). 

Наслови посебних публикација (монографија, зборника, часописа, 

речника и сл.) који се помињу у тексту рада наводе се курзивом на 

језику и писму на којем је публикација чији се наслов наводи објављена, 

било да је реч о оригиналу или о преводу. 

При навођењу цитата у тексту рада, пожељно је да то буде према 

изворном тексту (оригиналу) и писму. Уколико се наводи цитат из 

преведеног рада, треба у одговарајућој фусноти навести библиографске 

податке о оригиналу. 

Страна имена пишу се у оригиналу. Уколико аутор сматра да би 

било пожељно, може користити и транскрибовано име, с тим што 

приликом првог помињања у загради ставља оригинал. 

Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која 

упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира 

(наведен на крају рада) састоји се од отворене заграде, презименa 

аутора, зареза, године објављивања рада који се цитира, ознаке странице 

са које је цитат преузет и затворене заграде. На пример: (Петровић, 

1986: 128). 

Ако се име аутора који се цитира већ помиње у тексту који 
непосредно претходи цитату, у загради се оно не понавља, већ се дају 

само година и странице. На пример: „...о овоме је говорио Петар 

Петровић (1981: 111)“. 
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Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре 

које се односе на прву и последњу страницу која се цитира, а између 

њих ставља се црта. На пример: (Петровић, 1981: 135-140). 

Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које 

се односе на странице у цитираном раду, одвајају се зарезом. На пример: 

(Петровић, 1981: 122, 130). 

Када се у раду помиње више студија које је један аутор објавио 

исте године, у текстуалној библиографској напомени потребно је 

одговарајућим азбучним или абецедним словом прецизирати о којој се 

библиографској одредници из списка литературе ради. На пример: 

(Russeau, 1988а: 11). 

Уколико библиографски извор има три, четири или пет аутора, у 

уменутој библиографској напомени први пут, наводе се презимена свих 

аутора, док се у сваком наредном навођењу наводи презиме првог а 

осталих аутора замењују скраћеницом и др.: (Велек и др., 2007). 

Фусноте, обележене арапским цифрама (иза правописног знака, 

без тачке или заграде), дају се при дну странице у којој се налази део 

текста на који се фуснота односи. Могу садржати мање важне детаље, 

допунска објашњења и сл. Фусноте се не користе за навођење 

библиографских извора цитата или парафраза датих у основном тексту, 

будући да за то служе библиографске парентезе. 

Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном 

Литература. Библиографске јединице (референце) наводе се по азбучном 

или абецедном реду презимена првог или јединог аутора. 

У часопису СИНТЕЗЕ у библиографском опису цитиране 

литературе примењује се АПA начин библиографског цитирања 

(American Psychological Association’s style). 

Примери таквог начина библиографског цитирања: 

Монографска публикација: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов књиге. 

Место издавања: издавач. 

Пример: 

Тумарић, М. (2004). Виза. Нови Сад: Тусами. 

Прилог у зборнику радова, поглавље у књизи или одредница у 

енциклопедији или лексикону: 

Презиме аутора, иницијал имена аутора (година издања). Наслов 

поглавља или одреднице. In Иницијал имена и презиме аутора/уредника, 

Наслов публикације. Место издавања: издавач. (стране на којима се 

налази цитирани рад/поглавље/одредница) 
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Пример: 

Roulet, E. (2006). The description of text relation markers in the 

Geneva model of discourse organization. In K. Fischer (ed), Approaches to 

discourse particles. Amsterdam: Elsevier, 115-131. 

Прилог у часопису: 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

прилога. Наслов часописа, број волумена/године и број, стране. дои број 

Пример: 

Harman, G. (1967). Quine on Meaning and Existence, I. The Death of 

Meaning. The Review of Metaphysics, 21(1), 124–151. 

http://doi.org/10.2307/20124498 

Презиме, иницијал имена аутора (година издавања). Наслов 

прилога. Наслов публикације, број, стране. [on-line]. Доступно преко: 

интернет адреса [датум преузимања] 

Пример: 

Ryan, T. (2004). Turning patrons into Partners When Choosing 

Integrated Library System. 

Infotoday, 15, 4. [on-line]. Доступно преко: 

http://www.infotoday.com/cilmag/mar04/ryan.html [27.03.2004] 

Необјављене докторске и магистарске тезе: 

Презиме, иницијал имена аутора (година). Наслов тезе 

(необјављена докторска дисертација / магистарски рад). Назив установе, 

место. 

Пример: 

Ивановић, Б. (2005). Фразеологизми у Лутеровом преводу Библије 

из 1534. године и њихова заступљеност у савременом немачком језику 

(необјављен магистарски рад). Филолошки факултет, Београд. 

Чланак у новинама (дневним, недељним, месечним): 

Презиме, иницијал имен аутора (датум и година издавања). 

Наслов чланка. Назив часописа, стране на којима се чланак налази. 

Пример: 

Цветковић, И. (10. март 2011). Заблуда као интерес. Политика, 

стр. 15. 
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Класична дела: 

За велика класична дела попут античких грчких и римских 

текстова, Библије, Кур'ана и сл. треба наводити њихову стандардну 

нумерацију (ако постоји и ако се то не коси за захтевима самог рада). 

Пример: 

(Држава: 595а–598а) 

Такође, ова дела није неопходно наводити у списку литературе на 

крају рада. Разноврснији и детаљнији примери цитирања могу се наћи на 

http://www.apastyle.org. 

Препорука је да се навођене референце провере на сајтовима 

scholar.google.com/, proquest.com/, crossref.org/, vbs.rs/, scindeks.ceon.rs 

kobson.nb.rs/servisi/elektronski_casopisi.123.html, 

kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_knjiga_.102.html  

Сви наведени сервиси пружају помоћ при референцирању за 

различите стилове, као и могућност извоза референци у различите 

формате, за потребе каснијег увоза у различите алате за референцирање. 

Алати за референцирање могу да прикупе метаподатке за неку 

референцу, са веб страница, за касније коришћење у текст процесорима. 

Препоручује се коришћење бесплатних алата за референцирање: Zotero, 

Mendeley, Docear и др. Коришћену литературу извести као фајл у RIS 

формату и послати мејлом. Алтернативно уколико се не користе ови 

алати направити посебан фајл где ће се навести на крају сваке референце 

и линк/трајни линк до националног каталога у коме се налази заведена 

дата референца (нпр. Српски каталог COBISS/OPAC на адреси  

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=GETID)  

Резиме се пише на једном од светских језика, или на српском 

уколико је рад написан на неком страном језику (стил sažetak). 

Кључне речи се пишу на једном од светских језика, или на 

српском уколико је рад написан на неком страном језику (стил ključne 

reči). Кључне речи се по правилу наводе коришћењем тезауруса 

кључних речи, који је саставни део платформе за електронско 

уредништво. Кључне речи се добијају анализом наслова рада и сажетка 

на енглеском језику, а затим се изабране речи преводе на српски језик и 

убацују у прву верзију рада након пријаве рада (у апликацији Асистент, 

таб Рецензија). 

Радове слати искључиво преко платформе за електронско 

уредништво Асистент. Упутство за коришћење платформе и креирање 

налога можете погледати http://aseestant.ceon.rs/index.php/sinteze 

Службена мејл адреса часописа је  sinteze@vaspks.edu.rs 
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